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Sidor:  27 

Nyckelord:   Fysisk aktivitet, hinder och motivation  

Introduktion: En av fyra vuxna är inte tillräckligt fysiskt aktiva och årligen dör cirka 3,2 

miljoner människor till följd av otillräcklig fysisk aktivitet. Otillräcklig fysisk aktivitet 

påverkar även hälsan negativt och ökar risken för icke-smittsamma sjukdomar. För att undvika 

de negativa konsekvenserna måste den fysiska aktiviteten öka. Upplevelsen av hinder och 

motivation till fysisk aktivitet har betydelse för om fysisk aktivitet utförs eller inte. Därför är 

det nödvändigt att som sjuksköterska ha kunskap om vad som motiverar och hindrar patienter, 

för att kunna ge anpassade egenvårdsråd. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av 

vad som hindrar och motiverar till fysisk aktivitet. Metod: Litteraturstudien utformades utifrån 

nio-stegs-processen av Polit och Beck (2017). Databassökningen utfördes i CINAHL samt 

PubMed och resulterade i 12 artiklar. Artiklarna analyserades induktivt och sammanställdes. 

Samtliga artiklar granskades enligt Polit och Becks (2017) kvalitetsgranskningsmallar. 

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier med underkategorier. Inre förutsättningar: 

Sjukdom och symtom, Fysiska effekter och Inställning och känslor. Yttre förutsättningar: Stöd 

och rådgivning, Träningsutbud och Livssituationer. Slutsats: Det framkom att patienter 

upplever både inre- och yttre förutsättningar som hinder och motivation till fysisk aktivitet. En 

och samma förutsättning kunde dock upplevas både hindrande och motiverande, då 

upplevelsen av hinder och motivation är individuell.  
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Introduktion 

En av fyra vuxna är inte tillräckligt fysiskt aktiva (World Health Organization [WHO] 2018) 

och varje år leder otillräcklig fysisk aktivitet till att cirka 3,2 miljoner människor dör i förtid 

(WHO 2014). Otillräcklig fysisk aktivitet leder även till ökad risk för icke-smittsamma 

sjukdomar (Knoops et al. 2004; WHO 2018) och påverkar hälsan negativt (Lee et al. 2012). 

För att undvika de negativa konsekvenserna behöver den fysiska aktiviteten öka hos 

befolkningen (Olsen et al. 2017). Upplevelsen av hinder och motivation till fysisk aktivitet 

hos patienterna har betydelse för om de är fysiskt aktiva eller inte (Bauman et al. 2012). Som 

sjuksköterska behövs kunskap om patienters upplevelse av hinder och motivation till fysisk 

aktivitet (Sallis et al. 2000). Kunskapen behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge anpassade 

egenvårdsråd till patienterna, som kan leda till att patienterna uppnår en hälsosammare livsstil 

(Orem 1995).  

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras av WHO (2018) som ”[…] any bodily movement produced by 

skeletal muscles that requires energy expenditure […]” (WHO 2018). Caspersen et al. (1985) 

definierar fysisk aktivitet som all kroppsrörelse där en ökad mängd energi avges. Båda 

definitionerna fastställer att fysik aktivitet är när energi avges i samband med att kroppen är i 

rörelse (Caspersen et al. 1985; WHO 2018). Fysisk aktivitet kan innebära ”[…] 

vardagsaktiviteter, transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, 

motion och fysisk träning” (Folkhälsomyndigheten u.å.a). Fysisk aktivitet kan benämnas som 

träning om den fysiska aktiviteten är planerad, repeterbar, strukturerad och med målet att 

förbättra eller bibehålla hälsan (WHO 2018). I den här litteraturstudien kommer begreppen 

fysisk aktivitet och träning användas som synonymer och ha betydelsen fysisk aktivitet som 

inte är en vardagssyssla.  

Fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt (Lee et al. 2012). Några hälsofördelar är att 

kapaciteten av skelettstyrkan, andningsorganen och musklerna stärks samt att andelen 

fettceller reduceras (WHO 2018). Rhodes et al. (2017) studie visar på att regelbunden fysisk 

aktivitet kan förebygga minst 25 kroniska sjukdomar, då risken för att drabbas av 

sjukdomarna minskar med 20–30 % (Rhodes et al. 2017). I 6–10 % av samtliga fall med icke-

smittsamma sjukdomar, är den bakomliggande orsaken att inte tillräcklig fysisk aktivitet har 

utförts (Lee et al. 2012). Några icke-smittsamma sjukdomar som kan förebyggas är typ 2-

diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, depression, stroke och högt blodtryck (Lee et al. 2012; 

WHO 2018). Även risken för metabolt syndrom reduceras av fysisk aktivitet (Lee et al. 

2012). Därför är fysisk aktivitet viktigt att utföra (Rhodes et al. 2017) och för stor andel av 

befolkningen är inte tillräckligt fysiskt aktiva (Lee et al. 2012). Att vara tillräckligt fysiskt 

aktiv innebär att den rekommenderade mängden fysisk aktivitet utförs. Vuxna 

rekommenderas att vara fysiskt aktiva i minst två och en halv timme i veckan och då med 

måttlig intensitet (Mattsson et al. 2016). Höjs intensiteten kan durationen minskas då det är 

summan av den totala fysiska aktiviteten som har betydelse. Summan utgörs av faktorerna 

intensitet, frekvens, duration och val av aktivitet (WHO 2017).  

Trots kunskap om att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan så är inte alla tillräckligt fysiskt 

aktiva (Bui et al. 2013). Orsaken kan bero på patientens hälsa, då fysisk aktivitet inte alltid är 

lämpligt vid vissa hälsotillstånd. Hälsotillstånd som medför att fysiska aktivitet inte är 

lämpligt utgör en kontraindikation till fysisk aktivitet (Börjesson 2016). Vid 

kontraindikationer måste den fysiska aktiviteten anpassas, minskas eller avstås helt. Vid 
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relativa kontraindikationer, så som måttlig aortastenos, höggradigt AV-block och uttalad 

hypertoni (>180/110 mm Hg), är viss fysisk aktivitet acceptabelt. Vid de flesta absoluta 

kontraindikationer är fysisk aktivitet inte rekommenderat att utföra. Exempel på absoluta 

kontraindikationer är instabil kranskärlssjukdom, akut lungemboli och kraftigt förhöjt 

blodtryck (>200/115 mm Hg). Sjuksköterskan måste ha kunskap om kontraindikationer för att 

kunna ge råd till patienterna om fysisk aktivitet men inte riskera patienternas hälsa (Börjesson 

2016). Förutsättningarna för att kunna vara fysiskt aktiv är individuella och utgörs inte enbart 

av sjukdom. Funktionshindrade, gravida och äldre måste även de ta hänsyn till vad kroppen 

klarar av och anpassa träningen efter sin kapacitet (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet 

[YFA] 2011). 

Hinder och motivation  

Hinder definieras enligt Oxford Dictionaries som något som försvårar för en handling (Oxford 

Dictionaries u.å.a) och kan utgöras av inre eller yttre faktorer, vilka kan påverka varandra 

(Gunnel et al. 2015; Ziebland et al. 1998). Tillsammans utgör de den totala summan av hinder 

som inverkar på individers fysiska aktivitetsnivå (Ziebland et al. 1998), vilket även individers 

motivation gör (Trost et al. 2002).  

Motivation kan definieras som ”A reason or reasons for acting or behaving in a particular 

way” enligt Oxford Dictionaries (u.å.b). Även motivation kan ses som inre och yttre. Den inre 

motivationen är personlig och innebär att en individ vill göra något då en glädje uppstår när 

handlingen utförs. Medan yttre motivation är mer materiell, individen får ut något av att 

handlingen utförs, som exempelvis lön vid arbete (Teixeira et al. 2012). Motivation påverkas 

även av patientens önskan om att lyckas med en handling och av tron på sin kapacitet, 

sambandet förklaras nedan, se figur 1. Om patienten tror på sig själv och vill lyckas kommer 

det motivera, men om tron och/eller viljan är låg kommer det försvåra för handlingen 

(Folkhälsomyndigheten u.å.b).  

Figur 1. Motivationens delar. Modifierad från Folkhälsomyndigheten (u.å.b).  

Sjuksköterskans rådgivning    

Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnadsarbetet och ska främja hälsan hos patienterna 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). En del av arbetet är att ge information och rådgivning 

till patienterna, för att öka patienternas egna kunskaper och möjligheter till att främja sin hälsa 

(Duaso & Cheung 2002; Newman et al. 2004; Svensk sjuksköterskeförening 2017). Hälsan 

kan exempelvis främjas av att patienten får rådgivning om hur den fysiska aktivitetsnivån kan 

öka (Newman et al. 2004) och på så vis kan negativa konsekvenser av otillräcklig fysisk 

aktivitet undvikas (Olsen et al. 2017). I arbetet som sjuksköterska ska lagar, författningar och 

andra styrdokument följas (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) är sjuksköterskan skyldig till att ge patienter rådgivning samt information om 

 
Tron på sin egen kapacitet 

Låg Hög 

 

Önskan om att lyckas 

 

Hög Vill men tror inte på sig själv Vill och tror på sig själv 

Låg Vill inte och tror inte på sig själv Vill inte men tror på sig själv 
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förebyggande åtgärder och behandling för sjukdom och skada (SFS 2014:821). Informationen 

och rådgivningen ska ges utifrån ett personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att 

sjuksköterskan ska planera vården i samråd med patienten. I planeringen ska hänsyn tas till 

patientens individuella förutsättningar, förväntningar och värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Folkhälsomyndigheten (u.å.c) visar att patienter är positiva till 

att hälso- och sjukvårdspersonal ger råd om och rekommenderar fysisk aktivitet i första hand, 

innan recept på läkemedel skrivs ut. Trots att utförandet av fysisk aktivitet i slutändan är 

patientens ansvar anser de att sjuksköterskan bör arbeta mer med rådgivning om fysisk 

aktivitet utifrån ett personcentrerat arbetssätt (Folkhälsomyndigheten u.å.c).  

Rådgivning från sjuksköterskan behövs om patienten inte själv har tillräckligt med kunskap 

och motivation till att kunna utföra den egenvård, som behövs för att främja sin hälsa. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge bra rådgivning, måste sjuksköterskan identifiera vad som hindrar 

samt motiverar patienterna till att utföra egenvård (Orem 1995). Sjuksköterskan upplever brist 

på kunskap som ett hinder till att ge rådgivning om fysisk aktivitet (O’Brien et al. 2017). Det 

är därför viktigt att öka kunskapen hos sjuksköterskan om vad som motiverar patienter till en 

livsstilsförändring (Rollnick et al. 1992) samt varför vuxna är fysiskt aktiva eller inte. Detta 

för att underlätta för sjuksköterskans arbete med att främja ökad fysisk aktivitet hos patienten 

(Sallis et al. 2000). Även brist på tid (Hébert et al. 2012; O’Brien et al. 2017), evidens och 

självförtroende hindrar sjuksköterskans rådgivning (O’Brien et al. 2017). Misslyckas patienter 

med att förändra sin livsstil efter rådgivning från sjuksköterskan, kan sjuksköterskan uppleva 

sin rådgivning som bristfällig, vilket kan medföra att sjuksköterskan avstår från att ge råd om 

fysisk aktivitet (Hébert et al. 2012).  

Problemformulering  

Tidigare forskning visar på att fysisk aktivitet är bra för hälsan. Fysik aktivitet minskar risken 

för att drabbas av icke-smittsamma sjukdomar och att dö i förtid. Trots hälsofördelarna med 

fysisk aktivitet är en fjärde del av alla vuxna inte tillräckligt fysiskt aktiva och varje år leder 

otillräcklig fysisk aktivitet till att cirka 3,2 miljoner människor dör i förtid. Sjuksköterskans 

ansvar är att arbeta hälsofrämjande, vilket kan göras genom patientrådgivning där patienterna 

får möjligheter till att förbättra sin hälsa genom fysisk aktivitet. Orsaken till att patienter är 

fysiskt aktiva eller inte kan bero på upplevelsen av hinder och motivation till fysisk aktivitet. En 

ökad kunskap och förståelse för vad som hindrar och motiverar patienter till fysisk aktivitet kan 

också ge bättre förutsättningar för sjuksköterskan att ge omvårdnad som ökar patienters fysiska 

aktivitet.  

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av vad som hindrar och motiverar till fysisk 

aktivitet.   
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Metod 

Metoden som valdes för arbetet var en litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2017) innebär 

en litteraturstudie att vetenskapliga artiklar sammanställs för att få en överblick över aktuellt 

forskningsområde. Polit och Beck (2017) har formulerat en process som består av nio steg för 

att skapa struktur på arbetet vid en litteraturstudie. Fritt översatt av författarna kan nio-stegs-

processen beskrivas enligt följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Nio-stegs-processen (Polit & Beck 2017). Fritt översatt av författarna.   

Litteratursökning  

Litteratursökning är en central del i en litteraturstudie. Innan litteratursökningen kunde 

påbörjas formulerades syftet för studien enligt steg 1, i nio-stegs-processen av Polit och Beck 

(2017). Utifrån syftet genomfördes sedan steg 2 där strategin för databassökningen skapades. 

Detta genom att databaser, sökord samt inklusions- och exklusionskriterier fastställdes (Polit 

& Beck 2017).  

Databaser och sökord 

Databaserna som valdes för litteraturstudien var Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL) och Public Medline (PubMed). Databaserna behandlar 

omvårdnadsforskning och anses lämpliga för studier i omvårdnad. PubMed behandlar även 

forskning inom medicin samt odontologi (Polit & Beck 2017).  

Databaserna CINAHL och PubMed är inte konstruerade på samma vis och därför skiljer sig 

sökorden åt i de olika databaserna. I databaserna kan vissa sökord sökas som ämnessökord, 

för att få en kontrollerad sökning (Polit & Beck 2017). Ämnessökorden heter Major Headings 

Steg 8 Analysera och kategorisera resultaten i artiklarna    

 

Steg 7 Granska artiklarna kritiskt  

 

Steg 6 Granska artiklarnas metod samt resultat och bedöm relevansen mot studien   

Steg 5 Läs artiklarna 

 

Steg 4 Granska artiklarnas titel samt abstrakt och bedöm relevansen mot studien  

Steg 3 Utför databassökningen och dokumentera processen   

Steg 2 Strukturera en strategi för databassökningen   

Steg 1 Formulera syftet för studien 

Steg 9 Skriv en sammanställning av resultaten     
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(MH) i CINAHL och Medical Subject Headings (MeSH) i PubMed (Polit & Beck 2017). I 

CINAHL användes exercise, physical activity och motivation som Major Headings. Vid 

sökningen i PubMed användes exercise och motivation som Medical Subject Headings. I 

PubMed användes endast exercise då physical activity inte var ett ämnessökord. Hinders och 

barriers var inte ämnessökord och söktes därför som fritext i databaserna.  

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusions- och exklusionskriterier används vid litteratursökning för att få fram relevanta 

vetenskapliga artiklar samt vid bedömning av artiklarnas relevans för studien. Vilka 

inklusions- och exklusionskriterier som används styrs av litteraturstudiens syfte (Polit & Beck 

2017). Inklusionskriterierna som bestämdes för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara 

publicerade under tidsperioden 2013-01-01 till 2018-01-31, utifrån ett patientperspektiv, peer 

reviewed och skrivna på svenska eller engelska. Artiklar med informanter 18 år eller yngre, 

informanter med enbart psykiska sjukdomar och reviewartiklar exkluderades.  

Databassökning 

Databassökning och dokumentation av sökningarna genomförs som steg 3 (Polit & Beck 

2017). Databassökningen genomfördes 2018-01-31 och dokumenterades noggrant, se tabell 1. 

Sökorden användes först enskilt för att få en överskådlig blick över antalet träffar. Efter det 

kombinerades sökorden med booleska operatorer. Enligt Polit och Beck (2017) används 

booleska operatorer, OR och AND, vid sökningar som består av flera sökord för att 

effektivisera sökningarna. Genom att använda OR mellan orden behöver endast ett av orden 

ingå i träffarna, vilket innebär att sökningen utvidgas. Sökningen begränsas genom att AND 

används mellan orden, då alla orden måste ingå (Polit & Beck 2017). Sökord med samma 

innebörd söktes med OR mellan sig för att inte missa väsentliga artiklar beroende av vilket 

sökord artiklarnas författare valt att använda. Booleska operatorn AND användes i de 

slutgiltiga sökningarna för att få fram artiklar som innehöll samtliga sökord. Sökord, 

kombinationer och träffar presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1: Databassökning i CINAHL och PubMed.  

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL  

S1 Hinders 271 

 

S2 Barriers 5 233 

S3 ”Exercise” 2 599 

S4 ”Physical Activity” 3 751 

S5 ”Motivation” 2 253 

S6 S1 OR S2 5 438 

S7 S3 OR S4 6 069 

S8 S5 AND S6 AND S7 69 11 1 1 

 

PubMed 

S1 Hinders 300 

 

S2 Barriers 12 008 

S3 ”Exercise” 27 152 

S4 ”Motivation” 13 568 

S5 S1 OR S2 12 293 

S6 S3 AND S4 AND S5 148 25 (3) 12 11 

Totala summan: 217 36 13 12 

Antal artiklar presenteras exklusive dubbletter. Antalet externa dubbletter som påträffats 

redovisas enligt följande (). Sökord markerade med ” ” är ämnessökord (Tabell 1).  

Urvalsprocessen  

Urvalsprocessen bygger på tre urval som utförs med avsikten att granska artiklarnas relevans 

för litteraturstudien och artiklarnas kvalité. Under urvalen genomförs steg 4–7 i nio-stegs-

processen (Polit & Beck 2017). Resultatet av urvalsprocessen presenteras i tabell 1.  

Urval 1  

Urval 1, steg 4, innebär granskning av artiklarnas titel och abstrakt för att få fram de artiklar 

som är relevanta för studien (Polit & Beck 2017). Författarna granskade hälften av artiklarna 

var, under granskningen togs hänsyn till inklusions- och exklusionskriterier samt syftet. 

Artiklar som inte svarade mot syftet eller kriterierna valdes bort. Totalt valdes 181 artiklar 

bort av de 217 artiklar som granskades i urval 1. De artiklar som valdes bort behandlade 

motivation och hinder till viktminskning, fördelar med att träna eller var reviewartiklar. Tre 

externa dubbletter och artiklar med informanter som var barn, friska eller sjuksköterskor 

exkluderas också. Efter urval 1 återstod 36 artiklar, varav 11 från CINAHL och 25 från 

PubMed.  
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Urval 2 

Urval 2 består av steg 5 och steg 6 som utförs parallellt. Stegen innebär att artiklarna läses, 

enskilt och sedan tillsammans av författarna, med fokus på att bedöma om artiklarnas metoder 

och resultat är relevanta för studien (Polit & Beck 2017). Efter urval 2 återstod 13 artiklar av 

de 36 som granskats. Av de 13 artiklarna som kvarstod fanns 1 i CINAHL och 12 i PubMed. 

Artiklar som valdes bort stämde inte med studiens syfte och kriterier. I flertalet av artiklarna 

som valdes bort var informanterna 18 år eller yngre. Då perspektivet på artiklarna skulle vara 

ur ett patientperspektiv exkluderades artiklar som endast behandlade friska eller vårdpersonal. 

Urval 3 

Urval 3 innebär att artiklarnas kvalité granskas och är steg 7 av de nio stegen i processen av 

Polit och Beck (2017). Till hjälp vid kvalitetsbedömningarna användes mallar ifrån Polit och 

Beck (2017). För artiklar med kvantitativ metod användes ”Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report” och de kvalitativa artiklarna granskades utifrån ”Guide to an 

Overall Critique of a Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2017). En artikel klarade 

inte av kvalitetsgranskningen och exkluderades med anledning av att inget etiskt 

förhållningssätt framgick. Efter urval 3 återstod 12 artiklar, 1 från CINAHL och 11 från 

PubMed. Av de kvarstående artiklarna var 11 kvalitativa och 1 kvantitativ.  

Databearbetning  

Databearbetning, steg 8, innebär att artiklars resultat bearbetas, kodas och analyseras (Polit & 

Beck 2017). Databearbetningen inleddes med att artiklarna skrevs ut i pappersformat. 

Artiklarnas resultat lästes sedan enskilt av författarna för att identifiera relevanta textdelar för 

litteraturstudien. Textdelar ansågs relevanta om de svarade mot litteraturstudiens syfte samt 

kriterier och utgjordes av ord, meningar eller citat och markerades i artiklarna. Efter det 

enskilda arbetet lästes artiklarna tillsammans av författarna samtidigt som de markerade 

textdelarna diskuterades och jämfördes. När samtliga relevanta textdelar hade markerats 

skrevs de ner på lappar och tilldelades samma nummer som tillhörande artikel, för att 

underlätta resterande arbete och referenshantering. Lapparna sorterades i högar utifrån 

likheter och skillnader och analyserades sedan induktivt tillsammans av författarna för att 

urskilja mönster. Induktiv analys innebär att mönster kommer fram utifrån analys av det 

kodade materialet (Forsberg & Wengström 2013). Utifrån mönster som framkom 

formulerades kategorier med underkategorier. Med hjälp av kategorierna skrevs en 

strukturerad sammanfattning över resultaten enligt steg 9 i Polit och Becks nio-stegs-process 

(Polit & Beck 2017).   

Forskningsetiska överväganden  

Författarna har inte plagierat, förfalskat eller fabricerat resultat i litteraturstudien (Polit & 

Beck 2018). Primärkällor har använts för att undvika tolkningar gjorda av andra författare. 

Vid de tillfällen citat har använts har de presenterats på sitt ursprungsspråk för att undvika att 

budskapet förvanskas i översättningsfasen (Forsberg & Wengström 2013). Vid granskning av 

artiklarnas kvalité har det etiska ställningstagandet bedömts. Artikeln ska enligt Polit och 

Beck (2017) vara granskad av en etisk kommitté eller ha uttryckt ett tydligt etiskt 

förhållningssätt. Ett objektivt förhållningssätt har eftersträvats (Vetenskapsrådet 2017), 

genom att författarna har varit medvetna om sin förförståelse och läst artiklarnas resultat 

enskilt för att sedan diskutera dem tillsammans. Vid svårigheter med att förstå det engelska 

språket har elektroniskt lexikon använts för att undvika missförstånd. Alla artiklar som svarat 
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mot syftet och stämt överens med inklusions- och exklusionskriterierna har använts och 

orsaker till varför vissa artiklar har valts bort har redovisats.   
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Resultat  

Resultatet bygger på 12 vetenskapliga artiklar, 11 kvalitativa och 1 kvantitativ, samtliga 

artiklar redovisas i artikelmatrisen, se bilaga 1. I analysen av resultatet framkom två 

kategorier med tillhörande underkategorier: Inre förutsättningar med underkategorierna 

Sjukdom och symtom, Fysiska effekter och Inställning och känslor. Yttre förutsättningar med 

underkategorierna Stöd och rådgivning, Träningsutbud och Livssituationer. Kategorier och 

underkategorier presenteras i figur 3.    

 

 

Figur 3. Översikt över resultatets kategorier och underkategorier.  

 

Inre förutsättningar  

Patienters sjukdom, symtom, fysiska effekter, inställning och känslor utgör de inre 

förutsättningarna för fysisk aktivitet. De inre förutsättningarna upplevdes hindra men även 

motivera till fysisk aktivitet. Sjukdom och symtom upplevdes som hindrande till att träna och 

symtomet smärta var vanligt hos patienterna. Naturliga åldrandet upplevde patienterna som 

hinder till fysisk aktivitet, vilket även känslan av skam och frustration över sjukdomen gjorde.  

Sjukdom och symtom 

Patienterna upplevde sjukdomen som ett hinder till fysisk aktivitet (Baert et al. 2015; Kosteli 

et al. 2017; O’Dwyer et al. 2016). Sjukdom medför att intensitet, mängd och typ av aktivitet 

kan tvingas anpassas efter sjukdomen, vilket patienter upplevde hindrade fortsatt träning. Att 

det upplevdes som ett hinder kan bero på att ovilja till att anpassa sig efter sjukdomen eller till 

att lära sig nya aktiviteter kunde finnas (Baert et al. 2015). Ju fler sjukdomar en patient har 

desto mer blir det att ta hänsyn till vid anpassning av aktiviteter och patienter upplevde då att 

den fysiska aktiviteten hindras mer (Boutevillain et al. 2017; Clarke et al. 2015; Henriksson et 
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al. 2016; McPhail et al. 2014; van Adrichem et al. 2016). Dock kunde sjukdomen i sig 

upplevas som en motivation till att träna då träningen hade positiv inverkan på sjukdomen 

(Baert et al. 2015).  

Symtom och biverkningar upplevde patienterna som hinder till fysisk aktivitet (Craike et al. 

2013; Henriksson et al. 2016; McPhail et al. 2014). Biverkningar i form av allmän 

sjukdomskänsla, magproblem (McPhail et al. 2014), infektioner och nedsatt muskelstyrka 

upplevde patienterna som hindrande till fysisk aktivitet (Henriksson et al. 2016). 

Magproblem, infektioner (Backman et al. 2016) och muskelsvaghet kunde även uppstå som 

ett symtom och även då hindra träning (van Adrichem et al. 2016). Symtomen fatigue 

(Backman et al. 2016; Clarke et al. 2015; Craike et al. 2013; Kosteli et al. 2017; McPhail et 

al. 2014; O’Dwyer et al. 2016), minskad rörlighet, panikattacker (Kosteli et al. 2017), ångest 

(Kosteli et al. 2017; McPhail et al. 2014), andfåddhet (Clarke et al. 2015; Kosteli et al. 2017; 

McPhail et al. 2014), depression och domningar (McPhail et al. 2014) är exempel på symtom 

som patienterna upplevde som hindrande till fysisk aktivitet. Även psykisk trötthet, yrsel 

(Backman et al. 2016), stelhet (O’Dwyer et al. 2016), illamående (Scott et al. 2015), brist på 

energi (Kosteli et al. 2017; McPhail et al. 2014; O’Dwyer et al. 2016; van Adrichem et al. 

2016) anemi, nedsatt immunförsvar (Craike et al. 2013) och smärta upplevdes som hindrande. 

Smärta upplevdes av patienterna vara ett vanligt förekommande hinder till fysisk aktivitet 

(Baert et al. 2015; Boutevillain et al. 2017; Clarke et al. 2015; Craike et al. 2013; McPhail et 

al. 2014; O’Dwyer et al. 2016; van Adrichem et al. 2016). Vissa patienter upplevde att 

smärtan lindrades av fysisk aktivitet, vilket då upplevdes som en motivation till att vara 

fysiskt aktiv (McPhail et al. 2014). Flera symtom kunde förvärras av dåligt väder, vilket 

patienterna upplevde hindra fysisk aktivitet ytterligare (Clarke et al. 2015; Kosteli et al. 

2017).   

Fysiska effekter 

Positiva fysiska effekter av träningen (Backman et al. 2016; Henriksson et al. 2016), så som 

viktnedgång, bibehållen vikt och ökad muskelstyrka, upplevdes motiverande till fysisk 

aktivitet (van Adrichem et al. 2016). Efter en tid med träning blir inte längre de positiva 

fysiska effekterna lika tydliga och patienterna upplever då bristen på positiva fysiska effekter 

som ett hinder till att fortsätta träna (Scott et al. 2015). Negativa fysiska effekter av eller 

under fysisk aktivitet upplevs hindra patienterna till att utföra fysisk aktivitet (Henriksson et 

al. 2016), även vetskapen om att inga positiva effekter kommer nås av träningen hindrar (van 

Adrichem et al. 2016; Kosteli et al. 2017). Patienterna upplevde att tron på att den fysiska 

aktiviteten ger hälsofördelar ökar motivationen (Kosteli et al. 2017; O’Dwyer et al. 2016). 

Vetskapen om att fysisk aktivitet har haft positiva hälsofördelar tidigare i livet upplevdes även 

det som motiverande till fysisk aktivitet (Boutevillain et al. 2017; O’Dwyer et al. 2016). 

Nedsatta kondition (McPhail et al. 2014), övervikt (van Adrichem et al. 2016) och fysiska 

begränsningar (Kosteli et al. 2017; McPhail et al. 2014) samt upplevelsen av att kroppens 

fysiska funktioner har försämrats av det naturliga åldrandet upplevs av patienterna som hinder 

till att träna (Henriksson et al. 2016; McPhail et al. 2014). Patienterna upplevde att andra som 

utförde större mängd fysisk aktivitet än patienterna själva kunde vara sjukare och patienterna 

upplevde då att träning inte har någon positiv fysisk effekt, vilket gjorde dem omotiverade till 

att träna (Kosteli et al. 2017). 

Inställning och känslor 

Bra inställning (O’Dwyer et al. 2016), positiv attityd till fysisk aktivitet och viljan att träna 

upplevde patienterna motivera till att vara fysiskt aktiv (Boutevillain et al. 2017). Patienterna 
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upplevde även att ett intresse för träning och ett inre driv var viktigt för att bli motiverade till 

fysisk aktivitet (O’Dwyer et al. 2016). Patienterna upplevde att inställningen om att fysisk 

aktivitet inte behövs på grund av hög ålder (Kosteli et al. 2017), är tråkigt (Scott et al. 2015) 

samt bristen på intresse för träning (Boutevillain et al. 2017; Craike et al. 2013; Henriksson et 

al. 2016) var hindrande. Andra hinder som patienterna upplevde var dålig självkänsla samt 

bristen på livslust och glöd (Henriksson et al. 2016). Målsättning upplevde patienterna som 

motiverande till att utföra fysisk aktivitet (Kosteli et al. 2017; O’Dwyer et al. 2016; van 

Adrichem et al. 2016). Nåddes målen ökade motivationen (Kosteli et al. 2017; van Adrichem 

et al. 2016) men om målen inte nåddes upplevdes de hindra till fortsatt fysisk aktivitet (van 

Adrichem et al. 2016). Motivationen till fysisk aktivitet upplevde patienterna öka om de var 

tävlingsinriktade (O’Dwyer et al. 2016; van Adrichem et al. 2016) och kände sig säkra på att 

kunna uppfylla sina mål relaterat till fysisk aktivitet (Clarke et al. 2015).   

Rädslan för att förvärra aktuellt hälsotillstånd (Boutevillain et al. 2017; Clarke et al. 2015; 

McPhail et al. 2014; O’Dwyer et al. 2016), skada sig (Craike et al. 2013; O’Dwyer et al. 

2016) eller att överträna upplevs av patienterna som hinder till fysisk aktivitet (Kosteli et al. 

2017). Även rädsla för att kräkas på grund av illamående efter behandling upplevdes som ett 

hinder till fysisk aktivitet (Henriksson et al. 2016). Patienter som genomgått en 

organtransplantation upplevde en känsla av oro för att skada det nya organet men även en 

motivation till att träna, då patienterna ville ta hand om det nya organet (van Adrichem et al. 

2016). Oro för att på grund av dålig balans ramla och få frakturer upplevdes hindra (Baert et 

al. 2015; McPhail et al. 2014), vilket även känsla av att övningarna eller aktiviteten utförs fel 

gör (Boutevillain et al. 2017). Känslan av att en fysisk aktivitet är obekväm medför att 

patienter upplever det hindrande till att utföra den (Desveaux et al. 2016). Patienter hindrades 

även till att vara fysiskt aktiva om de kände sig obekväma i situationen (Henriksson et al. 

2016). Att patienter kände sig obekväma i vissa situationer kunde bero på dålig självkänsla, 

förändrad vikt (Craike et al. 2013) och förlust av hår (Craike et al. 2013; Henriksson et al. 

2016). Oro över utseendet, kroppsåldrandet, klädesval och att de skämdes för att visa upp sig 

upplevdes också som hinder till fysisk aktivitet (Henriksson et al. 2016). Att känna skam 

och/eller frustration över sin sjukdom upplevdes hindra patienterna från att vara fysiskt aktiva 

(Kosteli et al. 2017). Allvarliga händelser så som hypoglykemi i samband med träning 

upplevde patienterna som ett hinder till fortsatt fysisk aktivitet, då fysisk aktivitet i 

fortsättningen förknippades med fara för livet (Clarke et al. 2015). 

Yttre förutsättningar  

Yttre förutsättningar kunde upplevas både som hindrande och motiverande till fysisk aktivitet. 

Yttre förutsättningar grundar sig på stöd, rådgivning, träningsutbud och livssituationer. Bra 

stöd från närstående samt sjuksköterska och återkommande rådgivning upplevde patienterna 

som viktigt för att bli motiverade till att träna. Dock upplevdes rådgivningen som ett hinder 

till fysisk aktivitet om den var av dålig kvalité.  

Stöd och rådgivning 

Närstående upplevdes av patienterna utgöra ett bra socialt stöd och kunde öka motivationen 

till att utföra fysisk aktivitet (Baert et al. 2015; Clarke et al. 2015; Kosteli et al. 2017; van 

Adrichem et al. 2016). Det var inte enbart familj och vänner som patienterna upplevde som 

socialt stöd och bidragande till motivationen, utan även personer med liknande 

sjukdomssituation (Kosteli et al. 2017; O’Dwyer et al. 2016), lagkamrater, instruktörer på 

träningsanläggningar och sjuksköterskan fanns som stöd (O’Dwyer et al. 2016).  
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Sjuksköterskan upplevdes som ett viktigt stöd för patienterna, eftersom sjuksköterskan 

motiverade till fysisk aktivitet (Baert et al. 2015; Clarke et al. 2015; Desveaux et al. 2016; 

O’Dwyer et al. 2016; van Adrichem et al. 2016) genom exempelvis uppmuntran (Baert et al. 

2015; Desveaux et al. 2016) och social support (van Adrichem et al. 2016). Patienter 

upplevde även att regelbunden kontakt (Boutevillain et al. 2017) med en och samma 

sjuksköterska motiverade till att fortsätta med träning (Backman et al. 2016). Att 

sjuksköterskan hade kontroll på vilken typ och mängd av fysisk aktivitet som patienten 

utförde upplevdes motiverande till träning, då de annars hindrades av rädslan för att göra fel 

eller träna för mycket (Backman et al. 2016; Boutevillain et al. 2017; O’Dwyer et al. 2016).  

Patienterna upplevde att råd om fysisk aktivitet (Baert et al. 2015; Henriksson et al. 2016) och 

recept på fysisk aktivitet motiverade till att träna (Backman et al. 2016). Sjuksköterskans 

kunskap kunde upplevas både motiverande och hindrande till fysisk aktivitet (van Adrichem 

et al. 2016). Patienterna motiverades av att sjuksköterskan hade bra kunskap och var 

tillförlitlig (Henriksson et al. 2016) samt att sjuksköterskan kunde ge en tydlig redogörelse av 

det positiva med fysisk aktivitet (Backman et al. 2016; Boutevillain et al. 2017; Henriksson et 

al. 2016; van Adrichem et al. 2016). Även informationen om att fysisk aktivitet var tillåtet 

trots sjukdomen (van Adrichem et al. 2016) och en instruktion över vilka aktiviteter samt 

övningar som var lämpliga upplevde patienterna motiverande till att utföra fysisk aktivitet 

(Clarke et al. 2015; Desveaux et al. 2016). Om sjuksköterskan hade brist på kunskap upplevde 

patienterna att de fick dåliga råd (O’Dwyer et al. 2016) och bristfällig information om fysisk 

aktivitet, vilket gjorde att den hindrades (Baert et al. 2017). Patienterna upplevde att råd som 

var individuella samt anpassade efter sjukdomen var motiverande (Boutevillain et al. 2017; 

Clarke et al. 2015; Desveaux et al. 2016). Dock upplevdes inte alla råd som det, utan bristen 

på kunskap medförde att råden som gavs upplevdes alldeles för lätta eller för svåra (O’Dwyer 

et al. 2016) och inte specificerade utifrån individens sjukdomssituation (Baert et al. 2015) 

eller tillräckligt tydliga (Desveaux et al. 2016; Henriksson et al. 2016). ”The doctor told me I 

had to exercise for my legs and my osteoporosis, but he didn´t tell me how or what to do” 

(Baert et al. 2015, s.110).  

Träningsutbud 

Patienterna upplevde att de motiverades av ett bra utbud av fysiska aktiviteter, så att de kunde 

utföra de fysiska aktiviteter som de själva ansåg var roliga (Boutevillain et al. 2017; 

Henriksson et al. 2016; Kosteli et al. 2017; McPhail et al. 2014; O’Dwyer et al. 2016; van 

Adrichem et al. 2016) och varierande (Backman et al. 2016; Boutevillain et al. 2017). Dåliga 

öppettider (O’Dwyer et al. 2016), långa avstånd till träningsanläggningarna (Desveaux et al. 

2016; Henriksson et al. 2016; O’Dwyer et al. 2016) och dåligt utbud av träningsanläggningar 

upplevde patienterna hindra deras träning (Scott et al. 2015; McPhail et al. 2014). Patienterna 

upplevde att de motiverades av att det fanns bra utbud av hjälpmedel, som exempelvis 

gåstavar (McPhail et al. 2014) och av att träningspassen var lätta att boka, avboka och boka 

om via internet (Backman et al. 2016). Bra utbud av träning på rehabiliteringscenter 

(Backman et al. 2016) och på sjukhus med stöttning från personal upplevde patienterna som 

motiverade till att träna (Clarke et al. 2015). Möjligheten till att träna hemma upplevdes som 

motiverande (McPhail et al. 2014) men kunde även upplevas som ett hinder då fysiskt 

utrymme eller anpassad miljö inte fanns (O’Dwyer et al. 2016). Både bra och dåligt utbud av 

transportmöjligheter kunde upplevas som hindrande och motiverande till fysisk aktivitet. 

Behovet av andra för att kunna transportera sig till träningsplatsen upplevdes som ett hinder 

(Baert et al. 2015). 



 

 
 

16 

Utomhusaktiviteter underlättades och utbudet av träningstyper ökade av bra väder vilket 

patienterna upplevde som motiverande till att träna (McPhail et al. 2014), medan dåligt väder 

hade motsatt effekt (O’Dwyer et al. 2016). Dåligt väder upplevde patienterna hindra till att 

träna (Baert et al. 2015; Boutevillain et al. 2017; Clarke et al. 2015; Desveaux et al. 2016; 

McPhail et al. 2014; van Adrichem et al. 2016) och bra väder upplevdes motivera (Baert et al. 

2015; Boutevillain et al. 2017; McPhail et al. 2014).  

Träning tillsammans med andra (Boutevillain et al. 2017; Clarke et al. 2015; van Adrichem et 

al. 2016) och den sociala kontakten som uppstår upplever patienter motivera till fysisk 

aktivitet (Kosteli et al. 2017). Vissa patienter ville träna själva och upplevde att de hindrades 

av träningssällskap och social kontakt (Henriksson et al. 2016; van Adrichem et al. 2016). 

Träningssällskap kunde fås om exempelvis möjligheten till att träna med barn, barnbarn 

(McPhail et al. 2014) eller hund fanns (van Adrichem et al. 2016) eller om gruppträning 

nyttjades. Gruppträning upplevde patienterna som motiverande (Boutevillain et al. 2017; 

Desveaux et al. 2016; O’Dwyer et al. 2016; van Adrichem et al. 2016) då de kände ett ansvar 

mot andra att träna (O’Dwyer et al. 2016). Patienterna upplevde att gruppträning med 

personer i liknande situation motiverade till att fortsätta träna, då de fick stöd, kunskap 

(Clarke et al. 2015) och social kontakt av de andra (Clarke et al. 2015; van Adrichem et al. 

2016). Att träna med andra i liknande situation var även bekvämt enligt patienterna (Backman 

et al. 2016; Clarke et al. 2015; Henriksson et al. 2016; Kosteli et al. 2017) då de upplevde en 

trygghet samt att miljön kändes avslappnad eftersom att alla hade liknande erfarenheter, vilket 

motiverade dem till träning (Backman et al. 2016).  

Livssituationer 

Livssituationer påverkar livet på olika vis och kan upplevas som hindrande till fysisk aktivitet 

(Backman et al. 2016; McPhail et al. 2014). Patienterna upplevde att hög arbetsbelastning 

minskar motivationen för träning (Boutevillain et al. 2017) medan stillasittande arbete ökade 

motivationen (Clarke et al. 2015). Långa arbetsdagar bidrog till att patienter upplevde brist på 

motivation till att åka och träna (Boutevillain et al. 2017). Patienterna upplevde att om de 

hade ett flexibelt arbetsschema så motiverades de till att träna (McPhail et al. 2014), dock 

minskade motivationen om patienterna inte trivdes på arbetsplatsen vilket då hindrade fysisk 

aktivitet (Boutevillain et al. 2017).  

Då fysisk aktivitet inte hade utförts på länge upplevde patienterna att det hindrades till att 

börja träna (McPhail et al. 2014). Att fysisk aktivitet inte var en naturlig del i vardagslivet 

upplevdes också som ett hinder till fysisk aktivitet (van Adrichem et al. 2016). Prioriterades 

fysisk aktivitet och planerades in i det vardagliga livet upplevde patienterna att de 

motiverades till fysisk aktivitet (McPhail et al. 2014; van Adrichem et al. 2016). Patienterna 

upplevde även att deras ekonomi spelade in på mängden fysisk aktivitet (van Adrichem et al. 

2016), då mängden hindrades av dyra resekostnader (O’Dwyer et al. 2016), höga 

medlemskostnader (Clarke et al. 2015), övriga kostnader (Desveaux et al. 2016) och bristen 

på pengar (Baert et al. 2015; McPhail et al. 2014). Andra hinder, beroende på livssituation, 

som upplevdes till fysisk aktivitet var att behöva ta läkemedel på specifika tider (Craike et al. 

2013) eller behöva en perifert insatt central kateter (PICC-line), som omöjliggör aktivitet i 

vatten (Henriksson et al. 2016). 

Familjen upplevdes motiverande för patienterna till att träna, då de kände att de var tvungna 

att utföra fysisk aktivitet för att orka ta hand om familjen och hundar (Kosteli et al. 2017). 

Närstående kunde dock även upplevas som ett hinder till fysisk aktivitet (Baert et al. 2015; 

van Adrichem et al. 2016) då exempelvis familjen var rädda om sina sjuka närstående och 
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blev överbeskyddande. Patienterna upplevde då att familjen hindrade dem till att utföra fysisk 

aktivitet eftersom att familjen ansåg att det var skadligt (Boutevillain et al. 2017; Clarke et al. 

2015; Henriksson et al. 2016; Kosteli et al. 2017). Familjen ville bara göra gott för de sjuka 

(Kosteli et al. 2017), dock upplevde patienterna att det uppstod en ond cirkel med fysisk 

inaktivitet som en vana, på grund av att deras familj var överbeskyddande, vilket upplevdes 

hindra fysisk aktivitet (Boutevillain et al. 2017).  
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Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av vad som hindrar och 

motiverar till fysisk aktivitet. Två kategorier framkom i resultatet med tillhörande 

underkategorier: Inre förutsättningar med underkategorierna Sjukdom och symtom, Fysiska 

effekter och Inställning och känslor. Yttre förutsättningar med underkategorierna Stöd och 

rådgivning, Träningsutbud och Livssituationer. Litteraturstudiens resultat påvisade att 

patienter upplever både inre- och yttre förutsättningar som hinder och motivation till fysisk 

aktivitet. Dock kunde ett hinder hos en patient upplevas som motivation hos en annan patient, 

eftersom att upplevelsen av vad som hindrar eller motiverar till fysisk aktivitet är individuell.  

Resultatdiskussion 

Inre förutsättningar    

I resultatet framkom att patienter upplevde symtom som hindrade till fysisk aktivitet. Vilket 

även Korkiakangas et al. (2011) påvisar i sin studie. Smärta var ett av symtomen som 

patienterna i litteraturstudien upplevde som ett vanligt hinder till fysisk aktivitet. Stone och 

Baker (2017), Veldhujizen van Zanten et al. (2015) och Kosteli et al. (2016) tar även upp i 

sina studier att smärta kan upplevas som ett hinder till fysisk aktivitet. Att smärta upplevs som 

ett hinder till fysisk aktivitet bör sjukvårdspersonalen ta på allvar och se till så att patienterna 

får tillräckligt med smärtlindring. Smärtlindring är viktigt då den fysiska aktiviteten kan öka 

hos patienterna om smärtan lindras, och den fysiska aktiviteten kan i sin tur förebygga ohälsa, 

minska risken för icke-smittsamma sjukdomar och för tidig död. Stone och Baker (2017) 

förklarar i sin studie att hydroterapi och värme har god lindrande effekt på smärta vid artros. 

Även akupunktur (Kligler et al. 2018), vitamin- och kosttillskott har visat sig kunna lindra 

smärta (Rosenberg et al. 2008). Vetenskapliga studier om alternativmedicinska behandlingar 

mot smärta bör vårdpersonalen ta del av. Kunskapen från studierna kan hjälpa vårdpersonalen 

med att smärtlindra patienterna, där läkemedel inte har tillräckligt god effekt.  

Litteraturstudien visade att det naturliga åldrandet upplevdes av patienterna som ett hinder till 

fysisk aktivitet. I en studie av Romero-Elías et al. (2017) framkom det också att äldre 

patienter upplever det naturliga åldrandet som ett hinder. Patienterna menade att det fanns fler 

nackdelar än fördelar med fysisk aktivitet vid hög ålder. En annan anledning till att åldern 

upplevdes som ett hinder var att den fysiska konditionen var i sämre skick hos äldre patienter 

(Romero-Elías et al. 2017). I studien av Korkiakangas et al. (2011) uttryckte patienterna 

istället att det naturliga åldrandet upplevdes som en motivation till att vara fysiskt aktiv och 

inte som ett hinder. Det naturliga åldrandet upplevdes som motiverande då patienterna ville 

bibehålla sin funktionella självständighet, trots att de blev äldre. Då önskan om att förbli 

självständig och bo hemma så länge som möjligt fanns (Korkiakangas et al. 2011). En 

reflektion under litteraturstudien är att det inte är konstigt att det naturliga åldrandet upplevs 

som ett hinder till fysisk aktivitet, eftersom kroppen slits under livet och funktioner försämras. 

Det är bra att äldre upplever det naturliga åldrandet som en motivation till fysisk aktivitet, då 

det ökar deras chanser till att bo hemma länge och bibehålla hälsan.  

Litteraturstudien visade att patienter motiverades av att uppleva positiva effekter av den 

fysiska aktiviteten. Samma resultat konstaterades i studien av Korkiakangas et al. (2011) och 

Buffart et al. (2009). Buffart et al. (2009) visar även på att bristen av positiva effekter hindrar 

till att fortsätta träna, vilket stämmer överens med vad som framkom i litteraturstudiens 

resultat. I litteraturstudiens resultat framkom också att biverkningar upplevs som hinder till 

fysisk aktivitet, vilket även konstateras i studien av Romero-Elías et al. (2017). I studien 
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uppger patienterna att under strålbehandling var biverkningarna det största upplevda hindret 

medan efter behandling var det bristen på motivation som hindrade mest (Romero-Elías et al. 

2017). En reflektion är att det är viktigt för patienters aktivitetsnivå att positiva effekter 

upplevs. Detta då upplevelsen av positiva effekter kan övervinna de hinder som patienten 

upplever till fysisk aktivitet, på grund av exempelvis biverkningar och symtom. 

Resultatet i litteraturstudien visar att patienter kan känna frustration över att inte kunna vara 

fysiskt aktiva i den mån de önskar, på grund av fysisk nedsättning relaterat till sjukdom. Detta 

går att jämföra med en studie av Stone och Baker (2017) där patienter anger att de kan 

uppleva en känsla av hjälplöshet och att kroppen har svikit dem. Känslorna kan utvecklas till 

mentala hinder till fysisk aktivitet. De mentala hinder som uppstår har visat sig vara svårare 

att övervinna än de hinder som utgörs av fysiska begränsningar (Stone & Baker 2017). Det 

måste upplevas påfrestande för patienter att ha vetskap om att fysisk aktivitet är viktigt för 

hälsan, men att de tack vare sjukdom inte kan vara tillräckligt fysiskt aktiva. Att patienterna 

upplever en känsla av att kroppen svikit dem och en känsla av hopplöshet är förståeligt. Att 

fysiska hinder i kroppen ska ge mentala hinder som blir svårare att övervinna är bedrövligt. 

Sjuksköterskan bör arbeta mer med att få förståelse för vad patienter upplever som hindrande 

generellt till fysisk aktivitet, men speciellt med mentala hinder då de är svårare att övervinna 

enligt Stone och Baker (2017).  

Yttre förutsättningar  

Resultatet i litteraturstudien visade att patienter vill att vårdpersonal ska ge individuella råd 

om fysisk aktivitet, då anpassad rådgivning upplevs motiverande till fysisk aktivitet. Vid brist 

på kunskap hos vårdpersonalen upplevde patienterna att det bidrog till sämre råd som inte var 

individuella och som upplevdes hindra istället för att motivera. Stone och Baker (2017) visar i 

sin studie att patienter vill ha anpassade råd samt att bristfällig rådgivning från vårdpersonal 

kan upplevas som hindrande. Gagliardi et al. (2015) förklarar att rådgivning om 

livsstilsförändringar medför ökad fysisk aktivitet hos patienter. Om rådgivningen ges för sig 

eller tillsammans med recept på fysisk aktivitet har inte visat sig ha någon betydelse 

(Gagliardi et al. 2015). Dock framkommer det i resultatet av litteraturstudien att recept på 

fysisk aktivitet ökar motivationen hos patienter, vilket även Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2007) påvisar. Därför bör motivationen till fysisk aktivitet öka mer av att 

rådgivning ges tillsammans med recept på fysisk aktivitet, eftersom båda motiverar till fysisk 

aktivitet.  

I litteraturstudiens resultat framkom att patienterna upplever återkommande rådgivning med 

samma vårdpersonal som motiverande till fysisk aktivitet. Gagliardi et al. (2015) och SBU 

(2007) påvisar att om upprepad rådgivning ges ökar mängden fysik aktivitet hos patienterna. 

Dock menar litteraturstudiens författare att tidsbrist till att kunna ge återkommande och 

anpassad rådgivning kan finnas hos sjuksköterskan, vilket baseras på observationer ute i den 

kliniska verksamheten. Att brist på tid och kunskap kan upplevs av sjuksköterskan som hinder 

till att ge rådgivning lyfts fram i O’Briens et al. (2017) studie. Att sjuksköterskan upplever 

hinder till att ge rådgivning är inte en godtagbar ursäkt till att avstå från att ge råd, eftersom 

det är lag på att sjuksköterskan ska ge information och råd till patienten. Sjuksköterskan ska 

enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) följa de lagar som finns för hälso- och sjukvård 

oavsett om hinder upplevs. Sjuksköterskan bör därför samarbeta med specialiserade 

yrkesgrupper så som personal inom friskvården. De har större kunskap om livsstilsrådgivning 

kring fysisk aktivitet och kan därmed hjälpa till så att patienterna får den rådgivning de är 



 

 
 

20 

berättigade. Samarbetet skulle gynna patienterna då de skulle få bättre råd och sjuksköterskan 

skulle få mer tid till annat omvårdnadsarbete.   

 

Närståendes stöd framkom i litteraturstudiens resultat vara motiverande till fysisk aktivitet, 

vilket även Miller och Marolen (2012) samt Veldhujizen van Zanten et al. (2015) påvisar. I 

Miller och Marolens (2012) studie framkom det dock att närståendes önskan om att 

patienterna tränade tillsammans med dem för att öka sin motivation till att träna, då de också 

var sjuka och behövde träna, utgjorde en större motivation för patienterna. Detta då 

patienterna upplevde att hjälpa närstående är mer motiverande än att träna enbart för sin egen 

skull (Miller & Marolen 2012). I litteraturstudiens resultat kom det också fram att patienter 

motiveras av att träna för andras skull, då de vill orka ta hand om sina närstående. Dessvärre 

tänker många människor mer på andra före de tänker på sig själva, och motiveras mer av att 

hjälpa andra än sig själva. Fler patienter borde träna mer med anledningen att gynna sig själva 

och inte först när närstående behöver deras hjälp eller gynnas av det. Om patienterna gjorde 

det skulle det leda till att deras hälsa förbättrades och risken för att dö i förtid eller drabbas av 

icke-smittsamma sjukdomar skulle minska.  

I litteraturstudiens resultat påvisades att socialt stöd från sjuksköterskan upplevdes av 

patienterna som viktigt för att känna motivation till fysisk aktivitet. I Janskins et al. (2010) 

studie uttrycker sjuksköterskor att det är svårt att vara ett socialt stöd för patienter vid 

livsstilsförändringar. Anledningarna är att sjuksköterskorna upplever att de är upprepande att 

ge stöd till alla patienter och att de tror att deras stödjande arbete är bortkastat, då 

sjuksköterskorna inte tror att patienterna kommer att lyckas med livsstilsförändringen 

(Janskin et al. 2010). Om sjuksköterskan inte ger patienterna det stöd de behöver, kommer 

troligen inte motivationen hos patienterna öka och livsstilsförändringarna misslyckas. 

Sjuksköterskan bör ge social stöttning då patienter vill ha stöd och upplever social stöttning 

som motiverande. Sjuksköterskan upplever flera hinder till att ge stöd till patienterna och bör 

arbeta med de upplevda hindren och försöka bli av med dem. Detta för att kunna utgöra ett 

bra socialt stöd, vilket motiverar patienterna.  

Metoddiskussion  

Litteraturstudien har utgått från Polit och Becks (2017) nio-stegs-process. Med hjälp av 

processen kunde arbetet utföras på ett strukturerat sätt, då de olika stegen i processen var 

tydliga och lätta att följa. Att litteraturstudien utfördes strukturerat och redovisades tydligt 

utifrån nio-stegs-processen medför att replikerbarheten stärks. Tack vare att en process följdes 

i arbetet så har inga väsentliga delar för en litteraturstudie missats. Trovärdigheten för 

resultatet i studien förstärks av att artiklarna har granskats enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar.  

Databaserna som användes i litteraturstudien var CINAHL och PubMed. Båda databaserna 

var relevanta för litteraturstudien då studien skrivs inom området omvårdnad och databaserna 

behandlar forskning inom samma område. Trots att relevanta databaser valdes resulterade 

databassökningen i att endast en av de tolv artiklar till resultatet hittades i databasen 

CINAHL. Efter avslutad datainsamling upptäcktes att databasen SportDiscus hade flera bra 

artiklar som svarade mot litteraturstudiens valda syfte. Därför borde även databasen 

SportDiscus ha använts, för att få fler relevanta artiklar till litteraturstudiens resultat. Sökorden 

som användes i databassökningen gav bra träffar som svarade mot syftet. Ytterligare synonymer 
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till sökorden hade kunnat använts. På grund av att inte fler synonymer användes kan relevanta 

artiklar för resultatet ha gåtts miste om och resultatet kan möjligen blivit missvisande.  

Inklusions- och exklusionskriterierna för studien var väsentliga och bidrog till att artiklar som 

var relevanta för studien framkom. Dock kan resultatet vara missvisande vad det gäller 

informanternas ålder. Studien skulle behandla alla informanter över 18 år, men de allra flesta 

informanterna i artiklarna var medelålders eller äldre. Det var alltså få informanter i de yngre 

åldrarna, vilket kan ge ett missvisande resultat då upplevelsen av hinder hos yngre vuxna och 

äldre vuxna patienter kan skilja sig mycket åt. Urvalsprocessen inleddes med urval 1 där 217 

artiklars titel samt abstrakt granskades, författarna granskade hälften av artiklarna var. I urval 

2 påträffades ett fåtal artiklar som borde ha valts bort i urval 1, men som hade missats och 

misstaget justerades direkt vid upptäckten. För att undvika liknande misstag bör samtliga 

artiklar granskas av båda författarna och sedan jämföras och diskuteras.  

Då artiklarna, som litteraturstudiens resultat grundar sig på, behandlar patienter med olika 

sjukdomar och hälsotillstånd kan inte litteraturstudiens resultat appliceras på alla patienter. 

Detta eftersom att flera förutsättningar som framkommit i resultatet är sjukdomsspecifika. 

Dock kan det mesta av resultatet tillämpas i omvårdnadsarbetet av majoriteten av patienterna, 

så som exempelvis att smärta hindrar träning och att bra rådgivning om träning motiverar.  

Under arbetet med litteraturstudien har schemalagda handledningstillfällen i grupp och enskilt 

hållits. Handledningstillfällen har bidragit till att litteraturstudiens upplägg och innehåll har 

kunnat diskuterats tillsammans med handledare och gruppmedlemmar, vilket har ökat 

litteraturstudiens tillförlitlighet. En objektiv syn från andra på arbetet är bra då saker som 

missats kan upptäckas. Handledning ger även möjlighet till att diskutera samt värdera ens 

egna val och att få feedback på arbetet.  

Klinisk betydelse 

Genom att sjuksköterskor tar del av litteraturstudiens resultat kan en förståelse för vad 

patienter upplever som hindrande och motiverande till fysisk aktivitet fås. Förståelsen kan 

sjuksköterskorna använda sig av i arbetet med att främja hälsa, genom att hjälpa patienterna 

att övervinna upplevda hinder och öka motivationen till fysisk aktivitet. Ökad fysisk aktivitet 

kan bidra till minskad dödlighet, ohälsa och minskat antal fall av icke-smittsamma sjukdomar 

relaterat till otillräcklig fysisk aktivitet. Utan litteratutstudiens resultat är det svårt att som 

sjuksköterskor veta vad patienter upplever som hindrande och motiverande, vilket kan hindra 

sjuksköterskor från att ge rådgivning.  

Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturstudien visade att patienter upplever både inre- och yttre förutsättningar som hinder 

och motivation till fysisk aktivitet. Då upplevelsen kan skilja sig åt kan en och samma 

förutsättning upplevas både hindrande och motiverande till fysisk aktivitet. Ett förslag på 

fortsatt forskning är att undersöka hur hinder och motivation påverkar varandra och vad som 

väger tyngst och avgör om den fysiska aktiviteten utförs eller ej.  

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur undervisning i 

patientrådgivning på sjuksköterskeutbildningar genomförs. För att sedan kunna utvärdera 

resultaten och eventuellt utveckla och förbättra undervisningen för att öka sjuksköterskors 

kunskap i patientrådgivning.  
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Slutsats  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av vad som hindrar och 

motiverar till fysisk aktivitet. Det framkom att patienter upplever både inre- och yttre 

förutsättningar som hinder och motivation till fysisk aktivitet. Då upplevelsen av vad som 

hindrar och motiverar till fysisk aktivitet är individuell kan en och samma förutsättning både 

hindra och motivera till fysisk aktivitet. Att upplevelsen är individuell medför att 

litteraturstudiens resultat inte kan appliceras på alla patienter, men ger sjuksköterskan en 

grundläggande förståelse för vad som kan hindra och motivera patienter till fysisk aktivitet.  

Dålig rådgivning från sjuksköterskan, smärta, naturliga åldrandet och frustration över 

sjukdomen är några hinder som upplevdes av patienterna. Bra rådgivning från sjuksköterskan, 

positiv inställning och upplevelsen av positiva effekter är exempel som patienterna upplevde 

som motiverande. Familj, gruppträning, målsättning och vädret är exempel som patienterna 

kunde uppleva som både hindrande och motiverande till fysisk aktivitet.  
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fokusgruppintervjun. 
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interpersonella- och 
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totalt, men på grund av bortfall 
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intervjuer och intervjuer i 

fokusgrupp.  

Urval: Strategiskt urval där 22 

patienter valdes ut till de 

individuella intervjuerna och 14 

till fokusgruppintervjuerna.  

Bortfall: Externt bortfall. 
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strategiskt ut via deras 

rehabiliteringskliniker och 

vårdpersonalen valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Urvalet 

resulterade i 118 patienter och 

46 vårdpersonal.  

Bortfall: Externt bortfall av 

patienter 35 (29,7%) och av 

vårdpersonalen 11 (23,9%) 

 

De olika patientgrupperna i 
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vårdpersonalen och patienterna. 
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Att beskriva cancerpatienters 

upplevda hinder och 

motiverande faktorer till fysisk 

aktivitet under adjuvant 

cancerbehandling. 

Kvalitativ studie 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

fokusgruppintervjuer och 

individuella semi-strukturerade 

intervjuer.  

Urval: Strategiskt urval där 18 

patienter blev utvalda till att 

delta i fokusgruppintervjuerna 

och 5 valdes ut till de 

individuella intervjuerna.  

Bortfall: 0 (0%) 

 

 

Patienterna upplevde fysiska och 

emotionella faktorer som 

barriärer. Attityder till fysisk 

aktivitet, support och praktiska 

faktorer kunde vara både 

hindrande och motiverande 

faktorer.  

Kosteli, M.C., Heneghan, N.R., 

Roskell, C., Williams, S.E., 

Adab, P., Dickens, A.P., 

Enocson, A., Fitzmaurice, D.A., 

Jolly, K., Jordan, R., Greenfield, 

S. & Cumming, J.  

 

2017 

  

Att få bättre förståelse av de 

unika faktorerna som påverkar 

fysisk aktivitet hemma som en 

del av de dagliga rutinerna.   

Kvalitativ studie  

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

fokusgruppintervjuer. 

Urval: Strategiskt urval där 26 

patienter valdes ut till 

fokusgrupperna.  

Bortfall: 0 (0%)  

 

 

 

Huvudbarriärerna som 

påträffades var hälsorelaterade, 

psykologiska samt dålig attityd 

och motivation till fysisk 

aktivitet. Bra motivation och 

attityd kunde ses som 

underlättande för fysisk aktivitet 

tillsammans med 

prestationsförmåga och tron på 

sig själv.  
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McPhail, S.M., Schippers, M., 

Marshall, A.L., Waite, M. & 

Kuipers, P.  

 

2014 

 

Att undersöka upplevda barriärer 

och motiverande faktorer till att 

bedriva fysisk aktivitet 

rapporterade av patienter som 

uppsöker ambulatoriska 

sjukhuskliniker för 

muskelsjukdomar.  

Kvalitativ tvärsnittsstudie  

Datainsamling: Semi-

strukturerat frågeformulär.  

Urval: Bekvämlighetsurval där 

alla patienter från 3 kliniker 

valdes. Frågeformuläret gavs ut 

till samtliga 296 patienter.  

Bortfall: Externt bortfall 79 

(26,7 %).  

 

 

 

Hälsotillstånd, tidsbrist, dåligt 

fysiskt tillstånd, tillgång till 

träningsmöjligheter samt 

emotionella, sociala och 

psykologiska hinder var faktorer 

som enligt patienterna hindrar 

dem från att utföra fysisk 

aktivitet. Faktorer som istället 

motiverade till fysisk aktivitet 

var förbättrat hälsotillstånd, 

tillgång till träningsmiljö, 

möjligheter till fysisk aktivitet, 

tidstillgång samt socialt, 

emotionellt och beteendestöd.  

O’Dwyer, T., McGowan, E., 

O’Shea, F. & Wilson, F.  

 

2016  

Att undersöka attityderna till 

fysisk aktivitet hos vuxna med 

ankyloserande spondylit.  

  

Kvalitativ studie  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Urval: Strategiskt urval. Totalt 

utsågs 17 patienter till att delta. 

Bortfall: 0 (0%) 

 

 

 

 

Fyra kategorier av attityder 

framkom; fysisk aktivitet medför 

fördelar, faktorer hindrar den 

fysiska aktiviteten, motivation till 

fysisk aktivitet och strategier för 

att utföra fysisk aktivitet.  
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Scott, S.E., Breckon, J.D., 

Copeland, R.J. & Hutchison, A.  

 

2015  

Att undersöka bestämmande 

faktorer och strategier för lyckad 

och misslyckad följsamhet till 

fysisk aktivitet.  

Kvalitativ studie  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Urval: Strategiskt urval av 

patienter som erhållit ett schema 

för fysisk aktivitet under 6 

månader. 12 patienter som inte 

hade fullföljt schemat och 20 

patienter som fullföljt schemat 

valdes ut.   

Bortfall: 0 (0%)  

 

Erfarenheter och 

resultatförväntningar, 

värderingar, försöka igen och 

inte ge upp, socialt och praktiskt 

stöd, attityder och hinder till att 

bibehålla den fysiska aktiviteten 

framkom som huvudfaktorerna i 

artikeln för att lyckas eller 

misslyckas med följsamheten till 

fysisk aktivitet.  

van Adrichem, E.J., van de 

Zande, S.C., Dekker, R., 

Verschuuren, E.A.M., Dijkstra, 

P.U. & van der Schans, C.P.  

 

2016 

Att utforska vad som upplevs 

hindra och underlätta för fysisk 

aktivitet hos mottagare vid 

transplantation av solida organ.   

Kvalitativ studie 

Datainsamling: Individuella 

djupgående semi-strukturerade 

intervjuer.   

Urval: Strategiskt urval där 

patienterna rekryterades via 

University Medical Center 

Groningen (UMCG) totalt 

rekryterades 16 patienter.  

Bortfall: 0 (0%) 

 

 

Patienterna ansåg att 

omgivningen och personliga 

faktorer hindrar och underlättar 

för fysisk aktivitet. 

 


