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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett av de största hälsoproblemen i Sverige. Varje år insjuknar mer 

än 25000 svenskar i hjärtinfarkt. Det finns stark evidens för att fysisk träning minskar 

hjärtrelaterad sjukdom och död. Endast drygt hälften tackar ja till hjärtrehabiliterande träning 

efter hjärtinfarkt. Det krävs därför mer kunskap om vilka biopsykosociala aspekter som kan 

utgöra hinder och underlättande faktorer till initiering av fysisk träning efter hjärtinfarkt.  

 

Syfte: Undersöka upplevda hinder och underlättande faktorer för initiering till fysisk träning 

hos en grupp patienter med tidigare hjärtinfarkt. 

 

Metod: Studien använde en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Fem 

informanter som haft hjärtinfarkt inom 24 månader deltog. Data bearbetades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Andra prioriteringar, trötthet, rädslor och bristande självinsikt till aktivitetsnivå 

kunde identifieras som upplevda hinder för initiering till fysisk träning.  

 

Social påverkan, vikt av träning, mål och individanpassad aktivitet kunde identifieras som 

upplevda underlättande faktorer för initiering till fysisk träning. 

 

Konklusion: Det är viktigt för fysioterapeuter att skapa en god relation, inge förtroende, ge 

tydlig information om träningseffekter samt individuella rekommendationer till träning för att 

underlätta för patienter till initiering av fysisk träning efter hjärtinfarkt. 
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ABSTRACT 

 

Background: Myocardial infarction is one of the biggest health issues in Sweden. Over 25000 

swedes get affected every year. There is strong evidence to show physical exercise can reduce 

heart related diseases and death. Only about 50 % of the patients participate in physical 

exercise after myocardial infarction. More knowledge about which biopsychosocial barriers 

and facilitators that can influence initiation to physical exercise in myocardial patients is 

therefore demanded. 

 

Purpose: The aim of this study was to investigate experienced barriers and facilitators to 

initiate physical exercise after a myocardial infarction. 

 

Method: A qualitative design with semi-structured interviews was used in this study. Five 

informants which experienced a myocardial infarction in the last 24 months. For the process 

and analysis of data a qualitative content analysis was used. 

 

Results: Other priorities, fatigue, fears and lack of self awareness to exercise activity-level 

was found as barriers for initiating physical exercise after myocardial infarction. 

 

Social support, importance of exercise, goals and individualised activity was found to be 

facilitators for initiating physical exercise after myocardial infarction. 

 

Conclusion: A good relationship, trust and information about the effects of physical exercise 

together with individualised exercise recommendations is important for facilitating initiation 

of physical exercise in myocardial patients. 
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BAKGRUND 

Varje år insjuknar mer än 25000 svenskar i hjärtinfarkt (1). Då det finns stark evidens för att 

fysisk träning minskar hjärtrelaterad död och sjukhusinläggning efter hjärtinfarkt, bör enligt 

socialstyrelsen alla som drabbats av kranskärlssjukdomar erbjudas fysisk träning inom 

hjärtrehabilitering (2). I regel erbjuds rehabiliterande fysisk träning till alla personer i Sverige 

som drabbats av hjärtinfarkt. Det är dock bara drygt hälften som tackar ja till den träningen 

(2). Det är därför av största vikt att skapa en bred förståelse av vilka biopsykosociala 

komponenter som kan utgöra hinder samt underlättande faktorer för val och beteenden som 

individer utför i relation till sin hälsa (3–5). 

  

Definitioner  

Fysisk aktivitet: Kroppsrörelse som ökar energiförbrukning, kan ske under arbetet, hemma, på 

fritiden och kan t. ex vara promenader, städa eller cykla (6). 

Fysisk träning: Fysisk aktivitet som är planerad, personer är oftast ombytt till träningskläder. 

Det avser att förbättra eller vidmakthålla styrka, kondition, balans etc. (6).  

Inaktivitet: ”Vaken tid med avsaknad av eller endast litet inslag av kroppsrörelser och 

därmed också låg energiförbrukning, brukar också benämnas som stillasittande” (7).  

Hjärtinfarkt: Vid långvarig syrebrist, 10-15 minuter, uppkommer en skada pågrund av en 

blodpropp i något kranskärl som kan leda till att hjärtmuskelceller dör (2).  

 

Riktlinjer för fysisk aktivitet 

Rekommendationer för vuxna friska individer är att minst träna 150 min/vecka på måttlig nivå 

(40-59 % av VO2 max) eller 75 min/vecka på hög nivå (60-89 % av VO2 max) och även 

styrketräna 2-3ggr/vecka 8-12 repetitioner per muskelgrupp 2-4 set (8). Alla rekommenderas 

att inte sitta längre perioder under dagen utan istället ta korta pauser och röra på sig, så 

kallade bensträckare. Det gynnar hälsan och minskar risk för olika sjukdomar (9). 

Regelbunden fysisk träning ger ett flertal vinster både fysiskt och psykiskt. Personer som 

regelbundet tränar visar mindre risk för att drabbas av depression, oro och ångest. De skattar 

högre livskvalitet än inaktiva personer och har lägre risk att drabbas av kognitionsproblem 

som bl.a. försämrat minne och koncentrationsförmåga. Regelbunden fysisk träning ökar 

insulinkänslighet, sänker blodtryck, ökar syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, 

muskeluthållighet, koordination, rörlighet och balans (10). En studie av Du et al. (11) visar att 

det finns en negativ korrelation mellan den fysiska träningsnivå personen har gentemot 

midjemått, BMI och procent kroppsfett. 



2 
 

Inaktiv livsstil har flera gånger också påvisat ökad risk för att drabbas av sjukdomar som bl. a 

bröstcancer, koloncancer, stroke, typ 2 diabetes, hjärtinfarkt och således ökad risk av för tidig 

död (8,12). 

 

Riktlinjer för behandling av hjärtinfarkt 

År 2015 insjuknade 26800 personer i hjärtinfarkt i Sverige. Vilket innebär att det inträffar 

drygt 70 akuta hjärtinfarkter varje dag. Av dessa hade 25 % avlidit inom 28 dagar och 34 % 

hade avlidit inom ett år (1).  

De vanligaste kirurgiska ingreppen efter hjärtinfarkt är reperfusionsbehandling som består av 

ballongvidgning och insättning av stent eller en revaskularisering/bypass graft. De medicinska 

behandlingsmetoderna är trombolys som är blodproppslösande läkemedel eller behandling 

med betablockerare, angiotensin converting enzyme (ACE-hämmare) och 

mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA) mediciner som är blodförtunnande och 

blodfettshämmande (2). Efter utskrivning från hjärtkliniken bokas vanligtvis ett återbesök 

efter 10-14 dagar där patienten träffar en sjuksköterska som informerar om vad hjärtinfarkt är 

samt relevanta åtgärder. I samband med återbesöket kan behandling riktas in mot livsstilen, 

där bland annat rökstopp, stresshantering, dietist för kostomläggning samt fysisk träning i 

grupp erbjuds (13).  

I regel erbjuds alla personer i Sverige som drabbats av hjärtinfarkt rehabiliterande fysisk 

träning. Drygt hälften av de som erbjuds tackar ja. Många tackar nej på grund av rädsla för att 

anstränga sig fysiskt och oro att drabbas av en ytterligare hjärtinfarkt eller hjärtproblem (14). 

Trots att forskning gång på gång stödjer att fysisk träning minskar risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar och minskar risken att återinsjukna i en ytterligare hjärtinfarkt är deltagandet i 

att påbörja och vidmakthålla fysisk träning lågt över hela landet (15). Kostnaden för fysisk 

träning som behandling anses dessutom vara låg till medel i jämförelse med 

standardbehandling. Effekterna av fysisk träning och de låga kostnaderna är faktorer som gör 

att fysisk träning fått prioritet 2 på en skala från 1-10 där 1 är av högsta prioritet, över 

behandlingar vid kranskärlssjukdom enligt socialstyrelsen (2). I en undersökning angående 

träningsuppföljning efter hjärtinfarkt visade siffrorna att endast 37,5 % av patienterna 

fortfarande deltog i fysisk träning 6-10 veckor efter insjuknandet. Socialstyrelsen har som mål 

att 60 % av patienterna skall vara delaktiga i ett fysiskt träningsprogram vid den tidpunkten 

(15) .  

Det är av stor vikt att påbörja fysisk träning så snart som möjligt efter hjärtinfarkten. Den bör 

inledningsvis vara ledd av fysioterapeut. Träningen bör både omfatta kondition och 
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styrketräning (2). Rekommendationer angående träningsfrekvens, intensitet samt duration för 

hjärtpatienter är samma som för en frisk population (8).  

 

Hinder och underlättande faktorer till initiering av fysisk träning efter hjärtinfarkt 

Hinder 

I en studie intervjuades personer, som haft kranskärlssjukdom inom de senaste 12 månaderna, 

angående upplevda hinder och underlättande faktorer till fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt 

(16). Utifrån rådande hälsorekommendationer på fysisk aktivitetsnivå för hjärtpatienter 

klassificerades personerna som antingen aktiva eller inaktiva. De hinder som identifierades 

visades tydligast hos de inaktiva personerna medan de aktiva personerna upplevde 

underlättande faktorer i större utsträckning. Hinder som identifierades var; nedsatt humör, 

motivationsbrist, upplevda yttre hinder, fysiska begränsningar efter hjärtsjukdomen, rädsla för 

att träna, bristande kunskap om träning samt negativ syn på sin hälsa (16). 

Horne et al. (5) kunde identifiera tre kategorier för hinder till initiering för fysisk aktivitet hos 

äldre; Intrapersonella faktorer så som, medicinskt tillstånd, oro och rädsla, lågt 

självförtroende, bristande kunskap om hälsoeffekter, missförstånd om träningsintensitet, ålder 

samt bristande motivation. Interpersonella faktorer så som, stöd från familj, vänner och 

vårdpersonal samt frånvaro av gruppträning. Institutionella och samhällsfaktorer så som att 

den efterfrågade aktiviteten inte var tillgänglig. 

Fler studier har visat att ålder, bristande motivation och brist på kunskap om träningseffekter 

kan vara hinder till att påbörja träning hos äldre (4,17). Bristande professionell guidning kan 

upplevas som hinder till initiering av fysisk träning (17). Forskning har visat att patienter lider 

av både fysisk och mental trötthet efter en hjärtinfarkt och att denna trötthet är kvarvarande 

både två och fyra månader efter hjärtinfarkten (18). En betydande faktor som upplevs som 

hinder och därmed kunnat bidra till en inaktiv livsstil har varit rädslan för att överbelasta 

hjärtat efter hjärtinfarkt (16,19). 

 

Underlättande faktorer  

Faktorer som identifierats som underlättande för fysisk aktivitet var att personer upplevde 

positiva psykologiska effekter av träning, socialt stöd, upplevde att det fanns en mening med 

att träna, samt psykologiska strategier som målsättning, positiva tankar och träningsdagbok 

(16). Ytterligare har faktorer som empowerment, träningserfarenhet och övervakad träning 

kunna bidra till initierande och vidmakthållande av träningsbeteenden. Det kan också 
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underlätta om personerna hittar en aktivitet som de tycker är rolig att genomföra snarare än att 

aktiviteten är effektiv ur hälsosynpunkt (9).  

Vidare har självmonitorering, uppföljningssamtal och socialt stöd visat vara underlättande 

faktorer till initiering av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt (4). Även Karmali et al. (20) kunde 

påvisa att strukturerad kontakt och uppföljning i form av motiverande brev kunde bidra till att 

underlätta initiering av träning efter hjärtinfarkt. De kunde dessutom påvisa att inga 

interventioner har kunnat förvärra situationen för patienterna. Isaksen och Gjengedal (21) 

undersökte hur patienter med hjärtinfart kunde påverka varandra och de kunde påvisa att 

patienter kan dra nytta av varandra genom stöd och uppmuntran och därmed bidra till 

motivation för beteendeförändring. Patienter tenderar att jämföra sig med varandra och 

motiveras av patienter som är i bättre hälsotillstånd än dem själva, men också uppleva 

minskad oro när de jämför sig med patienter som är i sämre skick. 

 

Teoretisk referensram 

The Health Belief Model (Figur 1) förklarar sannolikheten att förändra ett beteende utifrån det 

upplevda hotet (22). I sammanhanget kan hjärtinfarkt tas som exempel. En hjärtinfarkt måste 

således upplevas som tillräckligt hotfull mot hälsan för att det skall vara värt att förändra 

beteendet. Dock är situationen sällan så ensidig, och det finns flera faktorer som påverkar hur 

hotet upplevs. 

Upplevd mottaglighet och allvarlighetsgrad - Individen måste uppleva att denne är mottaglig 

för hotet, samt att det upplevs som tillräckligt allvarligt. Exempelvis kommer en yngre person 

antagligen inte anse sig lika mottaglig för hjärtinfarkt som en äldre. Därför kommer hotet om 

hjärtinfarkt inte heller upplevas som tillräckligt allvarligt.  

Signaler för agerande - Kan vara “ledtrådar” som tyder på att ett hot föreligger. Dessa 

signaler kan i sin tur indelas i inre och yttre faktorer. De inre kan exempelvis vara symtom, 

och yttre kan vara att någon betydelsefull person drabbas eller att en läkare föreslår en 

beteendeförändring.  

Individuella faktorer - såsom ålder, kön, personlighet, etc. kan inverka på hur individen 

upplever hotet.  

Upplevda fördelar och hinder - Huruvida individen upplever att det finns något att vinna på 

en beteendeförändring, alternativt att hindren upplevs som för svåra kan påverka hur troligt 

det är att en beteendeförändring genomförs (22). 
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Figur 1. The Health Belief Model (22). 

 

Beteenden och erfarenheter påverkar om människor börjar träna eller inte, vilket i studien 

definieras som initiering till träning. Den breda definitionen på vad beteende är skulle kunna 

innebära allt som en levande människa gör. Vad människan tänker, känner och gör är alla 

olika typer av beteenden och utgör grunden i all psykologi. Genom att fokusera på beteenden 

är det möjligt att identifiera viktiga faktorer som styr initiering och vidmakthåller individens 

beteendemönster och på så vis få underlag för att förbättra förutsättningarna för individen. För 

att förenkla vardagen kodas och lärs beteenden in för att passa i specifika sammanhang. Detta 

är en enorm fördel för social interaktion och överlevnad, det kan dock också bidra till 

utveckling av negativa beteendemönster (23). 

Tidigare forskning visar på att en livsstilsförändring efter hjärtinfarkt kan medföra många 

positiva effekter (10). En livsstilsförändring innebär ofta flera beteendeförändringar som är 

komplexa.  

När personer ska ändra sitt beteende räcker det oftast inte med instruktioner från vårdgivare 

utan flera olika faktorer inverkar på beteendeförändringen (24). 

Den biopsykosociala modellen urspringer från Engel (25) som menade att människan är mer 

komplex än att bara behandlas ur ett biomedicinskt perspektiv. Huruvida personen är frisk 

eller sjuk påverkas av biologiska, psykologiska, såväl som sociala faktorer. Exempel på 

biologiskt kan vara fysisk skada i form av hjärtinfarkt, fraktur etc. Psykologiska faktorer kan 

vara rädsla, fobier, motivation, mål mm. Sociala faktorer kan exempelvis vara stöd från sin 

omgivning.    

För att kunna erbjuda adekvat vård är det därför av största vikt att skapa en bred förståelse av 

biopsykosociala faktorer som kan bidra till individers hälsa eller sjukdom. Detta skall i sin tur 
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leda till en mer holistisk syn som handlar om att inte bara behandla sjukdomen utan behandla 

hela människan (22).  

 

Problemformulering 

Fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt har stora hälsofördelar både fysiskt och psykiskt, dock är det 

många som inte följer rekommendationerna för fysisk aktivitet och träning och därför inte får 

optimala effekter av träningen (15). Att genomföra fysisk träning är komplex och bör ses ur 

ett biopsykosocialt perspektiv (25). Det är viktigt att undersöka vad som påverkar patienter att 

påbörja fysisk träning. Det är svårt att ge konkreta exempel för att initiera ett träningsbeteende 

då det finns stora individuella skillnader och lite forskning på området. Det är därför viktigt 

att fortsätta utveckla området för att få mer kunskap om hur individer kan assisteras för att 

påbörja fysiskt träning och undvika en inaktiv livsstil efter hjärtinfarkt. Genom att identifiera 

hinder respektive underlättande faktorer för att börja träna efter hjärtinfarkt kan vården 

utvecklas och förbättra förutsättningarna till att fler påbörjar träning (4,5).  

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka upplevda hinder och underlättande faktorer för initiering 

till fysisk träning hos patienter med tidigare hjärtinfarkt. 

 

Frågeställningar 

 Vilka hinder upplevde patienter för initiering till fysisk träning efter en hjärtinfarkt? 

 Vilka underlättande faktorer upplevde patienter för initiering till fysisk träning efter en 

hjärtinfarkt? 

 

METOD 

Design 

Detta är en kvalitativ deskriptiv studie då syftet var att grundligt undersöka personers 

subjektiva upplevelser av initiering till fysisk träning efter hjärtinfarkt (26). Kvalitativa 

studier har färre deltagare och går därför djupare in i ämnet och försöker tolka, förklara och 

beskriva hur individer upplever och förhåller sig till ämnet (27).  
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Urval 

De fem informanterna som deltog i studien (Tabell I) inkluderades utifrån ett ändamålsenligt 

urval för att besvara studiens syfte. Ändamålsenligt urval handlar om att strategiskt välja 

informanter som besitter de specifika egenskaper som skall undersökas (26). 

 

Inklusionskriterier för urvalet var personer som insjuknat i hjärtinfarkt inom 24 månader och 

behandlats/behandlas på ett sjukhus i en svensk medelstor stad samt var i ålder 18-74. 

Åldersspannet bestämdes på grund av att sekundärpreventionen skiljer sig från 75 års ålder 

(13).  Kunskaper i svenska krävdes då informationsbladet och intervjun hölls på svenska. 

Studien avsåg att inkludera både män och kvinnor. 

 

Exklusionskriterier för studien var multisjukdom som kol, cancer, obesitas, njursvikt och 

demens, eftersom dessa sjukdomar anses vara så pass omfattande att de kan påverka och 

undanhålla information om studiens egentliga syfte och på så sätt kunna inverka på resultatet. 

 

Tabell I. Beskrivning av informanter. 

ID-

nr 

Ålder Kön Sysselsättning Tidpunkt för 

hjärtinfarkt 

Deltar i fysisk 

träning i grupp 

efter hjärtinfarkt 

Skatta 

aktivitets 

nivå 0-10 

IP1 69 Man Pensionär Nov 2016 Ja 9 

IP2 68 Man Pensionär Jun 2016 Ja 6 

IP3 71 Kvinna Fortfarande arbetsför Jan 2016 Ja 7 

IP4 49 Kvinna Sjukskriven Jun 2017 Ja 7 

IP5 58 Kvinna Arbetar 25 % Jun 2017 Nej 7 

 

 

Genomförande 

Första steget var att kontakta verksamhetschefen på det aktuella sjukhuset för att tillfrågas om 

tillåtelse att genomföra studien (Bilaga 1). Två fysioterapeuter på sjukhuset tillfrågade sex 

patienter under våren 2017, som hade varit eller var under behandling efter en hjärtinfarkt. En 

lista med sex namn på patienter som givit sitt medgivande gavs till författarna. Dessa sex var 

patienter som gick på mottagning eller i fysioterapeutgrupp på sjukhuset under våren 2017 

och passade utifrån inklusions samt exklusionskriterierna. De ringdes sedan upp av författarna 

för att boka tid för intervju under augusti-september 2017. Tre personer tackade ja till 

deltagande och de övriga tre kontaktades ett flertal gånger utan svar. De två fysioterapeuterna 

fick då tillfråga ytterligare två personer för att fylla den tänkta kvoten på fem informanter.  
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Intervjuerna hölls under september och oktober 2017. Fyra av dem hölls på sjukhuset och en 

hölls i informantens hem. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och mobiltelefon 

användes för ljudupptagning. 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, en av författarna hade huvudansvaret för tre 

intervjuer och den andra för de resterande två. Innan varje intervju bestämdes vem av 

författarna som skulle ha huvudansvaret och leda varje intervju och den andra satt med och 

aktivt lyssnade. Den var även ett stöd och såg till att intervjun fortskred samt deltog i 

sammanfattningen av intervjun och kunde ställa frågor på slutet som den tyckte var relevant 

utifrån samtalet. Innan varje intervju tillfrågades och informerades informanten om 

deltagande genom ett informationsbrev (Bilaga 2) samt begrepp som fysisk träning, fysisk 

aktivitet och inaktivitet definierades. Inspelat material förvarades på lösenordsskyddade 

datorer. Innan första intervjun genomfördes en testintervju på en utomstående person för att 

utvärdera intervjuguiden. Utifrån testintervjun genomfördes inga justeringar i intervjuguiden.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Data insamlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer (26) utifrån bifogad intervjuguide 

(Bilaga 3). Intervjuguiden började med bakgrundsfrågor bl. a namn, ålder, sysselsättning etc. 

Fokusområdena i intervjuguiden bestod av att få informanterna att beskriva och skatta sin 

fysiska aktivitets- och träningsnivå både innan och efter hjärtinfarkten. Hur de kände att 

hjärtinfarkten har påverkat dem som personer samt deras största anledningar till att börja träna 

respektive inte börjat träna efter hjärtinfarkten. Frågorna var öppna till sin karaktär och 

influerade utifrån motiverad samtalsteknik (24). Frågorna kring självskattning syftade till att 

dels undersöka hur informanterna skattade sin fysiska aktivitetsnivå, men framför allt för att 

underlätta dialogen kring hinder och underlättande faktorer angående fysisk aktivitet och 

träning. Genom att informanterna skattade en siffra kunde frågor ställas kring faktorer som 

kan påverka att informanten eventuellt skulle skatta högre respektive lägre än ursprungs 

skattningen.  

 

Hur skulle du beskriva din fysiska tränings- och aktivitetsnivå idag? 

- Kan du skatta din fysiska aktivitetsnivå från 0-10 där 0 är inget alls/sängliggande och 

10 är rörelse alla vakna timmar per dag.  

- Vad tror du skulle behövas för att skatta högre på skalan? 

- Vilka egenskaper har du med dig för att vara på den siffran du är på i dagsläget, vad 

är det som gör att du inte skattar lägre? 
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Här har informanterna fått beskriva med egna ord hur de ser på fysisk träning samt aktivitet 

och hur de definierar sin fysiska aktivitetsnivå. De har även pratat kring vilken förändring 

som krävs för att skatta högre på en skala mellan 0-10 samt vad de har för egenskaper som 

gör att de är på den aktivitetsnivå där de är på idag. Först ställdes huvudfrågan som sedan 

följdes med de mer specifika följdfrågorna för att föra dialogen framåt och hålla den inom 

området.  

 

Databearbetning 

Materialet från intervjuerna har analyserats med en induktiv ansats (26) och med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (27). Intervjuerna har transkriberats 

ordagrant. Skratt, suckar etc. har markerats med citattecken. Partier som författarna ansåg 

vara irrelevanta för studien, exempelvis ingående beskrivning av instrument och 

musikintresse har uteslutits. Författarna har sedan individuellt läst varje intervju för att få en 

överblick av texterna. Sedan lästes och analyserades samtliga intervjuer utifrån hinder samt 

underlättande faktorer för initiering till fysisk träning var för sig och färgkodades. För att 

stärka konsensus har samtliga identifierade meningsbärande enheter diskuterats mellan 

författarna för att kontrollera om de var överrens. De meningsbärande enheterna som väckte 

meningsskiljaktigheter mellan författarna diskuterades mer ingående tills författarna var 

överrens om hur de skulle tolkas. Arbetet med kondensering av de meningsbärande enheterna 

delades upp mellan de två författarna för att effektivisera arbetet och detta ansågs inte påverka 

resultatet. För att skapa överblick skrevs och klipptes de kondenserade meningsbärande 

enheterna ut. Varje kondenserad meningsbärande enhet tilldelades ett identifikationsnummer 

för att veta till vilken informant, vilken frågeställning samt var i den transkriberade texten 

enheten kunde hittas. Exempel: en kondenserad meningsbärande enhet där informant 2 har 

pratat om hinder på sidan 9 utifrån citat 4 har fått identifikationsnummer IP2 H S9 C4. 

Därefter diskuterades varje enskild kondenserad meningsbärande enhet för att kunna kodas 

och subkategoriseras (27). För att stärka trovärdigheten har forskartriangulering (27) 

genomförts av handledare för att kontrollera det färdigställda materialet. Efter handledarens 

reflektioner angående stringens genomfördes ytterligare indelning av koder för att särskilja 

och förtydliga kondenserade meningsbärande enheter som uppfattats som otydliga i 

sammanhanget. 

För att inte kunna identifiera informanterna har citat och kondenserade meningsbärande 

enheter kodats utifrån benämningen Intervjuperson (IP), med tillhörande nummer i ordning 
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för hur intervjuerna hölls, ex. IP1, IP2, IP3 osv. Tillvägagångssättet i analysen visas i Tabell 

II. 

 

Tabell II. Exempel på analysprocess. 

Meningsbärande enhet Kondenserade 

meningsbärande enhet 

Kod Subkategori 

Jo nu, nu var ju han med, så nu har han 

blivit lite så här att aha, oh hjärtat måste 

jobba vissa dar, att okej ah ja. 

Så nu börjar liksom polletten ramla ner 

tror jag. 

Min man börjar förstå att 

mitt hjärta blir bättre av 

aktivitet. 

Anhörig Social påverkan 

 

Förförståelse 

Författarnas egna förförståelse är en viktig aspekt att ta hänsyn till, då det påverkar hur 

analysprocessen fortskrider. Författarnas egna antaganden och erfarenheter inom 

forskningsområdet kommer kunna påverka resultatet men är samtidigt nödvändiga för att 

kunna genomföra en analys (27). Författarna till denna studie är fysioterapeutstudenter och är 

i grunden förespråkare för fysisk aktivitet och träning och har erfarenheter av olika 

träningsformer. En av författarna har en fil. Kand. i idrottspsykologi och har därigenom 

erfarenhet av hur psykologiska processer kan inverka på individers träningsbeteenden. 

 

Etiska aspekter 

Innan studien kunde påbörjas ansöktes om tillstånd att kontakta relevanta patienter hos 

verksamhetschef på det berörda sjukhuset (Bilaga 1). Informanterna har förfrågats om 

deltagande både muntligt och skriftligt där de även har gett sitt skriftliga medgivande. 

Deltagandet i studien har varit helt frivilligt och har närsomhelst kunnat avbrytas av 

informanterna utan att ange orsak. Allt material har behandlats konfidentiellt (Bilaga 2). 

Dessa etiska aspekter grundas på Declaration of Helsinki (28). 

   

RESULTAT 

Resultatet pressenteras i ordning efter studiens två frågeställningar. Först med en 

översiktstabell med subkategori, koder och kondenserade meningsbärande enheter, därefter 

presenteras subkategorierna mer ingående i textform kopplat till relevanta koder och citat. 
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Upplevda hinder för initiering till fysisk träning efter hjärtinfarkt 

I analysen framkom fyra subkategorier samt tio koder (Tabell III). 

 

Tabell III. Översikt över subkategorier, koder och kondenserade meningsbärande enheter. 

Subkategorier Koder Kondenserade meningsbärande enheter 

Andra 

prioriteringar 

Fokus på 

medicinering 

Det fokuseras mest på medicinering i informationsmaterial och 

därför upplevs fysisk aktivitet komma i andra hand. (IP3) 

 

Det enda som jag var väl lite såhär var väl utskrivningen som jag 

tänkte.. eh det var ju liksom inte direkt något samtal, utan det var 

bara att. Aha en bit utan hjärtat fram det är dött, en klaff läcker. 

Hejdå! Nu har du fått en säck mediciner med dig hem, det hade de 

kunnat skött lite bättre! (IP4) 

Personliga 

prioriteringar 

Långt att åka för att träna. (IP5) 

 

Gymmet stängt efter jobbet. Och så ska man sova. (IP1) 

Verklighetsflykt Tiden går och det är mycket annat, det blir lätt så. (IP1) 

 

Det tar tid innan man tar sig för att börja träna. (IP3) 

Trötthet Medicinska 

biverkningar 

Det är många biverkningar av medicineringen. Statiner gör att man 

blir massivt trött. (IP3) 

 

Medicinerna gjorde mig trött i börja. De förklarade att hjärtat går 

saktare utav medicinerna och men blir tröttare då. (IP4) 

Biverkningar av 

hjärtinfarkt 

Massiv trötthet efter en hjärtinfarkt. Orkar inte träna. Bara tanken 

på det gör att man blir trött. Man skjuter lätt upp saker då. (IP3) 

 

För varje dag orkar jag mer. Efter hjärtinfarkten orkade jag inte 

mycket, räckte att jag handlad en halvtimme sedan hem och sova. 

(IP4) 

Rädslor Rädd att fysisk 

ansträngning ska leda 

till ny hjärtinfarkt 

Det största problemet är rädslan, många är livrädda.  (IP4) 

 

Man är rädd att en ny hjärtinfarkt skall uppkomma vid fysisk 

ansträngning. (IP3) 

Motstånd till något 

nytt 

Eftersom man inte kan alla maskiner känns det skrämmande. (IP1) 

 

Att vilja undvika de lokaler som behandlingen hålls i. (IP3) 

Oroliga anhöriga Mina anhöriga är oroliga och överbeskyddande. De göra allt jag får 

inte ta i för dem. (IP4) 

Bristande 

självinsikt till 

aktivitetsnivå 

Okunskap kring 

träningsintensitet 

Man tror att det är bäst att vara fysiskt inaktiv. (IP3) 

 

Alltid tränat benen när jag står. Spänner benen. Den är jättestarka. 

35 år sedan sa en kille i nån butik det. Jag gör så ibland. (IP1) 

Uppgivenhet Jag gjorde ju allting rätt och ändå drabbas man. (IP2) 

 

Och trodde att det var åldern och att det hörde till. (IP3) 
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Andra prioriteringar 

Informanterna uttryckte att det fanns andra faktorer som prioriterades högre än att börja träna 

efter hjärtinfarkten. De upplevde att vården fokuserade mer på medicinering än att påbörja 

fysisk träning. 

De beskrev även att det fanns Personliga prioriteringar som exempelvis långt avstånd till 

träningsanläggningen eller att anpassa träningen efter anläggningens öppettider. Vidare 

beskrev informanterna att de upplevde att de borde börja träna men att de inte riktigt vet 

varför de inte börjat. Det kodades i denna studie till Verklighetsflykt. 

 

Trötthet 

En viktig komponent som identifierades som hinder för initiering till fysisk träning var 

Trötthet. Det handlar dels om att medicinerna upplevdes ge biverkningar i form av trötthet, 

men också en massiv trötthet efter själva hjärtinfarkten. 

 

Rädslor 

I denna subkategori framkom Rädslor ur tre olika perspektiv. Den första kodades till Rädd att 

fysisk ansträngning ska leda till ny hjärtinfarkt. 

Informanterna beskrev att det var skrämmande att använda ny träningsutrustning och testa 

något nytt. Även motstånd till att vistas i vissa lokaler uppkom. Detta kodades som Motstånd 

till något nytt. Koden Oroliga anhöriga innebär i denna studie att anhöriga uttryckte oro för 

att informanterna skulle aktivera sig fysiskt med rädsla för att orsaka mer skada. 

 

Bristande självinsikt till aktivitetsnivå 

Ett hinder till att påbörja fysisk träning var Okunskap kring träningsintensitet vilket i den här 

studien främst beskrivs som att stillsamma promenader uppfattades vara tillräcklig träning 

efter hjärtinfarkt. Subkategorin Bristande självinsikt till aktivitetsnivå kunde också kodas som 

Uppgivenhet vilket handlar om att informanterna beskrev sin uppgivenhet till att påbörja 

fysiskt träning då de ansåg sig varit tillräckligt fysiskt aktiva men att de ändå drabbats av en 

hjärtinfarkt.   

Upplevda underlättande faktorer för initiering till fysisk träning efter hjärtinfarkt 

I analysen framkom fyra subkategorier samt tretton koder (Tabell IV). 
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Tabell IV. Översikt över subkategorier, koder och kondenserade meningsbärande enheter. 

Subkategori Kod Kondenserad meningsbärande enhet 

Social 

påverkan 

Information från 

vårdpersonal 

Att tydligt förklara hur allting går till och visa runt i  

lokalerna. Räta ut frågetecken. (IP3) 

Stöd och 

uppmuntran från 

fysioterapeut 

Stödet från fysioterapeuterna är bra. Stöttande och uppmuntrande. (IP3) 

 

Positivt bemötande. (IP2) 

Förtroende för 

fysioterapeut 

Litar på vårdpersonal, de säger att det är viktigt att träna. (IP1) 

 

Fysioterapeuten tror på träning och jag har inga motargument. (IP2) 

Plikt gentemot 

fysioterapeut 

Sen slöt vi ett avtal om att börja träna och ett löfte bryter man inte hur som 

helst. (IP2) 

 

Gör som andra säger. (IP1) 

Upprepade 

förfrågningar 

från 

fysioterapeut 

Inbjudan till fysisk träning bör komma vid flera tillfällen. Både direkt efter 

hjärtinfarkten och sen ett par månader efter. (IP3) 

Anhöriga Min man börjar förstå att mitt hjärta blir bättre av aktivitet. (IP4) 

 

Folk är tjatiga så det är lika bra att börja träna. (IP2) 

Gruppaktivitet Det är bra om det finns en grupp att träna i med regelbundna tider. Gärna 

ganska ofta. (IP3) 

 

Positiva vänner som tycker om att vara fysiskt aktiva tillsammans. (IP1) 

Vikt av 

träning 

Vetskap om 

träningens 

påverkan på 

hälsa 

Ett utskick med information om hur viktigt det är med fysisk träning. Vad 

skillnaden blir om man tränar eller inte. Gärna statistik på det. (IP3) 

 

Folk behöver veta att de måste röra på sig och att det inte är farligt. Fast det 

är ju svårt, de är så rädda. (IP4) 

Kunskap om 

träningsintensitet 

Veta att man får anstränga sig. (IP3) 

Förändrad syn på 

hälsa efter 

hjärtinfarkt 

Förstod inte hur stillasittande jag var och hur det bidrog till sjukdomen.  

(IP3) 

 

Förändrats mycket efter hjärtinfarkten. Tänker till vad som är viktigt och 

inte. (IP2) 

Mål Minska risker En stillasittande livsstil får negativa konsekvenser. (IP2) 

 

Vet att fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt. 

(IP1) 

Orka mer Jag måste börja träna om hjärtat skall orka. (IP4) 

 

Man vill ha bättre kondition och få ordning på kroppen. (IP2) 

Individ-

anpassad 

aktivitet 

Glädjefylld 

aktivitet 

Jag saknar de bra övningarna. (IP3) 

 

Det passade min kropp. (IP4) 
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Social påverkan 

Denna subkategori är i denna studie den mest omfattande underlättande faktorn till initiering 

av fysisk träning efter hjärtinfarkt. Den består av sju koder.  Information från vårdpersonal 

där informanterna beskrev hur viktigt det är att få tydig och riktad information angående 

fysisk träning. De beskrev vidare att vårdpersonalens attityd är viktig, den kodas i denna 

studie som Stöd och uppmuntran från fysioterapeut och handlar om att positiv attityd kan öka 

motivationen till initiering av fysisk träning.  Förtroende för fysioterapeut tolkas vara en 

viktig komponent till att påbörja träning. 

Informanterna beskrev att de upplevde en skyldighet gentemot vårdpersonalen till att börja 

träna då de erbjöds träning som behandling. Detta kodades som Plikt gentemot fysioterapeut. 

Informanterna beskrev också svårigheter att påbörja träning direkt efter en hjärtinfarkt. De 

förklarade att det därför skulle vara fördelaktigt att bli förfrågade vid flera tillfällen. Detta 

nämns här som Upprepade förfrågningar från fysioterapeut. Anhöriga kan enligt 

informanterna upplevas som en underlättande faktor till att påbörja träning efter hjärtinfarkt. 

De beskriver vidare att det är viktigt för vården att informera anhöriga om hälsovinster med 

fysiskt träning. Gruppaktivitet kunde också identifieras som en faktor till att underlätta 

initiering till fysisk träning. Möjlighet att träffa framtida vänner samt en tid och plats där 

planerade övningar kunde genomföras beskrevs underlätta start av träning.   

 

Vikt av träning 

Informanterna uttryckte att information om hälsoeffekter av fysisk träning underlättar 

initiering till träning. Det är fördelaktigt att poängtera hur viktigt fysisk träning är för att 

främja hälsan. Kodats i denna studie som Vetskap om träningspåverkan. 

I studien framkom att informanterna inte visste vilken träningsintensitet som var optimal efter 

hjärtinfarkt. Information om riktlinjer för fysisk träning efter hjärtinfarkt av vårdpersonal 

innebar att informanterna vågade träna på en högre intensitet än tidigare och att detta 

underlättade till att påbörja fysisk träning, nämns här som Kunskap om träningsintensitet. 

Informanterna beskriver att hjärtinfarkten har fått dem att tänka till och förändrats framför allt 

kring hälsosamma val. Detta nämns i studien som Förändrad syn på hälsa efter hjärtinfarkt. 

De beskrev vidare att aktivitetsnivån har ökat sedan hjärtinfarkten. 

 

Mål 
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Att Minska risker upplevdes av informanterna vara motiverande till att börja träna, bl. a att 

minska risken för en ny hjärtinfarkt eller att minska medicinering. Vid tillfälle talades det om 

att det skönaste vore att sitta hemma i soffan men att det ger negativa hälsokonsekvenser.  

Vidare nämns att Orka mer är en bidragande faktor till att vilja börja träna. De beskrev 

missnöje av att ha dålig kondition och uttryckte en vilja av att hjärtat ska orka mer. 

 

Individanpassad aktivitet 

I denna subkategori beskrev informanterna att det underlättar om den fysiska träningen 

upplevs som rolig och passande för individen. Kodats som Glädjefylld aktivitet.  

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Studien belyser upplevda hinder och underlättande faktorer för initiering till fysisk träning.  

De tydligaste upplevda hindrena i denna studie beskrevs vara andra prioriteringar som i stort 

handlar om att individerna väljer bort träning till fördel av andra aktiviteter och dagliga 

rutiner. De upplevde även att vården prioriterade medicinering före träning, vilket resulterade 

i att informanterna också hade svårt att prioritera träning.  Trötthet efter hjärtinfarkt och 

trötthet efter medicinering beskrevs som ett betydande hinder för initiering till fysisk träning. 

Vidare identifierades olika typer av rädslor för att börja träna exempelvis oroliga anhöriga, 

rädsla för att testa något nytt samt oro för att träning ska leda till en ny hjärtinfarkt. Slutligen 

identifierades bristande självinsikt till aktivitetsnivå som ett hinder, där informanterna beskrev 

att de tror att en låg aktivitetsnivå exempelvis promenader är tillräcklig träning. De upplevde 

också en viss uppgivenhet till att börja träna då de ansåg att det inte skulle hjälpa dem att 

förhindra en ny eventuell hjärtinfarkt. 

 

Olika varianter av social påverkan kunde identifieras som en stor bidragande faktor för 

initiering till fysiskt träning efter hjärtinfarkt. Informanterna beskrev att gemenskap i 

gruppaktiviteter ökar motivationen. Tydlig information om träningseffekter och 

rekommendationer samt stöd och trevligt bemötande från vårdpersonal upplevdes kunna 

underlätta initiering till fysiskt träning. Då informanterna upplevde trötthet efter hjärtinfarkten 

fanns en önskan att få förfrågning till uppstart av träning även vid ett senare tillfälle då 

tröttheten minskat. En förändrad syn på hälsa efter hjärtinfarkt kan bidra till en 

beteendeförändring till förmån för ökad aktivitets- och träningsnivå. Mål i form av att 
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antingen förbättra kondition eller minska olika hälsorisker kunde identifieras som 

underlättande faktorer. Att finna en aktivitet som passar individen samt som upplevs 

glädjefylld kan troligtvis öka motivation till uppstart av fysisk träning efter hjärtinfarkt. 

Resultatdiskussion 

Hinder 

Informanterna upplevde att sjukvården prioriterade medicinering efter hjärtinfarkt högre än 

fysisk träning, vilket kan ha bidragit till att informanterna inte heller prioriterat fysisk träning 

efter hjärtinfarkt. Utifrån The Health Belief Model (22) kan detta förklaras med signaler för 

agerande som handlar om att betydelsefulla personer kommer med indikationer för en 

beteendeförändring. I denna studie handlar det om att läkarna indikerar på att medicinering är 

viktigare än fysisk träning och därför upplever inte individen att fysisk träning kan påverka 

hotet från den föreliggande sjukdomen.  

Vidare identifierades personliga prioriteringar som ett bidragande hinder till initiering av 

fysiskt träning efter hjärtinfarkt. Informanterna beskrev det som att träningen inte påbörjas för 

att det exempelvis är för långt till träningsanläggningen eller att öppettiderna inte passar deras 

arbetstider eller att de helt enkelt inte prioriterar träning för det är andra aktiviteter som 

kommer före. Då det berörda sjukhuset erbjuder gruppträning två dagar i veckan under dagtid 

krävs det att informanterna inte har andra aktiviteter under just de tiderna för att kunna delta i 

träningen. En möjlig anledning till att patienter tackar nej till gruppträning kan vara på grund 

av sitt arbete. 

Trots att informanterna i denna studie inte direkt beskriver bristande motivation till träning 

som ett hinder kan detta ändå föreligga som en faktor som bidrar till att de inte börjar träna. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning som har kunnat påvisa att bristande motivation kan 

upplevas som hinder till att börja träna (4,5,16). Informanterna beskriver att de prioriterar 

andra sysslor vilket indikerar på att de inte har tillräcklig motivation till att påbörja fysisk 

träning.  

 

Informanterna i denna studie beskrev både mental och fysisk trötthet efter hjärtinfarkten samt 

trötthet på grund av bieffekter av medicineringen. I en studie av Fredriksson-Larsson et al. 

(18) har liknande resultat redovisats. De kunde påvisa att fatigue förekom både en vecka samt 

två månader efter en hjärtinfarkt. De förklarar vidare att fatigue var positivt korrelerat med 

andfåddhet samt stress. De fann även samband mellan fatigue och ålder, depression, 
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sömnkvalité samt förändring av coping strategier. Medicinskt tillstånd har i tidigare forskning 

påvisats som hinder till att påbörja fysisk träning (5). 

Fysisk trötthet efter hjärtinfarkt skulle kunna förklaras utifrån att personer upplever 

andfåddhet för att hjärtat har påverkats efter infarkt och operation. Sedan kan också försämrad 

sömnkvalité vara en bidragande faktor till den upplevda fysiska tröttheten. Den mentala 

tröttheten skulle kunna förklaras av att individer kan uppleva ökad stress och depression. En 

hjärtinfarkt upplevs av många som en omtumlande och livsavgörande upplevelse. Det kan 

innebära att individer börjar fundera över existentiella frågor om liv och död. Det här är ett 

tydligt tecken på att människan inte bara är en fysisk varelse som behandlas utifrån dess 

fysiska åkommor. Det är viktigt att behandla människan som en komplex varelse, ur ett 

biopsykosocialt perspektiv (25). Trötthet är ett större begrepp än enbart fysisk trötthet. Mental 

trötthet kan utgöra ett lika stort hinder till initiering av fysisk träning (18).   

Informanterna upplevde rädslor för att drabbas av en ny hjärtinfarkt framför allt att fysisk 

träning kan orsaka en. Detta medförde att informanterna tränade på en lägre intensitet där 

promenader upplevdes som en lagom träningsnivå. Enligt Horne et al. (5) och Karmali (20) 

finns risk för att personer med hjärtproblematik inte vågar träna på en tillräckligt hög nivå på 

grund av rädsla för att förvärra deras hjärtsymptom.  

 

Informanterna uttryckte motstånd till att testa något nytt, exempelvis vistas i nya lokaler och 

testa ny träningsutrustning. Beroende på hur personer upplever hjärtinfarkten och hur deras liv 

tidigare sett ut kan hjärtinfarkten ändra syn kring individers hälsa. Utifrån The Health Belief 

model (22) kan hotet från hjärtinfarkten bli så stort att det leder till en beteendeförändring, i 

detta fall att personer börjar träna efter en hjärtinfarkt. För många kan en hjärtinfarkt säkert 

upplevas som väldigt omvälvande och utmattande vilket då kan resultera i ett större motstånd 

till att påbörja träning och att individen i större grad isolerar sig (18). 

Anhöriga uttryckte oro kring informanternas aktivitetsnivå och genom det skulle detta kunna 

utgöra ett hinder till att påbörja fysisk träning. Anhöriga vill troligtvis den sjukes bästa, men 

om de inte vet vilka rekommendationer för träning som är optimala efter en hjärtinfarkt kan 

deras rädsla påverka den sjukes beteende i fel riktning. Detta stöds inte av tidigare forskning, 

anhöriga och socialt stöd nämns istället som en underlättande faktor för att börja träna (4,16). 

 

Andra faktorer som tycks hindra informanterna till att påbörja fysisk träning kan vara 

bristande självinsikt till aktivitetsnivå som här förklaras som okunskap om vilken 

träningsintensitet som krävs. Dels trodde informanterna att det bästa efter en hjärtinfarkt var 
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att vara fysiskt inaktiv och vila, men också att det finns en tro om att den aktivitetsnivå 

informanterna ligger på är tillräcklig. Exempelvis att stå upp och arbeta eller gå i trappor 

istället för att använda hissar. Missförstånd om vilken träningsintensitet som krävs har i 

tidigare forskning påvisats som en bidragande faktor till att personer inte börjar träna (5). 

Tidigare forskning har flera gånger påvisat att undermålig kunskap om träningseffekter kan 

vara ett hinder till att individer börjar träna, både för äldre personer (5,17), men också för 

personer med tidigare hjärtinfarkt (4,16). 

 

Underlättande faktorer 

Social påverkan har i denna studie påvisats vara en viktig faktor till att underlätta initiering till 

fysisk träning efter hjärtinfarkt. Informanterna beskrev vårdpersonal som en viktig influens i 

fall att de ger konkret och tydlig information och ger stöd och uppmuntran. Vidare beskrev 

informanterna att de har förtroende för, och en pliktkänsla gentemot vårdpersonal vilket kan 

bidra till att vårdpersonalens rekommendationer tas på allvar av informanterna. Det 

poängterades dock att förfrågning om att påbörja fysisk träning bör komma vid flera tillfällen. 

Tidigare forskning har identifierat socialt stöd som en viktig komponent för att stötta individer 

till att påbörja fysisk träning (4,5,16) Hjärtinfarktpatienter har visat sig kunna motivera 

varandra till beteendeförändringar och hälsosammare livsstil genom stöd och uppmuntran 

(21). Informanterna i denna studie beskrev att det underlättade att träna i grupp med andra 

individer som drabbats av liknande sjukdomar. Övervakad träning (9) samt strukturerad 

kontakt och uppföljning från vården kan bidra till att underlätta initiering av fysisk träning 

efter hjärtinfarkt (4,20).  

Det är viktigt att se människan utifrån ett biopsykosocialt perspektiv då den sociala 

komponenten kan utgöra en betydelsefull faktor (25), exempelvis vid initiering till fysisk 

träning. 

 

Utifrån studiens resultat kunde vikten av kunskap om träningseffekter och träningsintensitet 

identifieras som viktiga faktorer för att underlätta initiering till fysiskt träning. För att kunna 

genomföra en beteendeförändring är det viktigt att tydligt veta syftet med förändringen och 

vilka konsekvenser den får. Personer som upplever att det finns en mening med att träna 

kommer också i större utsträckning utföra träningen (16). 

Tidigare forskning har i större utsträckning kunnat identifiera brist på kunskap som ett hinder 

till att påbörja fysisk träning (4,5,16), än att omfattande kunskap är en underlättande faktor för 
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initiering till fysisk träning (16). Detta indikerar ändå på att det kan finnas en korrelation 

mellan kunskapsnivå kring träningseffekter och i vilken grad individer påbörjar fysisk träning 

efter hjärtinfarkt. 

 

Att det finns ett syfte med att börja träna har i denna studie kunnat påvisas genom att 

informanterna beskrev att de kände behov av att börja träna för att antingen minska 

hälsorisker och kunna minska medicinering eller för att de kände ett behov av att träna för att 

få bättre kondition och orka mer. En tydlig målsättning, och uppleva att det finns en mening 

med att träna kan underlätta för individer till att påbörja fysisk träning (16) 

Upplevda vinster är en av komponenterna i The Health Belief Model som förklarar ökad 

sannolikhet till en beteendeförändring (22), i detta fall handlar det om att påbörja träning efter 

hjärtinfarkt. 

Att hitta en aktivitet som upplevs rolig och meningsfull kan också underlätta för individer att 

börja träna (9). Det har även i denna studie kunnat påvisas då informanterna beskrev att de 

ville ha aktiviteter som passar deras kropp och göra sådant som känns glädjefyllt. 

 

Metoddiskussion 

För denna studie valdes en kvalitativ deskriptiv design. Intervjuer analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Detta valdes för att på ett mer djupgående sätt undersöka personers 

subjektiva upplevelser och erfarenheter kring ämnet som undersöktes (26,27). En kvantitativ 

ansats undersöker en större population och kan därför i större utsträckning generalisera 

jämfört med en kvalitativ ansats. Nackdelen med ett kvantitativt förhållningssätt är att det är 

svårare att få en förståelse för hur individer upplever specifika ämnen. 

 

Av de fem informanter hade fyra tackat ja till att påbörja träning efter hjärtinfarkt och en av 

informanterna hade tackat nej. Detta kan ha påverkat studien på så sätt att inte tillräckligt med 

information om vad personer som tackar nej till, av sjukhuset, organiserad fysisk träning 

upplever för hinder samt underlättande faktorer till att påbörja träning. Ifrån den intervjun 

framkom inte heller information som kunde identifieras som underlättande faktorer. 

Fördelaktigt för resultatet hade därför varit att få en jämnare fördelning i urvalet.  

 

Alla fem intervjuerna genomförde de två författarna tillsammans och följde en 

semistrukturerad intervjuguide (26). Efter fyra intervjuer märkte författarna att intervjuguiden 

inte var helt optimal utifrån syfte och frågeställningar, detta påverkade inte hur intervju fem 
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genomfördes. Författarna valde att utföra intervju fem på samma sätt som de fyra tidigare. 

Materialet som framkom handlade mycket kring aktivitet och träning tidigare i livet samt en 

del om vidmakthållande till träning. För att få mer väsentligt material från informanterna 

skulle intervjuguiden haft frågor som var mer riktade kring initiering av fysisk träning. 

Intervjuguiden hade kunnat bli bättre utformad för att passa sitt syfte om det hade genomförts 

några testintervjuer på personer med hjärtinfarkt för att utvärdera guiden innan de fem 

slutgiltiga intervjuerna genomfördes. 

De första fyra intervjuerna genomfördes under samma vecka och den femte ca en månad 

senare. Detta resulterade i att de första fyra intervjuerna började transkriberas och analyseras 

innan den femte intervjun genomfördes. Optimalt hade varit att fått en spridning av 

intervjutillfällena så att författarna kunnat transkribera och bearbetat materialen mer mellan 

intervjutillfällena för att öka förståelsen och erfarenheter kring tidigare intervjuer. 

 

Forskartriangulering har genomförts för att öka trovärdigheten till studien. För att ytterligare 

öka trovärdigheten hade informanterna kunnat ombedjas att korrekturläsa sina respektive 

intervjuer för att möjliggöra för dem att korrigera och förtydliga vad som framkommit. Det 

hade minskat risken för tolkningsfel från författarna (27). 

 

I en kvalitativ studie är det viktigt att forskarna vet att deras förförståelse samt tidigare 

erfarenheter kring ämnet kommer att kunna påverka resultatet. Viss förförståelse är ändå 

nödvändig för att kunna förstå och tolka material. Författarna tolkade materialet utifrån sina 

egna åsikter i större utsträckning inledningsvis, men när materialet sedan diskuterades 

gemensamt kunde detta undvikas. Det finns en risk att författarnas förförståelse kan försvåra 

identifiering av hinder för initiering till fysisk träning då de själva är fysiskt aktiva och därför 

inte upplevt hinder i samma utsträckning som informanterna (27). 

 

Kliniska implikationer 

Utifrån resultatet i denna studie framkom att social påverkan från vårdpersonal kan underlätta 

till att börja träna efter en hjärtinfarkt. Därför är det av vikt att fysioterapeuter skapar en god 

relation till sina patienter, ser till att avsätta tid för att tydligt förklara vinster med fysisk 

träning. Fysioterapeuterna borde försäkra sig att de nått fram till varje patient och att de är 

införstådda med de rekommendationer som faktiskt ges. Detta kan minska eventuella rädslor 

och ge förklaring till frågor om den aktuella sjukdomsbilden. Det kan vara fördelaktigt att 
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även rikta tydlig information till anhöriga så att de kan bidra med ökat socialt stöd och 

eliminera eventuell oro och katastroftankar. 

  

Etiskt övervägande 

Declaration of Helsinki (28) är en sammanfattning om hur medicinsk forskning ska hanteras 

utifrån etiska perspektiv vilket denna studie har utgått ifrån. Informanterna har informerats om 

att de närsomhelst kan avbryta studien och att all information då kommer att tas bort. De har 

fått kontaktuppgifter både i form av mobiltelefonnummer och e-mailadresser till båda 

författarna. Samtliga har tillfrågats om de önskade ta del av studien när den färdigställts. Tre 

av fem önskade det.  Av informanterna kan det möjligtvis upplevas svårt och skamfyllt att 

samtala kring varför de inte har börjat träna efter en hjärtinfarkt. De kan uppleva att de blir 

beskyllda och ställs ansvariga för att de drabbats av sin sjukdom.  

 

Framtida forskning 

Då studien gjordes på fyra personer som tackat ja till initiering av fysisk träning samt en som 

tackat nej skulle det vara intressant att göra en studie med enbart informanter som tackat nej 

till träning för att få en djupare förståelse kring hur de resonerar. Det är framför allt dem som 

tackar nej som vården behöver kunna nå för att kunna erbjuda samma vård till samtliga 

hjärtinfarktspatienter.  Då det är viktigt att påbörja träning efter hjärtinfarkt så snart som 

möjligt (2) och att riktad och tydlig information kan underlätta initiering till fysisk träning (4) 

kan det vara av intresse att undersöka vilken betydelse det har när informationen ges vid olika 

tidsintervall efter insjuknandet för att undersöka när patienter är som mest mottagliga för 

information. 

 

Konklusion 

För att underlätta initiering till fysisk träning för hjärtinfarktpatienter är det viktigt att 

fysioterapeuten skapar en god relation och inger förtroende gentemot varje individ. Tydlig 

och riktad information om träningseffekter för hälsan samt individuella rekommendationer för 

träning efter en hjärtinfarkt kan vara avgörande för hur patienter förhåller sig till att börja 

träna. Det är därför viktigt att fysioterapeuten försäkrar sig om att patienter är fullt införstådda 

med den information som ges. Genom att fysioterapeuten tar hänsyn till och främjar 

underlättande faktorer blir det också möjligt att eventuella hinder så som andra prioriteringar, 

rädsla och bristande självinsikt till fysisk aktivitetsnivå och kan upplevas som ett mindre 

motstånd hos patienter för att börja träna efter en hjärtinfarkt. 
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 Bilaga 1 

      

Förfrågan om tillstånd att intervjua patienter från ……………..sjukhuset. 

 

Hej ……………….. 

Vi heter Andreas Andersson och Fredrika Rydmark och studerar 6:e terminen på 

Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Vi kommer under höst/vinter 2017 att 

genomföra vårt examensarbete som handlar om initiering till fysisk träning efter hjärtinfarkt. 

 

Bakgrund & syfte 

Träning efter hjärtinfarkt har visat sig ge positiva effekter på hälsan som bl. a minskad 

återinsjuknande i hjärtinfarkt. I dagsläget är det cirka hälften av de som drabbas som tar del av 

fysisk träning efter hjärtinfarkt. Det är därför av stort intresse att ta del av vilka upplevda 

hinder och underlättande faktorer som bidrar till att man påbörjar träning efter hjärtinfarkt. 

  

Hur går studien till? 

Vi har för avsikt att intervjua fem patienter som drabbats av hjärtinfarkt för att identifiera 

hinder och underlättande faktorer för initiering till fysisk träning. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30-45 minuter. 

Ljudinspelning av intervjuerna kommer att genomföras för att underlätta vårt efterföljande 

arbete. 

 

Hantering av data och sekrettes 

Alla kontaktuppgifter och data kommer att behandlas konfidentiellt, informationen som 

framkommer under samtalet ska inte kunna kopplas till respektive intervjuperson. Samtliga 

deltagare kommer att kopplas till varsin identifikationskod som sedan kommer användas i 

studien. Ex. Intervjuperson 1= IP 1, intervjuperson 2= IP 2 osv. 

Allt material kommer att förvaras på lösenordsskyddade datorer. 

 

Frivillighet 

Delaktighet i studien sker helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan krav på 

förklaring, detta gäller även om delar av intervjun på begäran skall uteslutas. 

 

Ansvariga 

Fysioterapeutstudent Andreas Andersson 

E-post: Andreas.Andersson.7165@student.uu.se 

Tele: 073-022 98 70 

 

Fysioterapeutstudent Fredrika Rydmark 

E-post: frydmark@gmail.com 

Tele: 070-990 23 17 

 

 

mailto:Andreas.Andersson.7165@student.uu.se
mailto:frydmark@gmail.com


 

Handledare:  

Med. Dr, Leg. Fysioterapeut Charlotte Urell, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet. 

 

Godkännande att genomföra intervjuer med patienter från …………sjukhuset. 

Jag medger här att jag godkänner genomförande av studien. 

 

 

……………………………………………………………………... 

Datum:  Namnteckning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

      
 

Informationsbrev angående deltagande i studie 

Hinder och underlättande faktorer för initiering till fysisk träning efter hjärtinfarkt. 

 

Hej, 

Vi heter Andreas Andersson och Fredrika Rydmark och studerar 6:e terminen på 

Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Vi kommer under höst/vinter 2017 att 

genomföra vårt examensarbete som handlar om initiering till fysisk träning efter hjärtinfarkt. 

 

Bakgrund & syfte 

Träning efter hjärtinfarkt har visat sig ge positiva effekter på hälsan som bl. a minskad 

återinsjuknande i hjärtinfarkt. I dagsläget är det cirka hälften av de som drabbas som tar del av 

fysisk träning efter hjärtinfarkt. Det är därför av stort intresse att ta del av vilka upplevda 

hinder och underlättande faktorer som bidrar till att man påbörjar träning efter hjärtinfarkt. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du har blivit tillfrågad eftersom du har haft en hjärtinfarkt inom de senaste 24 månaderna och 

är inom åldern 18-74. Vi har fått namn och kontaktuppgifter genom att du träffat fysioterapeut 

på sjukhuset.  

 

Hur går studien till? 

Vi kommer att träffas för intervju vid ett tillfälle under hösten 2017 på överrenskommen tid 

och plats. Samtalet beräknas ta mellan 30-45 minuter vilket inkluderar presentation av oss, 

eventuella frågor och funderingar samt intervjun. Intervjun kommer bestå av ett antal frågor 

som handlar om din syn på fysisk träning/aktivitet innan och efter din hjärtinfarkt, och i 

synnerhet om faktorer till att påbörja träning. 

Ljudinspelning av intervjun kommer att genomföras för att underlätta vårt efterföljande 

arbete. 

 

Hantering av data och sekrettes 

Alla kontaktuppgifter och data kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att 

informationen som framkommer under samtalet inte kommer att kopplas till respektive 

intervjuperson. Samtliga deltagare kommer att kopplas till varsin identifikationskod som 

sedan kommer användas i studien. Ex. Intervjuperson 1= IP 1, intervjuperson 2= IP 2 osv. 

Allt material kommer att förvaras på lösenordsskyddade datorer. 

  

Hur får jag information om studiens resultat? 

Om du är intresserad av resultatet från studien skickar vi gärna ut en kopia på den 

färdigställda uppsatsen via e-post/brev till dig. Meddela oss om detta vid intervjutillfället. 

 

 

 



 

Frivillighet 

Delaktighet i studien sker helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan krav på 

förklaring, detta gäller även om delar av intervjun på begäran skall uteslutas. 

 

Ansvariga 
Fysioterapeutstudent Andreas Andersson 

E-post: Andreas.Andersson.7165@student.uu.se 

Tele: 073-022 98 70 

 

Fysioterapeutstudent Fredrika Rydmark 

E-post: frydmark@gmail.com 

Tele: 070-990 23 17 

 

Handledare:  

Med. Dr, Leg. Fysioterapeut Charlotte Urell, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet. 

 

Samtyckesformulär  

Jag medger här att jag tagit del av information om studien och fått svar på eventuella frågor. 

 

……………………………………………………………………... 

Datum:  Namn: 

 

Ansvariga medger härmed att all information kommer att behandlas konfidentiellt och med 

största respekt för deltagaren. 

 

………………………………………………………………………. 

Datum:  Namn: 

 

………………………………………………………………………. 

Datum:  Namn: 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsdata      

Namn:    

Ålder: 

Arbete/utbildning/sjukskrivning? 

Familj? 

Tid sedan hjärtinfarkt? 

Fysisk aktivitetsnivå under barn/ungdomsår?  

 

Definitioner:  

Fysisk aktivitet: Kroppsrörelse som ökar energiförbrukning, kan ske under arbetet, hemma, på 

fritiden och kan t. ex vara promenader, städa eller cykla. 

Fysisk träning: Fysisk aktivitet som är planerad, personer är oftast ombytt till träningskläder. 

Det avser att förbättra eller vidmakthålla styrka, kondition, balans etc.  

Inaktivitet: ”Vaken tid med avsaknad av eller endast litet inslag av kroppsrörelser och 

därmed också låg energiförbrukning, brukar också benämnas som stillasittande”.  

 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

 

Hur skulle du beskriva din fysiska tränings- och aktivitetsnivå idag? 

- Kan du skatta din fysiska aktivitetsnivå från 0-10 där 0 är inget alls/sängliggande och 

10 är rörelse alla vakna timmar per dag.  

- Vad tror du skulle behövas för att skatta högre på skalan? 

- Vilka egenskaper har du med dig för att vara på den siffran du är på i dagsläget, vad är 

det som gör att du inte skattar lägre? 

 

Hur skulle du beskriva din fysiska tränings- och aktivitetsnivå innan hjärtinfarkten? 

- Kan du skatta din fysiska aktivitetsnivå från 0-10 där 0 är inget alls/sängliggande och 

10 är rörelse alla vakna timmar per dag.  

- Vad tror du skulle behövas för att skatta högre på skalan? 

- Vilka egenskaper har du med dig för att vara på den siffran du är på i dagsläget, vad är 

det som gör att du inte skattar lägre? 



 

Känner du att du har förändrats som person efter hjärtinfarkten? 

- Om ja, på vilket sätt har du förändrats? 

 

- Hur skulle du beskriva dig själv innan/efter hjärtinfarkten?  

 

- Hur har det påverkat din syn på träning och hälsa? 

 

- Berätta om ett tillfälle då du känner att du verkligen lyckats med något fysiskt? 

 

- Berätta om ett tillfälle då du varit rädd till att utföra fysisk träning? 

 

(Beroende på om personen har börjat träna eller ej så ställs en av följande frågor). 

 

Vad skulle du beskriva som största anledning till att inte börjat träna? 

- Vad krävs för att du ska börja träna efter en hjärtinfarkt?  

 

Största anledningen till att du har börjat träna efter hjärtinfarkten? 

- Vilket var det största hindret till att börja träna efter hjärtinfarkten? 

 

Vad tror du generellt är den största anledningen till att folk inte börjar träna efter en 

hjärtinfarkt? 

 

Vad tror du är den största anledningen till att folk börjar träna efter en hjärtinfarkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


