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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Forskning har visat att träning förbättrar den fysiska förmågan och höjer 

livskvaliteten hos personer med hjärtsvikt. Trots detta är det många personer med hjärtsvikt 

som inte deltar i gruppträning.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som personer med hjärtsvikt, 

som inte deltar i hjärtsviktsgrupp, upplever som hinder respektive möjligheter när de ska ta 

beslut om att delta i gruppträning. 

 

Design: Studien var en kvalitativ studie med deskriptiv design som utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med fem informanter.  

 

Resultat och slutsats: Resultaten, som tolkades utifrån beteendeförändringsmodellen 

Health Action Process Approach (HAPA), av denna studie visade att informanterna upplever 

olika hinder för träningen som har med prioritet, otrygghet, psykisk ohälsa, 

transportproblem och bristande information att göra. I vissa fall väljs träningen också bort på 

grund av att informanterna istället tränar i hemmet. Det största hindret enligt studiens 

resultat var bristen på information. Framförallt har informanterna bristande kunskap om 

träning som en del av behandlingen vid hjärtsvikt, NYHA II-III, och de effekter som 

träningen ger. Detta medför att informanterna inte uppfattar vilka möjligheter som träning i 

hjärtsviktsgrupp ger. De faktorer som uppfattas som positiva med träning har att göra med 

att informanterna uppskattar träningen, att de känner samhörighet med andra i 

träningsgruppen och att de upplever en förbättrad hälsa. 

 

Nyckelord 

Följsamhet, hinder, hjärtsvikt/rehabilitering, möjligheter, träningsmetoder. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

Background: Research has shown that exercise improves the physical ability and improves 

the quality of life for people with heart failure. Despite this, many people with heart failure 

does not participate in group training.  

Aim: The purpose of this study was to describe what factors that people with heart failure, 

who do not participate in heart failure group, perceived as barriers and opportunities when 

they will take the decision to participate in training in heart failure group. 

Design: The study was a qualitative study with descriptive design and was done by semi-

structured interviews with five informants. 

Results and conclusion: The results of this study, which were interpreted by the behavior 

change model, Health Action Process Approach (HAPA), showed that the informants 

perceive different barriers to training which are about priority, insecurity, mental illness, 

transportation problems and inadequate information. In some cases the informants choose 

home training instead of group training. The biggest barrier according to the results of this 

study was lack of information. In particular, informants lack of knowledge about exercise as a 

part of treatment for heart failure, NYHA II-III, and the effects of the training. This means 

that the informants do not perceive the opportunities that training in heart failure group can 

give. The factors that are perceived as positive with training have to do with informants 

appreciate the training, that they feel connected with others in the training group and that 

they experience a health improvement. 
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1. INLEDNING 

Denna studie är ett examensarbete som är en del i sjukgymnastprogrammets utbildning. 

Under en praktikperiod på en vårdcentral träffade vi en hjärtsviktsgrupp, som leddes av två 

sjukgymnaster. Deltagarna tränade styrka och kondition efter individuella träningsprogram 

under en timme vid två tillfällen per vecka. Syftet med denna träning var att deltagarna skulle 

våga anstränga sig trots sin hjärtsvikt, förbättra styrka och kondition och träffa andra 

personer med hjärtsvikt. I denna grupp skedde träningen under övervakade former och det 

var nära till akutvård. Vi funderade på varför vissa individer valde att inte delta i denna 

gruppträning. Vi tyckte att det skulle vara intressant att utforska vilka faktorer som dessa 

individer upplever som hinder och möjligheter med att delta.  

2. BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning som har relevans för denna studie. Först 

redogörs för fakta om hjärtsvikt samt de rekommendationer om fysisk träning som finns för 

personer med hjärtsvikt. Vidare beskrivs hur patienter följer de behandlingsråd de får av 

hälso- och sjukvården. Slutligen presenteras de hinder och möjligheter som tidigare 

forskning belyst vid fysisk träning. 

2.1 Hjärtsvikt 

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är hypertoni och hjärtinfarkt. Hjärtsvikt är ett tillstånd 

då hjärtats pumpförmåga inte kan uppfylla kroppens närings- och syrebehov (Hedner, 2010).  

I Sverige beräknas 180 000-300 000 personer ha symtomgivande hjärtsvikt, d.v.s. 2-3% av 

befolkningen (Schenck-Gustafsson, Kanter & Mårtensson, 2011). Förekomsten ökar med 

stigande ålder och insjuknandet sker ungefär 10 år tidigare för män. I Sverige är 

medianåldern för personer med hjärtsvikt 75 år. Hjärtsvikt delas in i fyra svårighetsgrader 

baserat på symptom och fysisk aktivitetsförmåga enligt New York Heart Association, NYHA 

I-IV, se tabell 1. De flesta diagnostiserade hjärtsviktspatienter finns inom NYHA-grupperna 

II–III (Schenck-Gustafsson et al., 2011). 
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Tabell 1. Svårighetsgrader av hjärtsvikt (Schenck-Gustafsson et al., 2011). 

NYHA I Inga symtom 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter 

fysisk aktivitet vid mer än måttlig ansträngning 

(springa, gå i trappor) 

NYHA III Medelsvår hjärtsvikt med symtom redan vid lätt 

till måttlig ansträngning 

(påklädning, promenad) 

 

NYHA IV Svår hjärtsvikt med symtom på hjärtsvikt redan 

i vila 

 

2.2 Fysisk träning för personer med hjärtsvikt 

Fysisk träning definieras som en aktivitet som är planerad, strukturerad och repetitiv som 

syftar till att bibehålla eller förbättra fysisk förmåga (Caspersen, Powell & Christenson, 1985).  

 

Flera studier har visat att fysisk träning förbättrar hälsan hos personer med hjärtsvikt genom 

att den fysiska förmågan ökar och livskvaliteten blir högre (van Tol, Huijsmansa, Kroona, 

Schothorsta & Kwakkela, 2006; Beckers et al., 2008; Pihl, Cider, Strömberg, Fridlund & 

Mårtensson, 2011; Karapolat et al., 2009; Cowie, Thow, Granat & Mitchell, 2010).   

Vila var dock länge en av de främsta behandlingarna vid hjärtsvikt. Detta har förändrats 

under de senaste 30 åren, då forskning har visat att fysisk träning är en viktig del i 

behandlingen (Socialstyrelsen, 2008b; Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & 

Willén, 2007).  

 

Fysisk träning ökar hjärtats kapacitet och livskvaliteten för personer med hjärtsvikt (van Tol 

et al., 2006). Om man kombinerar konditionsträning med styrketräning, så ger det bättre 

effekt på den fysiska förmågan för personer med hjärtsvikt än enbart konditionsträning 

(Beckers et al., 2008; Pihl et al., 2011). Vid en jämförelse av hemträning och träning på 

sjukhus så fann man i båda grupperna en positiv effekt på funktionell kapacitet och 

livskvalitet bland personer med stabil hjärtsvikt (Karapolat et al., 2009). Cowie et al. (2010) 

fann vid samma jämförelse att de som tränade på sjukhus ökade sin kondition mer än 

hemträningsgruppen. Ingen av grupperna ökade sin fysiska aktivitetsnivå efter 

träningsperioden, även om hemträningsgruppen hade minskat sin dagliga stillasittande tid, 

sex månader efter avslutad träning.  
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År 2008 införde Socialstyrelsen ett tillägg till de Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård 

efter att ha gjort en vetenskaplig granskning och kommit fram till följande slutsats ”Fysisk 

träning är kostnadseffektiv och förbättrar fysisk och psykisk funktion hos personer med kronisk 

hjärtsvikt. Mortalitet och sjukhusvård reduceras av fysisk träning (evidensstyrka 2)” 

(Socialstyrelsen, 2008a, s. 40.). Socialstyrelsen rekommenderar följande: 

”Alla patienter med kronisk hjärtsvikt bör bedömas av sjukgymnast när det gäller fysisk funktion 

och lämpligt träningsprogram. Organiserad individanpassad fysisk träning (konditions- såväl som 

muskelträning) hos sjukgymnast bör erbjudas alla patienter med kronisk hjärtsvikt (prioritet 2)” 

(Socialstyrelsen, 2008b, s. 54). På den vårdcentral som studiens informanter hämtats från 

erbjuds personer med hjärtsvikt att delta i gruppträning av hjärtsviktssköterskan. De som 

tackar nej till gruppträning träffar inte någon sjukgymnast (Leg. sjukgymnast, I. Gustavsson, 

personlig kommunikation, 7 november, 2011). 

2.3 Följsamhet till träning 

Det är vanligt att de råd som patienter får inom hälso- och sjukvården inte följs, detta 

benämns bristande följsamhet (Hansson Scherman, 2008). Fysisk träning innebär för många 

en beteendeförändring. För att bättre lyckas med att genomföra en beteendeförändring bör 

man förutom fakta och information samtala om patientens egna föreställningar, 

förändringsbenägenhet, målsättning, socialt stöd, motivation och hinder. Här är det också 

nödvändigt att beakta patientens levnadsvillkor och övriga förutsättningar (Faskunger, 

2008).  

 

Det är få personer som deltar i träningsgrupper inom hjärtrehabilitering (Carmody, Senner, 

Malinow & Matarazzo, 1980; Jackson, Leclerc, Erskine & Linden, 2004; Mak, Chan & Yue, 

2005; Dolansky, Stepanczuk, Charvat & Moore, 2010). På den vårdcentral som behandlar de 

personer som ingår i föreliggande studie skrivs ungefär 20 personer med hjärtsvikt in per år 

varav ca. 75 % tackar nej till träning i hjärtsviktsgruppen (Leg. sjukgymnast, I. Gustavsson, 

personlig kommunikation, 7 november, 2011).  

Det här är en problematik som även visat sig i forskning från andra länder. Denna forskning 

har visat att en stor del av patienterna med hjärtproblem inte deltar alls eller kortvarigt i 

träningen (Carmody et al., 1980; Jackson et al., 2004; Mak et al., 2005; Dolansky et al., 

2010). I en studie gjord av Dolansky et al. (2010) visade det sig att följsamheten till träning 

var större bland män än bland kvinnor, däremot verkade inte åldern ha någon betydelse 

bland kvinnorna, men bland männen var följsamheten bättre hos yngre män.  

Iso-Ahola et al. (2006) har visat att det är viktigt att individen upplever träningen som rolig, 

d.v.s. har en intern motivation, för att träningen ska fortgå under en längre tid. Deltagandet i 

fysisk aktivitet ger då en känsla av autonomi (frihet och kontroll), kompetens och glädje. 
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Tränar en individ däremot p.g.a. extern motivation, såsom att gå ner i vikt eller för att någon 

säger att du ska, så fortgår träningen bara under kortare perioder (Iso-Ahola et al., 2006). En 

annan anledning till att individen tränar under en längre period är den sociala gemenskapen 

som gruppträning ger (Cyarto, Brown & Marshall, 2006). 

En bra metod för att öka aktivitetsnivån bland patienterna i primärvården har visat sig vara 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, (Kallings, Leijon, Hellenius & Stahle, 2008; Leijon, Bendtsen, 

Nilsen, Festin & Stahle, 2009). FaR innebär ”en individanpassad skriftlig ordination på fysisk 

aktivitet till patienter som behöver öka eller ändra sin fysiska aktivitetsnivå ur hälsosynpunkt” 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 102). Vid FaR ordineras fysisk aktivitet av hälso- och 

sjukvården, men själva aktiviteten sker utanför vården. FaR är lämpligt att skriva ut till 

patienter med sjukdomar där en del av behandlingen är fysisk aktivitet enligt Statens 

folkhälsoinstitut (2011). Hjärtsvikt är en sjukdom där en del av behandlingen är fysisk 

aktivitet (Socialstyrelsen, 2008b).  

2.4 Hinder och möjligheter 

Med hinder menar författarna faktorer som försvårar för en beteendeförändring eller medför 

negativa konsekvenser av beteendet och med möjligheter faktorer som underlättar för en 

beteendeförändring eller medför positiva konsekvenser av beteendet.  

Det finns olika anledningar till att människor inte börjar träna. Hög kostnad för träning kan 

vara en orsak, tidsbrist, lågt självförtroende och att inte våga gå till gruppträning ensam kan 

vara hinder för träning också bland människor som inte har någon sjukdom (Withall, Jago & 

Fox, 2011).  

I en kinesisk studie av patienter med olika hjärtsjukdomar undersöktes vilka hinder de 

upplevde för att delta i hjärtrehabiliteringsprogram (Mak et al., 2005). Hinder för träning är 

att patienterna känner sig fysiskt otränade, upplever tidsbrist eller att de väntar på en 

hjärtintervention. En del patienter väljer också att träna på egen hand och känner därför inte 

något behov av att delta i ett hjärtrehabiliteringsprogram. Ytterligare ett hinder är upplevd 

rädsla för att utföra konditionstest.  

Elward, Larson och Wagner (1992) har visat att även om 50 % av äldre personer inte har 

någon restriktion för fysisk aktivitet är det färre än 20 % som tränar regelbundet på så pass 

hög intensitet så att konditionen förbättras. Det har visat sig att om man har två eller fler av 

följande sjukdomar: hjärtsjukdomar, hypertoni, artrit och emfysem, så tränar man mer sällan 

än de som inte har det. Personer med god uppfattning om den egna hälsan och en mer positiv 

syn på den personliga hälsan tränar oftare.  
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Det har även visat sig att patienter med kranskärlssjukdom, som deltar i sjukhusförlagd 

träning på morgonen, tränar mer jämfört med patienter som tränar på eftermiddagen 

(Petter, Blanchard, Kemp, Mazoff & Ferrier, 2009). Dessutom tränar patienter som får 

utbildning eller träningskonsultation mer än patienter som inte får det. Den starkaste 

anledningen till att människor börjar träna är en stark tilltro till att man ska klara av 

aktiviteten, vilket benämns self-efficacy (Petter et al., 2009). 

De fördelar som personer med alzheimers sjukdom ser med att träna är att det kan reducera 

symtomen, delta i träning för forskningens skull och för att minimera bördan för deras 

vårdgivare (Suttanon, Hill, Said, Byrne & Dodd, 2012). En faktor som ökar chansen att 

personen börjar träna är om de får en rekommendation att börja träna av vårdpersonal. 

Tidigare träningserfarenhet och en positiv inställning till träning är också anledningar till att 

människorna börjar träna igen. En anledning till att människor börjar träna och fortsätter 

med träningen är de fördelar personen ser med träningen (Suttanon et al., 2012). 

2.5 Teoretisk referensram 

Det finns flera olika modeller för beteendeförändringar där nya modeller utvecklats ur äldre 

modeller. En modell är den socialkognitiva modellen Health Action Process Approach, 

HAPA, (Ogden, 2007). Denna modell försöker förstå sambandet mellan individens tro och 

beteende.  

Enligt HAPA består en beteendeförändring av en motivationsfas och en medveten 

handlingsfas. I motivationsfasen bestämmer sig individen för att utföra en 

beteendeförändring eller inte. I denna fas baseras individens beslut på resultatförväntningar, 

riskuppfattningar och self-efficacy. Resultatförväntningar spelar en viktig roll i 

motivationsfasen när individen väger hinder och möjligheter av konsekvenserna av en 

beteendeförändring. Riskuppfattningar innefattar t.ex. en persons tankar om hur allvarlig 

sjukdomen är och hur sårbar individen känner sig. Det är också viktigt att individen tror på 

sin förmåga att utföra en viss aktivitet, self-efficacy, för att lyckas med beteendeförändringen. 

Individens resultatförväntningar, riskuppfattningar och self-efficacy leder eventuellt vidare 

till en intention till handling. 

Därefter planerar individen hur den ska påbörja och upprätthålla beteendet i handlingsfasen. 

I handlingsfasen påverkas individen av kognitiva, omgivnings- och beteendefaktorer. De 

kognitiva faktorerna innefattar handlingsplanering och handlingskontroll. Exempel på 

handlingsplanering kan vara att man föreställer sig vilken nytta träning skulle kunna göra. 

Handlingskontroll skulle kunna vara att bestämma sig för att prioritera träningen framför 
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andra aktiviteter vid samma tidpunkt. Dessa kognitiva faktorer speglar individens 

målmedvetenhet.  

Även hinder och möjligheter i omgivningen påverkar individen i handlingsfasen. Individen 

kan uppleva olika hinder i omgivningen som försvårar beteendet, vilket skulle kunna vara 

t.ex. avståndet till träningslokalen. Möjligheter i omgivningen som underlättar för 

beteendeförändringen kan vara t.ex. social support, en anhörig som uppmuntrar till träning. 

Beteendefaktorer har inte definierats närmare av Ogden (2007). Enligt författarna påverkar 

beteendefaktorer individen i alla delar av HAPA, eftersom beteende är allt som individen gör, 

tänker och känner.  

Ogden (2007) betonar att self-efficacy är viktig i både motivations- och handlingsfas i HAPA. 

Åsenlöf (2009) har förklarat self-efficacy som ”En individs tilltro till sin egen förmåga att utföra 

att speciellt beteende i en specifik situation” (s. 16).  I situationer med besvärliga omständigheter 

är individens self-efficacy synnerligen intressant. Åsenlöf (2009) beskriver även self-efficacy 

som ”en kognitiv bild av sig själv” (s. 16).  

För att utveckla en intention till att handla är det viktigt att individen har en hög self-efficacy 

för uppgiften (Ogden, 2007). I handlingsfasen främjar hög self-efficacy de kognitiva 

faktorerna handlingsplanering och handlingskontroll, vilket medför att individen kan påbörja 

och bibehålla beteendet trots olika hinder (Ogden, 2007).  Sammanfattningsvis så ökar 

möjligheten att individen lyckas med att besluta sig för en förändring, påbörja och fortsätta 

med aktiviteten om man har en hög self-efficacy. Om en individ inte har någon erfarenhet av 

ett beteende, så kommer resultatförväntningar att ha en starkare påverkan på intentionen att 

handla än self-efficacy (Chiu, Lynch, Chan & Berven, 2011). De olika faserna i HAPA 

åskådliggörs i figur 1 (Ogden, 2007). 
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Omgivningsfaktorer  

 

 

 

Figur 1. Modell för beteendeförändring enligt Health Action Process Approach (Ogden, 2007). 

Översatt från engelska till svenska av författarna. 

 

2.6 Problemformulering 

Det finns många personer med hjärtsvikt i Sverige och studier har visat att träning är bra för 

personer med hjärtsvikt. Socialstyrelsen (2008b) rekommenderar att personer med 

hjärtsvikt med klassificering NYHA II och NYHA III, ska bedömas av sjukgymnast och få ett 

individuellt anpassat träningsprogram, eftersom träning är en del av behandlingen. 

Samtidigt har tidigare forskning visat att det är få som deltar i rehabiliterande träning. De 

finns få studier gjorda där man undersöker upplevelser av hinder och möjligheter vid beslut 

om att delta i gruppträning för personer med hjärtsvikt. Med denna studie önskar vi få en 

ökad förståelse om detta. Om sjukgymnasten vet mer om vad människor upplever vara 

möjligheter och hinder till gruppträning kan sjukgymnasten utforma träningen på flera olika 

sätt för att den ska passa individen. Dessutom behöver hjärtsviktssköterska och sjukgymnast 

ha goda kunskaper om de faktorer som påverkar vid en beteendeförändring. 

Self-efficacy 

Intention Resultatförväntningar 

 

Kognitiva faktorer 

 

Riskuppfattningar 

 
Sjukdomens 

allvarlighetsgrad 

 

Individens 

upplevda sårbarhet 

Handlings-

planering 

Handlings-

kontroll 

Handling 

Hinder och 

möjligheter i 

omgivningen 

Motivationsfas Handlingsfas 

Social 

stöttning 

Möjligheter 

med en 

beteende-

förändring 

Hinder för 

beteende-

förändring 



 

8 
 

3. SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva vilka faktorer som personer med hjärtsvikt, som inte 

deltar i hjärtsviktsgrupp, upplever som hinder respektive möjligheter när de ska ta beslut om 

att delta i träning i hjärtsviktsgruppen. 

4. METOD 

När man som forskare är intresserad av människors upplevelser, tankar och känslor är den 

kvalitativa forskningsmetoden lämplig. Med en kvalitativ utgångspunkt för forskningen 

intresserar vi oss nämligen för olika människors upplevelser av världen och antar således att 

de har skilda bilder av verkligheten (Merriam, 1994). För att förstå hinder och möjligheter 

utifrån informantens synvinkel, vilket är syftet med denna studie, så har en semistrukturerad 

kvalitativ forskningsintervju använts, vilket är lämpligt enligt Kvale och Brinkmann (2009).  

4.1 Design 

Denna studie var en kvalitativ studie. Den hade en deskriptiv design och genomfördes med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer (Domholdt, 2005). 

4.2 Material 

4.2.1 Urval 

Urvalet i denna studie var ändamålsenligt från en vårdcentral i en mellanstor stad i Sverige. 

Det var fem personer som deltog i studien, fyra män och en kvinna i åldern 62-84 år med 

hjärtsvikt, kategori NYHA II-III. Enligt Trost (2010) är fyra till åtta intervjuer ett bra antal. 

Med fler intervjuer blir materialet svårt att hantera och överblicka. Några få väl utförda 

intervjuer är mer värdefulla än många sämre utförda intervjuer. Samtidigt är det viktigt att 

genomföra nya intervjuer ända tills man når en mättnad, d.v.s. nya intervjuer ger ingen 

ytterligare information (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

4.2.2 Inklusionskriterier 

Nedanstående inklusionskriterier användes i studien: 

 person med hjärtsvikt  

 person som förstår och talar svenska 

 har remitterats från läkare till hjärtsviktsköterska 

 har erbjudits träning i hjärtsviktsgrupp 

 har avböjt träning i hjärtsviktsgrupp 
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 ska ha haft diagnosen hjärtsvikt under minst tre månader innan de tillfrågats om att 

delta i studien 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum i november och december 2011 i form av en semistrukturerad 

kvalitativ forskningsintervju. Innan intervjuerna ägde rum läste författarna litteratur om hur 

intervjun skulle genomföras (Trost, 2010; Kvale et al., 2009).  

Vid intervjuernas genomförande användes huvudsakligen öppna frågor, detta för att få så 

fylliga svar som möjligt. En lista med frågeområden användes, en så kallad intervjuguide, för 

att hålla fokus på syftet med intervjun (Trost, 2010). Intervjuguiden, se bilaga A, innehöll 

frågeområden och exempel på frågor och följdfrågor för att utveckla svaren. Denna 

intervjuguide undersökte vilka faktorer som personer med hjärtsvikt, som inte deltar i 

hjärtsviktsgrupp, upplever som hinder respektive möjligheter vid beslut om deltagande i 

hjärtsviktsgrupp. En pilotintervju med en person med hjärtsvikt, som uppfyllde 

inklusionskriterierna, genomfördes för att kontrollera att frågorna var relevanta för att nå 

syftet och för att författarna skulle få öva på att intervjua. Frågorna fungerade bra och 

författarna bestämde sig därför för att använda pilotintervjun i studien.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Rekryteringen skedde genom att en av sjukgymnasterna som leder hjärtsviktgruppen 

kontaktade hjärtsviktsköterskorna för att få uppgifter om personer som avböjt träning i 

hjärtsviktsgruppen. Hjärtsviktssköterskorna lämnade namn och telefonnummer på de 

personer, som de ansåg hade tillräcklig kognitiv förmåga för att genomföra en intervju, till 

sjukgymnasten.  

Sjukgymnasten kontaktade de utvalda personerna och informerade om studiens syfte samt 

frågade om de ville delta i en intervju. En av de utvalda personerna tackade nej till att delta. 

Därefter ringde författarna de personer som tackat ja till att delta i studien och bestämde tid 

för en intervju. Av dessa personer var det en som inte var anträffbar per telefon och därför 

uteslöts ur studien. De informerades om individskyddskravet, vilket de även kunnat läsa om i 

informationsbrevet (se bilaga B), som de fick per post en till sju dagar innan intervjun ägde 

rum.  

Enligt Trost (2010) ska miljön vara trygg och ostörd där intervjun sker, utan andra åhörare. 

För att informanterna skulle känna sig trygga genomfördes intervjuerna i intervjudeltagarens 

bostad efter dennes godkännande. I två av fallen genomfördes intervjuerna med 

informantens partner hemma. I det ena fallet satt partnern i samma rum och hjälpte till att 

svara på vissa frågor. I det andra fallet satt partnern i ett annat rum och kommenterade kort 
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ett av informantens svar. Det faktum att informantens partner mer eller mindre var åhörare 

upplevdes inte som störande. Intervjuerna pågick mellan 17 och 67 min. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, efter individens godkännande. Författarna 

upplevde att samtalen genomfördes utan fokus på inspelningen.  

Varje intervju inleddes med att repetera individskyddskravet. Båda författarna deltog vid 

varje intervju där en var ansvarig för intervjun och den andra spelade in samtalet, skrev 

anteckningar och ställde kompletterande frågor. Författarna turades om att vara ansvariga 

för intervjun. Intervjun blir oftast bättre om det är två samspelta intervjuare, det resulterar i 

en större mängd information och bättre förståelse (Trost, 2010).  

Av de fem informanterna exkluderades en man p.g.a. att den informanten inte hade blivit 

erbjuden träning i hjärtsviktsgrupp. Detta medförde att åldern på informanterna blev 71-84 

år. 

4.5 Dataanalys 

Författarna har inspirerats av Granskär et al:s (2008) kvalitativa analysmetod för att 

undersöka och tolka texterna. Granskär et al. (2008)  använder sig av analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema för att analysera 

intervjutexten. Analysenheten utgörs av hela intervjutexten och domän är delar av texten 

som handlar om den aktuella studiens syfte. Meningsenhet är en del av texten som hör ihop 

genom sitt innehåll och sammanhang, det kan vara ord, meningar eller textstycken. Vid 

kondensering förkortas innehållet i meningsenheten utan att förändra betydelsen. Vid 

abstraktion lyfts innehållet till en högre logisk nivå. Vid kodning får meningsenheten en 

etikett som beskriver dess innehåll kort. En kategori består av flera koder med liknande 

innehåll. Kategorierna kan även indelas i underkategorier. Teman sammanbinder flera olika 

kategorier med liknande innehåll (Granskär et al., 2008). 

Författarna valde att använda sig av analysenhet, domän, meningsenhet, kod, underkategori 

och kategori. Underkategorierna skapades innan kategorierna. Användandet av teman 

uteslöts, eftersom kategorierna inte gick att sammanbinda ytterligare, enligt författarna. 

Analysen började med att intervjuerna överfördes till dator och transkriberades ordagrant för 

att underlätta analysen. Transkriberingarna delades upp mellan författarna. Pauser längre än 

fyra sekunder togs med men inte ljud som t.ex. harklingar och bekräftande hummande, 

såsom ”Mm” och ”Jaa”. Först läste författarna igenom materialet var för sig och därefter 

tillsammans för att få ett helhetsintryck. Därefter skapades två domäner utifrån studiens 

syfte, hinder och möjligheter. Sedan söktes meningar som svarade mot syftet med intervjun. 

Meningarna markerades med markeringspenna. När hela texten var genomläst och markerad 
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sattes meningarna in i en tabell under meningsenhet, under rätt domän. Därefter kodades 

meningsenheterna, vilket innebar att meningen förkortades till en kod. Underkategorier 

skapades där koden skrevs om till en mer kortfattad beskrivning av meningen. 

Underkategorier med liknande innehåll samlades under samma kategori, enligt exemplet i 

tabell 2. Därefter sorterades kategorierna in i modellen för beteendeförändring, HAPA, se 

figur 2. På detta sätt kunde författarna se i vilka delar av motivations- och handlingsfasen 

informanterna upplevde hinder och möjligheter. Detta tydliggör i vilka delar av faserna som 

det finns möjlighet att påverka informanterna i beteendeförändringsprocessen.  

 

 

Tabell 2. Exempel på strukturering från meningsenhet till kategori (Granskär et al., 2008). 
 

Domäner Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

 

 

 

 

Hinder 

 

 

 

 

”Det skulle vara 

bra om det var 

lite närmare” 

(ID2) 

För långt bort Avstånd  

 

 

Transport-

problem 

 

 

”Det var så 

svårt att 

komma dit när 

de drog 

körkortet!” 

(ID3) 

Svårt utan körkort Avstånd 

 

 

Möjligheter 

”Bli lite bättre” 

(höftproblem) 

(ID1) 

Minskad höftsmärta Minskad 

smärta 

 

 

Förbättrad 

hälsa ”Kanske man 

blir lite 

piggare” (ID4) 

Lite piggare Orka mer 

 

 

4.6 Etiska överväganden  

Det finns två huvudkrav, individskyddskravet och forskningskravet, när man gör en studie. 

Forskningskravet innebär att undersökningen ska hålla hög kvalitet och innehålla väsentliga 

frågor (Vetenskapsrådet, 2002). Uppfyllelse av detta krav skedde genom att författarna sökte 

och läste om den tidigare gjorda forskningen inom området samt valde en relevant metod till 

studiens syfte. Individskyddskravet delas upp i fyra allmänna krav: informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För 

att uppfylla dessa krav fick informanten information om studien och individskyddet både 

muntligt och skriftligt. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst om så 

önskades. För att undvika att informanten uppfattar det som maktövergrepp med två 

intervjuare (Trost, 2010) satt den ena författaren tyst och lyssnade och kompletterade med 

frågor vid behov medan den andra författaren intervjuade. 

All information behandlades konfidentiellt och materialet fick bara användas till denna 

studie. Intervjumaterialet avidentifierades så att det inte kunde kopplas samman med en viss 

informant. Under forskningsarbetet lästes materialet bara av författarna.  Intervjudeltagarna 

fick ge ett muntligt samtycke till deltagande i denna studie och tillfrågades om det ville ta del 

av det färdiga examensarbetet, som då kommer att skickas. När examensarbetet är godkänt 

kommer alla inspelade ljudfiler och all text i datorn att raderas och handskrivna och 

utskrivna intervjutexter kommer att förstöras i en dokumentförstörare. 

5. RESULTAT 

Efter analys av intervjuerna utkristalliserade sig nio kategorier under de två domänerna 

hinder och möjligheter, se tabell 3. Under hinder skapades sex kategorier: prioritering, 

otrygghet, psykisk ohälsa, transportproblem, hemträning och bristande information. Under 

möjligheter skapades tre kategorier: omtyckt aktivitet, samhörighet och förbättrad hälsa. 

Tolkningen av analysen gjordes med hjälp av Health Action Process Approach, HAPA 

(Ogden, 2007). En sammanställning av kategorierna i modellen HAPA återfinns i figur 2, s. 

16. Varje citat från intervjuerna följs av ett nummer som representerar en informant (ID 1‐4). 
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Tabell 3. Sammanställning av kategorier under de två domänerna hinder och möjligheter.  

Domäner Underkategori Kategori 

 

 

 

 

Hinder 

Andra aktiviteter samtidigt Prioritering 

Tidsbrist 

Saknar sällskap till träning Otrygghet 

Psykisk obalans Psykisk ohälsa 

Beroende av skjuts Transportproblem 

Avstånd 

Hemträning Hemträning 

Levnadsvanor Bristande information 

 Glömska 

 

 

 

Möjligheter 

Rolig aktivitet Omtyckt aktivitet 

Identifiering Samhörighet 

Viktnedgång  

 

Förbättrad hälsa 

Minskad smärta 

Orka mer 

Må bättre 

 

5.1 Hinder  

Hinder är faktorer som försvårar en beteendeförändring och i denna studies resultat 

återfinns hindren i omgivningsfaktorer, kognitiva faktorer, riskuppfattningar och 

resultatförväntningar, vilka är olika beståndsdelar i HAPA (Ogden, 2007). 

5.1.1 Prioritering 

I kategorin prioritering hamnade uttalanden från två av informanterna. Den ena sa att andra 

aktiviteter vid samma tidpunkt var ett hinder för att delta. Den andra tyckte att det inte fanns 

tid för att träna i dagsläget. Samtidigt uttryckte denna person att tidsbristen bara var en 
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bortförklaring till att inte delta i gruppträningen. ”Jag har sagt att just nu har jag inte tid eller 

vad man ska skylla på” (ID4).  Med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram, HAPA 

(Ogden, 2007), placeras denna kategori som ett hinder under handlingskontroll bland 

kognitiva faktorer. Detta innebär att informanten prioriterar andra aktiviteter vid samma 

tidpunkt framför träning. 

5.1.2 Otrygghet 

Under kategorin otrygghet uttryckte en informant behovet av sällskap till träningen. 

Informanten uttryckte en önskan om att få ta med grannen eller frun till gruppträningen. 

Författarna har tolkat detta uttalande som ett hinder i den sociala stöttningen under 

omgivningsfaktorer i HAPA (Ogden, 2007). 

5.1.3 Psykisk ohälsa 

I kategorin psykisk ohälsa återfanns en informants upplevelse. Den hade drabbats av flera 

tråkigheter inom släkten, vilket medförde många resor och informanten kände sig mycket 

trött och hade svårt att över huvudtaget fokusera på sin egen träning. Detta tolkas som 

bristande self-efficacy i HAPA (Ogden, 2007). Det kan även tolkas som individens upplevda 

sårbarhet under riskuppfattningar. Informanten tror sig inte ha förmågan att orka med 

träning i dagsläget, vilket blir ett hinder för en beteendeförändring. 

5.1.4 Transportproblem 

När det gäller kategorin transportproblem uppgav tre av informanterna att de hade problem 

att ta sig till gruppträningen på vårdcentralen. Avståndet till vårdcentralen, där 

gruppträningen ägde rum, var 4-16 km från informanternas bostäder. Detta har tolkats som 

ett hinder i omgivningen, som återfinns under omgivningsfaktorer i HAPA (Ogden, 2007). 

En var beroende av att få skjuts av anhörig, eftersom avståndet till vårdcentralen var för långt 

för att både orka gå dit, träna och gå hem. Även den andra informanten tyckte att avståndet 

till träningslokalen var ett hinder. Den tredje personen hade fått körkortet indraget och den 

enda bussförbindelsen var en skolbuss som gick på morgonen och eftermiddagen. Dessutom 

upplevde denna informant svårigheter med att köpa bussbiljett. Vid frågan om informanten 

skulle träna om vårdcentralen låg inom 100 meters avstånd svarade personen att det inte 

hade någon betydelse. 

5.1.5 Hemträning 

Kategorin hemträning innefattas av två informanters upplevelser. Den ena tyckte att den 

tränade så mycket hemma, genom att trampa testcykel, boxa på boxboll och gå promenader. 

Den andra hade provat på gruppträningen under några månader för fem till tio år sedan, men 

tyckte att arbetet hemma på gården gav mer än gruppträningen. Författarna tolkar detta som 

att informanterna tyckte att de inte behövde gruppträning vilket placeras under 
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handlingskontroll bland kognitiva faktorer i HAPA (Ogden, 2007). Med handlingskontroll 

menar författarna att informanterna prioriterade träning i hemmet framför gruppträning på 

vårdcentralen. 

5.1.6 Bristande information 

I denna kategori redovisas vilken information informanterna kom ihåg från hälso- och 

sjukvården. Ingen informant återger då träning som en viktig del i behandlingen. Författarna 

har tolkat denna brist på information om träning som ett hinder under resultatförväntningar 

i HAPA (Ogden, 2007). Informanterna väger där hinder och möjligheter och då de inte har 

kunskap om fördelarna med träning, så har de svårt att motivera sig till träning. ”Men det är 

klart att som läkaren har ju sagt att det är ingenting, jag kan inte motionera, bli bättre för att jag 

motionerar massor och sånt där” (ID4). Samtliga informanter uppger att de inte kommer ihåg 

all information. En av informanterna berättar att den fick en broschyr med information av 

hjärtsviktssköterskan. Informanten kommer endast ihåg att det inte var bra att äta fet mat. 

Ytterligare en informant hänvisar till broschyren. Den kom inte ihåg innehållet utan hämtade 

den och läste innantill. En av informanterna uttryckte sig på följande sätt: ”Ja, det är klart jag 

är ju dålig på att fråga själv så jag tänker att jag får ta det som de säger och så tar jag åt mig lite 

grann och sen så glömmer man en del” (ID4). Riskuppfattningar handlar om hur allvarlig 

individen upplever att sjukdomen är och individens upplevda sårbarhet. En informant fick 

rådet att inte åka till Thailand för att det skulle vara svårt för informanten att klara av fukten 

och värmen. Två informanter avråddes från att grovarbeta p.g.a. sin hjärtsvikt. Dessa 

uttalanden ingår i HAPA:s riskuppfattningar (Ogden, 2007). Två informanter uttryckte att 

det är bra att röra på sig och motionera genom att gå promenader, men utför i dagsläget inte 

detta. Bristen på ihågkommen information kan även hamna under handlingsplanering bland 

kognitiva faktorer i HAPA (Ogden, 2007), eftersom de inte kan föreställa sig nyttan av 

träningen.  

5.2 Möjligheter 

Möjligheter är faktorer som underlättar för en beteendeförändring och i denna studies 

resultat återfinns de i resultatförväntningar, kognitiva faktorer och omgivningsfaktorer, vilka 

är olika beståndsdelar i HAPA (Ogden, 2007). 

5.2.1 Omtyckt aktivitet 

Under kategorin omtyckt aktivitet återfanns en informants åsikt. Denna person efterfrågade 

en rolig aktivitet att utföra. Detta tolkar författarna som en möjlighet under 

resultatförväntningar i HAPA (Ogden, 2007).  
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5.2.2 Samhörighet 

I kategorin samhörighet uttryckte en informant att gruppträningen skulle kunna vara en 

möjlighet att träffa andra människor med samma problem. Författarna tolkar detta som en 

möjlighet under social stöttning bland omgivningsfaktorer i HAPA (Ogden, 2007). 

5.2.3 Förbättrad hälsa 

När det gäller kategorin förbättrad hälsa så hade två av informanterna flera olika uttryck för  

att gruppträningen skulle kunna förbättra deras hälsa. En av informanterna såg möjligheten  

att må bättre genom att gå ner i vikt, förbättra sin kondition samt att höftsmärtan skulle  

minska. Den andra tänkte sig att man kanske kunde bli lite piggare av att träna. Detta tolkar  

författarna som möjligheter under resultatförväntningar i HAPA (Ogden, 2007). Detta kan  

även hamna under handlingsplanering bland kognitiva faktorer i handlingsfasen, där  

informanten föreställer sig vilken nytta träning kan göra för kroppen. 

 

5.3 Kategorier från resultatet insatta i HAPA 
 

Figur 2. Kategorierna från resultatet insatta i Health Action Process Approach (Ogden, 2007). Hinder 

är markerade med ett minustecken/röd ruta och möjligheter med ett plustecken/grön ruta. 

 

Self-efficacy 

Intention Resultatförväntningar 

 

Kognitiva faktorer 

 

Riskuppfattningar 

 
-Bristande 

information 
-Psykisk ohälsa 

-Bristande 

information 

-Prioritering   

-Hemträning 

 

Handling 

Motivationsfas Handlingsfas 

Omgivningsfaktorer  

 

+Omtyckt 

aktivitet 

+Förbättrad 

hälsa 

-Bristande 

information 

-Psykisk ohälsa 

-Transport-   

problem 
-Otrygghet 

+Samhörighet 

+Förbättrad 

hälsa 
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6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som personer med hjärtsvikt, som inte 

deltar i hjärtsviktsgrupp, upplever som hinder respektive möjligheter vid beslut om att delta i 

träning i hjärtsviktsgruppen. 

I denna del diskuteras hur syftet besvarats med den valda metoden samt det resultat som 

studien gav. Även studiens trovärdighet och etik diskuteras samt behovet av framtida 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Vid kvalitativ forskningsintervju söker man inte efter en sanning utan sanningen hos just de 

individer man intervjuat i den aktuella situationen (Kvale et al., 2009). Detta betyder att 

resultatet inte innefattar endast en sanning, utan flera. Då syftet med denna studie var att 

beskriva vad människor upplever vara hinder och möjligheter vid beslut om att delta i 

gruppträning, var den kvalitativa forskningsintervjun en lämplig metod, eftersom den gjorde 

det möjligt att få ta del av intervjudeltagarens känslor och tankar (Kvale et al., 2009). En 

deskriptiv design användes för att den var lämplig att använda när informanternas 

upplevelser ska beskrivas (Domholdt, 2004).  

 

Urvalet skedde genom att hjärtsviktsköterskorna gav förslag på vilka personer som kunde 

kontaktas, utifrån vilka de tyckte det var lämpligt att intervjua. Detta skulle kunna påverka 

resultatet, eftersom hjärtsviktssköterskan valde ut informanterna. Enligt Trost (2010) är 

risken att urvalet styrs, så att intressanta personer väljs ut att intervjua. Då informanterna 

var i åldern 71-84 år, så visade det sig att de ibland hade svårt att komma ihåg händelser och 

upplevelser, vilket kan vara en felkälla i studien. Lövdén et al. (2004) fann i sin studie att det 

episodiska minnet, d.v.s. minnet för specifika händelser, försämras med stigande ålder. 

 

Intervjun var semistrukturerad, vilket gav informanterna möjlighet att ge en utförligare 

berättelse. Intervjun genomfördes med hjälp av en intervjuguide, som var en hjälp till 

författarna för att hålla intervjun inom ramarna för studiens syfte (Trost, 2010). Den innehöll 

frågeområden med exempel på frågor och följdfrågor för att fördjupa svaren. Eftersom 

intervjuguiden utformades av oss författare, så påverkade vår förförståelse vilka 

frågeområden vi använde för att få svar på vårt syfte med studien.  Vid utformandet av 

intervjuguiden kan författarna ha påverkats av den litteratur de läst innan och deras tankar 

om vad som skulle kunna vara hinder och möjligheter vid beslut om deltagande i 

gruppträning. Vi använde oss till stor del av öppna frågor, men fick även använda oss av 

slutna frågor när intervjudeltagarna svarade kortfattat eller hade svårt att förstå den öppna 
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frågan. Vid slutna frågor kan det vara svårt att få ett uttömmande svar på personens 

upplevelser (Kvale et al., 2009). Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, vilket var en fördel 

för författarna då all information kunde transkriberas och därefter analyseras. Författarna 

upplevde inte att informanterna hämmades av inspelningen.  

 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att göra kvalitativa intervjuer, vilket eventuellt 

medförde att vi inte fick fram all information. Vi hade som mer erfarna intervjuare kunnat 

ställa fler följdfrågor för att få intervjudeltagarna att berätta mer om sina upplevelser. Det var 

dock en fördel att vara två intervjuare, eftersom det fanns möjlighet att ställa kompletterande 

frågor av den icke ansvarige intervjuaren. Detta kan då ge mer information om intervjuarna 

är samspelta (Trost, 2010), vilket författarna upplever sig vara. En pilotintervju genomfördes 

för att kontrollera att intervjuguiden fungerade bra och för att författarna skulle få öva på att 

intervjua. En intervju är dock för lite för att bli en erfaren intervjuare och vi ansåg att 

pilotintervjun var lika givande som följande intervjuer. Det krävs mycket träning för att bli en 

bra intervjuare, men det är ingen garanti att man blir det i alla fall (Trost, 2010). Det var stor 

skillnad mellan olika informanter på hur mycket de berättade om sina upplevelser. Vissa 

svarade väldigt kortfattat på frågorna medan andra gav utförligare svar. Det finns också en 

risk att informanterna inte är sanningsenliga när de svarar på frågorna utan vill vara 

intervjuaren till lags och ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha (Kvale et al., 2009). 

En fördel med denna studie var att intervjuerna skedde i informanternas bostäder där de 

kände sig trygga (Trost, 2010). Vid två av intervjuerna var informantens partner hemma. Det 

kan både vara för- och nackdelar med det. Fördelen kan vara att intervjudeltagaren får hjälp 

att komma ihåg fakta. Nackdelen kan vara att man inte säger precis som man känner när 

man har en anhörig i närheten. Författarna hade avsatt gott om tid för varje intervju, så vi 

kände ingen tidspress och upplevde inte heller att informanterna kände det. 

Analysmetoden som användes anses som lämplig för denna studie, eftersom den gjorde det 

möjligt att urskilja det väsentliga ur texten och skapa övergripande kategorier för att besvara 

studiens syfte (Granskär et al., 2008). Då vi var två författare som läste och analyserade var 

risken mindre att vi missade viktig information i texten. Då författarna modifierade Granskär 

et al:s (2008) kvalitativa innehållsanalys något, kan det ha påverkat resultatet genom att inga 

teman skapades. Författarna skulle med teman kunna få en mer övergripande bild av hinder 

och möjligheter, men ser inte att syftet skulle besvarats på ett bättre sätt genom detta. En 

beteendeförändringsmodell, HAPA (Ogden, 2007), användes för att underlätta tolkningen av 

analysen. Med hjälp av HAPA kunde vi analysera vilka hinder och möjligheter som kan 

påverka informanterna i olika faser, när de beslutar om att delta i gruppträning eller inte. En 

svaghet med HAPA är att den fokuserar på sociala och kognitiva faktorer och antar att 
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människor styr sina handlanden utifrån dem. HAPA har blivit kritiserad för att inte ta andra 

faktorer i beaktande, som t.ex. omedvetna tankar och handlingar (Ogden, 2007). 

 

Studien skulle kunna förbättras genom att författarna intervjuade fler personer, då det inte 

uppstod någon mättnad i de upplevelser som informanterna redogjorde för. Med mättnad 

avses att man intervjuat tillräckligt många informanter och nya intervjuer inte tillför 

ytterligare information (Granskär et al., 2008). Anledningen till att inte fler personer 

intervjuades berodde på tidsbrist, eftersom studien hade en deadline. Ett alternativ skulle 

kunna vara att göra en studie där man kombinerar intervjuer med enkäter för att få en större 

bredd på resultatet genom att nå fler informanter, men ändå behålla djupet i informationen 

med hjälp av intervjuer. 

 

I denna studie intervjuades informanter från samma vårdcentral. Det hade varit intressant 

att intervjua informanter från olika vårdcentraler för att undersöka om det finns olika hinder 

och möjligheter till olika gruppträningar t.ex. beroende på om man bor i en stor stad eller på 

landsbygden. Samtidigt är det en fördel att göra studien med informanter från samma 

vårdcentral, eftersom resultatet kan bidra med viktig information till just denna vårdcentral.  

 

En svaghet med denna studie är den ojämna könsfördelningen. Det hade varit intressant med 

en jämnare könsfördelning för att få upplevelser från båda könen, även om ingen jämförelse 

mellan könen skulle göras. Det har visats att följsamheten till träning är bättre bland män än 

bland kvinnor (Dolansky et al., 2010), vilket skulle kunna tyda på att kvinnor ser fler hinder 

till träning.  

 

Trovärdigheten handlar om sanningshalten i resultatet och hur författarnas förförståelse har 

färgat resultatet (Granskär et al., 2008). I denna kvalitativa forskningsintervju var författarna 

en del av resultatet, eftersom vi var delaktiga i skapandet av texten under intervjun, vilket 

innebär att resultatet inte är oberoende av författarna. Författarna hade också förförståelse 

som man bör vara medveten om, även om vi försökte bortse från den. Vår förförståelse kan 

ha satt avtryck i intervjun, analysen och tolkningen av texten på så vis att vi läst om tidigare 

forskning och om olika beteendemodeller om hinder och möjligheter och detta kan ha styrt 

våra resonemang. Tillförlitligheten stärktes av att vi var två författare som tolkade 

tillsammans och att våra tankar gick i samma banor. Det är viktigt att koder och kategorier 

överensstämmer med textens innehåll för att öka trovärdigheten i studien (Granskär et al., 

2008). För att kontrollera detta lästes meningsenheterna flera gånger för att syna att 

kategorin stämde överens med meningsenheterna. 
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Enligt Granskär et al. (2008) innebär överförbarhet i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra grupper. Det är läsaren som avgör om resultatet är generaliserbart till 

andra grupper i en kvalitativ studie. För att underlätta denna bedömning för läsaren har 

författarna gjort en noggrann beskrivning av hur de genomfört urval, datainsamling, 

tillvägagångssätt och analys i studiens metoddel (Granskär et al., 2008). 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som personer med hjärtsvikt, som inte 

deltar i hjärtsviktsgrupp, upplever som hinder respektive möjligheter när de ska ta beslut om 

att delta i träning i hjärtsviktsgruppen. Helt naturligt visar resultatet att informanterna 

upplever fler hinder än möjligheter med gruppträning, eftersom de tackat nej till deltagande i 

hjärtsviktsgrupp. För att öka chansen till en beteendeförändring är det viktigt att 

möjligheterna överväger hindren enligt HAPA (Ogden, 2007).  

 

Informanterna har bristande kunskap om att träning är en del av behandlingen. Alla 

informanter medger att de glömt mycket av informationen. Det skulle också kunna vara så att 

de inte fått tillräcklig information om träning eller att de inte uppfattat träning som viktig. 

Detta är den tolkning som författarna har gjort, men det skulle även kunna finnas andra 

tolkningar av samma problem. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2006) så finns ett flertal 

orsaker på individnivå med olika starka samband som påverkar vid beslut om att bli fysiskt 

aktiv. 

 

När det gäller fysisk träning skulle det med stöd av resultatet i vår studie underlätta om alla 

personer med hjärtsvikt med NYHA II-III, även de som tackat nej till gruppträning, får träffa 

en sjukgymnast för information om träning, bedömning av fysisk förmåga och utformande av 

träningsprogram. Detta är även de rekommendationer som Socialstyrelsen (2008b) ger och 

stöds också av Suttanon et al:s (2012) studie där det visade sig att de personer som får råd av 

vårdpersonal om träning har bättre följsamhet till träning. Fysisk aktivitet på recept, FaR, 

skulle också vara lämpligt för informanterna att få (Statens folkhälsoinstitut, 2011), eftersom 

det visat sig att FaR ökar aktivitetsnivån (Kallings et al., 2008; Leijon et al., 2009). 

 

Informanterna i denna studie gör årligen besök hos hjärtsviktsköterska och läkare om inte 

medicineringen ändrats (hjärtsviktssköterska Monika Westin, personlig kommunikation, 9 

december, 2011). Resultatet av studien visar att ett återbesök även bör göras till sjukgymnast. 

Detta beroende på att anledningen till att träning i hjärtsviktgruppen inte prioriteras så högt, 

till en stor del tycks bero på informanternas bristande kunskap om träning som behandling. 
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Återbesök till sjukgymnast anses även motiverat utifrån de nationella riktlinjerna 

(Socialstyrelsen, 2008b). Enligt Suttanon et al. (2012) börjar människor träna och fortsätter 

med detta p.g.a. de fördelar de ser med träningen, vilket även är en viktig del i studiens 

teoretiska referensram, HAPA (Ogden, 2007). Det är därför viktigt att patienter får 

information om vilka positiva konsekvenser träningen kan ge för att personerna ska se 

fördelarna med träning. 

Träningen bör anpassas till individen (Socialstyrelsen, 2008b), eftersom gruppträning inte 

passar alla personer. Enligt resultatet i denna studie föredrar två informanter hemträning, 

vilket vi tolkar som ett hinder för gruppträning. Författarna vill dock förtydliga att detta 

hinder inte är negativt för informanterna, eftersom även hemträning förbättrar hälsan 

(Cowie et al., 2010). Det skulle dock vara önskvärt att hemträningsprogrammet utformas av 

en sjukgymnast (Socialstyrelsen, 2008b).  

 

En av möjligheterna som informanterna ser, är att hälsan skulle kunna förbättras, vilket 

också stöds av flera studier (van Tol et al., 2006; Beckers et al., 2008; Pihl et al., 2011; 

Karapolat et al., 2009; Cowie, 2010; Suttanon et al., 2012). Beteendeförändringen sker då 

p.g.a. extern motivation, t.ex. viktnedgång. Detta skulle då leda till att träningen inte pågår 

under någon längre tid (Iso-Ahola et al., 2006). För att träningen ska fortgå en längre tid 

behövs en intern motivation (Iso-Ahola et al., 2006). Detta innebär att träningen ska vara 

rolig, vilket även en informant anger. Ett hinder för tre av informanterna är prioritering, i 

form av tidsbrist och andra aktiviteter vid samma tidpunkt. Detta har även Mak et al. (2005) 

och Withall et al. (2011) visat i sina studier om hinder för träning. Det är därför viktigt att 

informanterna erbjuds flera olika träningsalternativ. 

 

Tre av informanterna lever tillsammans med en partner, vilket enligt författarna både kan 

underlätta att delta i träning och försvåra genom att informanten har en partner att anpassa 

sig till när olika aktiviteter ska göras. Enligt HAPA är social stöttning en av faktorerna i 

handlingsfasen för att lyckas med en beteendeförändring (Ogden, 2007). Dessa informanter 

och deras partner är pensionärer och alla har behov av fysisk träning (Jansson & Anderssen, 

2008), så en möjlighet att få med informanterna i gruppträning kan vara att även erbjuda 

partnern detta. Detta speglas också av att en av informanterna vill ta med en vän till 

gruppträningen. Detta överensstämmer även med Whithall et al:s studie (2011) som fann att 

en del personer inte vågar gå till gruppträning själva.  

 

Resultatet i denna studie visar dessutom att det kan vara trevligt att träffa andra personer 

med samma problem. Detta är en anledning till att träningen genomförs som gruppträning 

(Leg. sjukgymnast, I. Gustavsson, personlig kommunikation, 7 november, 2011). Att den 



 

22 
 

sociala gemenskapen är viktig har även Cyarto et al. (2006) kommit fram till. I deras studie 

visade det sig att följsamhet till träning sett över en längre period, är bättre bland personer 

som deltar i gruppträning jämfört med de som har hemträning.  

 

Ett hinder är transportproblem, då tre av informanterna upplever detta som en svårighet. 

Två av dessa bor mer än 10 km från vårdcentralen och det saknas regelbundna 

bussförbindelser. Den tredje informanten har fyra kilometer till vårdcentralen, vilket inte är 

lämpligt gångavstånd. Eftersom det är besvärligt för informanterna att ta sig till 

gruppträningen skulle det behövas andra träningsalternativ, som t.ex. hemträning enligt 

träningsprogram utformat tillsammans med sjukgymnast (Socialstyrelsen, 2008b). 

Transportproblem är ett hinder i omgivningen, enligt HAPA (Ogden, 2007), som försvårar 

för informanterna att handla utifrån de rekommendationer som de har fått. Inga tidigare 

studier av de vi hittat har visat att avstånd eller transportproblem skulle vara hinder för 

träning. Däremot exkluderades de personer som hade problem att ta sig till träningen, tre 

gånger i veckan under sex månader, i Beckers et al:s (2008) studie angående träningseffekter 

vid hjärtsvikt. En av informanterna som ser avståndet som ett hinder skulle ändå inte delta 

om gruppträningen finns inom 100m avstånd, så egentligen är avståndet inget avgörande 

hinder för den.  

 

Hög self-efficacy är viktigt för att människor ska börja träna enligt Petter et al. (2009). Då 

informanterna i denna studie inte deltar i gruppträning så skulle man kunna misstänka att de 

har låg self-efficacy, men vi tolkar endast en informants upplevelse som låg self-efficacy. 

Enligt HAPA (Ogden, 2007) påverkar self-efficacy individen i alla steg i modellen. För att 

lyckas med att besluta sig för en förändring, påbörja och fortsätta med aktiviteten bör 

individen ha hög self-efficacy. Vi upplever dock att det i denna studie var andra hinder som 

var avgörande vid beslut om att inte delta i gruppträning. Enligt Chiu et al. (2011), så har 

resultatförväntningar en större påverkan på intentionen än self-efficacy, om man saknar 

erfarenhet av beteendet.  

 

Ett bifynd i studien var att ingen av informanterna hade ägnat sig åt fysisk träning i vuxen 

ålder. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2006) har det visat sig att det råder ett starkt positivt 

samband mellan fysisk aktivitet och om individen varit fysisk aktiv som vuxen, däremot finns 

inget samband mellan fysisk aktivitet och om individen varit fysiskt aktiv som barn. 

  

Utgångspunkten i flera studier har varit att man tittat på den oföljsamma patienten (Dunlay, 

Eveleth, Shah, McNallan & Roger, 2011; Granger et al., 2005). Däremot visar resultaten av 

denna studie, vilket även Holm (1993) anger, att intresset ska riktas mot den oföljsamma 
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personalen i stället för den oföljsamma patienten. Med följsam personal menas personal som 

fokuserar på patienternas erfarenheter av sin sjukdom och försöker förstå varför de agerar på 

och är på ett visst sätt. På så vis skulle en samtalssituation med möjligheter till förståelse 

kunna skapas och en beteendeförändring skulle bli lättare att genomföra för patienten 

(Friberg & Hansson Scherman, 2005). På den vårdcentral, som våra informanter tillhör, 

träffar inte de som tackar nej till gruppträning sjukgymnast (Leg. sjukgymnast, I. 

Gustavsson, personlig kommunikation, 7 november, 2011) och då är det svårt att vara en 

följsam sjukgymnast.  

Resultatet och slutsatsen har förmodligen påverkats av studiens syfte. Utifrån studiens syfte 

så har intervjuguiden utformats, vilket har påverkats av författarnas förförståelse för 

fenomenet. Studiens syfte gör även att författarna tolkar intervjumaterialet utifrån syftet och 

även här är författarna påverkade av sin förförståelse om olika hinder och möjligheter för 

gruppträning.  

 

Studiens teoretiska referensram, HAPA (Ogden, 2007), fungerade bra i denna studie, 

eftersom det visade sig att resultaten ingår i modellens alla delar (se figur 2). Hindren och 

möjligheterna i denna studie tyder på att det är många faktorer som påverkar vid en 

beteendeförändring, därför är det viktigt att beakta alla delar av modellen. Resultatet visar att 

bristen på information hindrar informanterna i både motivations- och handlingsfasen. Detta 

anser vi vara det största hindret i resultatet av denna studie. I motivationsfasen påverkas 

både resultatförväntningar och riskuppfattningar. I resultatförväntningar medför den 

bristande informationen att informanterna saknar en viktig möjlighet, så egentligen är brist 

på information inget egentligt hinder utan snarare en brist på möjligheter. I 

riskuppfattningar ingår information om att informanterna fått restriktioner om tungt arbete 

och resor till varma, fuktiga klimat från läkare, vilket kan påverka informanterna negativt när 

de beslutar om deltagande i gruppträning. Utifrån studiens resultat tänker vi att tungt arbete 

kan jämställas med fysisk träning och därför avböjs gruppträning. Handlingsplanering, i 

kognitiva faktorer, kräver också rätt information för att informanterna ska kunna föreställa 

sig vilken roll träningen spelar för hälsan. Vårdpersonalen bör lägga stor vikt vid att 

informanterna tar till sig informationen, eftersom den påverkar i flera olika delar av HAPA 

(Ogden, 2007). Med hjälp av HAPA (Ogden, 2007) kan vårdpersonalen försäkra sig om att de 

samtalar om alla delar som påverkar patienten vid en beteendeförändring. 

 

Det krävs ytterligare forskning inom detta område, eftersom det finns få studier gjorda om 

hinder och möjligheter vid beslut om deltagande i gruppträning vid hjärtsvikt. Denna studie 

innehöll för få informanter, då vi inte uppnådde mättnad i våra intervjuer. Därför skulle det 

behöva göras en intervjustudie med fler informanter och gärna med jämn könsfördelning. 
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Det hade även varit av intresse att intervjua personer som deltar i gruppträning för att få reda 

på vilka hinder och möjligheter de upplever. Detta skulle kunna ge kunskap om vilka 

möjligheter dessa personer ser som överväger deras hinder. Ett annat intressant 

forskningsområde skulle vara att intervjua vårdpersonal om hur de jobbar med 

beteendeförändringar hos patienter.  

6.3 Etikdiskussion 

I denna studie valdes informanterna ut av en hjärtsviktssköterska, vilket medförde att alla 

som uppfyllde inklusionskriterierna inte blev tillfrågade om att delta. I övrigt har inga etiska 

problem uppstått under studiens gång. Författarna har tillämpat de etiska principerna under 

hela forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagarna har inte ifrågasatt 

denna studie. 

7. SLUTSATS 

Resultatet av denna studie visar att faktorer som har med prioritering, otrygghet, psykisk 

ohälsa, transportproblem och bristande information är olika hinder som informanterna 

upplever. I vissa fall väljer informanten att träna hemma istället för att delta i gruppträning.  

Det största hindret är enligt studiens resultat bristen på information. Framförallt har 

informanterna bristande kunskap om att träning är en del av behandlingen vid hjärtsvikt, 

NYHA II-III. Informanterna uppfattar inte vilka möjligheter som träning i hjärtsviktsgrupp 

ger, eftersom de inte känner till vilka effekter de får på sin hjärtsvikt av träning. De 

möjligheter som informanterna ser handlar om att informanterna skulle uppskatta rolig 

träning, att de skulle känna samhörighet med andra i träningsgruppen och att de skulle 

uppleva en förbättrad hälsa.  
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BILAGA A 

 

Intervjuguide 

 

1. Presentera översiktligt vad vår uppsats handlar om! Upprepa de etiska 

reglerna (från infobrevet). 

2. Redogör för intervjuns struktur:   

 Personlig bakgrund  

 Hjärtsvikt 

 Träning 

Det är OK att inte vilja svara på frågor som upplevs som ”känsliga”. Kanske 

vi kan försöka formulera om dem! 

3. Intervjuområden personlig bakgrund: 

 uppväxtförhållanden 

 syskon, åldersnära? 

 nuvarande familjesituation 

 umgänge 

 yrken/arbetsuppgifter 

 avstånd till arbete 

 transportmedel 

 fysisk aktivitet 

 

 

 

 



 

 

4. Intervjuområden sjukdom 

 Hur upptäcktes din sjukdom? 

 Vad hände och hur gick det till? 

 Hur kändes det då? 

 Vad tänkte du? 

 Upplevde du några förändringar efter diagnosen? 

 Vilken information har du fått om hjärtsvikt? Hur tänkte du då? 

 Vad kände du då? 

 Blev du erbjuden gruppträning? Vilka var dina tankar om det? 

 Såg du några hinder för att delta? Vilka? 

 Vilka kan vinsterna med att delta vara? 

 

5. Intervjuområden träning 

 Vad innebär fysisk träning för dig? 

 Vilka är dina tankar kring fysisk träning? 

 Vilka är dina upplevelser av fysisk träning? 

 

Viktigt att ställa följdfrågor för att förstå hur informanten upplever situationen! 

- Vad hände och hur gick det till? 

- Hur kändes det då? 

- Vad upplevde du då? 

- Kan du ge ett exempel på …! 

- Vad betyder ”xxxxxx” för dig? (ex långt borta) 

- Vad tror du att det beror på? 

 

 



 

 

BILAGA B 

Informationsbrev 

Vi är två sjukgymnaststudenter från Mälardalens högskola som arbetar med ett examensarbete och 

skulle vilja intervjua personer med hjärtsvikt. Vår studie handlar om vad som är betydelsefullt när 

personer med hjärtsvikt väljer att inte delta i gruppträning. Vi vill ta reda på vad den enskilda 

individen upplever kring detta. 

Du är utvald att tillfrågas om att delta i denna studie utifrån att du tillhör xxxxxxxxxxxx. 

Studiens praktiska genomförande 

Vi kontaktar dig för att bestämma tid och plats för en intervju. Du har själv möjlighet att bestämma var 

intervjun ska ske. Den kommer att ta 45-60 minuter och ske under v 47-v 51. Samtalet kommer att 

spelas in på bandspelare, som stöd till oss när vi ska strukturera informationen. Fördelarna med att du 

deltar i denna studie är att du kan bidra till att skapa en bättre förståelse bland vårdpersonal till 

anledningar att inte delta i gruppträning för personer med hjärtsvikt.  

Sekretess  

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i denna studie. Alla deltagare är 

anonyma och svaren kommer inte att gå att spåra till en viss person. Materialet kommer endast att 

läsas av oss och vår handledare. Efter studien kommer allt intervjumaterial att raderas. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. Om du önskar att läsa 

denna uppsats, så skickar vi gärna en till dig när studien är avslutad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Diana Johansson, tel xxxxxxxxxxx, student. Mail: xxxxxxxxxxx 

Anneli Thysell, tel xxxxxxxxxxx eller xxxxxxxxxxx, student. Mail: xxxxxxxxxxx  

Inger Gustavsson, tel xxxxxxxxxxx, leg. sjukgymnast xxxxxxxxx. Mail: xxxxxxxxxxx  

Johanna Westerlund, tel xxxxxxxxxxx, handledare och universitetslektor på MdH.  

Mail: xxxxxxxxxxx 

Med vänliga hälsningar 

___________________   ___________________ 

Diana Johansson    Anneli Thysell 


