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Sammanfattning  

Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa har ofta en mindre aktiv livsstil. Den mest 

förekommande behandlingsformen för psykisk ohälsa idag är läkemedel, vilket är en 

bidragande faktor till stora personliga- och samhällsekonomiska kostnader. Det är en av 

sjuksköterskans uppgifter att identifiera dessa individer och bemöta dem med ett professionellt 

förhållningssätt för att kunna hjälpa dem på deras väg till ett psykiskt mer hälsosamt liv.  

Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd vid psykisk 

ohälsa.  

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, PsycINFO och MedLine. Datan bearbetades 

genom en integrerad analys enligt Kristenssons modell.  

Resultat: Fysisk aktivitet bidrar till minskade besvär vid ett flertal psykiska sjukdomar, det ger 

vardagen en annan mening, det underlättar till strukturer och rutiner samt att det även ger 

förbättringar fysiologiskt för deltagarna. Patienter beskrev sina upplevelser av att implementera 

fysisk aktivitet i sitt liv som något positivt. De har i vissa fall kunnat utesluta eller minska sina 

läkemedel. Att ha skapat nya rutiner i vardagen och den upplevda förbättrade motivationen till 

både träning och social interaktion som tidigare kanske undvikits upplevdes positiv.  

Slutsats: Fysisk aktivitet har upplevts som en fungerande omvårdnadsåtgärd för patienter med 

psykisk ohälsa. Vissa patienter upplevde att fysisk aktivitet var det som krävdes för ett bättre 

mående, medan andra upplevde fysisk aktivitet som ett bra tillägg till en annan behandling för 

sin psykiska ohälsa.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, psykisk ohälsa, upplevelser.  
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1. Inledning  
 

Psykisk ohälsa är en av de största folkhälsosjukdomarna idag, det bidrar till den ökade 

sjukdomsbördan i världen. Ungefär 9% av tonåringar och vuxna i USA har en psykiatrisk 

diagnos och uppskattningsvis hälften av tonåringarna kommer att få fortsätta leva med 

diagnosen även i vuxen ålder (Brunet et al., 2012; Breland et al., 2012). Personer som har en 

psykiatrisk diagnos kan ofta associeras med riskbeteenden. Så som missbruk av alkohol, tobak 

eller droger och de kan ofta ha det dåligt ekonomiskt ställt samt ohälsosamma kostvanor, vilket 

kan bidra till att de avlider i förtid. Detta kan i sin tur leda till stora personliga- och 

samhällsekonomiska kostnader (Mata et al., 2011; Shor & Shalev, 2014). 

Psykisk ohälsa i kombination med en ohälsosam livsstil kan medföra minskad 

motivation, inaktivitet och minskad social interaktion vilket vanligen kan leda till samsjuklighet 

med somatiska sjukdomar eller förvärrade tillstånd kroppsligt och i värsta fall dödlighet 

(Allgulander, 2014).  

I denna litteraturstudie belyses individer med psykisk ohälsa och deras egna upplevelser 

av att utföra fysisk aktivitet trots sin ohälsa. Litteraturstudien innefattar individer som innehar 

en diagnos samt individer utan psykisk diagnos men med upplevda symtom och påverkan på 

sin hälsa. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Psykisk ohälsa 
I den somatiska vården bestämmer sig en kirurg för en åtgärd utifrån symtom, exempelvis gör 

kirurgen sina undersökningar och sedan kan det konstateras att en operation krävs. Inom 

primärvården kan en patient söka för förkylningsbesvär och då undersöker sjuksköterskan med 

spatel och blodprover för att avgöra om läkemedel ska ordineras eller om patienten får gå hem 

och vila. Men inom psykiatrin är det mer komplext. Det finns idag ingen simpel lösning att 

tillämpa generellt för de mest förekommande psykiatriska diagnoserna, särskilt inte för de 

patienter som inte visar fysiska symtom. En kombination av psykiatrisk status och mötet med 

patienten lägger en grund för vilken sorts behandling som anses lämplig, men som också 

potentiellt kan ge bästa möjliga behandling och resultat för en individ med psykisk ohälsa 

(Allgulander, 2014).  

Psykisk ohälsa är ett begrepp som inkluderar livskvalitet relaterat till hälsa, upplevt 

välbefinnande, upplevda symtom samt personens funktion i dagliga aktiviteter. Begreppet kan 

vara komplicerat och svårt att definiera då det har en bred innefattning. Några exempel på 

typiska symtom som förekommer vid psykisk ohälsa kan vara trötthet, ångest, ängslan, oro, 

huvudvärk, stress och sömnsvårigheter (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Antalet som lever med ångest och depression ökar över hela världen varje år. Det finns 

en procentuell skillnad mellan hur mycket olika faktorer, exempelvis ålder, kön, och 

utbildningsnivå påverkar. Gemensamt för alla mätta parametrar är att de visar på att psykisk 

ohälsa är ett växande problem i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Tidigare forskning inom ämnet har till störst del fokuserat på vilka faktorer som leder 

till psykisk ohälsa och de hälsoproblem som de kan bidra till (Deenik et al., 2017). Det beskrivs 

att personer med psykisk ohälsa har kortare livstid än den övriga befolkningen med anledning 

av att  personer med psykisk ohälsa ofta är inaktiva. Intresset av att se den faktiska verkan av 

fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat, men det inte är speciellt 

mycket forskning genomförd kring patienternas egna upplevelser ännu (Deenik et al., 2017; 

Schmitz et al., 2004) 
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I litteraturstudien definieras psykisk ohälsa som till exempel depression, ångestsyndrom 

och affektiva sjukdomar samt individer som anser sig själv ha nedsatt psykiskt mående även 

utan psykiatrisk diagnos.  

 

2.2 Fysisk aktivitet  
Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) innefattar fysisk aktivitet alla typer av aktivitet som utförs 

med kroppen. Det kan handla om vardagsaktiviteter, promenader, transport med cykel eller mer 

ansträngande träning som till exempel belastning i arbetet, lek och fysisk träning. Fysisk 

aktivitet kan även ses som en hälsofrämjande aktivitet som syftar till att förbättra en individs 

hälsa generellt.  

I dagens samhälle är det viktigt att vård och omvårdnad är så personcentrerad som 

möjligt. Vilket innebär att allt i största möjlighet ska anpassas efter individen, även fysisk 

aktivitet. Det kan handla om vilken sort av fysisk aktivitet det är, vilken ansträngningsnivå, om 

den är strukturerad eller fri, med ledare eller inte. Fysisk aktivitet kan ha olika innebörd för 

olika individer (Glover et al., 2013).  

Personer som under längre tid levt med psykisk ohälsa är ofta mindre aktiva och 

eventuellt mer överviktiga än övrig befolkning. En bidragande faktor till det kan vara 

biverkningar  av antidepressiv medicinering, som kan vara en anledning till att är det viktigt för 

personer med psykisk ohälsa att vara fysiskt aktiva. För att kunna implementera fysisk aktivitet 

i vardagen som en omvårdnadsåtgärd krävs det att personerna ser över och eventuellt funderar 

över sin inställning till aktivitet och kommer över de barriärer som påverkar dem till att 

möjligen inte vilja genomföra fysisk aktivitet. Men även för att hitta motivation till vardagliga 

aktiviteter och ha ork att planera en aktivitet, vilket kan vara ett stort steg för personer med 

psykisk ohälsa (Bonsaksen & Lerdal, 2012; Shor & Shalev, 2014; Machaczek et al., 2018).  

I vissa fall kan patienter anse att fysisk aktivitet är svårt att prioritera sin energi på då 

stressen av en psykiatrisk sjukdom är utmattande. Det finns även andra identifierade aspekter 

som kan prioriteras första hand för att sedan kunna lägga till fysisk aktivitet som en del i en 

hälsofrämjande behandling. Exempelvis att ha någon att prata med, en trygg plats att bo på och 

att uppleva att de har förmågan att kunna hantera sin vardag. Upplevs dessa punkter är chansen 

till förbättring i sin sjukdom högre. Ett annat problem som identifierats i sambandet mellan 

psykisk ohälsa och fysisk aktivitet är att individer anser det svårt att lägga ned energi och tid på 

fysisk aktivitet på grund av biverkningarna som neuroleptika kan ge då de påverkar 

energinivåerna. Istället för att lägga energi på fysisk aktivitet läggs energi på att hantera 

symtomen från den psykiska sjukdomen. Den psykiska utmattningen från sjukdomarna kan 

upplevas som en fysisk trötthet även om det inte alltid är det egentligen (Bonsaksen & Lerdal, 

2012; Glover et al., 2013).  

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod som används för att främja hälsa genom 

fysisk aktivitet. FaR handlar om att förskriva en aktivitet, duration och intensitet som utgår från 

patientens förmåga, förutsättningar och intressen. Aktiviteten som förskrivs kan utövas i grupp 

eller självständigt beroende på individen själv (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling, 2018). 

 Läkemedel är idag den vanligaste behandlingsformen för psykisk ohälsa, fler 

patienter samt sjukvårdspersonal vill ha andra valmöjligheter till behandling. Fysisk aktivitet 

har i och med det blivit en ny rekommenderad metod för behandling  till patienter som lider av 

psykisk ohälsa (Frühauf et al., 2015; Machaczek et.al, 2018).  

 

2.3 Samsjuklighet  
Socialstyrelsen (2017) beskriver att sambandet mellan psykisk sjukdom och somatisk 

samsjuklighet är konstaterad och vanligt förekommande. Personer som lever med depression 

eller ångestsjukdom löper i viss mån högre risk för samsjuklighet och sekundära hälsoproblem 
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relaterade till sin psykiska ohälsa, exempelvis hypertoni som i sin tur kan vara relaterat till en 

ohälsosam livsstil. Samsjuklighet leder även till att antalet personer som avlider i förtid ökar. 

Detta kan bero på att individen lider av exempelvis diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL), hjärt- och kärlsjukdom, cancer eller astma. Rekommendationer skrivna av 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att det är viktigt att identifiera, följa upp och även behandla 

somatiska sjukdomar för att minimera riskerna för att patienter avlider i förtid. Några av deras 

rekommendationer är att behandla de psykiska sjukdomarna i tid genom till exempel 

psykopedagogiska samtal eller ge råd om ökad fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017; 

Bonsaksen & Lerdal, 2012). 

 

2.4 Sjuksköterskans förhållningssätt gentemot en person med psykisk ohälsa 
Sjuksköterskans profession innebär inte enbart de praktiska uppgifterna utan även hur de 

upplevs av patienterna. Sjuksköterskan ska vara en förebild genom att bland annat ha ett 

hälsofrämjande bemötande, vara omhändertagande, tålmodig och icke-dömande 

förhållningssätt för att underlätta patienters tillfrisknande (Darch et al., 2017). Hur 

sjuksköterskans bär upp sin professionella roll i form av kläder, kroppshållning och 

ansiktsuttryck är också av betydelse för hur patienten kan tolka och uppfatta sjuksköterskan och 

professionen i sig (McCabe & Timmins, 2015)  

Genom sitt förhållningssätt bidrar sjuksköterskan till att patienters hälsa ska kunna 

påverkas positivt och att patienten ska känna sig förstådd i mötet. Sjuksköterskor bör ha en viss 

grundkunskap om hälsofrämjande åtgärder samt förebyggande av ohälsa och kunna känna igen 

ohälsa även om den är outtalad (Darch et al., 2017).  

Patientens förväntningar påverkar hur vården upplevs. Det finns förväntningar där 

patienten önskar att få sitt hälsoproblem löst eller botat. Sedan finns den upplevda kvaliteten 

utifrån hur sjuksköterskan bemöter och bidrar till upplevelsen av vården, helheten samt 

hur  mycket det varit möjligt att uppfylla patientens förväntningar. Att forma patientens 

upplevelse positivt är en del i sjuksköterskans roll i mötet med patienten. Sjuksköterskan  har 

också en roll där  det ingår att utveckla vården och att sträva efter att förbättra möjligheterna 

för patienten. Detta grundas i att ha ett perspektiv där vården ses som en process. I den 

processen ska kvalitetsarbete pågå kontinuerligt för att förbättra funktion, relevans och för att 

upprätthålla ett uppdaterat patientperspektiv (Elg & Olsson, 2013).  

En annan del i sjuksköterskans profession är kommunikation, att samtala och känna in 

patienter. För att kunna utöva god kommunikation med patienter krävs att sjuksköterskan 

bibehåller, utvecklar och uppdaterar sin kommunikationsförmåga kontinuerligt. Exempel på 

kommunikationsförmågor som en sjuksköterska ska kunna behärska är bland annat att lyssna, 

fråga och beröra. Även kroppsspråk är en viktig byggsten i grunden för en relation. 

Bemötandet vid en första kontakt är också en betydelsefull del i uppbyggandet av en relation 

(McCabe & Timmins, 2015). I mötet med en person med psykisk ohälsa kan de aspekterna bli 

ännu lite viktigare för att patienten ska kunna känna sig trygg. Dessa delar i sjuksköterskans 

roll är viktiga för patientens upplevelse och i många fall motivation att göra en 

livsstilsförändring, som exempelvis att implementera fysisk aktivitet i en individs liv för att 

behandla psykisk ohälsa.  

 

3. Problemformulering   
I dagens samhälle lever en växande del av befolkningen med någon form av psykisk ohälsa och 

i många fall kombinerat med en inaktiv livsstil. De personerna löper en större risk för att 

insjukna i somatiska sjukdomar och hälsoproblem som kan leda till en för tidig död. Den 

vanligaste behandlingsmetoden för psykisk ohälsa är läkemedel. Alternativa behandlingar och 

omvårdnadsåtgärder som till exempel fysisk aktivitet är också viktiga i behandlingen. Det är en 
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viktig del i sjuksköterskans roll att fånga upp dessa patienter, hjälpa och motivera dem. 

Sjuksköterskan kan hjälpa att öka patienternas fysiska aktiviteter i vardagen genom exempelvis 

förskrivning av fysisk aktivitet på recept. Sjuksköterskan behöver i och med det få ökad 

kunskap om hur patienter upplever fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa  

4. Syfte  
Syftet var att beskriva patienters upplevelse av fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd vid 

psykisk ohälsa.  

 

5. Metod 
 

5.1 Design   
En litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design. Vetenskapliga artiklar 

söktes inom ämnet omvårdnad med relevanta sökord för att kunna besvara syftet.  

 

5.2 Sökstrategi  
Innan sökningen påbörjades valdes sökorden ut genom att hitta de meningsbärande orden i 

syftet. Dessa var: upplevelse, fysisk aktivitet och psykisk ohälsa. Orden översattes sedan i 

Svensk MeSH till "experience", "exercise" och "mental disorders". De olika databaserna som 

användes var Cinahl, MedLine och PsycINFO. För att få relevanta sökord till de olika 

databaserna användes “suggest subject term” som gav ett antal olika ord.  

Sökorden kombinerades på olika sätt med de booleska operatorerna AND och 

OR. NOT användes inte. Sökorden finns redovisade i tabell 1, för att se sökmatris se bilaga 1.  

Sökningarna begränsades till engelsk text, peer reviewed och publicerade under 

åren 2000-2018 i samtliga databaser.  
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Tabell 1. Sökorden i block. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 

CINAHL Exercise  
Physical activity 

Depression  
Mental health  
Mental disorders  
Mental illness 

Experience 
Patient experience 

Quality of life 

PsycINFO Exercise  
Physical activity  

Depression 
Mental health 
Mental disorders 

Experience Quality of life 

MedLINE Exercise 
Physical activity  

Depression 
Mental health 
Mental disorders 
Mental illness 

Experience Quality of life  

 

5.3 Urval   
Urvalet av artiklar gjordes i tre steg. I det första steget lästes titlar på artiklarna. 

Sammanlagt  lästes 1079 antal titlar. De artiklar som tycktes svara mot syftet gick vidare till 

urval två där artiklarnas abstrakt lästes. I urval två lästes 55 stycken och diskuterades vilka som 

var mest relevanta. De artiklar som exkluderades i urval två var de artiklar som innehöll 

information från något av de utvalda exklusionskriterierna. I urvalssteg tre lästes 17 stycken 

artiklar i fulltext där framförallt resultatdelen och artikelns syfte studerades. Av de artiklar som 

lästes var det tio stycken som bedömdes relevanta och som svarade till litteraturstudiens syfte. 

De artiklar som valdes bort i steg tre var artiklar som inte fokuserade på patientens upplevelser.  

Urvalsprocessen utgick från hur Kristenssons (2014) beskriver hur en urvalsprocess ska 

ske.  

Exklusionskriterierna var psykisk ohälsa eller fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd i 

samband med somatisk sjukdom, personer som bodde på äldreboende och äldre personer över 

65 år.  

Se sökmatris under bilaga 1 för att följa urvalsstegen vid sökningar i enskild databas. 

 

5.4 Granskning   
Artiklarna granskades utifrån Kristenssons (2014) mall för kvalitativa studier. Alla steg i 

granskningsmallen följdes och granskades. Granskningen startade med att undersöka om syftet 

i artiklarna var tydligt beskrivet eller framgick tydligt. Vidare undersöktes vilken metod som 

använts i de olika studierna, där studiernas design undersöktes, hur deltagarna rekryterades, om 

mättnad uppnåddes, vilka forskningsetiska ställningstaganden de förhållit sig till, hur data 

samlades in, om forskarnas förhållande till deltagarna var beskriven samt om det beskrivs hur 

datan analyserades. Efter det granskades resultatet, om det var logiskt, fanns en röd tråd och 

om resultatet kunde speglas mot den data som samlats in. Till sist granskades studierna utifrån 

begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. Granskningen resulterade 

i att samtliga tio hittade artiklar höll god kvalité  samt att de var trovärdiga. Se artikelmatris, 

bilaga 2.  
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5.5 Bearbetning och analys  

Artiklarna bearbetades och analyserades utifrån Kristenssons (2014) beskrivning av integrerad 

analys.  

Till en början lästes resultaten i de olika artiklarna grundligt. I det första steget 

bearbetades resultat utefter likheter och skillnader. Väsentlig information markerades med hjälp 

av markeringspennor, olika färger för likheter och skillnader för att få en överblick på resultatet.  

I det andra steget identifierades huvudkategorier utifrån den markerade texten i 

artiklarnas resultatdel. Likheterna och skillnaderna skrevs ned och sammansattes i olika grupper 

utifrån innehållet. Från de grupperna identifierades passande rubriker som beskrev innehållet. 

Kategorier blev huvudrubriker för att få en tydlig överblick av innehållet. De kategorier som 

identifierades till huvudrubriker var "Social interaktion och ökat socialt deltagande", 

"Distraktion från negativa tankar", "Förbättrad motivation och självkänsla", "Bättre struktur i 

vardagen" samt "Fysiologiska förändringar", se tabell 2a. Underrubriker utifrån huvudrubriken 

“Fysiologiska förändringar” blev ”Förbättrad sömn och energi” samt ”Ökad må bra-känsla”, se 

tabell 2b.  

I steg 3 användes huvudrubriker, underrubriker och den markerade texten tillsammans 

med litteraturstudiens syfte för att sammanställa information från artiklarnas resultat. Den 

sammanställda informationen applicerades sedan i litteraturstudiens resultat.   

 

  



7 
 

Tabell 2a: Huvudrubriker som utmynnat från det sammanställda innehållet i artiklarna.  

Författare Social 

interaktion & 

ökat socialt 

deltagande  

Distraktion 

från negativa 

tankar 

Förbättrad 

motivation och 

självkänsla  

Bättre 

struktur i 

vardagen  

Fysiologiska 

förändringar 

Azar, D., Salmon, J., & 

Cleland, V. (2010)  
X 

 
X 

 
X 

Browne, J., Mihas, P., 

& Penn, D. (2015) 
X 

 
X 

  

Carter, T., Morres, I., 

Repper, J., & 

Callaghan, P. (2015) 

X X X X X 

Crone, D., & Guy, H. 

(2008) 
X 

    

Crone, D., Smith, A., & 

Gough, B. (2004) 
X X X X X 

Cullen, C., & McCann, 

E. (2015) 
X X 

 
X X 

McArdle, S., McGale, 

N., & Gaffney, P. 

(2012) 

X 
 

X 
 

X 

Pickett, K., Kendrick, 

T., & Yardley, L 

(2017) 

X X X X X 

Searle, A., Haase, A., 

Chalder, M., Fox, K., 

Taylor, A., Lewis, G., 

& Turner, K. (2013) 

X X X 
  

Tetlie, T., Heimsnes, 
M.C., & Almvik, R., 

(2009) 

X X X 
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Tabell 2b: Underrubriker som bildats utifrån huvudkategorin “fysiologiska 

förändringar” i tabell 2 

Författare Förbättrad sömn och ökad 

energi 
Ökad ”må bra-

känsla” 

Azar, D., Salmon, J., & Cleland, V. (2010)   X 

Carter, T., Morres, I., Repper, J., & Callaghan, P. 

(2015) 
X X 

Crone, D., Smith, A., & Gough, B. (2004) X X 

Cullen, C., & McCann, E. (2015) X X 

McArdle, S., McGale, N., & Gaffney, P. (2012) X X 

Pickett, K., Kendrick, T., & Yardley, L (2017) X X 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden   
Samtliga artiklar som har använts i litteraturstudien har varit vetenskapligt granskade och är där 

av etiskt godkända. I en del studier har även deltagarna lämnat samtycke till deltagande.   

Kristensson (2014) beskriver att all medicinsk forskning som syftar till att påverka 

deltagaren fysisk eller psykisk måste etikprövas. Detta styrker Sandman och Kjellström (2013) 

som beskriver att deltagarna även ska lämna informerat samtycke för att deras rättigheter vid 

deltagande ska skyddas.  

All data i artiklarnas resultatdel som har svarat till litteraturstudiens syfte har använts. 

Texten från de olika artiklarna har inte förvrängts eller ändrats utan endast översatts från 

engelska till svenska. Förförståelse och erfarenheter har lyfts och diskuterats innan 

litteraturstudien skrivits för att få en uppfattning om förförståelsen sinsemellan. Utifrån det som 

diskuterats sinsemellan har förförståelsen samt tidigare erfarenheter har lagts åt sidan för att 

inte ge utrymme för egna tolkningar. Texten har skrivits objektivt. 

För att göra litteraturstudien mer objektiv har citat valts att inte användas.  

Det har varit viktigt att materialet inte har spridits till obehöriga under arbetets gång, 

samt att de behöriga som tagit del av materialet varit medvetna om att de ej får sprida materialet 

i litteraturstudien.  
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6. Resultat 
En del av deltagarna hade tidigare associerat fysisk aktivitet som något svårt och ansträngande. 

Istället bidrog fysisk aktivitet till social interaktion och ökat socialt deltagande, distraktion från 

negativa tankar, förbättrad motivation och självkänsla, fysiologiska förändringar, förbättrad 

sömn och ökad energi, ökad ”må bra-känsla” och bättre struktur i vardagen. Detta är resultatet 

av vad som tagits upp i de olika studierna och det visar hur fysisk aktivitet har påverkat 

deltagarna. 

 

6.1 Social interaktion och ökat socialt deltagande  
Deltagarna beskrev att fysisk aktivitet bidrog till större engagemang i livet både fysiskt och 

psykiskt. Deltagarna förklarade att om en dag endast spenderades hemma glömde dem  nästan 

bort att de levde. Utförde deltagarna fysisk aktivitet bidrog det till känslor av att ha presterat 

något som upplevdes positivt. Deltagarna uppgav även att deras sociala beteenden förbättrades. 

Några upplevde sig själva vara trevligare och kunna hålla ett jämnt humör i sociala 

sammanhang istället för att reagera starkt eller undvikande som de tidigare kunde gjort. De 

kunde även bibehålla fokus i konversationer med andra personer. Det blev enklare att umgås 

med de personer som befann sig i samma hushåll. De sociala situationerna blev mer hanterbara 

efter att fysisk aktivitet genomförts då deltagarna upplevde sig lugnare och mer samlade. Vilket 

bidrog till större engagemang i livet, både fysiskt och psykiskt. (Carter et al, 2015; Pickett et 

al., 2017). 

I studierna blev deltagarna erbjudna stöd, både formellt och icke-formellt. Stödet var i 

form av att aktivitetsledare använde sin yrkesroll för att stötta dem, genom sina personligheter 

och erfarenheter. Att få stöd i de formerna gjorde att deltagarna kände sig som en del av något 

och en stöttande miljö främjas (Crone et al., 2004). Att ha tillgång till en tränare eller någon 

professionell att kunna vända sig till var en viktig faktor för ökad och bibehållen motivation för 

deltagarna. Inte bara i träningssyfte utan även för att de kunde implementera råden de fick i det 

dagliga livet. De lyfte även betydelsen av att kunna träna tillsammans med andra personer i 

samma situation under exempelvis gruppträningar, att kunna dela erfarenheter och ha en social 

kontakt hade mycket värde för deltagarna. Deltagarna belyste även vikten av att tränaren hade 

kunskap om patientgruppen som de tränade för att främja utvecklingen och stödet för deltagarna 

(Searle et al., 2013; Tetlie et al., 2009). 

Deltagarnas syn på fysisk aktivitet ändrades till att det sågs som en chans till socialt 

samspel med personer, att de fanns någon att prata med, träffa nya personer och att känna sig 

delaktig. De utvecklade en respekt för varandra och ingen såg ner på den andre. Vilket bidrog 

till att de kände sig mer bekväma med att utföra den fysiska aktiviteten utan att skämmas. De 

menade också att man uppmuntrade varandra på en annan nivå. Alla ville till samma mål och 

hjälpte därför varandra. De uttryckte att de fick en större och bättre förståelse i hur de skulle 

agera och bete sig i sociala sammanhang (Crone & Guy, 2008; Cullen & McCann., 2015; Tetlie 

et al., 2009; Browne et al., 2015; Carter et al., 2015; Azar et al., 2010; Crone et al., 2004). Även 

om en del personer fick känslan av att fysisk aktivitet ansågs vara något “ålders-lämpligt” och 

att utöva fysisk aktivitet var något som passade till en viss typ av personer och ålder, de var 

ändå positiva till social interaktion (Tetlie et al., 2009).  

 

6.2 Distraktion från negativa tankar  
Deltagarna förklarade att vid psykisk ohälsa kan det vara svårt att tänka på annat än sin ohälsa. 

Vid genomförandet av en fysisk aktivitet upplevde deltagarna sig kunna stänga av tankarna 

kring sjukdomarna och de fick en paus från de tankarna de normalt hade om och kring sin 

ohälsa. Den fysiska aktiviteten distraherade uppmärksamheten från negativa tankar och gav 

distans från problem och svårigheter i livet. Det upplevdes även att de fysiska aktiviteterna gav 
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ett lugn efter att den var utförd, att de kunnat tänka på annat gjorde deltagarna mindre stressade. 

De lyfte även att det blev lättare att vända sina tankar till det positiva istället för att de omedvetet 

blev negativa (Carter et. al, 2015; Searle et al., 2009).  

Faktumet att ha något att göra gav deltagarna känslan av att ha en meningsfull roll. Det 

genomförde en aktivitet som inte bara gav dem distraktion utan fyllde även ett tidigare tomrum 

där dem ofta var avskilda från social kontakt och struktur (Crone et. al, 2004). Fysisk aktivitet 

hjälpte deltagarna att ta sig hemifrån. Att ha någonstans att gå och inte endast vistas i hemmet 

bidrog till struktur i vardagen, vilket i sin tur bidrog till distraktion av negativa tankar (Cullen 

& McCann,. 2015). Deltagarna beskrev att fysisk aktivitet fick dem att tänka mer på nuet 

snarare än negativa tankarna och tankar om dissociation. De nämnde även andra upplevda 

fördelar med fysisk aktivitet som att känna sig lugnare samtidigt som de hade mer energi till 

annat i livet (Pickett et al., 2017). 

6.3 Förbättrad motivation och självkänsla  
Känslan av att ha fullbordat en prestation och att ha klarat av något var något deltagarna uppgav 

och upplevde gemensamt. De mådde bättre över sig själva när de hade utförd en fysisk aktivitet. 

Den känslan utvecklade motivation att fortsätta både med fysisk aktivitet och att utveckla sin 

förmåga samt att fortsätta utmana sig själv. För vissa ansågs det mest viktigt att en fysisk 

utmaning genomförts medan för andra kunde det räcka med att faktiskt ha gjort något 

överhuvudtaget som skiljer från den vanliga vardagen. En generell förändring av deltagarnas 

self-efficacy skedde som resultat på deras nyfunna motivation och den påverkade flera områden 

i deras liv. Deltagare har uppgett efteråt att deras humör och motivation har fortsatt att förbättras 

en tid efter omvårdnadsåtgärden tillämpats. Träningen utvecklade inte bara deltagarna som 

person relaterad till deras psykiska ohälsa utan även i det dagliga livet. Deltagarna uppgav att 

för varje vecka som gick kände de sig allt bättre vilket bidrog till ökad självkänsla och att de 

kände sig mer bekväma i aktiviteterna de genomförde (McArdley et al,. 2012; Crone & Guy, 

2004; Carter et al., 2015). 

Det framkom att deltagarna inte bara använde denna omvårdnadsåtgärd för att främja 

sin psykiska hälsa. Vissa hade bilden redan innan att deras fysiska hälsa skulle bli bättre. Efter 

en tid uppgav deltagarna att det stämde. De fick positiva resultat på fler än ett sätt. En av de 

mest uppenbara känslorna som framkom var endorfinkicken. Det gav en känsla av välmående 

och en mer positiv självbild. I längden hjälpte den fysiska aktiviteten deltagarna även att gå 

vidare i livet och träningen blev ett val som gjorde att de kände sig stärkta. Fysisk aktivitet 

bidrog även till bättre matvanor och bättre fysisk förmåga, vilket i sin tur hjälpte den mentala 

förmågan (Cullen & McCann, 2014).  

För det flesta deltagarna var viktkontroll, andra hälsofördelar, att se resultat av träningen 

och att känna sig bra motivationsfaktorer till den fysiska träningen. Samt att deras syn på fysisk 

aktivitet förändrades till det positiva. Att ha en gruppträning inplanerad bidrog till ökad 

motivation och genom det mötet få komplimanger angående den synliga förändringen. Att 

andra såg vad som har hänt och att den fysiska aktiviteten gav resultat ökade motivationen 

ytterligare. Deltagarna upplevde en känsla av att ha ett ansvar gentemot de andra deltagarna. 

Att se andra personer i samma situation kämpa och utföra den fysiska aktiviteten motiverade 

deltagarna och gav en känsla att de också kunde klara det, “Kan de, kan jag”. Den största 

motivationsfaktorn ansågs vara beröm och positiv feedback från tränare, personal eller anhöriga 

(Tetlie et al., 2009; Browne et al., 2015; Azar et al., 2010; Carter et al., 2015; Crone & Guy, 

2004).  

 Fysiskt aktivitet bidrog till att deltagarna upplevde ökat självförtroende. En 

motivationsfaktor var att energin ökade både under och efter ett pass samt energi till annat i det 

dagliga livet. Att ha kul och känna glädje av den fysiska aktiviteten som utfördes var viktigt för 

att kunna uppnå förändringar. Det var även viktigt att ha ett mål med träningen, känna att det 
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lönar sig, att de hade presterat något samt känna sig bekväm i både aktiviteten och miljön. Vissa 

uttryckte att de ville göra positiva förändringar som exempelvis kan vara att bli mer 

hälsosamma, gå ned i vikt eller utveckla bättre uppfattning om sig själv. Med sådana tankar var 

det lättare att vilja träna och röra på sig snarare än att känna sig tvungen till det (Pickett et al., 

2017).  

 Deltagarna förklarade att beroende på deras humör för dagen påverkades deras 

fysiska aktivitet och motivationen till det. Desto mer psykiska symtom de upplevde, desto 

mindre prioriterades den fysiska aktiviteten och resulterade i att humöret och inställningen inför 

det minskade. Även när de psykiska symtomen inte var lika starka kände deltagarna att deras 

negativa humör gentemot fysisk träning minskade. Brist på motivation var en stor barriär för 

de flesta i kombination med tidsbrist och låg prioritering. Att ha en tränare i samband med den 

fysiska aktiviteten var positivt för motivationen genom att få råd och tips på vad som kan göras. 

Tränarna kommer med tips på hur deltagarna kan göra för att återfå motivation. Oavsett om de 

upplever psykiska symtom i nuet alternativt hur de kan förhindra psykiska symtom i framtiden 

(Azar et al., 2010; Carter et al, 2015; Browne et al., 2015; Searle et al., 2009).  

 

6.4 Fysiologiska förändringar 

6.4.1 Förbättrad sömn och ökad energi  

Under tiden studien genomförts och aktivitet använts som omvårdnadsåtgärd upplevde 

deltagarna mer än psykisk förändring. På dagtid var de piggare och kände sig mer alerta, de 

kunde då delta i mer aktiviteter. Ökningen av energi under dagarna ledde till att deltagarnas 

humör förbättrades och de kunde känna mer känslor av lycka vilket bidrog till att de sedan 

kunde sova bättre på nätterna. Dessutom förklarade deltagarna att när de kunde somna i tid på 

kvällen ,fick de den sömnen de behövde och var då mer utvilade när de skulle gå upp. Samt att 

vissa deltagare upplevde fördelen att minska den sömnmedicinering de hade sedan innan. I 

längden upplevde deltagarna att ju mer de var aktiva, desto enklare blev det att fortsätta 

genomföra fysisk aktivitet. De lärde sig att utifrån sin egen nivå kunde de utmana sig själva till 

andra nivåer. I stort sätt alla deltagare ansåg att deras ökade självförtroende och förbättrade 

motivation bidrog till att de kände sig mer hälsosamma (Carter et al., 2015).  

Det fanns deltagare som syftade till att fysisk aktivitet bidrog till att ökad energi gav 

dem mer makt över situationer i det dagliga livet. Exempelvis kunde det vara att istället för att 

skicka barnen till affären för att handla, orkade och ville deltagarna göra det själva. De kom 

även till insikt med hur deras livsvärld och hälsotillstånd kunde påverkas av att aktivera kroppen 

mer (McArdley et al., 2012; Cullen & McCann, 2014; Pickett et al., 2017; Crone el al., 2004).  

 

6.4.2 Ökad “må bra-känsla”  

Deltagarna belyste vikten av att utföra fysisk aktivitet när de kände sig stressade. De berättade 

att fysisk aktivitet får dem att känna sig mindre stressad och få ett klarare sinne tack vare 

frisättningen av endorfiner. Det fanns även de som sa att endorfinerna och “må-bra-känslan” 

som utlöstes hjälpte dem att bli motiverade till att utföra fysisk aktivitet för fler anledningar än 

deras psykiska hälsa. En sådan anledning var de fysiologiska förändringar som skedde, och som 

ledde till ytterligare fördelar. Exempelvis var viktminskning en uppmärksammad fördel. En 

deltagare lyfte extra mycket att fysisk träning bidrog till bättre fysisk förmåga, vilket i sin tur 

minskade risken för sjukdomar som exempelvis diabetes (Azar et al., 2010; Cullen & McCann, 

2014; Carter at al., 2015). Andra exempel på förändringar var känslomässig respons, bättre 

sömn, ökad energi, lugnare och mer tillfredsställd. En annan fysiologisk påverkan som 

deltagarna märkte av efter att ha infört fysisk aktivitet i vardagen var förbättrad respiratorisk 

förmåga. Det underlättade besvär som påverkan på andning efter att ha genomgått operation 
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och även positiv inverkan på astmabesvär (McArdley et al., 2012; Cullen & McCann, 2014; 

Pickett et al., 2017; Crone el al., 2004). 

 

6.5 Bättre struktur i vardagen   
En daglig rutin var fördelaktigt för deltagarna, de hade sedan tidigare haft så lite rutiner som 

möjligt för att underlätta deras dåliga mående. Med struktur och nya vanor upplevdes vardagen 

mer meningsfull. Att ha en fysisk aktivitet inplanerad bidrog till att deltagarna såg det som en 

rutin i vardagen och ett hjälpmedel att använda sig av för att komma tillbaka till sitt gamla liv 

(Carter et. al, 2015). 

Utmaningen psykiskt att ta tag i något, att genomföra en uppgift stimulerade flera olika 

stimuli och bidrog till nya erfarenheter. Det blev inte bara en fysisk upplevelse för deltagarna 

utan även psykisk och visuell. Det utvecklar självkänsla och bilden av dem själva förändrades.  

Istället för att uppleva den fysiska aktiviteten som ansträngande och något som bör göras, kunde 

de börja känna glädje och lycka i exempelvis att gå promenader. Väder och vind var inte längre 

en bortförklaring efter att de positiva upplevelserna börjat märkas. Tidigare negativa 

inställningar förändrades och ersattes med positiva tankar (Crone et. al, 2004). 

 Fysisk aktivitet blev ett steg i rätt riktning för deltagarna att så småningom komma 

tillbaka från sjukdom och diagnos till en fungerande vardag. De kände att de fick vara en del 

av något. Samspel mellan psykiskt stöd och fysisk aktivitet uttrycktes som en stor del i deras 

behandling för tillfrisknande. Detta gav dem bättre livskvalitet och en mer meningsfull vardag, 

samtidigt som det minskade symtomen de upplevde från sin psykiska ohälsa. Det var inte bara 

det sociala samspelet som deltagarna lyfte som en positiv sak med den fysiska aktivitet, utan 

även känslan av att ha något att göra och gå till varje dag. Några deltagare hade redan fysisk 

aktivitet som en rutin i sin vardag, medan andra införde det i samband med  påbörjat deltagande 

i studierna. De som redan hade fysisk aktivitet som rutin visste dock inte om de psykiska 

fördelarna med att aktivera sig fysiskt innan, utan fick under tiden de använt aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd lära sig mer om fördelarna psykiskt, hur det faktiskt kan påverka exempelvis 

humör, motivation och fysiologiskt (Cullen & McCann, 2014; Crone & Guy, 2004; Pickett et 

al, 2017). 

7. Resultatsammanställning   
I resultatet framkom det att personer med psykisk ohälsa upplever att fysisk aktivitet påverkar 

dem positivt. Det finns olika aspekter och olika faktorer som vägts in i upplevelsen att fysisk 

aktivitet som omvårdnadsåtgärd verkar positivt på det psykiska måendet.  

Fysisk aktivitet kan påverka patienternas mående bland annat genom att få dem att 

känna sig motiverade till både fysisk aktivitet och dagliga aktiviteter. Fysisk aktivitet ger 

möjligheter till interaktion i sociala situationer med andra personer som de i många fall hade 

undvikit. Fysisk aktivitet kan också påverka patienterna positivt fysiologiskt vilket leder till ett 

upplevt mer stabilt psykiskt mående. Deltagarna förklarade att fysisk aktivitet bidrog till att de 

kunde sova bättre samt att det blev lättare att kliva upp på morgonen vilket ökade deras energi 

under dagen. Ökad sömn och energi bidrog till att deltagarna fick en bättre struktur i vardagen 

och orkade göra mer om dagarna. Den fysiska aktiviteten bidrog till att deras självkänsla ökade 

och de fick en mer positiv självbild.   

Det bör även belysas hur mycket fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd påverkar på 

andra sätt så att upplevelserna gynnar hela individen och dennes vardag. I takt med att vardagen 

ses ur ett annat perspektiv, energin ökar och prioriteringarna förändras för deltagarna kommer 

deras psykiska hälsa att förändras. En stor del av psykisk ohälsa är de negativa tankarna och 

bristen på ork som kan upplevas. Med en distraktion från sina egna tankar i form av fysisk 

aktivitet kan det upplevas som att vissa av de psykiska symtomen lindras eller inte tar över lika 

stor del av tiden och vardagen anses bli mer hanterbar.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Sökstrategi  

En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes för att hitta relevanta artiklar som 

svarar till syftet. Det användes booleska söktermer och sökblock för att avgränsa sökningen till 

det specifika området, vilket är den anpassade sökstrategin för denna typ av studie enligt 

Willman et al., (2016.)  

En svaghet i arbetet är att empirisk studiedesign inte tillämpats. Hade en empirisk 

studiedesign tillämpats hade insamlad data kunnat utfalla i ett annat resultat, eftersom 

bearbetningsprocessen hade blivit annorlunda. Frågorna som ställts till deltagarna kunde ha 

varit direkt anpassade efter syftet och inte hade varit förutbestämda av tidigare studier 

(Kristensson, 2014).  

I början av sökprocessen genomfördes testsökningar där orden “Nurse” och “Nursing” 

var med, men det gav varken bredare sökningar eller fler resultat som kunde svara mot syftet 

och valdes då att inte räknas in i de riktiga sökningarna senare i processen. Det upptäcktes även 

att om “Quality of life” lades till i sökningarna blev resultaten tydligare inriktade på patientens 

egna upplevelser. Vilket resulterade i att när ”Quality of life” lades till som sökord hittades fler 

artiklar som var relevanta till litteraturstudiens syfte. Om “Quality of life” exkluderades svarade 

studierna mer på upplevelser från sjukvårdspersonalens perspektiv och åsikter. Därför lades den 

söktermen till för att kunna hålla resultaten koncentrerade kring patienten och dess upplevelser. 

Sökordet ”Depression” var även med till en början, men valdes sedan bort då det gav för få 

träffar för att kunna lägga grunden till ett helt arbete. Då valdes istället att utöka diagnosen 

depression till psykisk ohälsa i allmänhet för att få fler träffar vid sökningar. Detta kan ses som 

en svaghet i arbetet, att det har ändrats, lagts till och tagits bort termer under arbetets gång.  

Databaserna som användes var Cinahl, Medline och PsycINFO. Cinahl och Medline är 

databaser som innehåller vetenskapliga artiklar som fokuserar på omvårdnad och hälso- och 

sjukvård samt att majoriteten av artiklarna är publicerade i fulltext och godkända för 

publicering. PsycINFO är en kompletterande databas som innehåller tidskrifter, böcker och 

referenser till avhandlingar (Willman, et al., 2016).  

Det användes tre relevanta databaser för att få ett så stort utbud som möjligt, vilket Willman et 

al. (2016) lyfter som en styrka i en litteraturstudie.  

De booleska söktermerna AND och OR användes och kombinerades med sökblocken 

på olika sätt under sökningens gång för att öka sökningens känslighet. OR användes för att 

skapa ett förhållande mellan två synonymer och AND användes för att skapa ett förhållande 

mellan olika söktermer med OR mellan. För att öka sökningens specificitet och avlägsna 

artiklar som innehöll exklusionskriterier hade den booleska termen NOT kunna användas 

(Kristensson, 2014; Willman et al., 2016).  

Inga fritextsökningar genomfördes eftersom sökblocken med de booleska termerna gav 

tillräckligt med träffar och relevanta artiklar relaterat till syftet. Fritextsökningar hade bidragit 

till ökat antal irrelevanta studier och en mängd artiklar som inte ansågs möjliga att bearbeta. 

Det har även funnits i åtanke att sökningen skulle kunna bli annorlunda än den var tänkt, då 

fritextsökningar kan ändra betydelsen av orden och därför ge sökningen en annan innebörd 

valdes de att inte göras (Willman et al., 2016)  
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8.1.2 Urval  

Det valdes att ha äldre personer över 65 år, som ett exklusionskriterie eftersom de oftast inte 

har samma fysiska förmåga som den yngre befolkningen. Av de personer som är äldre än 65 år 

finns risk att dem har en demenssjukdom eller har nedsatt minne vilket gör det svårt att följa 

upp de personerna och dess erfarenheter efter en tids intervention. Utöver att ett 

exklusionskriterie var personer över 65 år var det inget åldersspann bestämt. Med tanke på att 

fysisk aktivitet är något personer i alla åldrar kan genomföra, även om på olika nivåer, ansågs 

det vara viktigt att ha med personer i olika åldrar. Psykisk ohälsa inte är något åldersbestämt 

utan kan drabba samtliga åldrar och valdes därför att ha med för att få ett brett perspektiv. Ett 

annat exklusionskriterie var personer som genomför fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd i 

relation till en somatisk sjukdom eller psykisk ohälsa i relation till somatisk sjukdom.  

Artiklarna som involverades i litteraturstudien är från åren 2004-2017 och är i och med 

det uppdaterade i evidens och har relevant datainsamling, vilket ses som en styrka i 

litteraturstudien. Hade studier som gjorts tidigare inkluderats hade det kunna bidra till irrelevant 

och utdaterad information eftersom vården, förutsättningarna och riktlinjerna är i konstant 

utveckling. Synen på fysisk aktivitet såväl som psykisk ohälsa har också förändrats, det gör att 

artiklar som är gjorda tidigare kan i och med det blivit irrelevanta.  

Artiklarna som är presenterade i resultatet är studerade och genomförda i olika länder 

vilket valts att ses som en styrka då resultatet kan appliceras i olika länder. De olika länderna 

som artiklarna var utförda i var Australien, England, Irland, Norge och USA.  

 En svaghet är att syftet för litteraturstudien har ändrats ifrån grundtanken, eftersom det 

vid sökningar på det första syftet gav för liten mängd relevanta artiklar. Efter att syftet ändrats 

och flera sökningar med olika kombinationer gjordes hittades flera studier. Den förändringen i 

tanke bakom litteraturstudien kan ses som en svaghet då sökprocessen ändrades, fler och andra 

sökord behövde läggas till. Däremot kan det även vara en styrka för litteraturstudien, då ämnet 

inte förändrades helt samt att det nu fanns ett betydligt större antal artiklar som kunde ge en 

stark och varierad grund till resultatet. Det fanns med ett större antal artiklar utrymme för fler 

upplevelser positiva som negativa att bearbeta och diskutera relaterat till varann. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

8.2.1 Förbättrad motivation och självkänsla  

Det framgick att de största barriärerna för deltagarna till att genomföra fysisk aktivitet var 

bristen på motivation och att tiden inte räckte till.  

Det finns även studier som säger att det egentligen kanske inte är motivationen eller 

brist på motivation som är problemet, utan att en barriär som framförallt belysts är att 

ensamstående mammor med barn kan ha brist på tid. Eftersom föräldrarollen som ensamstående 

tar upp mycket av tiden i vardagen (Dlugonski & Motl, 2016). Att försöka hålla samman en 

vardag med hushåll och arbete samt även att hinna med att utöva fysisk aktivitet är svårt. Att 

balansera tid till vardagen, tid till sina barn och ändå koncentrera sig på att kunna må bättre 

psykiskt själva genom fysisk aktivitet anses vara svårt. Är det rätt samvetesmässigt för dem att 

välja fysisk aktivitet framför att spendera tid med sina barn? (Dlugonski & Motl, 2016).  

Ett antagande till detta kan vara att ensamstående mammor i större utsträckning sätter 

sig själv som sista prioritet utan att tänka på vad det kan ha för konsekvenser för barnet. Om 

mamman istället väljer och hittar tid till att utföra fysisk aktivitet kan det bidra till att hon blir 

en bättre förälder och det kan gynna barnet och dennes mående.  

 

8.2.2 Bättre struktur i vardagen   

Resultatet visar på att fysisk aktivitet har upplevts positivt för deltagarna, både deras fysiska 

och psykiska mående har förbättrats samt att de allt mer har börjat se fysisk aktivitet som en 
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del av strukturen i vardagen. Då fokus har varit på själva förändringen och upplevelsen av fysisk 

aktivitet för patienterna.  

Danielsson, Kihlbom & Rosberg (2016) beskriver detta genom att berätta hur deltagarna 

upplever att deras psykiska ohälsa får dem att se tunnelseende och att den fysiska aktiviteten 

ger andra möjligheter. De har numera en anledning att kliva upp på morgonen och att de har 

något som väntar på dem när de kliver upp. Deltagarna beskriver att de kan tänka sig applicera 

fysisk aktivitet som en del i vardagen även efter interventionen.   

Men Barley & Lawson (2016) säger att det krävs mer än att applicera fysisk aktivitet 

till sin vanliga vardag för att få en ihållande upplevelser. Frågan är om fysisk aktivitet fungerar 

att bara applicera en sådan förändring i en individs liv och att det direkt uppfattas positivt. 

Ytterligare forskning visar att det är en beteendeförändring. En beteendeförändring görs lättast 

genom att applicera något nytt i sitt liv, följa upp hur det går och utvärdera för att sedan veta 

svagheter och styrkor i sin nya rutin. Därför är det kanske inte alltid så enkelt att få en förändring 

att fungera genom att inte ha ett helt koncept. Den fysiska aktiviteten kombinerat med någon 

form av uppföljning av sig själv och kartläggning av hur processen går för att få veta sina egna 

styrkor och svagheter, var det möjligen brister eller vad som går extra bra. Att kartlägga för sin 

egen skull kan vara positivt i en beteendeförändring för att kunna uppnå ett så gott resultat som 

möjligt. Att genomföra en beteendeförändring på det sättet hjälper individen att öka sin 

självförmåga.  

Resultatet visar även att patienter med psykisk ohälsa strävade efter ett mål, det hade 

något de ville uppnå med den fysiska aktivitet. Exakt vad de ville uppnå framgick inte men att 

det var viktigt för det flesta patienter att ha ett mål utöver att må bättre i sin psykiska ohälsa.   

Barley och Lawson (2016) beskriver att ha ett mål med förändringen som ska ske är en 

stor hjälpande faktor. Att ha ett mål med den fysiska aktiviteten kan bidra till att små 

förändringar kan bli långsiktiga förbättringar. De lyfter också att det kan vara viktigt i rollen 

som sjuksköterska att hjälpa patienten sätta upp mål med den fysiska aktiviteten och genom det 

stärka banden mellan sjuksköterska och patient.  

Ett antagande som kan göras är att när ett mål är satt har en individ mer att sträva efter. 

Om individen uppfyller målet kan individen känna sig mer nöjd och på så sätt vilja fortsätta.   

 

8.2.3 Social interaktion och ökat socialt deltagande  

I stort sett alla deltagare beskrev hur fysisk aktivitet bidrog till ökad social interaktion, både 

under den fysiska aktiviteten och i det vanliga livet. De fick umgås med personer i samma 

situation och på det viset ökade förståelsen för hur andra personer mår och hur de ska bete sig 

och möta dem. De förklarade också att i samband med att umgås med andra och den fysiska 

aktiviteten blev de trevligare och hade mer energi mot andra personer som de möter i livet eller 

på jobbet exempelvis.  

Dock höll inte alla med om detta. I artikeln Danielsson et, al., (2016) säger en del 

deltagare att fysisk träning i samspel med andra personer kan kännas tvingande och att bara 

känna sig som en i mängden. Men alla höll med om att fysisk aktivitet bidrog till mer positivitet 

i livet och gentemot andra personer.  

Även Azar et al., (2010) skriver att det fanns deltagare som inte höll med. Deltagarna 

förklarade att ensamträning kunde ge en tid att tänka igenom saker och en frihet att inte behöva 

anpassa sig efter någon annan. 

Ett antagande till detta kan vara att kvinnor och män med psykiska ohälsa kan ha svårt 

att interagera med personer av det andra könet. En person som inte definierar sig som varken 

man eller kvinna kan ha svårt att hitta sin plats i gruppen och på så sätt känna sig utanför vilket 

kan sänka dennes självförtroende. Ytterligare ett antagande kan vara att personer med psykisk 

ohälsa till en början känner sig mer bekväm med att vara ensam. Att interagera med andra 
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personer, både med samma kön och motsatt, kan bidra till att personer känner sig sämre eller 

inte vågar ge allt den har i den fysiska aktiviteten.  

 

Det är ett medvetet val att inte lyfta alla huvudkategorier i diskussionen för att kunna 

begränsa till det som anses mest intressant till ämnet och för läsaren. De kategorier som ansågs 

givna har valt att lyftas för att visa att det finns olika åsikter och upplevelser hos deltagarna. 

Därav få en variation i diskussionen. För att fånga läsarens intresse och avrunda arbetet på ett 

intressant sätt valdes det att lyfta de huvudkategorier med mest intressanta motargument.  

 

8.3 Genusperspektiv  
 

Forskning visar på att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns hälsa. Skillnaden mellan 

inlärda sociala beteenden och vad som är biologiskt är svårt att se. Det kan handla olika normer 

från dagens samhälle. Till exempel att kvinnor inte i samma utsträckning ska enligt sociala 

normer röka eller dricka alkohol, medan det är mer socialt accepterat för män att göra det. 

Normer skapar och påverkar personer från barnsben och präglar olika individer på olika sätt 

hela livet. Dessa normer bidrar till förväntningar som en del personer inte kan leva upp till. 

Normer, förväntningar, socioekonomiska och psykologiska faktorer påverkar varje individs 

hälsa och kan bidra till psykiska liksom somatiska sjukdomar. De olika sociala skillnaderna 

inom hälsa som finns mellan grupper i dagens samhälle går att påverka. De biologiska 

faktorerna, som till exempel att  kvinnor ofta har lägre kroppsvikt och mindre muskelmassa, 

skiljer mellan könen. Dessa faktorer är svåra att påverka och räcker inte till att förklara 

skillnaderna mellan könen (Pellmer, Wramner & Wramner, 2017).  

 

9. Slutsats  
Det finns underlag som visar att fysisk aktivitet leder till positiva upplevelser för patienter med 

psykisk ohälsa och det bör därför i större utsträckning användas som omvårdnadsåtgärd. Det är 

ett bra alternativ till behandling eller som komplement till tidigare behandling istället för endast 

läkemedel. I vilken utbredning eller vilken typ av fysisk aktivitet som i störst utsträckning ger 

positiva upplevelser kräver en större studie än denna. Befintlig forskning kan visa att det finns 

tillräckligt med evidens att säga att fysisk aktivitet ger positiva upplevelser för en person med 

psykisk ohälsa.  

 

9.1 Kliniska implikationer 
Denna litteraturstudie är en sammanställning av resultat från studier som beskrivit hur personer 

med psykisk ohälsa upplever fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd. Sammanställningen som 

finns beskriven i resultat kan vara till hjälp för sjuksköterskor att öka kunskap, kunna använda 

sig av och framförallt våga använda FaR oftare. Litteraturstudien kan underlätta för 

sjuksköterskor som arbetar inom sjukvården att kunna fånga upp personer med psykisk ohälsa 

för att sedan hjälpa dem att hitta tillbaka till den personen de var innan sin psykiska ohälsa. 

Genom att tillämpa fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd ge patienterna en möjlighet att må 

bättre utan eller tillsammans med läkemedel. Vårdpersonal och patient kan genomföra fysisk 

aktivitet tillsammans för att stärka förtroendet och relationen sinsemellan.  

10. Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört denna litteraturstudie är det tydligt att det är ett relativt outforskat ämne. 

De studier som genomförts har fokuserat mestadels kring fysisk aktivitet som ett komplement 
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till farmakologisk behandling. Det behövs fler studier där deltagarna inte har någon 

farmakologisk behandling samtidigt då det kan ge olika  resultat.  

Det kan vara relevant med fler studier utförda i Sverige om hur patienter med psykisk 

ohälsa upplever fysisk aktivitet. Både utifrån den vård som ges här och utifrån den kompetens 

som sjuksköterskor har.  
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Exercise OR physical 

activity 

AND 

Depression OR 

mental disorder OR 

mental health 

AND 

Quality of life 

150 150 10 (1)  4 3 

  Exercise OR physical 

activity 

AND 

Depression OR 

mental disorder OR 

mental health 

AND 

Quality of life 

AND 

Experience 

19 19 1 0  

  Experience 
AND 

Physical activity 

AND 

Depression 

9 9 0 0  

  Experience 

AND 

Physical activity 

AND 

Mental illness 

32 32 3 1 1 

  Mental health 

AND 

Physical activity OR 

exercise 

AND 

Experience 

90 90 6 3 2 

( ) = varav antal dubbletter från tidigare sökningar  
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Sökmatris MEDLINE 
Sid 3(3) 

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 
TITLAR ABSTRAKT FULLTEXT ARTIKLAR 

INKLUDERADE I 

LITTERATURSTUDIEN 

MEDLINE 
2018-04-02 
(peer reviewed, 

2000-2018, engelsk 

text) 

Exercise OR 

physical activity 
AND 
Mental illness OR 

mental disorders 

OR mental health 
AND 
Experience 

91 91 0 1 0 

  Physical activity 

OR exercise 
AND 
Mental illness OR 

mental disorders 

OR mental health 
AND 
Quality of life 

292 292 8 (8) 0 0 

2018-03-30 (peer 

reviewed, 2000-

2018, engelsk text 

Depression AND 

Experience AND 

Physical activity 

78 78 2 2 1 

( ) = varav antal dubbletter från tidigare sökningar   
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Bilaga 2 
Artikelmatris      Sid 1(10) 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Azar, D., Salmon, 

J., & Cleland, V. 

(2010) 
Physical activity 

correlates in 

young women 

with depressive 

symptoms: a 

qualitative study. 
International 

Journal of 

Behavioral 

Nutrition and 

Activity. 11-X.  
 
Australien 
 
Doi: 

10.1186/1479-

5868-7-3  
 

 

 

  
 

 

  
 

   

Syftet med 

denna studie var 

att samla in 

djup 

information om 

sambandet 

mellan fysisk 

aktivitet bland 

unga kvinnor 

med och utan 

depressiva 

symtom. 

Kvalitativ design med 

semistrukturerade 

intervjuer. 
  
Urvalet gjordes genom 

snöbollsurval. 
  
Inklusionskriterierna 

var kvinnor och 

mellan 18 och 30 år. 
Exklusionskriteriet var 

graviditet. 
Fem kvinnor matchade 

inte kriterierna. 
  
Det resulterade i 40 

kvinnor, 20 med 

depressiva symtom 

och 20 utan depressiva 

symtom. 
  

De jämförde 

kvinnor både 

med och utan 

depressiva 

symtom samt 

kvinnornas 

tidigare 

erfarenheter av 

fysisk aktivitet.  
 
De hade lika 

många med 

depressiva 

symtom som 

utan depressiva 

symtom.  

Resultatet sa att på att 

personer med tidigare 

erfarenhet av fysisk 

aktivitet hade mindre/inga 

depressiva  symtom. 

Viktkontroll, 

hälsokontroll och socialt 

samspel var 

motivationsfaktorer för 

kvinnorna. 
Resultatet visade även att 

det fanns en del olika 

anledningar till att 

kvinnor med depressiva 

symtom inte utförde 

fysisk aktivitet, 

exempelvis brist på tid, 

låg självkänsla, låg 

prioritet och lathet. 
Det visade sig att 

kvinnorna tyckte fysisk 

aktivitet var en bra 

stressavlastning och gav 

glädje. 
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Sid 2(10) 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Browne, J., 

Mihas, P., & 

Penn, D. (2015). 
Focus on 

exercise: Client 

and clinician 

perspectives on 

exercise in 

individuals with 

serious mental 

illness.  
Community Ment 

Health J, 387-

394.  
 
USA 
 
Doi: 

10.1007/s10597-

015-9896-y  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

  
 

   

Syftet med 

studien var att 

utforska 

klienter och 

klinikers 

perspektiv på 

fysisk 

aktivitet, 

fysisk 

aktivitet som 

intervention 

och 

tillhörande 

barriärer för 

personer med 

seriös mental 

ohälsa.   

Semi-strukturerade 

intervjuer med olika 

teman.  
 
Inklusionskriterierna 

för fokusgruppen 

klienter var att de 

skulle ha en diagnos 

av psykisk ohälsa, 

vara över 18 år och 

dela samtycke.  
Vilket resulterade i 12 

deltagare.  

Deltagarna hade olika 

psykiska sjukdomar 

och följdes över lång 

tid.  
 
De hade undersökt 

både patienter och 

sjukvårdspersonalens 

upplevelser.  
 
De använde sig av 

tabeller och diagram 

för att tydliggöra 

resultatet.  

Resultatet i studien 

visade på att klienterna 

ansåg att det fanns en 

del barriärer att 

komma över innan 

effekterna av fysisk 

aktivitet visades. De 

symtom som kommer i 

samband med en 

psykisk sjukdom var 

det svåraste att se 

bortom. Att träna i 

grupp ansåg deltagarna 

vara bra, det gav en 

känsla av sammanhang 

och motivation att 

fortsätta. Deltagarna sa 

att de fördelar som 

kommer i samband 

med fysisk aktivitet, 

både fysiska och 

psykiska, var en 

motivationsfaktor till 

att fortsätta.  
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Sid 3(10) 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 
Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Carter, T., Morres, I., 

Repper, J., & Callaghan, 

P. (2015). Exercise for 

adolescents with 

depression: valued 

aspects and perceived 

change. Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 37-44.  
 

England 
 

Doi:10.1111/jpm.11261.  

Syftet med studien 

var att utforska 

upplevelsen och 

inverkan av en 

föredragen 

intervention med 

intensitetsövningar 

för ungdomar med 

depression. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 
 

Deltagare 

rekryterades 

genom hälso- och 

sjukvård. 
 

 Alla var under 

behandling för 

depression och 

valdes noggrant 

ut. 
 

Alla deltagare gav 

medgivande för 

att bli intervjuade 

till en större 

studie. 
 

De skulle vara 

mellan åldrarna 

14 och 17 år och 

få behandling för 

depression 

Deltagarna 

var 

rekryterade 

genom 

hälso- och 

sjukvården 

och har en 

annan 

pågående 

behandling 

och skulle 

testa någon 

annat.  
 
De 

fokuseras på 

ungdomar 

som inte 

hade 

kommit 

speciellt 

långt i sin 

sjukdom.  

Deltagarna 

menade att det 

fanns fördelar 

med att träna 

med likasinnade 

personer, det 

gav en förståelse 

för andra och 

respekt mot 

andra. De 

menade också 

att de fick känna 

sig som en del 

av något när de 

fick interagera 

med andra 

personer. Att få 

en rutin i 

vardagen, 

distraktion från 

tankar och 

fysiologiska 

förändringar 

belyste 

deltagarna som 

fördelar.  
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Sid 4(10) 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Crone, D. & Guy, H. 

(2008). 
’I know it only 

exercise, but to me it 

is something that 

keeps me going’: a 

qualitative approach 

to understanding 

mental health service 

users’ experiences of 

sports therapy. 
International Journal 

of Mental Health 

Nursing, 197-207.  
 
Australien  
 
Doi: 10.1111/j.1447-

0349.2008.00529.x  
 

 

 

  
 

 

  
 

   

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

erfarenheter 

hos personer 

som deltagit i 

idrottsterapi 

som en del av 

behandling. 

En kvalitativ studie 

med empirisk 

forskningsmetod, 

grounded theory. 
  
Inklusionskriterierna 

var att deltagarna skulle 

vara deltagare i Trust, 
11 deltagare, mellan 18 

och 65 år, involverade i 

idrottsterapi under 

2005 och givit 

samtycke om att dela 

erfarenheter. Det 

resulterade i 11 

deltagare, 10 män och 1 

kvinna. 

Använder sig av 

tabeller och 

diagram  för att 

tydliggöra resultatet.  
 
Deltagarna var redan 

under en medicinsk 

behandling för sin 

psykiska ohälsa och 

skulle ha fysisk 

aktivitet som en 

tilläggsbehandling.  

Resultatet visade 

på att det fanns en 

de hinder för att 

delta, exempelvis 

brist på 

motivation, 

energilöshet och 

kostnad.  
Fördelarna med 

fysisk aktivitet 

var däremot fler. 

Det visade sig att 

personer med 

psykisk ohälsa 

som utför fysisk 

aktivitet bidrog 

till att de kände 

sig friskare, 

distraherande 

tankar, 

sammanhang, 

minskad ångest 

och ökad glädje.  
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Sid 5(10)  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 
Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Crone, D., Smith A., & 

Gough, B. (2004). 
’I feel totally at one, 

totally live and totally 

happy’: a psycho-social 

explanation of the 

physical activity and 

mental health 

relationship. 
Health education 

research, 600-611.  
 
England 
 
doi:10.1093/her/cyh007  
 

 

 

  
 

 

  
 

   

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förhållandet 

mellan fysisk 

aktivitet och 

mental hälsa från 

deltagare som 

har följt ett 

träningsschema. 

En kvalitativ 

studie med 

empirisk 

forskningsdesign, 

grounded theory. 

Tre fokusgrupper 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

användes. 
  
Deltagarna valdes 

ändamålsenligt. 
  
Inklusionskriteriet 

var att deltagarna 

skulle vara villig 

att delta i 

intervjuer. 
Vilket resulterade i 

18 deltagare. 

 De använder sig 

av tabeller där de 

skriver ut 

frågorna som 

ställts under 

intervjuerna. 

Även tabeller där 

författarna visar 

hur de tänkt vid 

indelning av 

fokusgrupperna.  
 
Deltagarna är 

både män och 

kvinnor i olika 

åldrar.   

Resultatet påvisade 

tre olika viktiga 

sammanhang i 

samband med fysisk 

aktivitet, socialt 

stöd, socialt nätverk 

och miljö. 

Deltagarna belyste 

vikten av att ha 

någon professionell 

med sig under 

aktiviteten, att 

socialt nätverk är en 

bidragande 

motivationsfaktor 

samt att miljön där 

aktiviteten utfördes 

var viktig. De visade 

också att deltagarna 

inte bara gynnades 

psykiskt, utan även 

fysiskt. De lyfte att 

det var viktigt för 

deltagarna att ha en 

rutin och något att se 

framemot. 
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Sid 6(10)  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land. 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Cullen, C., & 

McCann, E. (2015). 
Exploring the role of 

physical activity for 

people diagnosed 

with serious mental 

illness in Ireland 
Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing, 58-64.  
 
Irland 
 
doi: 

10.1111/jpm.12179  
 

 

  
 

 

 

  
 

 

  
 

   

Syftet med 

studien var att 

undersöka de 

subjektiva 

erfarenheterna 

hos personer med 

allvarlig psykisk 

ohälsa i relation 

till fysisk 

aktivitet. 

En utforskande 

kvalitativ beskrivande 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer användes. 
  
Deltagarna 

rekryterades 

ändamålsenligt. 
  
Inklusionskriterierna 

var att deltagarna 

skulle vara över 18 år, 

ha en psykiatrisk 

diagnos och ha lämnat 

samtycke. 
Vilket resulterade i 10 

deltagare, i åldrarna 

18-65. 

Deltagarna 

lider av 

allvarlig 

psykisk 

ohälsa. 
 
De använder 

en tabell där 

de beskriver 

varje 

deltagare, 

ålder, hur 

länge de varit 

sjuk samt 

vilken 

sjukdom de 

hade.  
 
Författarna 

har även gjort 

en tabell där 

de beskriver 

varför de valt 

ut rubrikerna 

till resultatet.  

Resultatet visade att 

deltagarna ansåg att 

fysisk aktivitet gav 

dem glädje och 

positivitet. Deltagarna 

såg inte bara fördelar 

för deras fysiska 

hälsa, utan även att 

träningen distraherade 

dem från andra 

tankar, bidrog till mer 

rutiner i vardagliga 

livet, gav mer energi 

och mer socialt 

sammanhang. 
Deltagarna belyste 

även vikten av att ha 

en strukturerad 

aktivitet och vara 

tillsammans med 

andra i samma 

situation. 
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Sid 7(10)  

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 
Syfte Metod och design Värderingar Resultat 

McArdle, S., McGale, 

N., & Gaffney, P. 

(2012). 
A Qualitative 

exploration of men’s 

experiences of an 

integrated exercise/CBT 

mental health 

promotion programme 
International Journal of 

Men’s Health, 240-257.  
 
Irland 
 

Doi: 

10.3149/jmh.1103.240  
 

 

 

  
 

 

  
 

   

Syftet med 

denna studie var 

att använda 

kvalitativa 

metoder för att 

undersöka 

erfarenheterna 

från deltagare 

som deltog i 

BTN pilotstudie 

En kvalitativ RCT studie 

genomfördes.  
 
Deltagarna rekryterades 

genom reklam. 

Inklusionskriterierna var 

män mellan 18 och 49 år, 

inaktiv livsstil och inte 

nuvarande ha någon 

psykisk behandling. 

Exklusionskriterierna var 

om männen hade någon 

somatisk sjukdom.  
Det resulterade i 15 

deltagare.  
 
Deltagarna delades upp i 

två fokusgrupper, en 

grupp med 

gruppdiskussion och en 

grupp med individuella 

intervjuer.  

De fokuseras 

endast på 

män som 

tränade i 

grupp i 

studien.  
 
Ingen av 

deltagarna 

hade en 

nuvarande 

medicinsk 

behandling 

mot sin 

psykiska 

ohälsa. 

Resultatet visade på 

att deltagarna ansåg 

att fysisk aktivitet, i 

detta fall fotboll, 

var en bra 

hälsofrämjande 

åtgärd vid psykisk 

ohälsa. Deltagarna 

såg många positiva 

effekter, 

exempelvis socialt 

stöd, förändringar i 

beteende, ökad 

fysisk förmåga och 

nedsatt stress.  
Deltagarna ansåg 

att det var bra att 

träna i grupp för att 

få bättre socialt 

samspel och träffa 

andra i samma 

situation.  
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Sid 8(10) 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och 

land 
Syfte Metod och 

design 
Värdering Resultat 

Pickett, K., Kendrick, T., & Yardley, L. 

(2017).  
A forward movement into life: A 

qualitative study of how, why and 

when physical activity may benefit 

depression. 
Mental Health and Physical Activity, 

100-109.  
 

England 
 

Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2017.03

.004 

Denna studie 

syftade till att 

belysa 

förändringsprocess

en genom att 

utforska 

upplevelser av 

fysisk aktivitet 

bland individer 

med 

självrapporterad 

och diagnostiserad 

depression eller 

lågt humör som 

kände att de hade 

eller inte hade 

hjälpt deras 

humör.  

Kvalitativ studie, 

grounded theory 

med 

epistemologiskt 

perspektiv. 
 

Tottalt 26 

deltagare som 

var mellan 18 

och 65 år. 
 

De valde att ha 

fokus på 

personer som 

senare i livet 

blivit fysiskt 

aktiva och har 

diagnosen 

depression eller 

självdiagnostise

rat sig. 

De 

använde 

deltagare 

med både 

positiv 

och 

negativ 

inställning 

till fysisk 

aktivitet 

som 

åtgärd för 

variation. 
 

De har 

delat med 

sig av 

egna 

erfarenhet

er och 

förkunska

p till 

deltagarna 

samt 
lyssnat på 

deras 

tankar.    

De flesta 

deltagarn

a uppgav 

att dem 

mådde 

bättre, 

var på 

bättre 

humör 

och/eller 

var 

piggare 

efter 

fysisk 

aktivitet.  
 

De som 

inte hade 

fysisk 

aktivitet 

som 

vana i 

vardagen 

sedan 
innan 

uppgav 

att dem 

kommer 

ha det 

efter 

studien 

också. 
 

De kände 

positiva 

känslor 

av att ha 

genomfö

rt något, 

en 

känsla 

av dem 

vem var 

innan 

den 

psykiska 

ohälsan.  
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Sid 9(10) 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 
 Syfte  Metod och design Värdering Resultat 

Searle, A., Haase, A., 

Chalder, M., Fox, K., Taylor, 

A., Lewis, G., & Turner, K. 

(2013). 
Participants’ experiences of 

facilitated physical activity 

for the management of 

depression in primary care. 
Journal of Health 

Psychology, 1430-1442.  
 
England  
 
Doi: 

10.1177/1359105313493648   

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse av 

acceptans och 

engagemang för 

underlättad 

fysisk aktivitet 

och att utforska 

deras 

synpunkter och 

erfarenheter av 

underlättad 

fysisk aktivitet.  

En kvalitativ studie 

med empirisk 

forskningsmetod, 

grounded 

theory.  Intervjuerna 

grundade sig i relevant 

litteratur och syftet 

med studien. 
  
19 deltagare deltog i 

intervjuer som förföll 

inom  4 månader, 12 

av dem hade 

uppföljning efter 8 

månader. 
 
Deltagarna var med i 

intervjuer med 

författarna och de 

hade telefonkontakt 

och möten “face-to-

face” med PAF 

(physical activity 

facilitators).  

 Deltagarna 

var med i 

studien 

under lång 

tid, 4 

respektive 8 

månader.  
 
Deltagarna 

hade hela 

tiden en 

kontakt med 

en tränare.  
 
Författarna 

använder 

sig av 

tabeller och 

diagram för 

att 

tydliggöra 

resultatet.  

Resultatet visade 

på att deltagarna 

tyckte det var bra 

att alltid ha en 

tränare med sig 

vid träningen och 

alltid ha någon att 

vända sig till med 

frågor. De tyckte 

också att det var 

viktigt att träna i 

grupp.  
Deltagarna såg 

träningen som en 

väg tillbaka till ett 

normalt liv och 

att en tränare 

underlättade det 

hela. De ansåg att 

det var lättare att 

bli fysisk aktiv 

igen när de hade 

en tränare som 

motiverade dem. 

Samtidigt menade 

deltagarna att när 

de hade haft en 

tränare ett tag 

kunde de klara sig 

bättre på egen 

hand.  
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Sid 10(10) 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod och design Värderingar Resultat 

Tetlie, T., 

Heimsnes, M.C., & 

Almvik, R., (2009).  
Using Exercise to 

Treat Patients with 

Severe Mental 

Illness - How and 

why?  
Journal of 

Psychosocial 

Nursing, 33-40.  
 
Norge 
 
Doi: 

10.3928/02793695-

20090201-14 

Studiens syfte vara 

att besvara dessa 

frågor: 
På vilka sätt 

använder 

omvårdnadspersonal 

motion som en del 

av behandling för 

patienter med 

allvarlig psykisk 

sjukdom? 
 
Vad är patienternas 

synsätt och 

erfarenheter av 

motion som en del i 

behandling på ett 

säkert sjukhus?  

Kvalitativ 

fenomenologisk metod, 

semistrukturerade 

intervjuer.  
Detta motiveras för att 

kunna komma åt både 

omvårdnadspersonalens 

och patienternas levda 

erfarenheter.  
 
Urvalet av populationen 

begränsades till detta 

sjukhus då motion var 

obligatoriskt i 

behandling.  
 
Omvårdnadspersonalen 

valdes ut ifrån deras 

arbetserfarenhet för att 

få djup i studien.  
 
Patienterna valdes inte 

ut strategiskt utan de 

som deltagit i 

programmet mer än 12 

veckor under senaste 14 

veckorna deltog.  
14 patienter blev 

exkluderade på grund av 

ohållbar hälsosituation 

eller att de inte kunde 

signera samtycke för 

studien.  

De har tagit hänsyn 

till olika synvinklar, 

både de som 

genomgår 

behandlingen och de 

som ger 

behandlingen.  
 
De återgick till 

omvårdnadspersonal 

efter dataanalys för 

att få styrka eller 

motsägelse mot 

analysens resultat.  

De framkom 

att 

upplevelsen 

av social 

kontakt, att 

dela något 

med andra 

människor 

vad en 

positiv 

faktor.  
 
Det blev 

tillslut en 

del av en 

vardaglig 

rutin att 

utöva fysisk 

aktivitet, 

vilket inte 

bara gav 
dem 

stimulans 

utan även 

mer mening 

till att gå 

upp på 

morgonen.  
 
Det 

motiverade 

både 

personalen 

och 

patienterna. 
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