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SAMMANFATTNING 

Personer med funktionsnedsättning rapporterar både sämre fysisk- och psykisk hälsa än resten 

av befolkningen. Att ha en neurologisk skada innebär ofta att man också har en 

funktionsnedsättning. Fysisk aktivitet är en viktig komponent för att uppnå förbättrad hälsa. 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med fysisk funktionsnedsättning till 

följd av neurologisk skada upplever att medverkan i ett projekt innehållande anpassad fysisk 

aktivitet har påverkat den fysiska aktiviteten i vardagen. Designen på studien var explorativ 

med kvalitativ ansats. Tolv semistrukturella intervjuer med deltagare i projektet Anpassad 

friskvård utfördes och materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i tio subkategorier, fyra kategorier samt ett övergripande tema. Det övergripande 

temat visar att medverkan i projektet har skapat förutsättningar för fysisk aktivitet i vardagen. 

De fyra kategorierna som identifierades var: ökade resurser, psykiskt välbefinnande, fysiskt 

välbefinnande samt kunskap kring fysisk aktivitet. Genom att belysa dessa delar kan denna 

studie bidra med ökad förståelse för vilka faktorer som är viktiga för att kunna påverka den 

fysiska aktiviteten hos personer med neurologisk skada. 
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ABSTRACT 

People with disabilities experience worse health than the rest of the population. To have a 

neurological impairment often mean that you also are affected by physical disability. Physical 

activity is an important component to improving health. The aim of this study was to describe 

how people with neurological impairment experience their participation in the project and 

how adapted physical activity influences their physical activity in daily life. The design of the 

study was explorative with a qualitative approach. Twelve semistructered interviews were 

given to the participants from the project Anpassad friskvård and was analyzed with 

qualitative content analysis. The analysis resulted in ten subcategories, four categories and 

one theme. The theme was creat pre-conditions to be physically active. The four categories 

were increased resources, psychological well-being, physical well-being and knowledge about 

physical activity. The results serve a deeper understanding of which important factors 

influence physical activity in daily life in people with neurological impairment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Physical activity, neurological impairment, experience 

 

 
  



   
 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Fysisk funktionsnedsättning och neurologiska skador .................................................................. 1 

Stroke ............................................................................................................................................... 1 

Multipel skleros ............................................................................................................................... 2 

Parkinsons sjukdom ......................................................................................................................... 2 

Hälsa och fysisk aktivitet .................................................................................................................. 2 

Fysisk aktivitet vid stroke, MS & Parkinsons sjukdom ................................................................. 3 

Teorier kring beteendeförändring ................................................................................................... 5 

Projektet Anpassad friskvård .......................................................................................................... 7 

Problemformulering .......................................................................................................................... 7 

Syfte .................................................................................................................................................... 8 

METOD ...................................................................................................................................... 8 

Design ................................................................................................................................................. 8 

Urval ................................................................................................................................................... 8 

Informanternas demografiska fakta ................................................................................................ 8 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................................ 9 

Tillvägagångssätt ............................................................................................................................... 9 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................................... 10 

Bearbetning och analys ................................................................................................................... 11 

RESULTAT ............................................................................................................................. 12 

Ökade resurser ................................................................................................................................ 12 

Orkar mer ...................................................................................................................................... 12 

Ökad självständighet ..................................................................................................................... 13 

Psykiskt välbefinnande ................................................................................................................... 14 

Positivt mentalt .............................................................................................................................. 14 

Ökat självförtroende ...................................................................................................................... 14 

Social tillhörighet .......................................................................................................................... 15 

Välmående ..................................................................................................................................... 15 

Fysiskt välbefinnande ...................................................................................................................... 16 

Förbättrad kroppsfunktion ............................................................................................................ 16 

Minskad värk ................................................................................................................................. 16 

Kunskap kring fysisk aktivitet ....................................................................................................... 17 

Motivation till fysisk aktivitet ........................................................................................................ 17 

Stöd och stöttning .......................................................................................................................... 17 



   
 

 
 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 18 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 18 

Ökade resurser .............................................................................................................................. 19 

Psykiskt välbefinnande .................................................................................................................. 19 

Fysiskt välbefinnande .................................................................................................................... 20 

Kunskap kring fysisk aktivitet ........................................................................................................ 21 

Giltighet ......................................................................................................................................... 23 

Tillförlitlighet ................................................................................................................................ 24 

Överförbarhet ................................................................................................................................ 25 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................................... 25 

Vidare forskning .............................................................................................................................. 26 

Klinisk tillämpning .......................................................................................................................... 26 

Slutsats .............................................................................................................................................. 26 

REFERENSER ......................................................................................................................... 27 

BILAGA 1 ................................................................................................................................ 33 

Intervjuguide ................................................................................................................................... 33 

BILAGA 2 ................................................................................................................................ 34 

Informationsbrev ............................................................................................................................. 34 

BILAGA 3 ................................................................................................................................ 35 

Svarstalong ....................................................................................................................................... 35 

 

 

 

 



   
 

1 
 

BAKGRUND 

Resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor visar att många personer 

med funktionsnedsättning upplever att de har sämre hälsa än övriga befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Gruppen rapporterar både sämre fysisk- och psykisk hälsa än 

resten av befolkningen. Personer med funktionsnedsättning har ett lägre socialt deltagande 

jämfört med resten av befolkningen och vad gäller levnadsvanor har resultat från enkäten 

visat att stillasittande fritid är vanligare i denna grupp. Man kan även se att övervikt och fetma 

är vanligare hos personer med funktionsnedsättning vilket i sin tur bidrar till en ökad risk för 

sjukdomar som exempelvis diabetes mellitus och hjärt- och kärlsjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). En del av den ohälsa som finns hos personer med 

funktionsnedsättning beror enligt rapporten Onödig ohälsa (Arnhof, 2008) på brister i 

tillgänglighet, inflytande, delaktighet och ekonomisk otrygghet. Funktionsnedsättning 

definieras i detta arbete som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga som uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada (Socialstyrelsen, 

2017) 

 

Fysisk funktionsnedsättning och neurologiska skador 

Fysisk funktionsnedsättning är vanligt förekommande till följd av neurologiska skador där 

stroke är den sjukdom som utgör den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning relaterat till 

neurologiska skador hos vuxna (Billinger et al., 2014). Två andra sjukdomar som ofta 

resulterar i neurologiska skador är Multipel Skleros (MS) och Parkinsons sjukdom (Compston 

& Coles, 2008; Gaig & Tolosa, 2009). 

 

Stroke 

Stroke är en vanligt förekommande sjukdom över hela världen och drabbar uppskattningsvis 

17 miljoner personer per år (Feigin et al., 2010). Under 2015 drabbades cirka 28 000 personer 

i Sverige av stroke (Socialstyrelsen, 2015).  Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som 

orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan (Chrichton, Bray, McKevitt, Rudd & Wolfe, 

2016). Följden av en stroke är syrebrist i hjärnan vilket kan leda till förlorade funktioner som 

tal, rörelser, känsel och syn. En femtedel av de som drabbas lever minst 15 år efter 

insjuknandet och av dessa drabbas en mycket stor del av nedsatt fysisk och kognitiv funktion 

(Chrichton et al., 2016). 
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Multipel skleros 

Över två miljoner personer världen över beräknas vara drabbade av MS (Joy & Johnston, 

2001). I Sverige beräknas ca 17 000 personer ha sjukdomen och ca 1000 personer insjuknar 

varje år (Ahlgren, 2014). MS är mer vanligt förekommande i norra Europa och i norra 

Nordamerika än resten av världen. Majoriteten av de som drabbas är kvinnor (Joy & 

Johnston, 2001). Man vet idag inte vad som orsakar MS men forskning pekar på att den 

utlösande orsaken är en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer (Sadovnik, 

2012). MS är en autoimmun sjukdom som påverkar hjärnan och ryggmärgen, det centrala 

nervsystemet (Joy & Johnston, 2001). Besvären kommer ofta i skov, det vill säga periodvis. 

Inflammationer och ärr uppstår på nervtrådarna vilket leder till att nervimpulser som behöver 

komma fram för att det centrala nervsystemet ska fungera inte gör det. Inflammationerna och 

ärren kan finnas på olika ställen i det centrala nervsystemet vilket gör att besvären ser mycket 

olika ut från person till person. Trötthet och nedsatt fysisk funktion är vanliga besvär (Joy & 

Johnston, 2001). 

 

Parkinsons sjukdom 

Drygt 17 000 personer i Sverige beräknas ha Parkinsons sjukdom och i hela världen beräknas 

antalet vara kring 6,5 miljoner (Andlin-Sobocki, 2005). Majoriteten av de som drabbas är män 

(Lees, Hardy, Revesz, 2009). Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som 

beror på att nervceller i området substantia nigra i hjärnan bryts ned. Dessa nervceller 

producerar dopamin som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Då 

dessa celler förstörs får hjärnan svårare att kontrollera nervsignaler som styr kroppens 

rörelser. Förloppet är långsamt och symptom såsom långsamhet, skakningar och stelhet ökar 

efterhand och leder ofta till funktionsnedsättning (Lees et al., 2009). 

 

Hälsa och fysisk aktivitet   

Begreppet hälsa har ingen entydig definition (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Samma 

författare menar att hälsa skapas i relationen mellan samhälle, individ och omgivning. 

Nordenfeldt (1991) beskriver att hälsa är att må bra samt att ha tillräckligt med resurser för att 

klara vardagens krav och för att förverkliga sina personliga mål. Nordenfeldt (1991) beskriver 

också att hur man upplever hälsa utgår från enskildas upplevelser och beror också på 

sammanhanget man lever i och vilka levnadskrav som sätter basnivån för vad hälsa är. 

Begreppet hälsa i detta arbete kommer att utgå ifrån Nordenfeldts definition. 
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Att fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan bekräftas av att det ingår som ett av de elva 

folkhälsopolitiska mål vi har i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Målområdena har 

utarbetats med beslut av riksdagen för att vägleda folkhälsoarbetet och belysa hälsans 

bestämningsfaktorer. Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling och målet 

för insatserna ska vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 

aktivitet för hela befolkningen. Med benämningen fysisk aktivitet i detta arbete menas 

aktiviteter som medför högre energiförbrukning än man har i vila (Caspersen, Powell & 

Christenson, 1985). 

 

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa där störst vinst uppnås för de 

som är inaktiva eller lågaktiva till att bli medelaktiva (Haskell et al., 2007). Regelbunden 

fysisk aktivitet har positiva effekter på inte enbart den fysiska hälsan utan också på psykisk 

hälsa och på livskvaliteten (Department of Health, 2004). Genom regelbunden fysisk aktivitet 

påverkas hälsan bland annat genom att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, förebygga 

eller försena utvecklande av högt blodtryck, minska andelen kroppsfett genom att öka 

energiförbrukningen, minska risken för fallolyckor genom att styrka, balans, koordination och 

kognitiv förmåga bibehålls. Risken för att drabbas av vissa former av cancer minskar, likaså 

minskar risken för depression och oro. Kondition, muskelstyrka och immunförsvaret stärks 

och självkänslan och humöret höjs (Department of Health, 2004). 

 

Enligt allmänna rekommendationer från Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2015) bör vuxna 

vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka samt sprida ut aktiviteten över flera av 

veckans dagar. Aktiviteten bör vara av uthållighetskrävande/konditionskrävande karaktär. 

Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom trädgårdsarbete, aktiviteter i arbetet eller 

hemmet, friluftsliv och idrott. Rekommendationerna innefattar även att långvarigt 

stillasittande bör undvikas (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2015).   

 

Fysisk aktivitet vid stroke, MS & Parkinsons sjukdom 

Personer med neurologiska skador till följd av stroke, MS och Parkinsons sjukdom har god 

effekt av fysisk aktivitet (Learmounth, Rice, Ostler, Rice & Motl, 2015; Calugi et al., 2016; 

Lee et al., 2015). Både uthållighetskrävande aktivitet och muskelstärkande aktivitet 

rekommenderas för personer som drabbats av stroke (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2015). Aktivitetsformer som man utför tillsammans med andra är också att rekommendera då 
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det både är psykologiskt och socialt stimulerande. Vad gäller rekommendationer av fysisk 

aktivitet för personer med MS finns det ingen aktivitet som har visat sig vara mer effektiv än 

någon annan, utan aktiviteten bör vara anpassad utefter individens behov. För personer med 

Parkinsons sjukdom rekommenderas uthållighetskrävande fysisk aktivitet framför 

muskelstärkande fysisk aktivitet (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2015).  

 

I en studie av Calugi et al. (2016) har man sett att anpassad fysisk aktivitet tillsammans med 

information om vikten av fysisk aktivitet bidrog till att den vardagliga fysiska aktiviteten hos 

personer med stroke ökade. Samma studie visar att både fysiska och psykiska faktorer 

gällande livskvalitet påverkades positivt (Calugi et al., 2016). I en kvalitativ studie gjord av 

Clarke och Coote (2015) påvisas att man efter fokusgruppsintervjuer har kommit fram till att 

träning i grupp under tio veckor för personer med MS har stora fördelar och visar på positiv 

förbättring gällande psykologiska och fysiska aspekter samt kunskap. Bland de fysiska 

förbättringarna sågs bland annat ökade energinivåer, minskad trötthet och förbättrad 

funktionsförmåga. Vad gällde de psykologiska förutsättningarna framkom framförallt 

grupptillhörigheten som träningen tillförde och dess positiva inverkan på träningen. Faktorer 

såsom motivation, prestation och möjliggörande förändrades positivt under träningens gång 

(Clarke & Coote, 2015).  En studie gjord på personer med Parkinsons sjukdom visar på att 

den fysiska funktionsförmågan och aktiviteter i vardagen påverkades positivt genom fysisk 

aktivitet som bestod av virtuell dansträning som utfördes via ett tv-spel (Lee et al., 2015). Det 

man testade i studien var balans, förändringar i aktiviteter i dagliga livet (ADL) och 

depressiva symptom. Signifikanta förbättringar kunde ses gällande alla tre områden jämfört 

med kontrollgruppen (Lee et al., 2015). 

 

Flertalet författare ha visat på att personer med neurologiska skador är fysiskt aktiva i mindre 

utsträckning än övrig befolkning (Nimwegen et al. 2011; Rimmer, Riley, Wang, Rauworth & 

Jurkowski, 2004; Crichton et al., 2016; Klaren, Motl, Dlugonski, Sandroff & Pilutti, 2013). 

Orsaker till minskad fysisk aktivitet kan bero på låg prioritet av träning, fallrädsla, låga 

förväntningar av vad fysisk aktivitet ger, att det handlar om en kostnadsfråga samt att den 

fysiska miljön utgör hinder (Ellis et al, 2013: Rimmer, 2004). Att den fysiska miljön kan 

utgöra hinder för att vara fysiskt aktiv beskrivs även i en studie av Learmounth och 

medarbetare (2015). I studien intervjuades 15 personer med MS som var rullstolsburna och 

resultatet visade på att miljön i samhället för att kunna utföra fysisk aktivitet inte alltid är väl 

anpassad. Även hemmiljön kan utgöra hinder för att vara fysiskt aktiv och vikten av att få 
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hemmiljön anpassad ansågs mycket viktigt för att skapa förutsättningar för att kunna vara så 

fysiskt aktiv som möjligt (Learmounth et al., 2015). 

 

Bristen på fysisk aktivitet är en av de största orsakerna till sjuklighet, förtida död och 

sjukdomsbörda, denna livsstilsrelaterade ohälsa medför också stort lidande för individerna 

samt stora kostnader för samhället (Statens Beredning för Medicins Utvärdering [SBU], 2007; 

World Health Organization [WHO], 2002). Man uppskattar att fysisk inaktivitet leder till 

cirka 8 miljoner förlorade friska år (disability adjusted life year, DALY) i Europa (WHO, 

2012). Då man har sett att personer med funktionsnedsättning har en mer stillasittande livsstil 

och är mer inaktiva än resten av befolkningen är det, utöver att minska personernas lidande, 

av stor vikt av hälsoekonomiska skäl att främja den fysiska aktiviteten hos dessa personer 

(Tieges et al., 2015). 

 

Teorier kring beteendeförändring 

För att påverka förändring av fysisk aktivitet hos personer, samt att förändra beteenden kan 

man utgå från olika teorier (Sallis, 1999). Två teorier som kan användas i syfte att beskriva 

beteendeförändringar är den sociala kognitiva teorin och den transteoretiska modellen.  Dessa 

två teorier är användbara vid interventioner och studier som berör hälsa och fysisk aktivitet 

(Sallis, 1999). 

 

Den sociala kognitiva teorin betonar att det finns ett samspel mellan individ, omgivning och 

beteende (Bandura, 1977). Denna teori är utvecklad av Albert Bandura och han menar att en 

stor mängd mänskliga beteende lärs in genom att studera andra personer och sin omgivning. 

Ett begrepp som förekommer i den sociala kognitiva teorin är utfallsförväntningar vilket 

förklaras som föreställningar om vilka konsekvenser ett beteende tros ge och hur viktiga de 

konsekvenserna är. När man observerar ett beteende och konsekvensen av beteendet använder 

man den informationen inför efterföljande beteenden. Man tar dock inte efter alla beteenden 

man ser, det krävs också motivation för att ta efter ett beteende. Genom att förutse vad ett 

beteende kan leda till ökar motivationen. En viktig del i denna teori är själv-förmåga (self-

efficacy) som innebär tilltron till den egna förmågan att genomföra beteendeförändring. Self-

efficacy påverkas av tankar, föreställningar och erfarenheter och är situationsbunden 

(Bandura, 1977). 
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Figur 1. Schematisk bild av samspelet mellan individ, omgivning och beteende utifrån den sociala kognitiva 

teorin 

 

 

Transteoretiska modellen används för att beskriva och förändra beteende (Glanz, 2015). Den 

utvecklades i början av 1980-talet av Prochaska och har sin grund inom psykoterapi men är 

välanvänd inom många hälsorelaterade områden (Sallis, 1999). Modellen består av tre olika 

delar: Förändringsstadier, handlingssätt för förändring och själv-förmåga (self-efficacy). 

Förändringsstadierna består av sex delar:  

 Förnekelsestadiet (pre-contemplation) innebär att det finns inga tankar på en 

förändring. 

 Begrundandestadiet (contemplation) innebär att man funderar på en förändring. 

 Förberedelsestadiet (preparation) innebär att man är redo för en förändring eller har 

redan tagit några små initiativ.   

 Handlingsstadiet (action) innebär att man aktivt engagerar sig i det nya beteendet men 

inte regelbundet. 

 Vidmakthållandestadiet (maintenance) innebär att det nya beteendet ingår som en 

naturlig del av ens liv. 

 (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). 

 

Handlingssätt är något man använder sig av för att förflytta sig från ett förändringsstadie till 

ett annat. Dessa handlingssätt är tio till antalet och kan delas in i erfarenhets- eller 

tankemässiga handlingssätt och beteende- eller aktivitetsinriktade handlingssätt. Själv-

förmåga eller self-efficacy, är hämtat från den sociala kognitiva teorin och är en viktig del för 

att kunna genomföra beteendeförändring (Glanz, 2015). 

Beteende 

Omgivnings 
faktorer 

Personliga 
faktorer 
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Projektet Anpassad friskvård 

Ett sätt att främja fysisk aktivitet för personer med fysisk funktionsnedsättning är genom 

projektet Anpassad friskvård som har pågått i Enköpings kommun under mars till december 

2016 (Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, 2016). Projektet riktade sig till 

personer över 21 år med fysisk funktionsnedsättning som var färdigrehabiliterade inom 

primärvården eller slutenvården men som upplevde att de behövde vidare stöttning för att 

fortsätta med fysisk aktivitet. Syftet med projektet var att uppnå ett förbättrat hälso- och 

funktionstillstånd för dessa personer, samt ge svar på frågan om denna typ av fysisk aktivitet 

fyller behovet av anpassat friskvård för gruppen fysisk funktionsnedsatta över 21 år. 

Sammanlagt har 41 personer mellan 47–92 år deltagit, varav 19 kvinnor och 22 män. 

Gemensamt för alla var att de hade fysiska funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna 

berodde bland annat på neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar 

relaterade till rörelseorganen. Deltagarna rekryterades till projektet genom ett riktat FaR-

recept skrivet av fysioterapeuter i primärvården, slutenvården eller från kommunrehab i 

Enköping. Deltagarna i projektet har under stöttning av ledare utövat individuellt anpassad 

fysisk aktivitet två gånger i veckan under 6–10 månader. Träningen har skett i ett fullt utrustat 

seniorgym som sedan tidigare bedrivs av kommunen. Under träningstillfällena har personal 

funnits på plats för att stötta och guida deltagarna. Utvärdering har skett med 10 meters 

gångtest samt EQ-5D, testerna har utförts vid starten och sedan var tredje månad. Resultaten 

är inte analyserade men efter en sammanställning av svaren i EQ-5D visar det på en 

genomsnittlig förbättring gällande alla fem frågeområden (rörlighet, hygien, huvudsakliga 

aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet) samt uppskattningen av hälsotillstånd (Vård- 

och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, 2016).   

 

Problemformulering 

Hälsan hos personer med funktionsnedsättning är sämre än hos övriga befolkningen. En stor 

diagnosgrupp som omfattas av fysisk funktionsnedsättning är personer med neurologisk 

skada. Bristen på fysisk aktivitet är en av de största orsakerna till livsstilsrelaterad ohälsa 

vilket innebär stort lidande för personerna men också stora samhällsekonomiska kostnader. 

Fysisk aktivitet är således en viktig komponent som bidrar till förbättrad hälsa. Det finns 

behov av att hitta verktyg till att öka den fysiska aktivitetsnivån hos personer med neurologisk 

skada och på så vis bidra till en förbättrad hälsa. Personernas upplevelser om hur aktiviteter i 

vardagen påverkas av ledarledd fysisk aktivitet är viktiga för att förstå hur den fysiska 

aktivitetsnivån kan ökas. Sådana studier saknas. 



   
 

8 
 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med fysisk funktionsnedsättning till 

följd av neurologisk skada upplever att medverkan i projektet Anpassad Friskvård har 

påverkat deras fysiska aktivitet i vardagen. 

 

METOD 

Design 

För att få en djupare förståelse för hur deltagande i fysisk aktivitet under ordnade former 

påverkar fysisk aktivitet i vardagen för personer med neurologisk skada är designen av denna 

studie explorativ med en kvalitativ ansats (Olsson & Sörensen, 2007). 

  

Urval 

Strategiskt urval gällande informanterna till denna studie har tillämpats, vilket innebär att 

informanterna har valts ut utefter inklusionskriterier (Johannessen & Tufte, 2003). Urvalet i 

studien gjordes bland de personer som har medverkat i projektet Anpassad friskvård som 

pågått i Enköpings kommun från mars till december 2016. Inklusionskriterier för 

informanterna var att de ska vara svensktalande, deltagit i projektet Anpassad friskvård i 

minst tre månader samt ha någon av diagnoserna stroke, MS eller Parkinsons sjukdom. 

Exklusionskriterier var personer som har en demensdiagnos eller annan kognitiv nedsättning. 

Då författaren till denna studie inte hade vetskap om vilka av deltagarna i projektet Anpassad 

friskvård som omfattades av inklusionskriterierna skickades informationsbrevet om denna 

studie till samtliga 41 deltagare i projektet. Fjorton deltagare som omfattades av 

inklusionskriterierna inbjöds att delta i studien. Av dessa var det två som tackade nej. En 

spridning av kön, ålder och diagnos eftersträvades för att belysa forskningsfrågan ur så många 

synvinklar som möjligt. Detta resulterade i att 12 intervjuer har genomförts och en mättnad av 

det insamlade materialet uppstod. 

 

Informanternas demografiska fakta 

Könsfördelningen bland informanterna var fyra kvinnor respektive åtta män. Åldern varierade 

mellan 57 år till 77 år. Av dessa personer hade fem haft stroke, tre har MS och fyra har 
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Parkinsons sjukdom. Hur länge de hade deltagit i projektet varierade mellan sex till tio 

månader. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att samla in data har 12 semistrukturerade intervjuer genomförts. Semistrukturella 

intervjuer belyses av Olsson och Sörensen (2007) som en bra metod för att få djupare 

förståelse.  

 

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide (bilaga 1) som bestod av frågeområden utifrån 

studiens syfte. Frågeställningarna var öppna, enkla och korta vilket betonas av Kvale och 

Brinkman (2009). Faktafrågor gällande personens ålder, sjukdom, hur länge de deltagit i 

projektet samt tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet ställdes i början av intervjun. Efter det 

ställdes frågorna utifrån frågeområdena i intervjuguiden. För att se om innehållet i 

intervjuguiden belyste ämnet genomfördes en testintervju (Lantz, 2001). Denna metod belyses 

även av Kvale och Brinkman (2009) som en möjlighet att revidera intervjuguiden om så är 

fallet. Under testintervjun lade författaren till följdfrågan: På vilket sätt har medverkan i 

projektet påverkat din syn på fysisk aktivitet? Denna fråga föll sig naturligt i samtalet och 

belyste ämnet. I övrigt gjordes inga förändringar efter testintervjun. Då testintervjun 

inkluderade samma frågor som övriga intervjuer analyserades även den som en del av 

resultatet. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett undertecknat tillstånd om att få utföra intervjuerna erhölls från enhetschefen för 

kommunrehabs förebyggande verksamheter vilket projektet Anpassad friskvård lyder under. 

Rekrytering av informanterna skedde genom att information om studien (bilaga 2) skickades 

ut till alla deltagarna i projektet Anpassad friskvård. Kontaktuppgifter till deltagarna 

inhämtades av projektledaren. I informationen framkom att vid intresse för att delta i studien 

höra av sig till författaren via telefon eller mail. En vecka efter informationsutskicket 

kontaktades även deltagarna per telefon av författaren för förfrågan om de innefattades av 

inklusionskriterierna samt om intresse fanns för att delta i studien. Tid och plats för intervju 

bestämdes i samråd med informanterna som matchade inklusionskriterierna och som tackade 

ja till att delta. Intervjuerna varade mellan 17–34 minuter och utfördes antingen hemma hos 
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informanten eller i ett ostört rum i anslutning till den träningsanläggning projektet Anpassad 

friskvård hade ägt rum.  

 

Innan intervjun började fick informanterna muntlig information om studiens syfte och att de 

när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. De informerades 

också att materialet behandlas konfidentiellt samt att resultatet av intervjuerna kommer att 

redovisas så att det inte går att härleda till en viss person. Skriftligt samtycke för deltagande i 

studien (bilaga 3) lämnades av informanterna innan intervjun påbörjades. Innan intervjun 

förklarade författaren begreppen hälsa enligt definitionen av Nordenfeldt (1991) och fysisk 

aktivitet såsom det är beskrivet av Caspersen och medarbetare (1985). Frågorna utifrån 

intervjuguiden ställdes till informanterna, dock inte alltid i samma ordning då samtalen såg 

olika ut. Vid behov ställdes även följdfrågorna till huvudområdena för att få mer utvecklade 

svar. I slutet av intervjun sammanfattade författaren vad informanten hade berättat och 

tillfrågades om det var korrekt uppfattat. Om det inte var korrekt uppfattat justerade 

informanterna svaren så att de blev korrekta. Intervjuerna spelades in med två diktafoner och 

transkriberades därefter av författaren. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I studien har Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning beaktats 

(Vetenskapsrådet, 2011). Forskningsintresset bör vägas mot att skydda individer i 

vetenskapliga studier vilket även har tagits i beaktande i denna studie (Polit & Beck, 2011).  

Utifrån autonomiprincipen har alla deltagare lämnat ett skriftligt samtycke gällande att 

medverka i studien, där det framgår att medverkan är frivillig och att de närsomhelst kan välja 

att avbryta sitt deltagande utan att motivera varför de i så fall avbryter (Codex, 2016). De som 

tillfrågades om deltagande i studien fick skriftlig information om studiens innehåll och syfte. 

Innan intervjun påbörjades gavs den informationen även muntligt. 

 

Det insamlade materialet kommer enbart att användas för forskningsändamål. 

Materialet har lagrats och avidentifierats med koder som endast författaren till denna studie 

har tillgång till för att på bästa möjliga sätt säkerställa konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 

2011). Full anonymitet är svårt att uppnå i kvalitativa studier då informanterna inte är 

anonyma för författaren men ska vara anonyma i sammanställningen av studien. För att 

säkerställa anonymitet presenteras resultatet så att det inte går att utläsa vilka personer som 

har deltagit i studien (Trost, 2009). 
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Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i ett Word-dokument och avidentifierades genom att 

benämnas med en kod. Materialet lästes sedan igenom flertalet gånger och analyserades med 

induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) med fokus på det manifesta 

och latenta innehållet. Analysen syftar att resultera i meningsbärande enheter, kondensering, 

kodning samt indelning i kategorier och slutligen teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

De meningsbärande enheterna som var kopplade till studiens syfte lyftes fram. Dessa 

kondenserades sedan för att kortas ner med det väsentliga innehållet kvar. De kondenserade 

enheterna benämndes med en kod på några få ord för att lyfta fram meningens innehåll. 

Koderna grupperades sedan i olika subkategorier vilka i sin tur grupperades i kategorier. Till 

sist kunde ett tema utses. Se exempel på analysens steg i tabell 1. För att stärka giltigheten 

diskuterades analysen med en forskare med erfarenhet av kvalitativ forskning. Detta beskrivs 

av Graneheim och Lundman (2004) som ett viktigt steg för att uppnå giltighet av en studie. 

 

 

Tabell 1. Exempel på analys. 

Meningsbärand

e enhet 

Kondenserad 

meningsbäran

de enhet 

Kod Sub-

kategori 

Kategori Tema 

”Kanske att jag 

har fått att det 

har gett mig att 

komma igång att 

träna mer 

hemma än vad 

jag har gjort 

tidigare nu har 

jag ju bollar och 

gummiband jag 

kör med och det 

är ju bättre än 

inget.”   

 

Det har gett mig 

att komma 

igång och tränar 

mer hemma 

Motivation 

till att 

utveckla  

egenträning 

Motivation 

till fysisk 

aktivitet 

Kunskap 

kring 

fysisk 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

Skapa 

förutsättninga

r för fysisk 

aktivitet 
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RESULTAT  

Efter att ha utfört de 12 intervjuerna uppnåddes mättnad av materialet. I analysen av resultatet 

kunde tio subkategorier och fyra kategorier identifieras. Vid analys av det latenta innehållet 

identifierades ett övergripande tema: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet. De fyra 

kategorierna som identifierades är följande: Ökade resurser, psykiskt välbefinnande, fysiskt 

välbefinnande samt kunskaper kring fysisk aktivitet. Resultatet presenteras genom en tabell 

samt i löpande text utifrån de kategorier och subkategorier som har identifierats. Exempel på 

citat från intervjuer kommer att delges och informanterna benämns med siffrorna 1–12. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier  

Kategori Subkategori 

Ökade resurser Orkar mer 

 

Ökad självständighet 

 

 

Psykiskt välbefinnande Positivt mentalt 

 

Ökat självförtroende 

 

Social tillhörighet 

 

Välmående 

 

 

Fysiskt välbefinnande Förbättrad kroppsfunktion 

 

Minskad värk 

 

 

Kunskaper kring fysisk aktivitet Motivation till fysisk aktivitet 

 

Stöd och stöttning 

 

 

 

 

Ökade resurser 

Orkar mer 

Informanterna upplevde minskad trötthet och att de orkade mer i sin vardag under projektets 

gång än vad de gjort innan. Det beskrevs att orken till att göra fler fysiska aktiviteter 
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förbättrades men också att den förbättrade orken ledde till att orka vara mer social med familj 

och vänner.  

 

"Jag orkar mer hålla igång om dagarna jag är inte så trött längre, jag var ju väldigt trött 

förut det har ju försvunnit. Jag har mer aktivitet i kroppen nu än vad jag hade före." 

(Informant 10) 

 

Den minskade tröttheten bidrog inte alltid till att fler aktiviteter orkades utföras, men att man 

efter en aktivitet inte var lika trött som tidigare och behövde mindre återhämtning för att orka 

med vardagen. Att orken hade ökat visade sig också i att man klarade av nedgångar bättre än 

man gjort tidigare. Man hade en bättre grundkondition som gjorde att man klarade av att 

hantera en situation som påverkade en negativt på ett bättre sätt. Informanterna beskrev också 

att medverkan i projektet bidrog till att bibehålla den ork de har. 

 

"Jag är mindre trött men jag har inte försökt att göra mycket mer utan jag har gjort mina 

normala saker utan att bli fullt lika trött o liksom däremellan varit social med människor o 

inte varit lika utslagen." (Informant 12) 

 

Ökad självständighet 

Att kunna utföra aktiviteter mer självständigt och även att klara fler aktiviteter i sin vardag var 

ett budskap som framkom av intervjuerna. Informanterna beskrev en ökad förmåga att klara 

av att göra saker man själv vill och att klara av fler aktivitetsmoment än man har gjort 

tidigare. En del moment och aktiviteter såsom att ta sig ur sängen, fixa håret samt 

förflyttningar i hemmiljö, som tidigare hade utförts med hjälp av exempelvis anhöriga eller 

hemtjänstpersonal, klarades nu av att utföras självständigt.  

 

"Jo jag kan få upp fötterna i sängen det kunde jag inte förut. O sen att det kunde jag inte 

heller förut sätta upp rullar i håret. Jag fick inte upp armarna men nu får jag upp armarna så 

nu går det." (Informant 11) 

 

Även vardagsaktiviteter som hade krävt stöd av hjälpmedel för att kunna utföras kunde efter 

en tids medverkan i projektet utföras mer självständigt. En ökad förmåga till att klara av att 

utföra hushållssysslor beskrevs också. 
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"Ja man är mera aktiv inne o hjälper till med allt jag klarar av med matlagning och 

dammsugning." (Informant 9) 

 

Psykiskt välbefinnande 

Positivt mentalt 

Informanterna upplevde att den mentala delen hade förändrats i positiv riktning under 

projektets gång. Det beskrevs att de blivit piggare till sinnet och att man kände sig mer vaken 

i huvudet. Genom att det fanns andra i liknande situation att prata med kändes det bra psykiskt 

och det stärker en mentalt att se andra och att bli sedd. En känsla av att ha blivit mer alert och 

piggare beskrevs också.  

 

"Jag kände mig mycket piggare i sinnet jag hade jag gick alltså dit frivilligt, och det har jag 

aldrig tyckt om gymnastik o det förut." (Informant 4) 

 

"Jo man mår ju lite bättre psykiskt nu när man klarar av att göra lite mer saker som man själv 

vill." (Informant 12) 

 

Ökat självförtroende 

Upplevelser av ett ökat självförtroende och att lita mer på sig själv och sin förmåga framkom 

genom analysen. Den upplevda ökningen beskrevs kunna bero på att man klarade av att utföra 

de övningar och aktiviteter som personalen rekommenderade och att man i vissa fall också 

kunde se en ökning av intensiteten. Genom förbättrat självförtroende beskrevs också att man 

nu vågar göra aktiviteter i sin vardag som man inte hade tilltro till att man klarade av. Att 

lyckas utföra aktiviteter som man inte gjort tidigare ökade på känslan om förbättrat 

självförtroende. 

 

"Jag fick liksom en bättre självkänsla som gjorde att jag litade på att jag skulle klara av 

situationen." (Informant 3) 

 

"Sen att jag vågar göra rörelser jag inte trott att jag kunnat göra som det här med att hänga 

upp gardiner, det har ju varit så jobbigt förut." (Informant 7) 
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Social tillhörighet 

Ett område som benämndes under intervjuerna var den sociala delen som träningen innebar. 

Att man fick möjlighet att bilda nya bekantskaper och skapa nya kontakter med människor i 

liknande situation som en själv. Informanterna berättade att det kändes bra att man hade något 

att hålla på med och att man fick komma ut och träffa folk. Träning i en miljö med bra 

gemenskap och positiv stämning var viktigt. Den positiva stämning som genomsudlade 

lokalen och att bli trevligt bemött av både andra deltagare och personalen var mycket viktigt 

för att vilja och orka ta sig till lokalen samt att utföra aktiviteterna där. Det framkom att det 

kändes viktigt att ha folk omkring sig och projektet blev ett naturligt tillfälle att umgås med 

andra personer och att bidra till att skapa sociala möten. 

 

"Det betyder mycket att ha folk att prata med....det sociala mötet med människor känns 

viktigt". (Informant 2)  

 

"Det var skönt att vi var de vi var, inte sådana här käcka idrottstyper med rosa byxor... vi var 

lite halta o lytta allihop (skratt) sen var det bra gemenskap." (Informant 7) 

 

Välmående 

Informanterna beskrev att de upplevde ett välmående under projektets gång. En känsla av att 

må bra av den fysiska aktiviteten och att mycket kändes roligare under projektets gång än 

tidigare framkom under intervjuerna. När informanterna beskrev detta fanns en underton av 

glädje och kroppsspråket visade att de kände sig mer tillfreds. Det framkom beskrivningar av 

att det kändes viktigt att känna att man mår bra för att underlätta att fortsätta med aktiviteten 

och att det i sin tur kan påverka den fysiska aktivitetsnivån i vardagen.  

 

"Det är som jag sa jag behöver ha det här för att må bra. Sen kan jag ju säga att det är 

kanske inte är den roligaste formen men den är ändå mest effektiv för man använder hela 

kroppen o sådär." (Informant 8) 

 

"Jag känner att min kropp och hela jag mår bättre när jag går dit, det är faktiskt riktigt roligt 

att gå dit tycker jag." (Informant 6) 
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Fysiskt välbefinnande 

Förbättrad kroppsfunktion 

Informanternas upplevelser av sin kroppsfunktion påverkades positivt under medverkan i 

projektet. Beskrivningar av att man upplevde sig starkare i kroppen och att muskulaturen i 

armar och ben förbättrades positivt var vanligt förekommande. Informanterna upplevde att 

rörligheten förbättrades samt minskad stelhet i leder och muskulatur. Funktioner såsom 

uthållighet, balans och gångförmåga beskrevs att det hade förbättrats under projektets gång. 

Vissa beskrev att gångförmågan hade förbättrats så pass att de nu klarade av att gå utan 

gånghjälpmedel i vissa sammanhang och miljöer. Det kändes i kroppen att den regelbundna 

fysiska aktiviteten påverkade kroppsfunktionen för om man inte hade möjlighet att delta 

under några tillfällen märktes detta genom att kroppsfunktionerna blev sämre. Det framkom 

också att organfunktionen i kroppen påverkades vilket bidrog till att underlätta och möjliggöra 

ökad fysisk aktivitetsnivå i vardagen. Att bibehålla den funktionsförmåga man har 

eftersträvades vilket man upplevde att medverkan i projektet bidrog till. 

 

"Jag är mycket mindre påverkad i armar och händer men även där märkte jag ju att jag blev 

starkare och starkare i ryggen o sådana saker.  Så hela det dagliga livet har ju gått bättre." 

(Informant 9) 

 

 "Jag tycker jag har fått bättre balans. Att förflyttningar mellan rullstolen och sängen går 

bättre nu märker jag." (Informant 5) 

 

"Ja det har ju blivit så att ibland när man går inne kan man gå utan käpp och så." (Informant 

1) 

 

Minskad värk 

Att uppnå minskad smärta och värk var för informanterna väsentligt för att kunna vara fysiskt 

aktiva och klara av sin vardag bättre. Det framkom upplevelser om minskad värk under 

projektets gång vilket påverkade informanternas aktivitetsnivå positivt. Genom att värken 

minskade i intensitet eller kom mer sällan, bidrog det till att man blev mindre hämmad och 

klarade av aktiviteter och i det sociala livet på ett bättre sätt.   
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"Jag har ju blivit av med min ryggvärk i ländryggen som var väldigt besvärlig o det satte ju 

spår i vardagen." (Informant 5) 

 

 "Jo man liksom man måste ju ligga o vila många gånger om dagen, tills värken kom o då var 

det bara att gå upp då kunde man inte ligga i sängen, så det har ju försvunnit." (Informant 8) 

 

Kunskap kring fysisk aktivitet 

Motivation till fysisk aktivitet 

Att ha blivit motiverade till att fortsätta med fysisk aktivitet upplevdes av informanterna. Det 

beskrevs att de fortsatt utöva fysisk aktivitet under organiserade former på en 

träningsanläggning där miljön var anpassad för personer med fysisk funktionsnedsättning. 

Den ökade motivationen hade även bidragit till att fortsätta träna i hemmiljö. De som tidigare 

tränat hemma upplevde motivation till att fortsätta och i vissa fall även utöka 

träningsmomenten.  

 

"Jag åker inte iväg nu o tränar men jag har ju ändå gjort lite egna program här hemma. Det 

går ju inte att göra på samma sätt som på gymmet men ändå att jag kan jobba med bollar 

gummiband o så. Så det har ju blivit efter det här." (Informant 9) 

 

Informanterna beskrev en glädje till att fortsätta träna som inte har funnits tidigare och att 

projektet har medfört inspiration och intresse för fysisk aktivitet som inte funnits tidigare. En 

känsla av att ha kommit på rätt väg och att träningen har blivit till en vana nämndes av 

informanterna. 

 

 "Fast glädjen i att kunna träna lite finns ju nu den fanns inte förut, så det har de ju fått mig 

att känna." (Informant 2) 

 

Stöd och stöttning 

För att kunna utföra den fysiska aktivitet som projektet innebar framkom det att stöttning och 

stöd från personalen var viktig. Dels den fysiska stöttningen såsom att få hjälp att ta sig till de 

olika träningsredskapen men också den mentala stöttningen i att få hjälp att anpassa 

aktiviteten till dagsformen och att känna att man blir sedd. Informanterna belyste att de 

tidigare hade upplevt svårigheter med att utföra fysisk aktivitet på egen hand på grund av 
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avsaknad av kunskap, disciplin och motivation. Att få hjälp med intensitet samt val av 

övningar för att uppnå de mål man hade satt upp belystes av informanterna som nödvändigt 

för att kunna utöva fysisk aktivitet.  

 

"Personalen och sjukgymnasterna är ju bra att ha de på plats, det ger trygghet och ger stöd på 

olika sätt." (Informant 3) 

  

"Personalen vet ju precis vad jag behöver o sen kan de ju hjälpa till för att det är inte säkert 

man kommer i maskinerna alla gånger, i alla fall när man trampar cykel då måste man ju 

spänna fast fötterna o det kommer jag inte åt, man e ju lite stel." (Informant 1) 

 

DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med fysisk funktionsnedsättning till 

följd av neurologisk skada upplever att medverkan i projektet Anpassad friskvård har 

påverkat deras fysiska aktivitet i vardagen. Genom innehållsanalys av de 12 intervjuer som 

genomfördes kunde resultatet presenteras i följande kategorier: ökade resurser, psykiskt 

välbefinnande, fysiskt välbefinnande och kunskap kring fysisk aktivitet. Ett övergripande tema 

kunde genom latent analys identifieras vilket benämns som: skapa förutsättningar för fysisk 

aktivitet.  

 

Fysisk aktivitet är ett av elva målområden inom folkhälsoarbetet (Statens folkhälsoinstitut, 

2005). Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling och målet för insatserna 

ska vara att samhället ska utformas så att det ger förutsättningar för fysisk aktivitet för hela 

befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Det tema som framkom efter analys av det 

latenta innehållet i denna studie var skapa förutsättningar för fysisk aktivitet. Genom 

medverkan i projektet Anpassad friskvård upplever informanterna att förutsättningar för 

fysisk aktivitet i vardagen har skapats vilket samstämmer med målet för insatserna inom detta 

folkhälsopolitiska målområde. 

 

Resultatdiskussion 

Att uppnå en ökning av den fysiska aktivitetsnivån hos personer med funktionsnedsättning 

anses vara betydelsefullt då denna grupp rapporterar både sämre fysisk – och psykisk ohälsa 

än resten av befolkningen (folkhälsomyndigheten 2016). Resultatet av denna studie visar på 
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att medverkan i projektet Anpassad friskvård har bidragit till att påverka den fysiska 

aktiviteten i vardagen positivt. Resultaten visar också på att informanterna upplever att 

medverkan i projektet har bidragit till en förbättrad upplevd hälsa, vilket samstämmer med 

den kunskap man har sedan tidigare genom forskning, att regelbunden fysisk aktivitet har 

positiva effekter på inte enbart den fysiska hälsan utan också på psykisk hälsa och på 

livskvaliteten (Department of Health, 2004; Haskell et al. 2007; Statens folkhälsoinstitut, 

2005). 

 

Ökade resurser 

Nordenfeldt (1991) beskriver i sin definition av hälsa att individen behöver tillräckligt med 

resurser för att klara vardagens krav och för att förverkliga sina personliga mål. Ett samband 

mellan Nordenfeldts definition av hälsa och resultatet av denna studie skulle kunna ses då 

ökade resurser var en utav de fyra kategorier som identifierades under analysen av det 

insamlade materialet. Vikten av att uppnå ökade resurser för att kunna påverka den fysiska 

aktiviteten i vardagen framkom tydligt av informanterna som beskrev ett flertal olika moment 

och aktiviteter som de under projektet klarade av att göra vilket de inte hade gjort tidigare. Att 

klara av fler aktiviteter i vardagen ansågs betydelsefullt vilket i sin tur påverkade hälsan 

positivt.  

 

Clarke och Coote (2015) beskriver att personer med MS upplevde att tröttheten minskade 

samt att energinivåerna ökade efter medverkan i en studie där de under tio veckor utövat 

fysisk aktivitet. Likheter gällande resultatet kan ses då även informanterna i den genomförda 

studien upplevde minskad trötthet och att de upplevde att de orkade mer. Detta påverkade 

informanterna till stor del i deras vardag då den minskade tröttheten och ökade orken gav de 

förutsättningar att kunna utöva fysisk aktivitet i deras vardag. Uttalad trötthet är ett vanligt 

förekommande symptom vid neurologisk skada (Joy & Johnston, 2001). Resultatet av denna 

studie resultat påvisar att det är viktigt för personer med neurologiska skador att förbättras 

gällande tröttheten för att kunna vara mer aktiv i sin vardag. 

 

Psykiskt välbefinnande 

Att det psykiska välbefinnandet förändrats positivt genom upplevelser av ökad social 

tillhörighet påverkade den fysiska aktiviteten i vardagen hos informanterna. I en svensk studie 

av Olsson och Nilsson (2015) där man genom intervjuer ville beskriva vad kvinnor med 
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Parkinsons sjukdom ansåg var anledningar till att må bra, belystes att en viktig komponent var 

att känna tillhörighet och ha ett nätverk. Även resultatet i en studie av Clarke och Coote 

(2015) visar på betydelsen av hur psykologiska aspekter såsom social tillhörighet, 

gruppkänsla, motivation och hopp påverkas positivt av att delta i en gruppverksamhet där det 

utförs fysisk aktivitet. I likhet med tidigare studier visar resultatet av den genomförda studien 

att upplevelser av social tillhörighet är en del i att bidra till ökad aktivitet och att underlätta till 

att utföra förändringar i sin tillvaro. Enligt den nationella folkhälsoenkäten 

(Folkhälsomyndigheten, 2016) har personer med funktionsnedsättning lägre socialt 

deltagande jämfört med resten av befolkningen. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2015) 

belyser att aktivitetsformer som man utför tillsammans med andra är att rekommendera då det 

både är psykologiskt och socialt stimulerande. Resultatet i denna studie visar på att fysisk 

aktivitet i grupp tillsammans med personer i liknande situation som en själv, kan vara ett sätt 

att skapa sociala forum för att öka den sociala tillhörighet och psykiska välbefinnandet och på 

så sätt kunna bidra till ökad aktivitetsgrad och en förbättrad hälsa.  

 

Fysisk aktivitet bidrar till en ökad hälsa bland annat genom att självkänslan stärks och att 

humöret höjs (Department of Health, 2004). Tidigare studier visar också att fysisk aktivitet 

bidrar till att psykiska faktorer gällande livskvalitet ökar och att fysisk aktivitet påverkar 

depressiva symptom i positiv riktning (Calugi et al, 2015; Lee et al., 2016). I likhet med 

tidigare studier lyftes det fram i den genomförda studien att medverkan i projektet bidrog till 

att man kände sig mer positiv mentalt samt att man upplevde ett stärkt självförtroende. 

Informanterna beskrev att den upplevda förbättringen gällande självförtroende och att de 

mådde bättre mentalt bidrog till att öka den fysiska aktivitetsnivån samt att det möjliggjorde 

att de tog sig för mer. En bidragande faktor till att känna sig mer positiv mentalt och att 

uppleva ett ökat självförtroende skulle i detta fall kunna vara en kombination av den sociala 

tillhörighet som informanterna upplevde och den fysiska aktivitet som utövades. 

 

Fysiskt välbefinnande 

Genom regelbunden fysisk aktivitet påverkas hälsan positivt genom att olika kroppsliga 

funktioner påverkas såsom förbättrad balans, ökad styrka, bättre koordination samt förbättrad 

kondition (Departement of Health, 2004). I den genomförda studien beskrevs att man 

upplevde en förbättring av de kroppsliga funktionerna. Det beskrevs framförallt om 

upplevelser om ökad styrka och en känsla av att vara starkare i hela kroppen samt om 

förbättrad balans. Att uppnå en förbättring av de kroppsliga funktionerna bidrog till en bättre 
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fysisk funktionsnivå och möjligheten att klara av att utföra fler och nya fysiska aktiviteter 

moment i vardagen. En anledning till att informanterna upplevde en förbättring av de 

kroppsliga funktionerna skulle kunna vara att de var fysiskt aktiva regelbundet under en 

relativt lång tid. Yrkesföreningar för fysiska aktivitet (2015) betonar att just regelbunden 

fysisk aktivitet har positiva effekter på kroppsliga funktioner och på hälsan. Vikten av att vara 

fysiskt aktiv regelbundet blev tydligt då informanterna beskrev att de märkte en försämring i 

sina kroppsliga funktioner om de hade missat att medverka vid något tillfälle. De informanter 

som inte hade fortsatt med fysisk aktivitet vid projektets slut upplevde en tydlig försämring av 

de kroppsliga funktionerna efter bara några veckor. 

 

I tidigare studier (Calugi et al., 2016; Clarke & Coote, 2015) ses fler likheter med denna 

studies resultat. Likheterna visar att fysiskt välbefinnande är en viktig del som bidrar till att 

öka den vardagliga fysiska aktiviteten hos personer med neurologisk skada. Det fysiska 

välbefinnandet innebär ökade fysiska funktionsförmågor, förbättrad rörlighet samt minskad 

värk. I den genomförda studien visade sig förbättring i den fysiska funktionsförmågan bland 

annat genom förbättrad gångförmåga vilket beskrevs som ett viktigt mål att uppnå för att ha 

möjlighet att påverka sin fysiska aktivitet. Genom att uppnå en bättre gångförmåga berättade 

informanterna att vardagsaktiviteter förenklades. Den minskade värken som upplevdes 

beskrevs bidra till både ett fysiskt och psykiskt välbefinnande då smärtan och värken både 

satte spår fysiskt och mentalt.  

 

Kunskap kring fysisk aktivitet 

En av flera orsaker till minskad fysisk aktivitet hos personer med neurologiska skador kan 

bero på låga förväntningar av vad träning ger (Ellis et al., 2013; Rimmer, 2004). Resultatet av 

den genomförda studien visade på att informanternas syn på fysisk aktivitet förändrats till mer 

positiv under projektets gång. Att synen på fysisk aktivitet förändrats skulle kunna bero på att 

det fanns personal som informerade om de positiva effekterna av fysisk aktivitet, men också 

att informanterna märkte att de klarade av att utföra aktiviteten och att det resulterade i 

positiva förbättringar. Under intervjuerna framkom det att det mentala stödet och uppmuntran 

från personal och övriga deltagare var viktigt för att känna sig pushade och att få den fysiska 

aktiviteten att gå framåt. Att uppleva stöd och stöttning av personal och andra deltagare är 

troligtvis en bidragande orsak till att motiveras att fortsätta med fysisk aktivitet, vilket i sin tur 

kan påverka kunskapen om de positiva effekter fysisk aktivitet har. Likheter med detta 

resultat kan ses i en studie av Clarke och Coote (2015) där resultatet visar att den upplevda 



   
 

22 
 

ökade kunskapen om fysisk aktivitet inhämtades dels från instruktörerna men också från att ha 

lyckats med övningar och aktivitetsmoment som bidrog till att deltagarna upplevde ökad 

kunskap om sina förutsättningar.  

 

Olsson och Nilsson (2015) beskriver att personal inom hälso- och sjukvården bör uppmuntra 

och stötta, personer med neurologisk skada att vara aktiva och engagerade i olika aktiviteter 

och sammankomster för att bidra till ökad hälsa. Samma författare påpekar dock att det är lika 

viktigt att hitta en balans mellan aktivitet och vila då det har visat sig vara en hjälp till att må 

bra (Olsson & Nilsson, 2015). Det framkom i den genomförda studien att det kan vara svårt 

att hitta balans mellan aktivitet och vila och att personalens stöttning för att lyckas med detta 

var viktig. Att lära känna sin egen kropp och sin förmåga till fysisk aktivitet beskrevs också 

av informanterna och denna kunskap ansågs nödvändig för att kunna utöva fysisk aktivitet 

självständigt. Den ökade kunskap om fysisk aktivitet och motivation till fortsatt fysisk 

aktivitet som informanterna upplevde att medverkan i projektet bidrog till skulle kunna vara 

en del i att minska stillasittandet i denna grupp. Att minska stillasittandet hos personer med 

funktionsnedsättning anses angeläget då stillasittande fritid är vanligare i denna grupp jämfört 

med resten av befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

En bidragande orsak till ohälsa hos personer med funktionsnedsättning är enligt rapporten 

Onödig hälsa av Arnhof (2008) brister och tillgänglighet i miljön. Informanterna i den 

genomförda studien beskrev att den typ av miljö som projektet genomfördes i var nödvändigt 

för att kunna delta i projektet. Vad gällde den fysiska miljön under projektet så fanns det gott 

om plats i lokalen för hjälpmedel såsom rullstolar och rollatorer, även omklädningsrummen 

och toaletterna var anpassade för personer med fysisk funktionsnedsättning. Den genomförda 

studiens resultat indikerar att det kan vara viktigt att undersöka hur tillgängligheten i miljön 

ser ut samt vilken kunskap det finns hos aktörerna i samhället som bedriver fysisk aktivitet att 

anpassa miljön utifrån allas möjlighet att delta.  

 

Den transteoretiska modellen beskriver fem olika stadier (förnekelsestadiet, 

begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet och vidmakthållandestadiet) för att 

uppnå och bibehålla en förändring (Prochaska et al., 1992). Det tredje och fjärde stadiet är 

förberedelsestadiet respektive handlingsstadiet. Då informanterna medverkade i projektet 

skulle man kunna säga att de befann sig i något av dessa två stadier. Efter medverkan i 

projektet var det många av informanterna som hade börjat utöva fysisk aktivitet regelbundet 
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och fått det till en vana, vilket man skulle kunna se som att de tagit klivet till det femte och 

sista stadiet som benämns som vidmakthållandestadiet. Det femte stadiet innebär att det nya 

beteendet har blivit till en vana som har blivit en naturlig del av ens liv (Prochaska et al., 

1992). Det skulle kunna vara så att det stöd och den stöttning, samt kunskap om vikten av 

fysisk aktivitet som deltagarna fått under projektets gång i stor det har bidragit till detta.  

Om man samtidigt ser till den sociala kognitiva teorin där man betonar att det finns ett 

samspel mellan individ, omgivning och beteende (Bandura, 1977), skulle man kunna tänka sig 

att beteendet har påverkats genom att fysisk aktivitet har utövats i grupp och på så sätt 

möjliggjort att studera andra personer och sin omgivning. En kombination av dessa två teorier 

skulle kunna ses i denna kontext då en vana troligtvis förstärks av att man ser andra i sin 

omgivning utöva fysisk aktivitet och att konsekvensen av det beteendet är positivt. Att det 

samtidigt är personer som upplever en gemenskap och gruppdynamik skulle kunna bidra till 

att förstärka förändring av beteende. Ett begrepp som används i båda dessa teorier är self-

efficacy vilket innebär tilltron till den egna förmågan att genomföra beteendeförändring 

(Glanz, 2015; Bandura, 1977). Resultatet i studien beskrevs bland annat med att man 

upplevde att man litade mer på sig själv och sin förmåga att klara av saker. Man vågade utföra 

aktiviteter som man inte gjorde förut för att man hade tilltro till att man klarade av dessa. 

Detta resultat skulle kunna tolkas som att informanterna upplevde en ökad self-efficacy. 

 

 

Metoddiskussion  

Denna metoddiskussion kommer att utgå från hur trovärdigheten (trustworthiness) i 

kvalitativa studier kan diskuteras utifrån de begrepp som beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004). De begrepp man använder sig av för att beskriva trovärdigheten är giltighet 

(credibility), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability).  Dessa begrepp 

ska inte ses som helt skilda från varandra utan är ett sätt att beskriva trovärdigheten mer 

tydligt och överskådligt (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Giltighet 

Giltigheten i en studie påverkas av hur författaren lyckas beskriva och kommunicera 

forskningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2004; Malterud, 1998). Detta innebär att lyfta 

fram forskarens förförståelse samt beskriva hur urvalsprocessen, datainsamlingsmetoden och 

analysprocessen har gått till.  
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Författaren till denna studie anses ha stor förförståelse för det studerade området med tanke på 

akademisk utbildning och yrkesverksamma bakgrund. Erfarenheten inom kvalitativa studier 

är liten vilket kan ha påverkat genomförandet av studien gällande intervjuteknik och hur 

materialet har analyserats. Författaren till denna studie arbetar inom samma 

verksamhetsområde som projektet Anpassad friskvård ägde rum, men har aldrig varit delaktig 

i projektet. Detta kan ha påverkat resultatet genom att författaren var insatt i projektet och 

snabbt kunde relatera till vad informanterna pratade om. 

 

Att få en stor bredd på informanterna är att eftersträva då detta belyser forskningsfrågan ur så 

många synvinklar som möjligt (Kvale & Brinkman, 2009). Vad gäller informanterna i denna 

studie fanns en bredd gällande kön, ålder och neurologisk skada. I slutet av varje intervju 

sammanfattade författaren vad som hade sagts och informanten hade möjlighet att justera om 

det inte var korrekt uppfattat. Ett resultat kan anses som giltigt om det svarar på det som det är 

avsett att studera (Graneheim & Lundman, 2004) vilket resultatet i denna studie gjorde. 

Studiens resultat kan således anses som giltigt då syftet ansetts besvarat. 

 

Att välja ut meningsbärande enheter kan vara svårt då man riskerar att de innehåller mer än en 

företeelse om de är för stora och att material fragmenteras om de är för små, i båda fallen kan 

viktig information gå förlorad (Graneheim & Lundman, 2004). För att ingen väsentlig data 

skulle riskeras att exkluderas vid analysen diskuterades denna med en forskare med erfarenhet 

inom kvalitativ forskning vilket stärks av Graneheim och Lundman (2004) för att uppnå god 

giltighet. 

 

Tillförlitlighet 

Inom kvalitativa studier är tillförlitlighet en viktig del av trovärdigheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Med tillförlitlighet menas hur författarens arbetssätt förändrats under 

analysprocessen samt hur data förändras över tid. Intervjuerna skedde under en tidsperiod på 

knappt fyra veckor. Eftersom intervjuerna skedde så tätt inpå varandra är det troligt att de 

utfördes på likartat sätt. Möjligheten att intervjutekniken förfinades under tidens 

gång/datainsamlingen finns dock vilket inte kan utesluta att intervjuerna kunde se olika ut. 

Detta tros inte ha påverkat resultaten nämnvärt. Frågorna som ställdes utgick dock alltid 

utifrån frågorna i intervjuguiden vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker 

tillförlitligheten. Längden på intervjuerna kan diskuteras i relation till tillförlitlighet då dessa 

varierade mellan 19–32 minuter. Detta kan ifrågasätta kvaliteten på intervjuerna, dock 
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framgick det i analysprocessen att även de intervjuer som var kortare innehöll mycket 

material som berörde ämnet. Den varierade tidslängden på intervjuerna anses inte ha påverkat 

resultatet då det insamlade materialet besvarade studiens syfte och mättnad uppstod. 

Tillförlitligheten påverkas också av om intervjufrågorna och studiens syfte berör samma 

ämnesområde (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjufrågorna i denna studie ansågs beröra 

studiens syfte och intervjuguiden var densamma under alla intervjuer. För att få bästa möjliga 

kvalitet på det inspelade materialet användes två olika typer av diktafonprogram. Det 

inspelade materialet kunde avlyssnas med god kvalitet.  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär hur resultaten av en studie kan överföras till andra situationer/kontext 

eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004). Samma författare beskriver att det är läsarens 

beslut om resultaten är överförbara eller inte. För att underlätta överförbarheten är det av stor 

vikt att så tydligt som möjligt beskriva och klargöra processerna kring urval, 

tillvägagångssätt, analys av data samt resultatet. För att ge läsaren en bra utgångspunkt för att 

bedöma överförbarheten i denna studie har urval, tillvägagångssätt, analys av data samt 

resultat beskrivits tydligt. En tabell med exempel på analysens olika steg kan ses i 

metodbeskrivningen och citat från intervjuerna kan ses i resultatdelen för att tydliggöra 

överförbarheten. Läsaren har även tillgång till övrigt material i form av bilagor. Om kunskap 

som erhållits i en studie är relevant i ett annat sammanhang anses studien ha hög 

överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Confirmability eller 

bekräftelsebarhet är även det ett begrepp som kan användas för att beskriva trovärdigheten 

(Malterud, 1998). Med det menas forskarens neutralitet och att inte färga data med egen 

förförståelse och hur tydligt resultaten är grundade i datan. Tydligheten kan visas genom citat 

i resultatdelen samt genom tabeller som beskriver hur analysen har gått till. Både citat och 

tabeller återfinns i denna uppsats. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I studien har Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning beaktats 

(Vetenskapsrådet, 2011). Dessa regler och riktlinjer ansågs relevanta för studiens 

genomförande. Det var frivilligt för informanterna att delta och de fick närsomhelst avbryta 

sitt deltagande utan att ange orsak. Resultaten presenterades anonymt och materialet som 

datainsamlingen resulterade i har behandlats konfidentiellt.  
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Vidare forskning 

För att belysa hur den fysiska aktiviteten i vardagen kan påverkas behövs mer forskning. Vad 

gäller vidare forskning är det önskvärt att studera vilka möjligheter och hinder som utgörs i 

samhället samt vad som krävs för att personer med fysisk funktionsnedsättning ska kunna öka 

sin fysiska aktivitetsförmåga. 

 

Klinisk tillämpning 

Resultatet av denna studie kan vara användbart för olika verksamheter inom hälso-och 

sjukvården som kommer i kontakt med denna patientgrupp i syfte att utveckla arbetet kring 

fysisk aktivitet.  I denna rapport har vikten av fysisk aktivitet för att uppnå förbättrad hälsa i 

ett folkhälsoperspektiv belysts flertalet gånger. Politiker och beslutsfattare skulle kunna 

använda resultatet för att förbättra förutsättningarna för att personer med fysisk 

funktionsnedsättning ska kunna vara fysiskt aktiva i samhället. 

 

Slutsats 

Denna studie har identifierat olika byggstenar för att skapa förutsättningar att påverka den 

fysiska aktiviteten i vardagen för personer med fysisk funktionsnedsättning relaterat till 

neurologisk skada. Resultatet visade att ökade resurser, psykiskt- och fysiskt välbefinnande 

samt att tillgå ökade kunskaper kring fysisk aktivitet var viktiga delar i upplevelsen av hur den 

fysiska aktiviteten i vardagen har påverkats genom medverkan i ett projekt med ledarledd 

individanpassad fysisk aktivitet. Genom att belysa dessa delar kan denna studie bidra med 

ökad förståelse för vilka delar som är viktiga för att kunna påverka den fysiska aktiviteten hos 

personer med neurologisk skada. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide  

 

Faktafrågor  
 Namn?  
 Ålder?  
 Neurologisk skada?  
 Hur länge har du deltagit/varit inskriven i projektet? 

 Tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet?  
 

  

Intervjufrågor utifrån studiens syfte  
 Hur upplever du att medverkan i projektet har påverkat din fysiska aktivitet i 

vardagen? 

Följdfrågor att ställa om dessa områden inte berörs i svaret:                     

                     -Organiserad fysisk aktivitet?  
                          - Vardagsaktiviteter/vardagssysslor?  

 

 Vad är det som har bidragit till att aktiviteten har förändrats? 
 

 Vad är viktigt/vad behövs för att påverka den fysiska aktiviteten för dig? 
 

 Hur såg din fysiska aktivitet ut i vardagen innan projektet? Hur ser den ut nu? 

                                Följdfråga för att utveckla ovanstående: 
                              - Berätta hur ser en dag/vecka ut för dig, vilka aktiviteter utför du?  
  

 Hur har projektets utformning påverkat förändringen? (ex. upplägg, personal,      

återkoppling/stöttning, tillgång till utrustning) 

 

 Hur har medverkan i projektet påverkat din syn på fysisk aktivitet? 
 

 

Potentiella allmänna följdfrågor: 

      -Berätta mer...  

-Kan du utveckla... 

       -Förklara mer hur du menar.... 
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BILAGA 2 

Informationsbrev 

 

Hej!  

Jag heter Emma Nyström och är student vid masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala 

Universitet. Informationen i detta brev riktar sig till dig som har deltagit i projektet Anpassad 

Friskvård och du tillfrågas härmed att delta i den studie som beskrivs nedan. Detta brev går ut 

till alla som har deltagit i projektet med tillåtelse av projektledarna. För att delta i studien ska 

du ha någon av diagnoserna Parkinsons sjukdom, Multipel skleros eller stroke. 

 

Under mars kommer jag att genomföra intervjuer med ett antal deltagare i projektet Anpassad 

friskvård med syfte att undersöka hur medverkan i projektet har påverkat den fysiska 

aktiviteten i vardagen.   

 

Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och sker genom ett personligt möte. Vi kommer 

tillsammans överens om vart intervjun ska ske, det som krävs är ett ostört rum. Jag kommer 

att spela in intervjuerna för att kunna analysera materialet. Medverkan är anonym och 

materialet behandlas konfidentiellt. Självklart är det frivilligt att delta i studien och du kan 

närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande.  

 

Det är av stort värde att få information om hur ni som deltog i projektet upplever att er 

medverkan har påverkat er fysiska aktivitet i vardagen. Resultatet kommer att delges de 

ansvariga för projektet samt presenteras i en examensuppsats i masterprogrammet i folkhälsa 

vid Uppsala Universitet.  

 

Hör gärna av dig till mig om du är intresserad av att delta i studien. En vecka efter utskick av 

denna information kommer jag även att ta kontakt via telefon för förfrågan om deltagande i 

studien. 

  

Med vänliga hälsningar   

Emma Nyström  

                                                                                       Handledare: 

Emma Nyström                                                              Õie Umb Carlsson 

Tel     0708-923486                                                        Tel: 018-4716546 

Mail   emma_nys86@hotmail.com                                Mail: oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se 

mailto:emma_nys86@hotmail.com 
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BILAGA 3 

Svarstalong 

 

 

 JA, jag vill delta i studien som beskrivs i informationsbrevet (intervjustudie - anpassad 

friskvård för personer med neurologisk skada). 

Jag har tagit del av informationen och vet att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan välja att avsluta mitt deltagande utan att ange orsak. 

 

 NEJ, jag vill inte delta i studien som beskrivs i informationsbrevet 
 

 

 

Datum: Underskrift: Namnförtydligande: 

 

Telefonnummer: 

Mailadress:  

 

 

 

 

Har du frågor kring studien hör gärna av dig till mig! 

                                                                                                                    

Med vänliga hälsningar 

Emma Nyström 

 

Tel: 0708-923486 

Mail: emma_nys86@hotmail.com 
 


