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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer med schizofreni har lägre livslängd, drabbas av fler livsstilssjukdomar 

och är mindre fysiskt aktiva än befolkningen i övrigt. Syfte: Syftet var att undersöka vad 

personer med schizofreni har för uppfattning och kunskap om fysisk aktivitet samt att 

undersöka upplevelsen av fysisk aktivitets påverkan på den egna hälsan. Metod: Studien är en 

explorativ kvalitativ studie med sex respondenter som deltog i en intervju. Kvalitativ 

innehållsanalys användes för att bearbeta materialet. Resultat: Resultatet visade att kunskap 

om fysisk aktivitets goda effekter på hälsan fanns bland respondenterna. Fysisk aktivitet 

upplevdes emellertid både som positivt och negativt för den egna hälsan. Det fanns en rädsla 

för negativa fysiska och psykiska reaktioner som kunde hindra respondenterna från att vara 

fysiskt aktiva. Konklusion: Kunskap om den fysiska aktivitetens goda effekter kan krocka 

med upplevelsen av att själv vara fysiskt aktiv. Fokus bör ligga på individuella kartläggningar 

som rör vilka förutsättningar som kan underlätta fysisk aktivitet för individer med diagnosen 

schizofreni. Personal som arbetar nära målgruppen har en nyckelroll då vetskap om de 

individuella förutsättningarna hos målgruppen är avgörande i motivationsarbetet och kan 

bidra till ökad fysisk aktivitet. 

Nyckelord: livsstil, kunskap, hinder, återhämtning 

 

  



ABSTRACT 

Background: Persons with schizophrenia have shorter life span, suffer from more lifestyle 

related illnesses and are less physical active compared to the population in general. Purpose: 

The aim of the study was to investigate perception and knowledge about physical activity 

among people with schizophrenia and also to investigate the experience of physical activities 

influence on the participators own health. Method: The study was an explorative qualitative 

study, six persons participated in interviews. Qualitative content analysis was used to process 

the material. Result: The result showed that knowledge about physical activity’s positive 

effect was known among the respondents, however physical activity was experienced both as 

positive and negative for their health. An experience was that physical activity was related to 

symptoms of illness. Conclusion: The knowledge of physical activities positive effects 

sometimes collide with the experience of being physical active. Focus on individually 

mapping to understand pre-conditions can help individuals with schizophrenia to be more 

physically active. The staff working close to this target-group has a key role because 

knowledge about the personal premises are important in getting persons with schizophrenia 

motivated to be physical active.  

Keywords:  lifestyle, knowledge, hindrance, recovery 
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BAKGRUND 

Det övergripande målet för folkhälsa i Sverige är att skapa förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Ett sätt att främja folkhälsan är att öka den fysiska 

aktiviteten bland befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Fysisk aktivitet förebygger 

kroniska sjukdomar som kan leda till för tidig död och det är en av bestämningsfaktorerna för 

den fysiska och psykiska hälsan (Kruk, 2007). Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse 

som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad 

energiförbrukning (US. Department of Health and human Services, 1996). 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar vuxna mellan 18-64 år att vara fysiskt 

aktiva minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet eller minst 75 minuter per vecka 

med hög intensitet. Den fysiska aktiviteten ska vara aerob i sin karaktär, där måttlig intensitet 

ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och 

andning. (WHO, 2010). Brist på fysisk aktivitet ökar risken att drabbas av fysisk ohälsa som 

exempelvis hjärt-kärlsjukdom, diabetes och depression och fysisk aktivitet kan även användas 

för att behandla dessa sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Fysisk ohälsa och den psykiska sjukdomen schizofreni  

Personer med diagnosen schizofreni är oftare överviktiga, de röker mer, har diabetes i större 

utsträckning, högt blodtryck och nästan dubbel så stor risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom 

jämfört med befolkningen i övrigt (De Hert, Schreurs, Vancampfort & Van Winkel, 2009). 

Kvinnor med diagnosen schizofreni lever i genomsnitt 16,3 år kortare och män 18,7  år 

kortare än den övriga befolkningen på grund av självmord, hjärt- kärlsjukdomar och andra 

livsstilssjukdomar (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). SBU 

rapporterar dessutom att den här gruppen i större utsträckning är beroende av alkohol och 

droger, de har en mer ensidig kost och de är mindre fysiskt aktiva än den genomsnittliga 

befolkningen (SBU, 2012). Antipsykotisk medicin ingår vanligen i behandlingen av 

schizofreni vilket också bidrar till viktuppgång för många. (De Hert, m.fl., 2009).  

Schizofreni är en sjukdom som existerar i hela världen och livstidsprevalensen beskrivs ligga 

mellan 0,5-1,6 procent bland hela befolkningen (Rössler, Salize, van Os & Riecher-Rössler, 

2005). Schizofreni bryter vanligen ut i unga år, före 20 års ålder har 20 till 40 procent av 

personer med schizofreni upplevt sina första sjukdomssymtom. Sjukdomen visar sig långsamt 



6 

 

eller akut och män insjuknar vanligen i åldern 15-25 år och kvinnor något senare i åldern 25-

35 år (Socialstyrelsen, 2011). Schizofreni anses vara den allvarligaste diagnosen inom 

gruppen psykossjukdomar och i många fall är det en kronisk psykisk sjukdom som medför 

stora funktionsnedsättningar (SBU, 2012). Enligt diagnossystemet DSM-V är karakteristiska 

symtom för diagnosen schizofreni vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserade tankar 

och tal, avvikande motoriskt beteende samt negativa symtom (American Psychiatric 

Association [APA], 2013). Vanföreställningar kan handla om en övertygelse att vara förföljd 

eller att riskera att bli skadad på grund av en annan individ eller en organisation (APA, 2013).  

Det kan också manifestera sig som en tro på att stå i direktkontakt med gud och vid 

vanföreställningar står personen i regel alltid själv i centrum (Beck & Rector, 2005). Röst- 

eller lukthallucinationer är andra vanliga symtom, rösterna består ofta av kritik och elaka 

kommentarer (Beck & Rector, 2005). De positiva symtomen kan beskrivas som en 

förstärkning eller en förvrängning av normala funktioner medan negativa symtom kan 

beskrivas som en förminskning eller en förlust av normala funktioner (Allgulander, 2008). I 

DSM-V beskrivs negativa symtom innebära reducerad förmåga att uttrycka känslor med 

ansiktsuttryck och ögonkontakt. Förmågan att använda intonation vid tal samt att röra huvudet 

och händerna som normalt tillför en emotionell betoning på ett samtal kan vara nedsatta 

funktioner hos personer med schizofreni. Försämrad initiativförmåga är också ett vanligt 

negativt symtom som kan medföra ett lågt intresse för att delta i arbete och i sociala 

aktiviteter (APA, 2013). Kognitiva svårigheter, självald isolering och misstänksamhet bland 

dessa patienter leder ofta till svårigheter att delta på vanliga arenor i samhället (Phelan, 

Stradins & Morrison, 2001). Personer med paranoid schizofreni är särskilt benägna att finna 

extra ordinära förklaringar till högst vanliga upplevelser och dessa personer kan vara väldigt 

misstänksamma (Beck & Rector, 2005).  

Behandling och återhämtning vid schizofreni 

Behandlingen av schizofreni består av flera steg. Först medicineras patienten för att minska 

symtomen och för att förebygga återfall. Sedan måste patienten och anhöriga få psykologisk 

hjälp för att kunna hantera sjukdomen. Det tredje steget består i rehabilitering och hjälp med 

att återintegreras i samhället. (Rössler, m.fl., 2005). Negativa attityder mot personer med 

schizofreni är utbrett över hela världen och detta kan öka risken för social isolering, 

arbetslöshet, drogmissbruk och långa vistelser på institutioner vilket alla är faktorer som 

minskar chanserna till rehabilitering/återhämtning och till att återintegreras i samhället 
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(Marwaha, Johnson & Bebbington, 2007). Ett sätt att definiera begreppet återhämtning är att 

det handlar om patientens subjektiva upplevelse och om att återta ökad kontroll över hans 

eller hennes liv (Topor, 2001). Topor (2001) beskriver att en del personer med schizofreni 

återhämtar sig helt från sina psykiska besvär och kan leva ett liv utan medicinering och utan 

fortsatt kontakt med psykiatrin. Det kallas total återhämtning och innebär att personen kan 

återgå till ett helt fungerande socialt liv. Social återhämtning står för att personen kan ha ett 

normalt socialt liv trots att vissa symtom kvarstår. En socialt återhämtad person kan behöva 

ha kontakt med öppenvården och fortsätta sin medicinering. 

I Sverige lever många personer med diagnosen schizofreni antingen hela sina liv eller tidvis 

under livet med ett visst stöd från samhället. Ett slags stöd som erbjuds är hem för vård eller 

boende (HVB) som definieras som "ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende" (SOSFS 2001:937 3 kap. 1§). Den som får 

ett beslut om placering enligt socialtjänstlagen (SoL) på ett HVB-hem anses inte själv kunna 

tillgodose sina behov för tillfället och beslutet ska se till att personen får en skälig 

levnadsnivå. Hjälpen ska stärka personens möjligheter att leva ett självständigt liv. Beslutet 

kan gälla för en kortare eller längre period i livet. (SoL 2001:453 4 kap. 1§). Personer som av 

psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring kan beviljas särskilt boende. Ett 

särskilt boende ska ge individen möjlighet att få stöd anpassat efter hans eller hennes behov. 

Boendet ska ge förutsättningar för individen att delta i samhällets gemenskap och ge 

möjlighet till att leva som andra (SoL 2001:453 5 kap. 7§). 

Schizofreni och fysisk aktivitet 

Vancampfort och medarbetare (2012a) menar att personer med diagnosen schizofreni behöver 

följa WHO:s rekommendationer gällande fysisk aktivitet för att märkbara hälsovinster ska 

uppnås. Författarna i samma studie menar att målgruppen är i behov av och ska ha rätt till 

kontinuerlig uppföljning avseende fysisk aktivitet. Studier som har undersökt effekten av 

fysisk aktivitet för patienter med diagnosen schizofreni har visat att hälsovinster går att uppnå. 

I en randomiserad kontrollerad studie medverkade 10 patienter med diagnosen schizofreni. 

Patienterna som var mellan 40-63 år fick delta i ett promenadprogram 3 ggr/vecka i 16 veckor 

upp till 30 minuter/tillfälle. Resultatet visade på viktnedgång och minskade psykiatriska 

symtom hos deltagarna (Beebe, Tian, Morris, Goodwin, Allen & Kuldau, 2005). Resultatet 

kunde bekräftas i en studie där 12 patienter med schizofreni följdes i en intervention till syfte 
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att öka den fysiska aktiviteten. Studien visade att strukturerade program kunde öka den 

fysiska aktiviteten bland patienter med schizofreni vilket gav bland annat goda effekter på 

viktnedgång (Dodd, Duffy, Stewart, Impey & Tylor, 2011). I en studie där 109 deltagare med 

allvarlig psykisk sjukdom deltog undersöktes upplevda fördelar och nackdelar med att vara 

fysiskt aktiv bland patienterna själva. Studien visade att majoriteten var intresserade av fysisk 

aktivitet men behövde stöd för att komma igång. Patienterna hade uppfattningen att hälsan 

skulle förbättras och risken för sjukdom skulle minska om de blev mer fysiskt aktiva. Ökad 

fysisk aktivitet skulle även kunna leda till förbättrad självkänsla menade vissa deltagare. De 

vanligaste hindren som rapporterades var kostnaden och bristen på sällskap (Faulkner, Taylor, 

Munro, Selby & Gee, 2007).  

Ytterligare hinder som har rapporterats är att medicineringen kan leda till viktuppgång och 

dåsighet (McDevitt, Snyder, Miller & Wilbur, 2006). Samma författare beskriver att 

sjukdomssymtom, rädsla för diskriminering samt rädsla för yttre faktorer exempelvis att bo i 

ett kriminellt bostadsområde kunde vara hindrande faktorer för fysisk aktivitet. Vidare 

framkom det att graden av fysisk aktivitet kunde vara beroende av hur personalen på 

patientens egna boende agerade. Brist på erfarenhet av fysisk aktivitet, påvekan från 

sjukdomen, effekter från medicinen och ångest rapporterar ytterligare en studie som 

hindrande faktorer för fysisk aktivitet (Johnstone, Nicol, Donaghy & Lawrie, 2009). Studien 

pekade också på att medicinen upplevdes ge svettningar och skakningar vilket var orsaken till 

att patienterna inte utförde fysisk aktivitet ute i samhället där detta kunde väcka 

uppmärksamhet. En oro för ångest och paranoida tankar i samband med fysisk aktivitet 

upptäcktes bland de som deltog i studien.  

Det finns omfattande forskning som visar att personer med diagnosen schizofreni är en utsatt 

grupp som i stor utsträckning drabbas av livsstilssjukdomar, vilka delvis går att förebygga 

med ökad fysisk aktivitet. För att öka den fysiska aktiviteten i den här gruppen är det viktigt 

att få ökad kunskap om bakomliggande faktorer till den fysiska inaktiviteten som är av 

betydelse för schizofrenipatienter som lever under svenska förhållanden. För att få en djupare 

förståelse om hur dessa personer ser på fysisk aktivitet som en hälsofrämjande del av 

återhämtningen är det av intresse att undersöka vad de själva har för uppfattning om fysisk 

aktivitet och dess betydelse för hälsan.  
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Syfte 

Syftet var att undersöka vad personer med diagnosen schizofreni har för uppfattning om 

fysisk aktivitet samt att undersöka deras upplevelse av fysisk aktivitets påverkan på den egna 

hälsan.  

Frågeställningar 

Vad har personer med diagnosen schizofreni för uppfattning och kunskap om fysisk aktivitet? 

Vad har personer med diagnosen schizofreni för upplevelse av hur fysisk aktivitet påverkar 

den egna hälsan? 

Vilka hinder upplever personer med diagnosen schizofreni finns för att utöva fysisk aktivitet? 

METOD 

Design  

Studien är en explorativ kvalitativ studie där flera respondenter har intervjuats. Valet mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod ska avgöras utifrån frågeställningarna (Marshall, 1996). 

Kvalitativ design valdes då det är en bra metod när ett område är relativt lite undersökt sedan 

tidigare. (Polit & Beck, 2008). En studie med kvalitativ design gav möjligheten att få en 

djupare förståelse om hur personer med diagnosen schizofreni upplevde fenomenet.  

Urval  

Bekvämlighetsurval användes då studien är kvalitativ med syfte att få så mycket ny kunskap 

som möjligt från den berörda gruppen (Polit & Beck, 2008). I kvalitativ forskning är det 

viktigt att ta hänsyn till att vissa respondenter är bättre på att tillhandahålla information som 

kan leda till nya insikter och ny förståelse (Marshall, 1996). Bekvämlighetsurval anses vara 

lämpligast i denna studie då det är nödvändigt att få tillgång till de respondenter som kan 

antas ha möjlighet att beskriva hur fenomenet ser ut för de här specifika personerna. Patton 

(2002) menar att val av respondenter skall grunda sig på vilka som kan tillföra mest om 

ämnet. Inklusionskriterierna var att respondenterna hade en schizofrenidiagnos och att de 

skulle bo på ett HVB-hem eller ett särskilt boende. Vidare skulle respondenterna vara villiga 
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att delta i en inspelad intervju.  

En verksamhetschef på ett HVB-hem med ett tillhörande särskilt boende inom samma 

verksamhet och en verksamhetschef på ett renodlat särskilt boende i Uppsala kommun 

tillfrågades om tillstånd att ta kontakt med presumtiva deltagare. Ett möte med 

verksamhetscheferna bokades på respektive boende. Studien presenterades enskilt för 

verksamhetscheferna vid dessa tillfällen. Verksamhetscheferna fick skriftligt godkänna 

verksamhetens medverkan i studien. Vid det första mötet föreslog respektive verksamhetschef 

namn på respondenter att tillfråga. Separata tider bokades för att träffa de tilltänkta 

respondenterna och för att fråga om dessa ville delta i studien. Under dessa möten lämnades 

ett brev över till de tillfrågade (bilaga 1) tillsammans med en kort muntlig beskrivning av 

studien. Efter att de tackat ja till medverkan bestämdes en tid och en plats för intervjun 

anpassat efter respektive respondent önskemål, detta för att inte störa respondenternas dagliga 

rutiner för mycket. Tre personer som bodde på HVB-hemmet med det tillhörande särskilda 

boendet (HVB/ särkilt boende) och tre personer som bodde på det särskilda boendet 

tillfrågades. Alla sex tackade ja till att delta, tre av respondenterna var kvinnor och tre var 

män. Genomsnittsåldern var 56 år (SD.15,7). 

Kontext 

Alla respondenter bodde vid tillfället för intervjuerna på ett HVB-hem eller på ett särskilt 

boende. Samtliga hade tillgång till en egen lägenhet med möjlighet att använda boendets 

gemensamma lokaler som exempelvis matsal, gym och gemensamma sociala ytor. 

Respondenterna som bodde på HVB- hemmet/särskilda boendet kunde använda gymmet från 

morgon till kväll. Vid önskemål kunde personal gå med till gymmet och instruera maskinerna 

och massagestolen som också fanns tillgänglig i gymmet. Gymmet användes sporadiskt av 

personerna som bodde på boendet och även av personalen. Promenader tillsammans med 

personal bokades in individuellt med dem som önskade. På det särskilda boendet fanns ett 

mindre gym som inte användes särskilt ofta av de boende och inte alls av personalen. Det 

gymmet var öppet dygnet runt. Promenader anordnades i grupp 1 ggr/vecka. På båda hemmen 

arbetade sjuksköterskor och omvårdnadspersonal nära respondenterna dagligen.  
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Datainsamlingsmetod 

Djupintervju användes som datainsamlingsmetod eftersom det är en passande metod när 

respondenternas uppfattning och upplevelse är av intresse för att svara på frågeställningarna 

(Olsson & Sörensen, 2007). En djupintervju är utforskande och ett interaktivt samtal om det 

fenomen som undersöks (Rosberg, 2012). Vid intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 

2). Lundman & Graneheim (2012) beskriver att i studier med kvalitativ ansats pendlar 

forskaren mellan att ha en närhet och en distans till respondenten. För att kunna finna en 

distans kan en intervjuguide användas med förbestämda frågor vilken då används i samtliga 

intervjuer som ingår i studien (Lundman & Graneheim, 2012). Frågorna utarbetades i samråd 

med handledaren och var inriktade på att stimulera respondenterna att prata fritt om fysisk 

aktivitet/motion utifrån deras egen uppfattning om ämnet. Dessutom lades stor vikt på att 

frågorna skulle vara enkelt formulerade och utgå från studiens syfte. Intervjuguiden som 

innehöll 10 frågor kompletterades med öppna följdfrågor som anpassades för varje enskild 

intervju. De öppna följdfrågorna kan ha bidragit till att öka samarbetsviljan, det kan också ha 

ökat förutsättningarna för få fram intressanta och väsentliga upplysningar (Olsson & 

Sörensen, 2007). Intervjuguiden testades på en person med diagnosen schizofreni. 

Anledningen var att försäkra sig om att frågorna var tydliga och användbara i en intervju om 

fysisk aktivitet riktad mot personer med diagnosen schizofreni. Intervjuguiden fungerade 

tillfredställande under provintervjun och ursprungsversionen behölls till de intervjuer som 

ingick i studien. 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna ägde rum i april 2013 och varade mellan 25-40 minuter. Innan varje intervju fick 

alla respondenter åter en genomgång av informationsbrevet och tid var avsatt för att svara på 

eventuella frågor om studien. På HVB-hemmet/särskilda boendet ägde en intervju rum i ett 

konferensrum och två av intervjuerna i ett gemensamt TV-rum. Intervjuerna på det särskilda 

boendet ägde rum i respondenternas egna lägenheter. I alla utrymmen kunde dörren låsas 

inifrån för att ges möjlighet att sitta avskilt utan att andra medboenden kunde komma in och 

avbryta under intervjun. Intervjuerna spelades in på två diktafoner för att försäkra 

ljudupptaget.  
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Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna i studien tillhör en skör grupp vilket bidrog till att extra hänsyn togs till att 

lämna enkel och tydlig information både skriftligt och muntligt till respondenterna innan 

studien inleddes. Forskning på sköra populationer skall endast ske om forskningen kan gagna 

gruppen framöver (Helsingforsdeklarationen, 2013). Studien syftade till att öka kunskapen om 

personer som lever med diagnosen schizofreni och deras uppfattning om fysisk aktivitet, 

vilket kan bidra till att populationen själv kan få vinster utav studien. Risk finns i kvalitativ 

forskning att respondenterna delar med sig av hemligheter i förtroende (Polit & Beck, 2008). 

Stor vikt lades vid att respondenterna skulle förstå vad intervjuerna skulle användas till. 

Det är viktigt att populationer som är underrepresenterade i forskningssammanhang bjuds in 

att delta på lämpligt sätt i forskningen samtidigt måste respondenterna välmående alltid 

komma först (Helsingforsdeklarationen, 2013). För att försäkra sig om att respondenterna inte 

skulle må dåligt efter intervjun fick de både skriftlig och muntlig information som beskrev att 

de när som helst kunde avbryta intervjun. Dessutom fick alla respondenter information om att 

de när som helst efter att intervjun var slutförd kunde få sin intervju borttagen från studien 

under tiden för bearbetningen av materialet. Alla inspelningar raderades efter att 

transkriberingen slutförts. Detta informerades alla deltagare om innan de deltog i de inspelade 

intervjuerna. Alla inspelningar har förvarats på ett säkert sätt under tiden analysen pågick. 

Bearbetning och analys  

Materialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).   

Kvalitativ innehållsanalys anses vara en flexibel metod och den är användbar i många olika 

sammanhang. Den kvalitativa innehållsanalysen erbjuder en praktisk metod för att utveckla 

och fördjupa kunskapen om människors upplevelser (Hsieh & Shannon, 2005). Metoden 

lämpar sig väl för studier där känsliga fenomen inom sjuksköterskans områden studeras (Elo 

& Kyngäs, 2008). Ansatsen har varit induktiv vilket är vanligt vid analyser av texter som är 

baserade på människors berättelser om sina egna upplevelser (Lundman & Graneheim, 2012). 

Den induktiva ansatsen rör sig från det specifika innehållet i texten till det generella och visar 

på det övergripande innehållet (Elo & Kyngäs, 2008). 

De inspelade intervjuerna lyssnades av och transkriberades, därefter lästes materialet igenom 

flera gånger för att ge en uppfattning om textens helhet. Meningar och fraser som ansets 
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relevanta för frågeställningarna har sammanställts till meningsbärande enheter. (Graneheim & 

Lundman, 2004). Lundman och Graneheim (2012) menar att en analysenhet ska vara 

tillräckligt stor för att utgöra en helhet och samtidigt liten nog för att den ska vara möjlig att 

behandla i analysprocessen. Vidare har de meningsbärande enheterna kondenserats, kodats, 

delats in i underkategorier och kategorier och till sist har relevanta teman utkristalliserats. Se 

tabell 1(Graneheim & Lundman, 2004).  

Tabell 1: Tabellen visar ett exempel från kategoriseringen i den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Kondenseringen är en process som gör texten kortare och mer lätthanterlig utan att textens 

innebörd förändras. Kodningen har till syfte att abstrahera den kondenserade texten vilket 

lyfter innehållet till en högre logisk nivå (Lundman & Graneheim, 2012). Koderna sorterades 

sedan till underkategorier och kategorier, enligt Lundman och Graneheim (2012) är det viktigt 

att innehållet i en kategori skiljer sig från innehållet i andra kategorier. Kategorierna delades 

till sist in i teman. Ett tema utgör en röd tråd som återkommer i flera kategorier och länkar 

ihop den underliggande meningen i materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Handledaren 

granskade innehållsanalysen och efter diskussion fanns en samstämmighet gällande analysen. 

Den kvalitativa innehållsanalysen inriktades på det latenta innehållet och förståelsen av det 

underliggande budskapet försökte att tillvaratas under analysen (Elo & Kyngäs, 2008). 

RESULTAT 

Analysen resulterade i tre teman och 14 kategorier som beskriver respondenternas kunskap 

och uppfattning om fysisk aktivitet samt upplevelsen av fysisk aktivitets påverkan på den 

egna hälsan, se figur 1. Dessa teman och kategorier beskriver också hur respondenterna 

upplevde sig hindrade i att utöva fysisk aktivitet i olika avseenden. Teman som framkom var 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Konditionen blir 
väl bättre, orkar 
mera, man 
känner sig 
starkare, ja man 
orkar mera 
faktiskt kan man 
säga. 

Konditionen 
blir väl bättre, 
orkar mera, man 
känner sig 
starkare. 

Kanske bra 
för 
kondition, 
ork och 
styrka 

 

 

 

Kanske 
kondition/styr
ka 

Kunskap om vissa 
positiva effekter på 
kroppen. 

Insikter om goda 
effekter på 
hälsan, men 
ambivalens i 
förhållande till 
jaget. 
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insikter om goda effekter på hälsan, men ambivalens i förhållande till jaget, rädsla för 

negativa effekter rörande den egna personen och styrande personliga villkor. Kategorierna 

som framkom i den kvalitativa innehållsanalysen presenteras understrukna i löpande text. 

Figur 1: Figuren beskriver kategorier och teman som framkom i den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Insikter om goda effekter på hälsan, men ambivalens i förhållande till jaget 

Bland respondenterna fanns kunskap om positiva effekter i kroppen. Respondenterna hade 

kunskap om att fysisk aktivitet förbättrar konditionen, ger mer ork och styrka. Att fysisk 

aktivitet kunde vara bra för magen och ämnesomsättningen var också kunskap som framkom. 

Det fanns även kunskap om att hjärtat och sömnen kunde gynnas positivt av fysisk aktivitet 

samt att det kunde bidra till viktnedgång. Att fysisk aktivitet kunde ge goda effekter på 

lungorna och minska risken att drabbas av diabetes var också känd kunskap. Samtidigt kunde 

dock en viss tvekan i uttalanden om angående detta urskiljas. 

Kategori Tema 

Kunskap om positiva effekter i kroppen.   

 

Insikter om goda effekter på hälsan, men ambivalens i 

förhållande till jaget. 

Gäller andra, inte mig 

Positiva upplevelser relaterat till den egna 

hälsan 

Kunskap om positiva effekter på den psykiska 

hälsan 

Negativa aspekter med fysisk aktivitet  

Rädsla för negativa effekter rörande den egna personen. 

 

Kroppen hindrar  

Omgivningen 

Psykiska hinder 

Upplevt behov av fysisk aktivitet 

Sällskap eller ensamhet  

Styrande personliga villkor. 
Motivationsbrist hindrar från att vara fysiskt 

aktiv. 

Brist på erfarenheter 

Ekonomiska förutsättningar 

Medicinens påverkan 
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”Att det är med matsmältningen och sätter fart på magen, men jag är inte hundra, någonting 

jag hört bara” (respondent 2). 

Det fanns viss kunskap om riktlinjerna gällande fysisk aktivitet. Samtidigt fanns det en 

upplevelse av att det gäller andra, inte mig och att fysisk aktivitet nödvändigtvis inte gynnade 

den egna hälsan. Effekten på hälsan ansågs vara helt beroende på individuella förutsättningar. 

”Ja, en del säger ju att det är bra. Jag tror inte det men, inte för mig. Det är så där tekniskt 

liksom, att motionera två och en halv timme i veckan men det funkar inte för mig. Det skulle 

aldrig, jag tror inte jag skulle må bra av det” (respondent 1). 

”Jag tror att det är bra att få röra på sig, det kan nog vara bra för kroppen och kanske det 

psykiska. Jo det kanske det inte är. Det är nog inte så. Det kan vara positivt, kanske negativt 

för någon med. Alla är ju inte lika så att. Många är ju, alltid är det någon som avviker” 

(respondent 2). 

Respondenterna beskrev en del positiva upplevelser relaterat till den egna hälsan i samband 

med fysisk aktivitet. Att bli starkare, kunna tänka friskt och klart ett ökat välbefinnande var av 

betydelse för respondenterna. Upplevelsen av att känna sig nöjd efteråt och den positiva 

känslan av att duscha och känna sig hel, ren och lugn efter att ha varit fysiskt aktiv skildrades.  

Dessutom beskrevs humöret kunna påverkas positivt efter utförandet av fysisk aktivitet.  

”Man får högre endorfinnivå. Man får frisk luft och känna luftens vinddrag mot ansiktet när 

man springer och sådär” (respondent 1). 

Känslan av att bli piggare och den positiva känslan av att ha gjort något beskrivs som fördelar 

med att vara fysiskt aktiv. Det framkom också att en av fördelarna med fysisk aktivitet kunde 

vara upplevelsen av att bli normalt trött efteråt, vilket kunde leda till bättre sömn. 

”Jag känner mig piggare och är jag trött så är jag normalt trött, eller som promenadtrött” 

(respondent 4). 

Simning och promenader upplevdes vara aktiviteter som kunde vara bra för den egna hälsan. 

Resultatet visade på att fysisk aktivitet/motion upplevdes avledande från att tänka på 

bekymmer och att fysisk aktivitet kunde erbjuda en möjlighet att skingra sådana tankar. Det 
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framkom att tankarna först kunde tillta vid fysisk aktivitet/motion, men att de efter ca.30-40 

minuter ofta lättade.  

”Jag tycker att det är skönt att få röra sig lite för då kommer man ifrån bekymmer och allting 

sådär som lägger sig och problem och så där. Jag tycker att det känns skönt på något vis, jag 

vet inte, om jag är ledsen, arg och förtvivlad ibland så har jag gått ut på promenader och då 

har det hjälpt faktiskt, och komma hem då, då känns det bättre. Så det är vad jag har upplevt” 

(respondent 6). 

Kunskap om positiva effekter på den psykiska hälsan fanns bland respondenterna. Resultatet 

visade att det fanns insikt om att kropp och psyke hör ihop och att det kan vara bra för hjärnan 

att vara fysiskt aktiv. Fysisk aktivitet kunde upplevas öka själförtroendet och det kunde 

resultera i att respondenterna blev mer aktiva på andra arenor.  

”Det är bara nyttigt. Det är nyttigt för kropp och själ, hjärta och allting”(respondent 5). 

”Mer självförtroende och så, kan göra mera saker, tro på sig själv liksom” (respondent 6). 

Att fysisk aktivitet/motion var ett sätt att hantera sjukdomssymtom och därmed ett sätt att 

kunna förbättra sin psykiska hälsa var också kunskap som respondenterna kände till. 

 ”Man får lära sig hantera sina symtom då. Då ska man röra på sig också, motionera. Innan 

jag fattade det” (respondent 4). 

Rädsla för negativa effekter rörande den egna personen 

Rädsla för negativa aspekter med fysisk aktivitet framkom. Exempel som nämndes var risken 

att bryta benen, ramla, slå sig eller drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Detta ansågs dock inte 

vara ett hinder för att vara fysiskt aktiv. Respondenterna beskrev emellertid flera olika typer 

av hinder för att vara mer fysiskt aktiva och att kroppen hindrar på olika sätt kunde ha stor 

betydelse. Fysisk aktivitet kunde upplevas ansträngande i de fall det ledde till andfåddhet och 

dessutom kunde det kännas obehagligt om hjärtat dunkade snabbare än vanligt. Tidigare 

erfarenhet av skador orsakade vid fysisk aktivitet kunde göra att det kändes riskabelt att 

fortsätta och rädslan kunde medföra att respondenterna undvek att vara fysiskt aktiva.  
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”Jag skulle vilja cykla, det är min högsta önskan att få cykla, men jag vet att det klarar jag 

inte av. Jag ramlar om kull och kan slå mig alltså. Jag är rädd att göra en svår skada på 

kroppen om jag åker ut hur som helst. Jag har blivit lite rädd för cykeln det har jag blivit 

alltså” (respondent 6). 

Stor hänsyn tas till omgivningen när respondenterna bedömer om de skall promenera. När det 

är kallt och halt beskrivs det bli för svårt och osäkert och lusten att promenera minskar. 

”Nu när det varit halt har jag inte gått här runt heller och inte känt någon lust att gå heller” 

(respondent 2). 

Resultatet visade på att det fanns upplevda psykiska hinder för att vara fysiskt aktiv. Det fanns 

en ängslan över att humöret skulle påverkas negativt under fysisk aktivitet/motion vilket 

kunde medföra en stark vilja att ta sig hem snabbt vid vissa tillfällen. Grinighet och irritation 

beskrevs kunna uppkomma dessutom kunde tankarna börja snurra och det kunde kännas 

jäktigt i samband med fysisk aktivitet. 

”Jag tycker jag har sämre humör då. Det låter lite konstigt bekvämt, men det är faktiskt så det 

ligger till då” (respondent 1). 

Av resultatet framkom även en stark rädsla för att tankarna kunde påverkas negativt vid fysisk 

aktivitet/motion och respondenterna beskrev att om tankarna kommer kunde den psykiska 

hälsan försämras. Det fanns också en oro över att sjukdomssymtomen kunde komma mitt 

under den fysiska aktiviteten vilket kunde medföra att respondenterna utsatte sig själva för 

fara. Tankarna kunde upplevas bli mer destruktiva under fysisk aktivitet/motion och 

andfåddheten kunde medföra att tankarna blev för många.  

”Man kan få massor med konstiga tankar om man rör sig för mycket, inte när man rör sig för 

mycket men när man går så att säga. Man har tid att tänka” (respondent 4). 

”Jag mår ju ganska bra liksom och det vill jag inte förstöra. Och då tänker jag om man går 

och tuggar samma sak hela tiden under två timmars pass eller nåt. Då blir man inte bra efter 

det tror jag” (respondent1). 

Det kom fram att upplevelsen av stress kunde kopplas samman med framkallandet av 

schizofrenisymtom. Vissa miljöer exempelvis gator med mycket trafik kunde vara 
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förknippade med stress och trafik var något som respondenterna gärna undvek vid fysisk 

aktivitet/motion. Det fanns en rädsla för att för att stressen skulle påverka till impulsiva 

handlingar vilket kunde hindra från att gå en promenad. Känslan av stress kunde medföra 

valet att stanna hemma istället för att vara fysiskt aktiv/motionera.  

”Ibland tänker man att nej jag törs inte gå ut för då börjar klappa händer och rufsa håret 

bara för att jag blir stressad” (respondent 4). 

Fysisk aktivitet på kvällstid ansågs riskabelt då det kunde påverka sömnen negativt och det 

fanns en rädsla att det kunde leda vidare till konsekvenser dagen efter. Ett upplevt behov av 

fysisk aktivitet fanns ändå bland respondenterna. Anledningen kunde vara rädsla för att hälsan 

kunde påverkas till det sämre vid fysisk inaktivitet. Det fanns också beskrivet en rädsla för att 

drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar.   

”Jag är lite kraftigt överviktig också så att jag måste röra på mig också så att, vi har diabetes i våran 

släkt” (respondent 4).  

Styrande personliga villkor 

Respondenterna gav uttryck för att det krävdes rätt förutsättningar för att kunna vara fysiskt 

aktiv och sällskap eller ensamhet under den fysiska aktiviteten kunde vara centralt. Sällskap 

kunde vara förknippat med gemenskap och med att slippa vara själv. 

”Jag vill inte gå själv heller för då får man va helt ensam” (respondent 3). 

”Fyra väggar, sitta stirra i taket eller stirra i väggen. Det är inte alls bra… Om man 

motionerar med andra kan det kännas bättre, bra, bättre eller ah. Mycket bättre än om jag 

motionerar själv. Jag tycker det är gemenskap det där med att motionera. Det är inge roligt 

att bara gå och gå utan att kunna prata med någon” (respondent 4). 

I motsats till det beskrevs att för mycket intryck omkring sig vid fysisk aktivitet kunde vara 

negativt. Prat, musik och att gå i grupp kunde stressa och väcka tankar, dessa tankar beskrevs 

dock aldrig mer precist. Dessutom framkom det av resultatet att tempot skulle vara lugnt, det 

var en förutsättning för att hinna med i sina tankar under den fysiska aktiviteten.  
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”Tycker mest om att gå själv, tycker inte om att gå i grupp alltså va. Jag har inget behov av 

folk sådär som pratar och håller på utan jag vill gå för mig själv. Jag blir yr i huvudet så där 

av tankar. Det blir jobbigt med mycket folk och springa om varandra och det blir lite jäktigt 

det hela” (respondent 6). 

”Jag är nog lite mer filosofiskt lagd sådär, jag promenerar och tänker litegrand, då funkar 

det, då mår jag ganska bra, men inte så där hårt. Med musik i hörlurarna skulle det aldrig 

funka liksom” (respondent 1). 

Motivationsbrist hindrar från att vara fysiskt aktiv och ger dåliga förutsättningar för att vara 

fysisk aktiv menar respondenterna. Respondenterna beskrev att de träningsredskap som fanns 

inte alltid användes. Dessutom kunde det vara svårt att vara fysiskt aktiv vissa tider på dygnet, 

allt måste stämma för att det ska fungera att vara fysiskt aktiv. 

”Ändå har jag köpt träningsredskap och så tänkt att jag ska börja. Jag köper allt möjligt sånt 

där, men det blir bara stående” (respondent 1). 

Det framkommer också att brist på tidigare erfarenheter kunde hindra från att komma igång 

och öka den fysiska aktiviteten. Gymanläggningen kunde beskrivas som främmande och det 

ansågs svårt att veta hur maskinerna fungerade. Trots att fysisk aktivitet upplevdes som 

viktigt kunde de ekonomiska förutsättningarna styra hur fysiskt aktiv respondenterna var. För 

liten inkomst kunde medföra att vissa roliga aktiviteter måste väljas bort. När det fanns en 

aktivitet som verkligen lockade samtidigt som ekonomin hindrade från att delta blev 

motivationen till andra gratis aktiviteter lägre. 

”Ekonomin det vet du, det är det hänger på liksom.  Det kostar att simma” (respondent 5). 

Ett annat hinder för att vara mer fysisk aktiv beskrivs vara medicinen som kan medföra 

viktuppgång och trötthet. Medicinens påverkan blev extra påtaglig när en ny medicin skulle 

ställas in.  

”Det är medicineringen och då gick jag upp i vikt och blev tjockare och klumpigare och 

svårare att röra på sig” (respondent 5). 
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DISKUSSION 

Huvudresultaten i föreliggande undersökning var att det fanns insikter om fysisk aktivitets 

goda effekter på hälsan. Kunskap om att fysisk aktivitet var viktig för såväl konditionen, 

styrkan, ämnesomsättningen som för sömnen och välbefinnandet framkom. Att fysisk 

aktivitet kan bidra till viktnedgång, minska risken för diabetes och vara bra för hjärtat var 

ytterligare kunskap som respondenterna hade. Det var allmänt känt att fysisk aktivitet kunde 

ha en positiv effekt på den psykiska hälsan och att det kunde bidra till att öka det egna 

självförtroendet. Upplevelsen av att känna sig piggare och att få möjlighet att skingra tankarna 

var andra exempel på positiva effekter för den egna hälsan. Trots ovannämnda kunskap hade 

respondenterna en ambivalens i förhållande till jaget. Det fanns tankar om att fysisk aktivitet 

var bra för andra, men att det nödvändigtvis inte gynnade den egna hälsan. Av resultatet 

kunde det utläsas en rädsla för negativa effekter rörande den egna personen. Rädslan fanns för 

att kroppen skulle kunna skadas men också för hur kroppen reagerade på fysisk aktivitet med 

exempelvis hjärtklappning och andfåddhet. Oro över att humöret skulle kunna bli sämre vid 

fysisk aktivitet och att tankarna skulle påverkas negativt var andra viktiga fynd i 

undersökningen. Stress beskrevs som en utlösande faktor för sjukdomssymtom och vissa 

miljöer kunde undvikas för att slippa risken att utsätta sig för psykiska besvär. De personliga 

villkoren för att vara fysiskt aktiv varierade mellan respondenterna. Att ha sällskap vid fysisk 

aktivitet kunde vara en förutsättning, likaså ett hinder i det fall sällskap upplevdes som en 

stressande faktor. Motivationsbrist, brist på tidigare erfarenhet och ekonomin kunde vara 

hinder för att vara fysiskt aktiv. Viktuppgång och trötthet orsakade av medicinen upplevdes 

vara ytterligare faktorer som förhindrade fysiskt aktivitet. 

Resultatdiskussion 

Det är tydligt att respondenterna har tagit del av allmän känd kunskap om 

rekommendationerna och om fysisk aktivitets goda effekter på hälsan. Resultatet pekar även 

på att det finns kunskap om att fysisk aktivitet/motion kan förebygga livsstilsrelaterade 

sjukdomar vilket också forskningen påvisat (Kruk, 2007). Trots det fanns en misstänksamhet 

till om detta gällde den egna personen vilket kunde resultera i fysisk inaktivitet. 

Misstänksamheten och de kognitiva svårigheterna kan leda till att personer med schizofreni 

inte kan ta till sig allmän kunskap och applicera den på den egna livsstilen i samma 

utsträckning som befolkningen i övrigt. Phelan och medarbetare (2001) beskriver att 
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kognitiva svårigheter och misstänksamhet kan vara hindrande för personer med diagnosen 

schizofreni. Det fanns även kunskap om att fysisk aktivitet kunde ha positiva effekter på den 

psykiska hälsan vilket stämmer överens med forskning på området (Beebe m.fl., 2005). Det 

fanns ett intresse för fysisk aktivitet och kunskap om att det kunde ge effekt på känslan av 

välbefinnandet och att det kunde bidra till att öka självförtroendet. Faulkner och medarbetare 

(2007) kom fram till att personer med allvarlig psykisk sjukdom har ett intresse för att bli mer 

fysiskt aktiva och deltagarna i deras studie gav uttryck för att fysisk aktivitet var ett sätt att 

förbättra sin hälsa samt ett sätt att förbättra självkänslan. Detta kunde alltså bekräftas i denna 

studie. Samtidigt uppkom en misstänksamhet när kunskapen krockade med upplevelsen av att 

det kunde påverka den psykiska hälsan negativt. Tidigare studier bekräftar att personer med 

diagnosen schizofreni som saknar tro på att fysisk aktivitet kan ge hälsovinster också är 

mindre fysiskt aktiva (Vancampfort m.fl., 2012b).  

Medverkade i den här studien hade tillgång till gym, trots det nämndes inte tillgången till 

träningsanläggningar som en förutsättning för att vara fysiskt aktiv. Vancampfort och 

medarbetare (2012a) menar att personer med diagnosen schizofreni bör ha tillgång till 

träningsanläggningar i större utsträckning. Det kunde inte den här studien bekräfta då 

befintliga träningsanläggningar på boendena användes lite. Träningsanläggningar kan ofta ha 

störande ljud med flera människor som tränar samtidigt och musik kan finnas i lokalen vilket 

visade sig kunde vara störande för vissa respondenter i samband med fysisk aktivitet. På 

boendet där både personal och boenden använde gymmet tillsammans nyttjades anläggningen 

sporadiskt. Där personalen inte deltog i träningen alls användes gymmet mer sällan. Resultatet 

tyder på att personalen har en viktig roll som förebilder i arbetet med fysisk aktivitet. 

McDevitt och medarbetare (2006) bekräftar att inställningen till fysisk aktivitet hos 

personalen påverkar respondenternas motivation till att vara fysiskt aktiva.  

Upplevelsen av att fysisk aktivitet kunde väcka negativa tankar och bidra till mer 

sjukdomssymtom kunde medföra undvikande av fysiskt aktivitet till viss del eller helt och 

hållet. Rädslan att stressade situationer skulle uppstå och att sjukdomssymtomen skulle 

förvärras av detta hade stor inverkan på hur fysiskt aktiva personerna var. Att personer med 

schizofreni kan uppleva fler sjukdomssymtom vid fysisk aktivitet bekräftas av McDevitt och 

medarbetare (2006) och Johnstone och medarbetare (2009). Sällskap visade sig vara en av de 

styrande personliga premisserna som kunde avgöra hur den fysiska aktiviteten såg ut. Känslan 

av att spendera stor del av sin tid i ensamhet kunde motivera till fysisk aktivitet då det kunde 
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ses som ett sätt att hitta gemenskap. Det är vanligt att personer med schizofreni upplever sig 

ensamma. Personer med schizofreni har ett behov av att känna sig som en del av sin 

omgivning. Desto mer dessa personer deltar i aktiviteter desto mindre uppkommer känslan av 

ensamhet (Swartch & Gronemann, 2009). Faulkner och medarbetare (2007) bekräftar 

uppfattningen om att brist på sällskap vid fysisk aktivitet kan göra personer med schizofreni 

mindre fysiskt aktiva. Resultatet i den här studien visade dock i motsats till det ovannämnda 

att gemenskapen även kunde ses som ett hinder och ensamheten som en förutsättning vid 

fysisk aktivitet. Sällskapet var då något som bidrog till oönskade intryck som störde tankarna 

vid fysisk aktivitet. De personliga villkoren ser olika ut och för att öka den fysiska aktiviteten 

i den här gruppen behövs enskilda samtal där en kartläggning av de individuella behoven vid 

fysisk aktivitet kan uppmärksammas. 

Brist på erfarenhet av fysisk aktivitet/motion var en annan individuell förutsättning för 

respondenterna som kunde bidra till minskad fysisk aktivitet. Rädslan för att inte veta hur 

aktiviteten skulle gå till eller för att inte klara av den kunde leda till fysisk inaktivitet.  Brist på 

erfarenhet finns även beskrivet som ett hinder vid fysisk aktivitet bland schizofrenipatienter i 

tidigare studier (Johnstone m.fl., 2009). Detta tyder på att personal behöver visa intresse och 

engagemang i arbetet med fysisk aktivitet och vara tillgängliga för att handleda och visa hur 

olika aktiviteter går till. Det kan bidra till att det blir lättare att hitta en aktivitet som passar 

den enskilde vilket kan bidra till ökad fysisk aktivitet. 

Begränsad ekonomi beskrevs också vara ett hinder då vissa aktiviteter kostar pengar. Det 

kunde medföra att roliga aktiviteter måste väljas bort vilket bidrog till minskad motivation till 

annan fysisk aktivitet. Tidigare forskning bekräftar att begränsad ekonomi bidrog till fysisk 

inaktivitet hos målgruppen (Faulkner, m.fl., 2007). Det visar att tillgång till 

träningsanläggningar inte alltid är det som behövs. Det är av större betydelse att få möjlighet 

att utöva den fysiska träning som det finns motivation till vilket är individuellt. Den här 

studien visar även på att viktuppgång och trötthet pågrund av medicineringen kunde vara en 

bidragande faktor till fysisk inaktivitet. Viktuppgång kunde leda till att kroppen blev klumpig 

vilket kunde medföra svårigheter att röra sig som tidigare. Det resulterade i att de aktiviteter 

som det fanns erfarenhet av sedan tidigare inte längre var aktuella och det var svårt att själv 

komma på hur den fysiska aktiviteten skulle kunna se ut efter att förutsättningarna ändrats. 

McDevitt och medarbetare (2006)  och Johnstone och medarbetare (2009) bekräftar att 

effekter från medicinen kunde spela in.  



23 

 

Vancampfort och medarbetare (2012b) menar att fysisk aktivitet för personer med schizofreni 

är en komplex fråga. Den här studien pekar på att mer utförliga individuella uppföljningar 

behövs vilket skulle kunna leda till en kartläggning av den enskildes behov vid fysisk 

aktivitet. Vancampfort och medarbetare (2012a) menar också att den här gruppen ska ha rätt 

till uppföljning avseende fysisk aktivitet. Individuella planeringar för fysisk aktivitet behövs 

för att lyckas i arbetet att få fler personer med schizofreni fysiskt aktiva som en del av 

återhämtningen. 

METODDISKUSSION 

Kvalitativa studiers tillförlitlighet ska bedömas utefter dess trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa författare beskriver att trovärdighet är 

beroende av hur urvalet, materialet och analysen stämmer överens med studiens syfte. Ett litet 

antal respondenter deltog i studien vilket kan anses vara en brist. Marshall (1996) beskriver 

dock att ett lämpligt antal respondenter i en kvalitativ studie är det antalet som behövs för att 

svara på frågeställningarna. I Uppsala kommun bor det uppskattningsvis färre än 200 personer 

med diagnosen schizofreni på särskilda boenden och HVB-hem1. Studien är genomförd på en 

liten population, där av uppfyller färre deltagare inklusionskriterierna och färre är tillgängliga 

för medverkan. Det finns inga regler angående antal respondenter som bör ingå i en kvalitativ 

studie. Det viktiga är istället vad forskaren vill veta, syftet med studien, vad som är 

användbart, trovärdigt och möjligt med tanke på tid och resurser. (Patton, 2002). 

Bekvämlighetsurval är inte alltid det optimala i kvalitativa studier (Marshall, 1996). För att få 

tillgång till respondenter i den här studien var dock information från verksamhetscheferna och 

annan personal viktig för att nå respondenter med en schizofrenidiagnos som också skulle 

kunna bidra med värdefull information till studien. Verksamhetscheferna kunde också besitta 

kunskap om vilka deltagare som skulle kunna ge tillåtelse att spela in en intervju. Det kan 

vara svårt att hitta respondenter som stämmer med studiens inklusionkriterier när 

målgruppens sjukdomsbild bidrar till svårigheter att delta (Beck & Rector, 2005). Kognitiva 

svårigheter kan dessutom medföra svårigheter att genomföra en hel intervju och det bidrar till 

att alla i populationen inte kan medverka i denna typ av undersökningar. (Phelan m.fl., 2001). 

En möjlig orsak till att studien ej hade några bortfall kan ha varit att verksamhetscheferna på 

de två stödboendena samt annan personal konsulterades innan respondenterna tillfrågades. 

                                                             
1 Uppgift från Ingrid Larsson, Uppsala kommun, kontoret för vård och omsorg. 
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Deras kännedom om respondenterna kan ha bidragit till att de föreslog deltagare som skulle 

antas tacka ja till medverkan.  

En studiespecifik intervjuguide användes under intervjuerna. Intervjuguiden var ett bra 

hjälpmedel för att hålla respondenterna kvar vid ämnet vilket annars kan vara en av 

utmaningarna i intervjuer med schizofrenipatienter. En pilotintervju genomfördes där frågorna 

testades innan studien inleddes för att undersöka hur väl de fungerade i en intervju vilket 

ansågs viktigt för trovärdigheten. I den kvalitativa innehållsanalysen har stor vikt lagts vid att 

de meningsbärande enheterna skulle vara av lagom storlek. Granehem och Lundman (2004) 

menar att om de meningsbärande enheterna är för stora är det troligt att de innehåller flera 

olika meningar, små enheter med enstaka ord kan tvärtemot bli allt för fragmentala i analysen. 

En medgranskare var delaktig i analysen vilket också anses öka trovärdigheten (Hsieh & 

Shannon, 2005). I studien deltog lika många män som kvinnor. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att deltagare som varierar i kön och ålder bidrar till att flera olika erfarenheter 

inom området kommer fram vilket anses öka trovärdigheten. Medelåldern har varit något hög 

vilket kan anses som en svaghet då yngre personer i samma målgrupp inte varit 

representerade.  

Pålitlighet kan bedömas utifrån hur konsekvent datainsamlingen och analysen har utförts 

(Graneheim & Lundman, 2004). Data var insamlat under en kort sammanhängande period då 

inget nytt gällande fysisk aktivitet skedde på boendena vilket stärker studiens pålitlighet. 

Kvalitativ innehållsanalys har genomförts enligt Graneheim och Lundman (2004) och 

materialet har analyserats enligt en konsekvent metod. Kvalitativ innehållsanalys är en 

flexibel och pragmatisk metod vilken lämpar sig väl i undersökningar med syfte att undersöka 

människors erfarenheter av hälsa och sjukdom (Hsieh & Shannon, 2005). Citat från 

respondenterna har redovisats löpande i resultatet vilket medför att läsaren själv kan få en 

uppfattning om materialet vilket ytterligare kan stärka pålitligheten. Pålitligheten har också att 

göra med hur överförbart resultatet är på andra grupper (Graneheim & Lundman, 2004). För 

att öka överförbarheten i studier är det viktigt att ge en klar och distinkt beskrivning av 

kontexten, urvalet och av deltagarna (Elo & Kyngäs, 2008).  I den här studien har antalet 

deltagare varit få och deltagarna har lovats anonymitet. Det har medfört att viss information 

om deltagarna har fått utelämnas till förmån för anonymiteten, vilket har varit ett etiskt 

övervägande (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det finns dock en beskrivning om hur 

respondenternas tillgång till träningsanläggningar såg ut. Det beskrivs också vilket ålderspann 
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respondenterna var i och hur könsfördelningen såg ut. Resultatet överensstämmer delvis med 

tidigare forskning inom samma område vilket anses vara en styrka i studien. 

KONKLUSION 

Personer med schizofreni är fysiskt aktiva i lägre grad än befolkningen i övrigt och gruppen 

bör prioriteras i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten som ett led i att förbättra 

folkhälsan bland Sveriges befolkning. Mer fokus bör ligga på individuella kartläggningar som 

rör vilka förutsättningar som kan underlätta fysisk aktivitet för individer med diagnosen 

schizofreni. Personal som arbetar nära målgruppen har en nyckelroll då vetskap om vad som 

påverkar och begränsar samt underlättar och motiverar till fysisk aktivitet för den enskilde är 

avgörande. För att få djupare förståelse om hur personer med schizofreni skulle kunna hitta 

sitt eget sätt att få fysisk aktivitet/motion att fungera regelbundet i vardagen behövs mer 

forskning. Vidare studier som behandlar vad personer med schizofreni anser att de behöver 

för att bli mer fysiskt aktiva skulle vara av intresse. Det skulle kunna underlätta planering av 

insatser vilka krävs för att personer med schizofreni ska bli mer fysiskt aktiva och därmed 

minska risken att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. 
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om medverkan i en studie. 

Hej,  

Jag är student på Uppsala universitet och har påbörjat en undersökning som handlar om fysisk 
aktivitet/motion. Du tillfrågas om medverkan för att vi vill veta din uppfattning om fysisk 
aktivitet/motion. 

Intervjun eller samtalet kommer att äga rum på ditt boende och kommer att spelas in för att 
jag ska kunna komma ihåg vad som sagts. Ingen annan kommer att lyssna på inspelningen. Vi 
bestämmer tillsammans ett datum som passar dig.  

Flera personer kommer att bli intervjuade och sedan skrivs en uppsats i ämnet. Du kommer att 
vara anonym och det innebär att ditt namn inte kommer att vara med någonstans i det 
skriftliga arbetet. Verksamhetschefen på ditt boende är informerad om det här och har 
godkänt att intervjuerna kommer att genomföras. 

Syftet med intervjuerna är att få ökad förståelse om hur personer som lever med en psykisk 
sjukdom vilken ibland kallas schizofreni ser på fysisk aktivitet/motion.  

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan om det inte 
känns bra.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Annika Eklund     Handledare 

Göransgården    Päivi Adolfsson, P.D. 

Danmarks by, 755 98, UPPSALA   BMC, Husarg. 3 

Telefon: 0707-380424    Telefon: 018-4716445 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

INTERVJUFRÅGOR  

Vad har du för behov av att motionera? 

Känner du någon skillnad på ditt humör när du motionerat? 

Om du motionerar, vad brukar du göra då? 

Vad har du gjort när du motionerat tidigare? 

Vad kan du se för positivt med att motionera? 

Vad kan du se för negativt med att motionera? 

Man rekommenderar att man ska motionera 2,5 timmar i veckan. Vad tycker du om det? Hur 

skulle det fungera i ditt liv? 

Vad känner du till om motion och dess påverkan på kroppens hälsa? 

Vad känner du till om motion och dess påverkan på den psykiska hälsan? 

Finns det något som hindrar dig från att motionera mera? 

 

 

 

 

 

 


