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1. Abstract 
Sofie, Ingelsson & Angelica Wikström. (2011) Förstudie av Fysisk aktivitet på Recept- ett 

projekt mellan vårdcentralen Ankaret och Friskis&Svettis i Örnsköldsvik. - ur ett hälsoperspektiv 

(Pilot study of exercise on prescription, a project between the health center Ankaret and 

Friskis&Svettis in Örnsköldsvik - from a healthperspective) Bachelor Essay in Swedish. Umeå: 

Umeå university, Department of Education. 
 

 

Physical activity is a growing problem in Sweden. To improve the situation a working method 

called FaR was developed. FaR is physical activity on recipe that primary health care providers 

can prescribe their patients. 

The aim of this study was to investigate how a project in which, FaR patients are prescribed by 

the health center to a wellness facility may succeed. The project is taking place in Örnsköldsvik 

between the primary healthcare center Ankaret and Friskis&Svettis. Qualitative interviews were 

conducted with patients, prescribers and instructors. 

The result showed that over all they are positive to the project but it reveals a number of 

obstacles on the road as the price at Friskis&Svettis and time constraints of prescribers. 

Instructors will also present a lack of knowledge on training with diseases and motivational 

theories. It is also found that the patients are requesting more support and feedback during the 

time of prescription. More time, feedback and knowledge is needed to improve the project. 

 

Keywords: Physical activity, prescribers, motivation, primary care 

 

Nyckelord: Fysiska aktivitet, förskrivare, motivation, vårdcentral 
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“Utvecklingen mot mer inaktiva livsstilar bidrar starkt till välfärdssjukdomar och ohälsa.” 

(Faskunger et al. 2007, s 6) 

 

Trots att samhället idag är väl upplyst om den fysiska aktivitetens fördelar har vi idag ett 

samhälle där en inaktiv livsstil dominerar. Hela 60 % av den globala befolkningen är inte 

tillräckligt fysiskt aktiva för att ha en god hälsa. Detta har medfört att det är av stor vikt att få 

befolkningen mer aktiva och idag kan fysisk aktivitet användas både som hälsofrämjande metod 

men även som behandlingsmetod inom vården. Inom vården används fysisk aktivitet som ett 

komplement till läkemedel men även som behandling för mental ohälsa. När fysisk aktivitet 

används som hälsofrämjande metod är det viktigt att nå de grupper i samhället som generellt sett 

är mest stillasittande exempelvis äldre och sjukskrivna. Sjukvården ses som en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet, då de når dessa grupper enklare än andra aktörer i samhället. Fysisk 

aktivitet på Recept (FaR®) är ett viktigt behandlingsverktyg i deras arbete för att få in mer 

hälsofrämjande arbete i vården. En stor utmaning för sjukvården idag är att stödja och uppmuntra 

de patienter som inte är tillräckligt fysiskt aktiva (Faskunger et al. 2007; Kallings & Leijon, 

2003; Faskunger, 2004; Leijon & Jacobson, 2006). 

 

En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är även att få ett välfungerande samarbete mellan flera 

olika samhällsaktörer, såsom landsting och frivilliga organisationer. Detta dels för att samtliga 

aktörers riktlinjer går att koppla till folkhälsomålen vilket gör att det blir både angeläget och 

viktigt med ett nära planeringssamarbete. Det är även viktigt med ett samarbete mellan aktörerna 

för att överbrygga eventuella klyftor som finns samt för att på bästa sätt utveckla och 

kvalitetssäkra projekten (Kullberg, Strandell, Tranquist & Kalling, 2001;Faskunger et al. 

2007;Kallings & Leijon, 2003). 

 

Det kommande projektet mellan vårdcentralen Ankaret och Friskis&Svettis i Örnsköldsvik blir 

en viktig del i att utveckla ett hälsofrämjande arbetet i kommunen. Detta projekt syftar till att 

FaR® patienter får möjlighet att prova på olika aktiviteter med instruktör på Friskis&Svettis, 

under en begränsad tidsperiod.   

 

Den här studien syftar till att kartlägga kunskaper vad gäller motivation, träning samt hälsa, som 

finns och behövs hos förskrivarna och personal på Friskis&Svettis, samt att belysa vad som kan 

vara viktigt ur ett patientperspektiv. Detta för att genomförandet av detta projekt ska kännas 

lyckat för patienterna.  
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3. Begreppsdefinition 
Förskrivare 

 Med en förskrivare menas i denna studie personalen som är behörig att skriva ut recept på fysisk 

aktivitet. Alltså den personal som ordinerar FaR®. 

 

Hälsa 

Enligt Medin & Alexanderson (2009) har begreppet hälsa två inriktningar. Biomedicinsk 

inriktning där hälsa ses som frånvaro av sjukdom och Humanistisk inriktning där hälsa ses som 

något mer än frånvaro av sjukdom. I denna studie utgår hälsa från den humanistiska inriktningen 

och under denna salutogena ansatsen.  

 

Salutogen ansats betyder att istället för att fokusera på vad som leder till sjukdom, fokuseras på 

vad som leder till hälsa. I detta synsätt ses stress, kaos och andra påfrestningar som ett naturligt 

tillstånd som alltid i mer eller mindre utsträckning finns i våra liv. Det betyder vidare att hälsa 

och sjukdom inte utesluter varandra, utan kan ses som ett kontinuum. Det intressanta utifrån 

denna ansats blir då hur vi trots dessa tillstånd kan uppnå och bevara vår hälsa Dock är det 

viktigt att trots ett salutogent synsätt inte överge det patogena synsättet helt och hållet, istället bör 

de ses som ett komplement till varandra för att svara på frågan hur hälsa uppnås och bevaras 

(Medin & Alexanderson, 2009).  

 

Hälsopromotion 

Tones & Green (2004) förklarar hälsopromotion enligt följande formel: 

 

“Health promotion = health education x healthy public policy”. 

 

Hälsopromotion har kommit ur begreppet Health education. Health education har tidigare blivit 

kritiserat för att lägga för mycket ansvar på individen samtidigt som de i detta ignorerade att 

individerna påverkas av miljö och sociala sammanhang. Ur denna kritik bildades istället Health 

promotion vilken tar hänsyn till att individen påverkas av andra omständigheter i samhället. Och 

för att kunna tackla det problemet används Healthy public policy. Tidigare var detta att individen 

själv skulle göra det rätta valet, idag däremot hjälper samhället individen med att göra det rätta 

valet. (Tones & Green, 2004)  

 

Enligt WHO fokuserar hälsopromotion och hälsofrämjande arbete på att utjämna hälsostatusen i 

samhället, alla ska ha samma resurser och möjligheter till att uppnå sin maximala hälsa (WHO, 

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf). 

 

Livskvalitet 
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Livskvalitet definieras i denna studie som en individs medvetna positiva och negativa, kognitiva 

samt emotionella upplevelser. Enligt denna definition får en individ hög livskvalitet när personen 

är aktiv, upplever gemenskap, självkänsla och grundstämning av glädje. Meningsfullhet i 

tillvaron är nära förknippat med att ha livskvalitet och livskvalitet kan även kopplas till 

begreppen hälsa, hanterbarhet och begriplighet (Petterson, 2010). Hälsa och livskvalitet har alltså 

en nära relation till varandra och genom hälsa kan en individ nå livskvalitet (Medin & 

Alexanderson, 2009) 

 

Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet menas i denna undersökning all typ av rörelse som ger en förhöjd 

energiomsättning, detta innebär all typ av muskelaktivitet i from av promenader, hushålls- och 

trädgårdsarbete, fysiskbelastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning. Motion definieras som 

medveten fysisk aktivitet med en viss avsikt som till exempel förbättra hälsan, öka 

välbefinnandet eller bara för att det är roligt att röra på sig. Träning innebär en klar målsättning 

att öka sin prestationsförmåga inom tillexempel en speciell idrott. (Leijon & Jacobson, 2007) 

 

 Enligt FaR® är fysisk aktivitet ett planerat utövande som är utformat som så att den under en 

begränsad tid ska höja energiomsättning. I denna aktivitet kan även ingå att höja pulsen och öka 

muskelstyrkan. FaR® kan skrivas ut i många olika aktivitetsformer bland annat dagliga 

promenader, stavgång, gympa, cykling samt mycket annat. Detta helt utifrån individen (Kallings, 

2010). 

 

Motion 

Med motion menas i denna studie en fysisk aktivitet med syfte att förbättra hälsa, fysik och 

välbefinnande, t.ex. promenader, joggning, cykling och motionsgymnastik 

(Nationalencyklopedin, 2011). 

 

4. Arbetets procedur  

I början av arbetet startar vi med en kortare inledning för att ge en genomgång av syfte och 

problem kring fysisk aktivitet. Därefter definierar vi återkommande begrepp i texten som inte har 

självklara betydelser gentemot läsaren. Efter detta följer ett kapitel om tidigare forskning där det 

redogörs för vad FaR® är, varför man bör använda sig av FaR® samt teorier som kan påverka 

arbetet med FaR®. I detta kapitel kommer det även att redogöras för tidigare studier och dess 

resultat av FaR®. Därefter presenterar syfte och frågeställningar för att återigen påminna läsaren 

om studiens syfte. Efter syfte kommer metoddelen där det presenteras hur vi gått till väga under 

datainsamlingen samt analyseringen av dessa data. Och som slutdel i denna studie kommer 

resultaten att presenteras samt diskuteras. 

 

5. Tidigare forskning 
Fysisk aktivitet på recept 

I dagens samhälle ökar den stillasittande livsstilen och det ses som ett stort folkhälsoproblem att 

den fysiska aktiviteten minskar. Detta trots att det idag är välkänt att fysisk aktivitet dels leder till 

ett ökat välmående psykiskt genom att reducera ångest och depression, samt främja det mentala 

välbefinnande och därmed öka livskvaliteten. Fysisk aktivitet främjar även en god fysisk hälsa 

och bidrar till att minska risken för ett stort antal sjukdomar, däribland fetma (Jones, Harris, 

Waller & Coggins, 2005;Faskunger et al. 2007; Kallings & Leijon, 2003; Faskunger, 2004 & 
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Faskunger, Leijon, Sthåle & Lamming, 2007). I Mats Trondmans ungdomsstudie (2005)  

framkommer ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa. I studien uppgav 

föreningsaktiva ungdomar i större utsträckning att de mådde bra jämfört med ungdomar som inte 

var föreningsaktiva. I Carl Johan Sundbergs rapport (2008) redogörs liknande att fysisk aktivitet 

ger en minskad risk för framtida sjukdomar samt leder till en ökad upplevelse av både fysiskt och 

psykiskt välmående. Han rapporterar vidare att det är individuellt vad som kan sägas vara en 

lämplig aktivitetsnivå, då ett flertal olika faktorer spelar in såsom ålder och fysisk kapacitet. Det 

framhävs dock att redan små nivåer av fysisk aktivitet leder till positiva resultat, dock poängteras 

att motion är en färskvara som därför bör utövas regelbundet (Statens Offentliga Utredningar 

[SOU], 2008). 

 

I flera tidigare studier framkommer att personer över 30 år och äldre är mindre fysiskt aktiva än 

yngre personer, vilket medför att det blir viktigt att nå ut till denna grupp. Hälso- och sjukvården 

blir därför en viktig del i det hälsofrämjande arbetet då denna organisation generellt sett når de 

samhällsgrupper som är minst fysiskt aktiva och sällan nås genom andra arenor. I detta 

hälsofrämjande arbete blir således FaR® ett viktigt verktyg att använda sig av för att dels få in 

hälsofrämjande insatser i vården men även för patienterna att få stöd, uppmuntran och hjälp med 

att öka sin fysiska aktivitet (Jones, Harris, Waller & Coggins, 2005;Faskunger et al. 2007; 

Kallings & Leijon, 2003; Faskunger, 2004 & Faskunger, Leijon, Sthåle & Lamming, 2007). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en behandlingsmetod för hur hälso- och sjukvården 

tillsammans med andra organisationer, utanför hälso- och sjukvården, kan arbeta hälsofrämjande 

med att stödja befolkningen till ökad fysisk aktivitet. FaR® innebär att en patient får en 

individanpassad ordination som behandling och istället för eller som komplement till läkemedel 

innehåller en fysisk aktivitet. Patienten kan antingen få ett recept som patienten själv ska 

genomföra, eller ett recept som innebär en stödjande omgivning både från förskrivaren samt 

aktivitetsledarens sida (Faskunger et al. 2007; Leijon & Jacobson, 2006). 

 

Ungefär hälften av landets vårdcentraler arbetar idag med FaR® och vid cirka två tredjedelar av 

dessa finns personal utsedd som har ansvar att se till att FaR® fungerar, utvärderas samt 

uppdateras som det ska. Fysisk aktivitet på recept innebär i praktiken att patienten får ett 

individanpassat recept på fysisk aktivitet. Detta oftast genom ett besök på grund av en annan 

orsak men där förskrivaren i slutet går igenom levnadsvanor med patienten. FaR® skrivs ut om 

patienten är otillräckligt fysiskt aktiv i början eller under en sjukdom som finns beskriven i 

hjälpboken FYSS. I samråd med patienten bestäms aktivitetsnivå samt hur den fysiska 

aktiviteten bör genomföras. Recepturskivningen av fysisk aktivitet kan i princip ske av all 

legitimerad personal på vårdcentralen, dock förutsatt att personalen har den kunskap som krävs 

för att detta ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Detta innebär att all personal på vårdcentralen 

med rätt kunskap kan skriva ut FaR®. Det är verksamhetschefen som innehar uppgiften att välja 

ut den personal som får skriva ut FaR®, verksamhetschefen har även ansvaret över att 

kunskaperna finns och att förskrivarna tar sitt ansvar. Förskrivarna i sin tur har ansvaret för 

utskriften av receptet, ordinationen samt att råden kring fysisk aktivitet dokumenteras och är rätt 

för individen (Faskunger et al. 2007, Socialstyrelsen, 2007). 

 

Idrott och friskvårdsorganisationerna är en viktig samarbetspartner i FaR® då deras värderingar 

och riktlinjer i styrdokumenten följer de nationella folkhälsomålen. Organisationerna ser även 
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samarbetet som en chans att utvecklas och bredda sin målgrupp. Detta samarbete är en 

grundläggande del i arbetet med FaR® eftersom dessa frivilliga organisationer har en långvarig 

erfarenhet av fysisk aktivitet och erbjuder regelbundna aktiviteter. (Faskunger et al. 2007). 

 

För att föreningarna ska kunna mot ta FaR®- patienter på bästa sätt erbjuder riksidrottsförbundet 

i vissa delar av landet utbildning för dessa föreningar i mottagande och arbetet med FaR®- 

patienter. Utbildningen är inget krav utan de intresserade föreningarna får delta frivilligt. 

Utbildningen sker i två steg där träffar med hälso- och sjukvården, information kring sjukdomar, 

läkemedel, ansvar, sekretess samt rättigheter ingår. Efter utbildningen blir föreningsledarna 

legitimerad FaR®- ledare och får sedan ett godkännande att leda verksamheter med FaR®- 

patienter. Det påpekas att man bör gå utbildningen innan FaR® verksamheten startar dock 

saknas engagemang från många föreningar, då utbildningen inte är ett krav för att ta emot FaR®- 

patienter. De ledare som har gått utbildningen önskade mer praktiska moment, där de själva 

kunde prova på övningar. Utbildningen sker i projektet Idrott och folkhälsa. (Barkstedt) lägg till i 

referenslistan 

 

5.1 Tidigare projekt och studier 

Det finns ett flertal olika projekt som har genomförts vilka syftar till att höja den fysiska 

aktiviteten hos befolkningen. Sätt Sverige i rörelse var ett projekt som statens folkhälsoinstitut 

genomförde tillsammans med landstingen. Projektet syftade till att inleda ett långsiktigt arbete 

för att förändra individers, organisationers samt hela samhällets inställning mot fysisk aktivitet. 

För att nå ut till befolkningen valdes olika arenor såsom arbetsplats, skola samt hälso- och 

sjukvården (Kullberg, Strandell, Tranquist & Kalling, 2001).  

 

Under 2001 genomfördes även ett pilotprojekt på Fysisk aktivitet på Recept för att utveckla 

arbetsmetoder kring detta i svenska förhållanden. Pilotprojektet genomfördes av Statens 

folkhälsoinstitut som fick i uppdrag av regeringen att i samverkan med myndigheter och 

organisationer göra 2001 till ett aktivitetsår. Inom hälso- och sjukvården innebar detta att mål 

sattes upp om att personalens kunskap om fysisk aktivitet och dess förebyggande effekter skulle 

öka, riktlinjer för hur fysisk aktivitet används för olika patientgrupper med fokus på 

förebyggande och reaktivering samt att forskning angående fysisk aktivitet och dess betydelse 

stimuleras. För att dessa mål skulle uppnås utarbetade FHI ett antal hjälpmedel och 

arbetsmetoder dessa var bland annat FYSS, en bok som utformades för att hjälpa personal med 

att ordinera rätt fysisk aktivitet efter sjukdomstillstånd, det formades även en receptbok för 

framtagande av recept på fysisk aktivitet. Pilotprojektet syftade främst till att implementera 

FaR® i Sverige och utveckla erfarenheter och arbetsmetoder för att få hälso- och sjukvården att 

arbeta mer hälsofrämjande. (Faskunger et al. 2007;Kallings & Leijon, 2003) 

Efter detta pilotprojekt framkom ett antal råd till vårdcentraler för att underlätta implementering 

av FaR®. Några av dessa var: 

 Förankra arbetsformen väl på enheten innan arbetet påbörjas 

 Gemensamma utbildningar är bra för att höja kunskapen avseende betydelsen av fysisk 

aktivitet 

 Anpassa FaR® efter lokala förutsättningar, hitta samverkan i närområdet och bilda lokala 

nätverk 

 Sätt FaR® i sitt sammanhang, det vill säga försök att få in det i den ordinarie 

verksamheten. (Kallings, 2010). 
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I en pågående långtidsstudie där randomiserade försökspersoner som ordinerats FaR® valdes ut 

visar på att FaR® har positiva effekter efter sex månader. Kriterierna för att bli inbjuden till att 

delta i undersökningen var övervikt, samt att de skulle ha en ålder på över 65, både kvinnor och 

män valdes ut. Under undersökningen har både en kotrollgrupp samt en interventionsgrupp 

använts för att sammanställa och kontrollera data. Försökspersoner med hjärt- och 

kärlsjukdomar, insulin eller tablett behandlad diabetes typ-2, cancersjukdom eller annan kronisk 

sjukdom uteslöts. Undersökningen är avslutad och analysering av data efter 18 och 32 månader 

pågår i dagsläget, vilket anses vara av vikt då en långtidsuppföljning av FaR® behövs för att 

kunna utvärdera dess effekt på långt sikt, detta för att rätt prioriteringar ska kunna göras inom 

vården. Det som framkom efter sexmånaders uppföljningen var att positiva effekter av FaR® 

kunde ses. Vilka positiva effekter specificeras inte i denna studie (Kallings, 2008). 

 

 I en annan studie som genomfördes där patienter som blev ordinerade FaR® från tretton 

vårdcentraler fick svara på en enkät, framkom även där positiva effekter av FaR®. Patienterna 

valdes ut randomiserat. Patienterna som deltog i undersökningen fick svara på en enkät i början 

av receptet och efter sex månader. Studien visade flera olika orsaker till att patienterna blivit 

ordinerade FaR® och i vissa fall förekom flera olika anledningar för ett recept. I studien 

framkommer även att det var en stor skillnad i den rapporterade fysiska aktiviteten från start till 

efter sex månader. Där det gick att utläsa att såväl den dagliga motionen som träningsdelen hade 

ökat. Det framkom även att såväl den mentala hälsan, sociala funktioner, den kroppsliga smärtan 

samt de fysiska funktionerna hade förbättrats avsevärt. Detta visar att FaR® kan vara en bra 

behandlingsmetod inom vården för att främja dels en god hälsa men även fysisk aktivitet 

(Kallings, Leijon, Hellenius, & Sthåle, 2008). 

 

En studie som gjordes av Matti Leijon (2009) ämnade undersöka behovet av åtgärder för fysisk 

aktivitet i vuxen ålder i Östergötlands län. Undersökningen gjordes på boende i Östergötland 

mellan 18-84 års ålder via en enkät. Studien visade att högre aktivitetsnivåer var förknippat med 

yngre åldersgrupper, högre utbildningsnivå samt högre inkomst. De som i studien rankade fysisk 

aktivitet som ett viktigt hälsorelaterat beteende att förändra rapporterade också att de 

välkomnade stöd som skulle kunna hjälpa dem att öka deras fysiska aktivitet. Studien visar även 

att det kan finnas ett behov av ett riktat stöd för att uppnå ökad fysisk aktivitet från vårdgivare till 

framförallt de som har behov av viktminskning eller behöver stöd i sitt hälsobeteende. Precis 

som de två föregående studierna på FaR® visar även denna studie att det var stor skillnad i 

rapporterad aktivitets nivå i början av receptet och efter tre till sex månader, där inaktivitetsnivån 

minskade från 33 % till 17 %.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att i arbetet med FaR® har hälso- och sjukvården etablerat ett mer 

långsiktigt arbete med friskvården. Patienter som ordineras fysisk aktivitet blir i vissa fall 

remitterade till en friskvårdsorganisation som exempelvis ett gym i närheten. På 

friskvårdsorganisationen är det meningen att de ska få personlig hjälp med att påbörja sin fysiska 

aktivitet, detta ska även vara individuellt anpassat för patienten (Faskunger et al. 2007;Kallings 

& Leijon, 2003). 

 

5.2 Lärdomar från tidigare projekt 
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Lärdomar att ta med sig från de tidigare projekt och samarbeten som genomförts är många. 

Projektet Sätt Sverige i rörelse visar framförallt att det är viktigt med ett nära samarbete mellan 

organisationer för att nå ut till befolkningen. Ett annat återkommande hinder som uttalades av 

landstingen var att det är svårt att få tag i kompetent personal, såsom hälsopedagoger, för dessa 

projekt. Vilket kan bli ett hinder för en ökad satsning av hälsopromotionsarbetet. (Kullberg, 

Strandell, Tranquist & Kalling, 2001).  

 

De mest utmärkande fallgroparna för FaR® gällde dock utbildningsbrist. I de tidigare projekt 

som genomförts går att utläsa att vårdpersonalen som förskrev FaR® ofta hade svårt att 

identifiera de inaktiva patienterna. De hade bristande kunskap om hälsoeffekterna av fysisk 

aktivitet och även bristande kunskap om träning och hur de skulle motivera patienterna till att 

vara mer fysiskt aktiva.  Det har även framkommit att FaR® fungerar bättre om personalen är 

tränade i beteendeförändring och själva ser det positiva i att deras patienter blir mer aktiva. Här 

kommer återigen hindret av det inte finns tillräckligt med kompetent personal som har denna typ 

av utbildning och kan hjälpa patienterna med sin beteendeförändring eller personalen med 

utbildning i det området. Det behövs dock utbildning gemensamt för alla inblandade för att 

förankra arbetet med FaR® på vårdcentralerna, men även kvalitetssäkrande insatser för 

utveckling av arbetet (Faskunger et al. 2007;Kallings & Leijon, 2003). 

 

Ett annat stort hinder var att personalen inte trodde att patienterna förväntar sig livsstilsråd och 

även att förskrivarna vet om att det är svårt att påverka patienterna mot en sundare livsstil, vilket 

kan leda till att de helt enkelt låter bli att skriva ut FaR®. De förskrivare som själva är fysiskt 

aktiva diskuterar även i högre utsträckning fysisk aktivitet med sina patienter än de som inte är 

fysiskt aktiva. Det kan bero på bristande kompetens om fysisk aktivitet hos de förskrivare som 

själva inte är aktiva (Faskunger et al. 2007;Kallings & Leijon, 2003). 

 

Ett vanligt uttryckt hinder från förskrivarnas håll var även tidsbrist och stor omsättning på 

personalen, som ofta beror på en stor andel stafettläkare. Personalen i primärvården har ofta så 

mycket att göra att de har svårt att ta till sig FaR® som behandlingsmetod och ofta inte har tid att 

diskutera fysisk aktivitet med sina patienter.  (Faskunger et al. 2007;Kallings & Leijon, 2003). 

 

Det är dock inte enbart på vårdcentralerna som arbetet med FaR® behöver utvecklas. 

Friskvården har börjat bli en stor del i hanteringen av patienter som får FaR® utskrivet vilket 

medför viktiga frågor och funderingar för friskvården. Denna nya grupp med kunder kräver en 

ny sorts kompetens med nya arbetsformer i friskvården. Det är viktigt att vara medveten om att 

dessa patienter ofta är ovana vid fysisk aktivitet och att de kan vara krävande. Detta beroende på 

av vilken orsak de har ordinerats FaR®. Dessa nya kunder tar mer tid och fler resurser hos 

friskvården. Hur det ska säkerställas att patienterna får den hjälp och motivation de faktiskt 

behöver hos friskvården är därmed en viktig fråga för friskvården. Det blir även viktigt att börja 

fundera på om det finns ett behov av certifiering av personal som arbetar med FaR® i 

friskvårdsorganisationerna och hur denna i så fall ska gå till (Faskunger et al. 2007;Kallings & 

Leijon, 2003). 

 

5.3 Hinder för fysisk aktivitet med utgångspunkt från patienten 

Engström (2006) tar upp i sin studie att utbildningsnivå har betydelse vid motionsvanor och att 

det finns ett tydligt samband däremellan. Framförallt gymnastikbetyget har stor betydelse och då 
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inte endast på grund av tidig framgång inom en viss idrott utan att vissa barn redan tidigt i livet 

socialiserats till en positiv syn på sin egen förmåga samt kroppsrörelse. Det har även visat sig att 

det även finns ett samband mellan bostadsort och motionsvanor då det kan antas att det bor fler 

välutbildade i städer än på landsbygden samt att tillgången till specifika träningsanläggningar är 

stor.  Dock framkommer inte om det även finns skillnader i utbildningsnivå vad gäller FaR® och 

att vara fysiskt aktiv efter att en patient getts den ordinationen. 

 

Faskunger (2004) tar upp flera exempel på hinder som finns för att förändra en inaktiv livsstil till 

att bli mer aktiv. De hinder som tas upp är tidsbrist, dåligt väder, ingen barnpassning, lång väg 

till aktiviteten samt dyra kostnader. Ensamstående upplever även problem med barnpassning då 

de inte tar sig iväg utan. Dåligt väder får många att tappa lusten till träning vilket kan leda till att 

den skjuts upp eller helt uteblir. Det har även visat sig att umgängeskretsens motionssvanor har 

betydelse vid motivation till motion. De som har vänner som tränar är mer aktiva än de som 

saknar denna form av umgänge (Engström, 2006). 

 

Enligt Weinberg och Gould (2003) väljer många idag att inte motionera, trots de hälsomässiga, 

sociala och personliga fördelar som fysisk aktivitet innebär. De skäl som anges är oftast 

bristande energi eller bristande motivation. Weinberg och Gould (2003) rapporterar vidare att i 

en undersökning gjord av Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute svarade 69 % av de 

inaktiva individer som tillfrågades att tidsbrist vad det största hinder för fysisk aktivitet. I studien 

beskrevs dock tidsbristen mer som en uppfattning av individerna än deras faktiska verklighet. En 

slutsats som togs var att problemet med tidsbrist mer ligger i prioriteringar, då många individer 

finner tid för att umgås, läsa och se på tv. Enligt Faskunger (2004) tar familjen och arbetet för 

många så pass mycket tid att de helt prioriterar bort träningen eftersom de upplever att de inte 

hinner. 

 

Bristen på energi angavs även, som nämnt tidigare, vara en stor barriär för utövande av fysisk 

aktivitet. Idag håller många människor sådana fulla scheman att trötthet blir en ursäkt för att inte 

motionera. Denna trötthet är oftast mer mental än fysisk och kan ofta relateras till stress. Det blir 

därför en viktig uppgift för de som arbetar med hälsofrämjande att trycka på att en rask 

promenad, joggingtur eller cykeltur kan frigöra spänningar och faktiskt vara energigivande 

(Weinberg & Gould, 2003). 

 

Ytterligare en barriär för är ytterligare för fysisk aktivitet är motivation. Det krävs åtagande och 

hängivenhet för att vidhålla regelbunden fysisk aktivitet när en människas liv är fullt med jobb, 

familj och vänner. Många människor har även uppfattningen om att motion kräver en stor 

ansträngning och upplever detta som omotiverade (Weinberg & Gould, 2003). 

 

5.4 Motivation 

FaR® leder inte automatiskt till att människor väljer att förändra sitt beteende men det är en 

hjälp på vägen. Men det finns även en del strategier som kan öka effekterna av FaR®, 

exempelvis hälsovägledande samtal som fokuserar på att höja patientens motivation, målsättning, 

bearbeta hinder som upplevts samt stärka självförtroendet. Motiverande samtal innebär att 

rådgivaren hjälper patienten att utifrån dennes mål och värderingar hitta skillnader i hur det är 

och hur det bör vara. Detta sker genom att rådgivaren visar empati till patienten, undviker 

argumentation i samtalet och ser motståndet till förändring som ett naturligt uttryck samt visa 
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tilltro till patientens förmåga att klara av att genomföra en förändring. Målet för rådgivaren är att 

framkalla och förstärka förändringsyttranden och även minska dess motsats, motståndsyttranden. 

Detta medför att patienten själv stärker sin tillit till självförändring, vilket i sin tur höjer 

motivationen. Det är även viktigt att ge patienten tillgång till ny information som exempelvis hur 

fysiska aktivitet påverkar patientens sjukdom samt att patienten får det stöd denne behöver för att 

kunna genomföra förändringen (Faskunger et al. 2007; FHI, 2008; Kalling & Leijon, 2003). 

 

I arbetet med FaR® är förskrivarnas medvetenhet och kunskap om beteendeförändring en viktig 

aspekt för ett framgångsrikt förändringsarbete. Att använda sig av olika motivationsteorier bör 

uppmuntras i arbetet med FaR®. Motivationsupplägget bör bygga på en beprövad modell för 

beteendeförändring, men även ge stöd för att upprätthålla förändringen (Faskunger et al. 2007). 

 

Det finns idag ett flertal beprövade motivationsteorier, de vanligaste inom 

hälsopromotionsarbetet presenteras och förklaras nedan. Faskunger (2004) beskriver fem olika 

stadier som människor kan befinna sig i då det handlar om motivation för att motionera. Dessa 

stadier är förnekelse-, begrundande-, förberedelse-, handlings-, och aktivitetsstadiet. Inom varje 

stadium har människorna olika syn på tanken kring motion och det gäller därför att nå dessa med 

olika former av motivation.  

 

En annan motivationsteori är Stage of Change som är ett populärt tillvägagångssätt inom arbetet 

hälsopromotion. Denna metod avser att människan följer flera olika steg i sitt inledande och 

upprätthållande av fysisk aktivitet. Denna teori tyder vidare på att personer som har gett lite eller 

ingen tanke alls åt att motionera är mindre benägna att följa ett recept på fysisk aktivitet eller 

träningsschema som ges till dem. Personer som däremot redan har funderat på att uppta en fysisk 

aktivitet och gett det avsevärd tanke har större chans att upprätthålla en fysisk aktivitet(Jones et 

al. 2005).  

 

Utifrån teorin Stage of Change har ett tillvägagångssätt för att öka motivationen hos patienter 

framkommit, denna heter motiverande samtal. Motiverande samtal bygger på att behandlaren 

anpassar sig till klienten och följer dennes stadium vad gäller förändringsprocessen. Detta 

underlättar för behandlaren att veta vilket fokus denne bör ha på sin behandling för att lyckas 

främja förändring i varje stadium. I denna metod strävar behandlaren efter att använda så lite 

frågor som möjligt för att istället lägga fokus på att klienten själv får formulera hur denne ser på 

problemen och hitta lösningar. Genom att använda sig av reflektioner, sammanfattning och 

bekräftande i samtalen förstärks patienternas initiativ och ansvarskänsla för sitt eget liv. 

Behandlaren använder sig dock av denna metod styrande, alltså försöker styra klienten i bestämd 

riktning mot förändring (Forsberg, Berglind & Forsberg, 2009). 

 

En sista populär metod i hälsopromotionsarbetet är Self-efficacy som anses vara en av de mest 

konsekventa metoder som finns för att förutspå motionsföljsamhet. Self-efficacy är tilltron på den 

egna förmågan, alltså huruvida en individ tror att de är kapabla att genomföra beteendet.  

Människor med hög tilltro på den egna förmågan har en tendens till att kunna tackla mer 

krävande situationer, de anstränger sig mer samt står på sig mer vid motgångar (Bandura, 1997). 

Personer som har börjat genomgå Stage of Change och på så vis redan ägnat fysisk aktivitet en 

tanke innan de får detta ordinerat har högre Self-efficacy än personer som inte gett fysisk aktivitet 
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en tanke innan (Jones et al. 2005). Rådgivaren kan nå patientens tilltro på den egna förmågan via 

exempelvis motiverande samtal som nämndes ovan. 

 

Patienter har generellt sätt höga förväntningar på den förändring som fysisk aktivitet innebär. 

Och en undersökning visar att många patienter inte fullföljer sina recept då de inte når sina 

förväntningar. Den visar även att det är många patienter som slutar med fysisk aktivitet igen efter 

sina tolv veckor på recept då de förväntade sig att dessa förändringar ska vara genomförda.  

(Jones et al. 2005). 

 

 

6. Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka kunskaper personer som arbetar med FaR® har det 

vill säga förskrivarnas och instruktörernas kunskaper om hälsoeffekter av fysisk aktivitet, hur de 

ska motivera patienterna samt vilka kunskaper de har om träning.  

 

De övergripande frågeställningarna är: 

     

 Hur ser förskrivarna samt friskvårdsorganisationen på hälsa och hur påverkar detta 

patienterna? 

 Hur ska hälsa och livskvalitet kunna implementeras i detta projekt? 

 Vilka hinder finns för detta projekt och hur kan de övervinnas? 

 Arbetar organisationerna med kvalitetssäkring (utbildning av personal, 

uppföljning/återkoppling) av arbetet med FaR®? 

 Vad upplever patienterna nödvändigt för att FaR® ska vara lyckat? 

 

7. Metod 
Studien inleddes med en litteraturgranskning som enligt Backman (2010) har syftet att 

sammanställa all litteratur inom ett område och genom detta utvidga sitt eget vetenskapliga 

förråd. Vikten låg på att framställa en koncentrerad bakgrundsinformation till varför denna 

uppsats skrivs. Insamling av forskningsmaterial gjordes via Folkhälsoinstitutets [FHI] hemsida 

och via referenser i materialet som påträffades. Via FHI hittades bland annat boken FYSS 2008 

och Fysisk Aktivitet på Recept- en vägledning för implementering. Även kurslitteratur har 

använts i denna undersökning. 

 

En kvalitativ metod innebär att tolka och förstå människors tankar och känslor på en djupare 

nivå. Detta för att kunna fånga upp uttryck samt ställa följdfrågor för att får ett mer beskrivande 

svar och kunna analysera tankar kring ett problem. En kvantitativ metod behandlar istället 

nummer och siffror, metoden lämpar sig bäst till undersökningar av en större mängd människor. 

(Kvale & Brinkman, 2009) 

 

Denna studie är av kvalitativ karaktär, vilket innebar att intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. I denna studie valdes intervjuer för att mycket information kan samlas in 

samt följdfrågor kan ställas kring intressanta svar. Åtta intervjuer planerades att genomföras men 

endast sex intervjuer genomfördes och dessa delades upp mellan vårdcentralen Ankaret, FaR® 

patienter samt Friskis&Svettis. Samtliga intervjuer ägde rum i Örnsköldsvik där även projektet 

kommer att äga rum. Problem som antogs kunna uppstå under datainsamlingen var framförallt att 
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det kunde bli svårt att få tillgång till patienter som fått FaR® utskrivet. Detta på grund av att 

uppgifter kunde betraktas vara konfidentiella. Andra problem på vägen antogs vara att 

förskrivarna har ont om tid och därför svårt att ställa upp på intervjuer. 

 

 

7.1 Urval 

Intervjugrupperna valdes ut först genom bekvämlighetsurval vilket innebar att 

undersökningsgruppen valdes ut utifrån de personer som är lättast att nå. Undergrupperna blev 

således; patienter, förskrivare samt verksamhetspersonal på Friskis&Svettis. Ur patient- och 

förskrivargruppen valdes personerna ut med hjälp av en kontaktperson på vårdcentralen. Även 

inom Friskis&Svettis fanns en kontaktperson och därifrån plockades tre personer ut för intervju. 

Dock blev det ett bortfall av en förskrivare samt en Friskis&Svettis instruktör. Bortfallet berodde 

dels på bristande engagemang samt oanmäld frånvaro. I denna studie innebär bortfallet att inga 

egentliga slutsatser kan dras då antalet intervjudeltagare var lågt. Ur varje grupp blev det 

slutligen två intervjuer. 

 

7.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

Intervjuerna med patienterna och förskrivarna ägde rum på vårdcentralen under April och tog 

cirka 30 minuter vardera. Med Friskis&Svettis genomfördes intervjuerna via telefon samt mejl 

på grund av tidsbrist får deras sida. De intervjuer som genomfördes på plats och via telefon 

spelades in för att sedan kunna bearbetas. Frågorna som ställdes i intervjun var formulerade 

utifrån syftet och dess efterföljande frågeställningar. Frågorna syftade till att under intervjuerna 

få reda på så mycket som möjligt om vilken syn på hälsa undersökningsgrupperna har, vad som 

motiverar dem, hur de motiverar andra samt vilken kunskap som behövs för att göra det 

kommande projektet mellan vårdcentralen Ankaret och Friskis&Svettis så bra som möjligt. 

Frågorna som ställdes var öppna, detta för att få intervjupersonerna att berätta så mycket som 

möjligt om sina åsikter. Intervjuguiden var upplagd i tre olika former för att passa alla tre 

urvalsgrupper. Intervjuguidens uppgift var att hjälpa intervjuaren att ställa rätt frågor till 

intervjupersonen.  

 

Kvale & Brinkman (2009) menar på att den kvalitativa undersökningsmetoden är en djup 

datainsamlingsmetod från ett mindre urval samt att det används för att förstå vad människan har 

för tankar och känslor kring ett speciellt område. I undersökningen genomfördes 

semistrukturerade intervjuer vilket enligt Gratton & Jones (2004) innebär att standardfrågor eller 

frågescheman utformas. Forskaren ska dock vara flexibel i sin datainsamling och under 

intervjuns gång själv göra egna följdfrågor. Efter intervjuerna genomförs en transkribering av 

dem och det gjordes ordagrant utan egen tolkning. Vid utskriften av intervjuerna strävas det efter 

att uttalet skall återges så det motsvarar källan så exakt som möjligt (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

7.3 Etiska frågor kring intervjuande 

Informerat samtycke betyder att det allmänna syftet med undersökningen beskrivs, hur den är 

upplagd samt risker och fördelar med att delta för undersökningspersonerna. Informerat 

samtycke betyder också att undersökningspersonerna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur 

projektet när som helst (Kvale & Brinkman, 2009). 
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För att undersökningspersonerna inte ska kunna identifieras beaktades konfidentialiteten i 

forskningen. Detta betyder att ingen privat data som kan identifiera deltagarna avslöjas, såsom 

namn eller andra personuppgifter. Om information som potentiellt kan kännas igen kommer 

publiceras och identifiera en deltagare bör undersökningspersonerna godkänna att den 

identifierbara informationen godkänns (Kvale & Brinkman, 2009). I denna undersökning var inte 

informationen av identifierbar karaktär vilket innebar att intervjupersonen inte behövde 

godkänna informationen som delgavs i resultatet. Intervjupersonerna i denna undersökning är 

anonyma och har blivit informerade om syftet med undersökningen samt att de när som helst kan 

dra sig ur om de vill, detta gjordes innan intervjuerna startade informerades intervjupersonen om 

detta muntligt (Vetenskapsrådet, 2008). 

 

7.4 Analysmetod 

Efter transkribering av materialet genomfördes en analys som enligt Fejes och Thornberg (2009) 

innebär att det mest väsentliga lyfts fram utifrån frågeställningarna som använts.  Tanken är att 

skapa betydelse i materialet så att resultatet tydliggörs mer än om hela materialet av insamlad 

data funnits med. Som analysmetod används meningskoncentrering som innebar att en stor 

mängd text koncentreras ner till mindre och mer kortfattad text. Det väsentliga från intervjun bör 

finnas med i koncentreringen (Kvale & Brinkman, 2009). Meningskoncentrering utförs enligt 

Kvale & Brinkman (2009) i fem steg där det första steget är att forskaren läser igenom hela 

intervjun för att på så sätt se helheten. I det andra steget fastställs det naturliga meningsenheterna 

som de uttrycks av intervjupersonerna. I det tredje steget formuleras teman som dominerar dessa 

naturliga meningsenheter, temana formuleras så enkelt som möjligt utifrån hur forskaren 

uppfattar intervjupersonernas uttryck. Det fjärde steget omfattar att ställa frågor till dessa 

meningsenheter som fastställts utifrån studiens syfte. I det sista steget knyts det centrala i 

intervjun samman i en beskrivande utsaga. I denna studie utfördes analysen utefter dessa steg 

och temana utformades efter att transkribering och genomläsning av intervjuerna hade 

genomförts. Temanas uppgift var att förenkla meningskoncentreringen av intervjuerna, samt att i 

resultatpresentationen underlätta för läsaren att förstå resultatet. Metoden valdes eftersom 

datainsamlingsmaterialet innehåller flera frågeställningar och många intervjutexter. Kvale & 

Brinkman (2009) redogör för att meningskoncentrering som analysmetod passar bra till texter 

som dessa. 

 

7.5 Verifiering 

I huvudsak är det intervjuns kvalitet som bestämmer hur kvaliteten för den efterföljande analysen 

och rapporteringen blir. Kvale & Brinkman (2009) beskriver sex olika kvalitetskriterier som bör 

användas för att säkerställa att intervjuerna får en hög kvalitet. I denna uppsats har 

forskningsgruppen valt att utgå från dessa kriterier för att få så hög kvalitet som möjligt.  Dessa 

omfattar: 1) Omfattningen av spontana, rika, specifika samt relevanta svar från intervjupersonen, 

vilka kan får i en semistrukturerad intervju 2) Korta intervjufrågor med längre svar 3) Att 

intervjuaren följer upp och klargör meningen i svaren för att undvika missuppfattningar, vilket i 

dessa intervjuer gjordes efter varje svar som intervjupersonen gav 4) Intervjun tolkas under 

själva intervjun på så sätt att följdfrågor ställdes, anteckningar gjordes samt kroppsspråket 

studerades 5) Intervjuaren verifierar sina tolkningar av svaren under tiden som intervjun 

genomförs, vilket gjordes på så sätt att intervjuaren frågade intervjupersonen om denne hade 

tolkat svaren rätt 6) Intervjufrågorna behöver inga ytterligare förklaringar vid uppläsning av den, 

vilket i denna studie innebar en välarbetad intervjuguide.  
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För att säkerställa validiteten i denna undersökning användes Kvale & Brinkman’s (2009) teori 

om att kontrollfrågor inte enbart bör ställas i slutskedet av arbetet, utan även under arbetets gång. 

I denna studie har därför kontrollfrågor rörande validiteten ställts efter varje avklarat moment. 

Exempelvis undersöks validiteten i intervjuguiden efter att den färdigställts. Detta genom att 

kontrollera de teoretiska antagandena och hur logisk slutsatsen blir utifrån teori till 

forskningsfrågor, alltså exempelvis att intervjuguiden tydligt har utgått från syftes- 

frågeställningarna för att validiteten ska bli bra. Liknande kontroller har genomförts frekvent 

under hela studiens gång. Några saker som inte gjordes och som hade kunnat höja validiteten i 

studien, är att göra en såkallad testintervju där en utomstående får gå igenom frågorna och ge 

sina kommentarer. Testpersonen kan då komma med konstruktiv kritik kring eventuella 

svårförstådda frågor, detta för att under kommande intervjuer kunna undvika missförstånd och 

feltolkningar. Det är även viktigt att tänka på bortfallet då detta påverkar studiens 

generaliserbarhet, reliabilitet samt validitet.  

 

Enligt Kvale & Brinkam (2009) handlar reliabilitet om forskningsresultatens tillförlitlighet och 

konsistens. Dessa behandlas ofta i frågan om ett resultat kan reproduceras av andra forskare och 

vid andra tidpunkter. Till stor del handlar det om intervjupersonen kommer att förändra sina svar 

under intervjuns gång och om de ger andra svar till andra intervjuare. I en kvalitativ 

intervjustudie kan för stor tonvikt på reliabiliteten motverka intervjuarens kreativitet och 

variationsrikedom. Ofta blir resultatet bättre då intervjuaren får använda sin egen intervjustil och 

improvisera under intervjuns gång. Därför är det svårt att säkerställa en hög reliabilitet i denna 

intervjustudie, detta eftersom intervjuaren har haft stor möjlighet till att göra sina egna frågor 

under intervjuns gång då en semistrukturerad metod användes. Ett hot mot reliabiliteten är att 

intervjupersonerna ger ett svar som de tror intervjuaren är ute efter. För att minska risken för 

detta är det viktigt att påpeka att det inte finns några ”rätt” och ”fel” svar samt belysa vikten av 

deras personliga svar (Gratton & Jones, 2004).  

 

8. Resultat 

Med intervjuerna genomförda kunde konstateras att det fanns personer som valde att inte delta i 

studien. Då samtliga planerade intervjuer inte gick att genomföra kan egentligen inga generella 

slutsatser dras, detta för att antalet intervjuer blev aningen lågt. 

 

8.1  Kunskaper kring fysisk aktivitet och FaR® 
Patienterna 

Kunskaperna kring fysisk aktivitet är lite delade för intervjupersonerna. Dels går definitionen på 

vad fysisk aktivitet är isär då patient 1 inte anser att exempelvis trädgårdsarbete, svampplockning 

och dagliga korta promenader hör till fysisk aktivitet. För att det ska klassas som fysisk aktivitet 

för patient 1 krävs att det är en speciell aktivitet som utförs endast för motion. Patient 2 har under 

sin livstid ändrat sin definition på fysisk aktivitet något. I ungdomen ansågs inte tyngdlyftning 

som fysisk aktivitet medans idag anses den ordinerade motionen genom FaR®, vilket är 

promenader, vara fysisk aktivitet.  

 

Även utförandet av fysisk aktivitet genom liven går isär. Ingen av patienterna har varit medlem i 

en organiserad idrottsverksamhet. Däremot har bägge patienterna varit aktiva men i olika former. 

Patient 1 har varit aktiv genom promenader, arbete och trädgård/skogsjobb, medans patient 2 
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endast varit aktiv genom sitt arbete samt en kort period av tyngdlyftning. Med tiden har dock den 

fysiska aktiviteten dött ut för bägge intervjupersoner.  

 

Båda patienterna blev ordinerade FaR® på grund av övervikt och problem med högt blodtryck, 

hur allvarligt det var varierade. Ingen av intervjupersonerna visste dock vad FaR® innebar när 

förskrivaren tog upp det första gången, men erfarenheten hittills är positiv. Patient 2 har haft 

FaR® i cirka ett år vilket har inneburit dagliga promenader. Patient 2 anser att det är viktigt att 

tänka på att många som har smärta har mer smärta på eftermiddagen än förmiddagen och att det 

därför kan vara att föredra att utföra aktiviteter under förmiddagen. Med ett individuellt recept på 

aktiviteter på egen hand tycker patient 2 att detta har upplevts positivt, då det är självvalt vilken 

tid under dagen som aktiviteten utförts samt att det går lätt att anpassa efter den egna förmågan 

för dagen. Patient 1 har haft FaR® i en månad, där ordinationen är 30 minuter cykling om dagen, 

vilket anses som positivt då det blir lätt att anpassa efter vardagsrutinerna. Eftersom båda två var 

väldigt positiva till detta och att de själva kunde anpassa det till deras dagliga rutiner så har de 

fullföljt recepten. Men eftersom patient 2 hade vissa dagar med så pass mycket smärta att 

receptet inte gick att genomföra så resulterar det i att receptet inte kunde fullföljas varje dag. 

Patient 1 däremot gjorde sin ordination med 30 minuter fysisk aktivitet varje dag. 

 

Patient 2 är inte så positiv till att bli ordinerad FaR® till en friskvårdsanläggning som 

Friskis&Svettis, detta på grund av dåliga erfarenheter sedan tidigare samt att gruppträning inte är 

att föredra då vissa dagar kan patienten inte utföra någon form av fysisk aktivitet alls och skulle 

då känna press på att närvara ändå. Patient 1 anser däremot att det vore oerhört positivt att bli 

ordinerad FaR till Friskis&Svettis om detta innebär att det finns rätt hjälp utifrån 

sjukdomsbilden. Patient 1 anser vidare att det vore bra med extra hjälp, speciellt då många kan 

ha svårt att komma igång och hålla sig motiverade. Det uttrycks även att det kan vara en fördel 

med mindre grupper med andra FaR® patienter så att alla är på en liknande nivå. Detta för att 

undvika rädsla för att göra bort sig och känna sig obekväm. 

 

Intervjupersonerna anser båda två att det är viktigt med fysisk aktivitet. Detta dels för att de 

genererar många hälsovinster men även för att de själv känner att de blir både piggare och 

gladare också. Patient 1 betonar att det är viktigt att få in en rutin som gör det lätt att fortsätta 

med den fysiska aktiviteten och att FaR® kan vara ett bra hjälpmedel för detta. 

 

Förskrivarna 

Intervjupersonerna är båda två aktiva på fritiden och ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet, 

vilket de anser viktigt för att främja en bra hälsa. Aktiviteterna varierar från dagliga promenader, 

motionsgympa på Friskis&Svettis till att träna på vårdcentralen Ankarets eget gym Pulsen. Båda 

förskrivarna anser att fysisk aktivitet är en bra hälsofrämjande metod som genererar i många 

hälsovinster. Detta är den största anledningen till att de själva är aktiva på fritiden. De vill gärna 

belysa att en person som är fysiskt aktiv mår bättre både fysiskt men också psykiskt. Bägge 

intervjupersonerna betonar att det är viktigt att själv vara fysiskt aktiv och ha en positiv syn till 

detta. Detta för att de ska känna sig bekväma att prata om det och kunna pusha för det mer. Det 

tror även att om de själv inte är fysiskt aktiv pratar man inte för det på samma sätt.  

 

Bägge intervjupersonerna betonar även att det idag finns bra vetenskapliga belägg för att fetman 

ökar i Sverige något som de anser märks mer och mer på vårdcentralen. De anser vidare att det 



 

 

20 

 

därför blir extra viktigt med arbetet kring FaR® och att det bör ses som ett bra verktyg till att 

minska bland annat fetman. 

 

Båda förskrivarna har varit delaktiga i FaR® arbetet sedan det startade på vårdcentralen. I början 

av arbetet med FaR® fick det en genomgång av hur det skulle fungera samt hur de skriver ut 

recepten. Däremot ingick ingen utbildningen kring fysisk aktivitet i samband med olika 

sjukdomar, de fick däremot boken FYSS att ha som hjälpmedel för detta. Intervjupersonerna 

anser själva att de har tillräckligt med kunskap om fysisk aktivitet för att kunna besvara 

patienters frågor. De menar däremot att det hade varit bra med mer utbildning om hur själva 

utskrivningen av recepten ska fungera i datorn. Inför varje termin kommer även de olika 

friskvårdsanläggningarna och informerar förskrivarna om det utbud som de kan erbjuda 

patienterna. Förskrivarna har även fått en utbildning i motiverande samtal som ska kunna hjälpa 

dem att motivera patienterna  

 

Friskis&Svettis instruktörer 

Båda två har varit aktiva i yngre år och sedan blivit instruktör på Friskis&Svettis. Instruktör 1 

valde den aktiva livsstilen redan som ung och säger sig ha fortsatt med det. Instruktör 1 tror även 

mycket på att den fysiska aktiviteten är en livsstil och att den kanske inte passar alla människor. 

För många kan det vara svårt att komma iväg hemifrån och hitta tiden till att vara fysisk aktiv. 

Men det är trots allt viktigt att man är det och försöker ta sig tiden till att vara det. Instruktör 1 

anser även att det är otroligt viktigt att vara fysiskt aktiv och att det ger oerhörda hälsovinster på 

både kort och lång sikt. Instruktör 2 anser liknande om att det är viktigt med fysiskt aktivitet och 

att det får en att må bra. 

 

Ingen av instruktörerna hade erfarenhet kring FaR® sedan tidigare och de har heller aldrig jobbat 

med FaR®- patienter. Instruktör 1 anser dock att kunskaperna för att kunna ta emot patienterna 

finns där och att det hänger mycket på förskrivarna. Förskrivarna måste vara medvetna om hur 

aktiviteten kommer genomföras, men att det även är viktigt att förstå att det inte passar alla 

patienter. Instruktör 2 känner själv att kunskapen kring patienternas sjukdomar är väldigt liten, 

nästintill obefintlig. Instruktör 2 påpekar att de aktiviteter som erbjuds är bundna till deras utbud 

men på en lättare nivå, sen är förhoppningen att patienterna ska få prova på och hitta något som 

passar dem. 

 

8.2 Hur motiveras du och hur motiverar du andra? 

Patienterna 

Båda patienterna motiveras av att ha mål och anser att aktivitetsdagboken är ett bra motiverande 

hjälpmedel. Detta för att det blir svart på vitt om aktiviteten utförts och i vilken utsträckning som 

receptet följs. Båda poängterar att det är viktigt med tydliga mål som går att nå. Samt att även ha 

aktuella mål och att det kan vara bra att emellanåt förnya sina mål för att hålla motivationen 

uppe.  

 

Patient 1 anser även att det är motiverande att ha en aktivitet som enbart är fysisk aktivitet och 

inte räknas som nöje. Patient 2 anser däremot att de fysiska fördelarna som exempelvis att känna 

sig piggare, går ner i vikt och får mindre smärta är det som är mest motiverande.  

 

Bägge patienterna motiveras även av att ha en bra kommunikation med deras förskrivare. Patient 
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1 ansåg däremot att kommunikationen idag var bristfällig, och det skulle vara mer motiverande 

om receptet på fysisk aktivitet följdes upp mer aktivt av vårdcentralen. Förslagsvis att en 

förskrivare eller annan kontaktperson ringer ibland för att kontrollera hur det fungerar med 

receptet och höra om det finns några frågor eller funderingar kring FaR®. Detta skulle göra att 

motivationen till att fortsätta med den fysiska aktiviteten ökar menar Patient 1. Patient 2 är av 

delvis samma uppfattning men betonar också att det egna ansvaret är störst och det mesta är upp 

till en själv. Efter att intervjupersonerna blivit ordinerade FaR® har deras motivation för fysiska 

aktivitet ökat. 

 

Förskrivarna 

Intervjupersonerna motiveras själva av hälsovinsterna med fysisk aktivitet samt att de känner sig 

både piggare och gladare utav att motionera. De uttrycker båda två att när de inte är fysiskt 

aktiva mår de sämre.  

 

Förskrivarna motiverar sina patienter främst genom att prata med dem. Förskrivare 2 betonar att 

det är viktigt att ta små steg med patienten i början för att sedan bygga på det och att patienten 

själv känner sig delaktig i besluten som tas. Det är viktigt att fungera som ”en spark i baken” för 

patienterna. Det är även av vikt att det dokumenterar aktiviteten som de genomför, detta gör att 

de kan få inspiration och motivation av att ha klara mål och även lättare se förbättringar som sker 

till grund av FaR®. Det kan även vara motiverande att få komma på återbesök där det följs upp 

hur det har gått för patienten. Men i grunden anser de båda att mycket handlar om att hitta något 

som varje enskild person gillar för att de ska kunna hålla i motivationen även efter FaR®.  

 

Förskrivare 2 anser även att den sociala delen i fysisk aktivitet kan vara motiverande för många 

patienter, då många idag är ensamma, framförallt äldre. Och därför är en ordination till 

friskvårdsanläggning kanske att föredra för ensamma människor som då kan motiveras av att få 

ett större socialt nätverk.  

 

Alla förskrivare dokumenterar även patienters livsstilsvanor i varje besök. Där undersöks vanor 

såsom rökning, alkohol, BMI och motion. Detta anses kunna vara en bra tankeställare för 

patienterna som belyser att detta kanske är något som de bör ta tag i och förändra. 

 

Friskis&Svettis instruktörer 

Båda är överens om att det är viktigt att som ledare vara inspirerande och förmedla rörelseglädje 

till deltagarna. Instruktör 1 betonar att motivering handlar om att genomföra aktiviteten med ett 

leende på läpparna och peppa deltagarna under den fysiska aktiviteten för att de ska fortsätta vara 

motiverade. Instruktör 2 anser förutom att det är viktigt att vara inspirerande även att det är 

viktigt att inte pressa på någon något de inte vill göra. Det är viktigt att patienterna får ta 

aktiviteterna i sin egen takt och göra det som de tycker är roligast. 

 

Instruktör 1 berättar även att motivation som ledare handlar mycket om hur man förmedlar 

aktiviteten. Patienterna känner troligen mer motivation för aktiviteten om den utförs med ett 

leende på läpparna. Instruktör 1 anser vidare att det är viktigt att fysisk aktivitet på recept blir 

något som är roligt och inte bara ett måste, det är troligen lättare för patienterna att vara 

motiverade och fortsätta med aktiviteten även efter receptets slut då. Instruktör 2 anser att det är 

viktigt att patienterna får ta det i sin egen takt och att de verkligen får känna av de positiva 
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effekterna av fysisk aktivitet, men menar även att det i slutändan är upp till dem själva hur aktiva 

de är och kommer att fortsätta vara senare.  

 

Instruktör 1 betonar vikten av att gruppträning inte passar för alla och att alla inte motiveras av 

samma sak, för vissa passar gym bättre. Men gruppträningen kommer handla mycket om det 

sociala, glädje och gemenskap genom aktiviteten. För instruktör 1 är målet att patienterna ska 

känna sig tillräckligt motiverade så att de ska vilja komma tillbaka. 

 

8.3 Hälsa och livskvalitet, vad betyder detta för dig och hur påverkar det ditt arbete och 

ditt recept 

Patienter 

För båda patienterna är hälsan mer än det materiella, de ser båda två på hälsa som att få vara glad 

och frisk. Patient 2 menar även att hälsa är att klara av sina smärtor och att motionen har bidragit 

till detta. Samma patient säger även att finns inget alternativ så får man lära sig ha den hälsa som 

finns och vara nöjd med det. 

 

Livskvalitet anser båda patienterna är de små sakerna i livet, att få vara tillsammans, ta en 

promenad i solen, första blommorna på våren och att ha mindre ont vissa stunder. De små 

sakerna som gör livet ljusare, när man är sjuk så lär man sig att njuta av dessa.   

 

Förskrivarna 

Båda förskrivarna är överens om att det är roligt och givande att arbeta med hälsa. För 

förskrivare 1 framgår det tydligt att det är viktigt att ha ett eget ansvar för sin hälsa, för att det 

ger så mycket tillbaka till en själv det görs. Intervjupersonen menar vidare att många av de 

patienter som kommer till vårdcentralen inte tar sitt eget ansvar utan överlämnar det till 

sjukvården. Förskrivare 1 berättar vidare att det är då som det blir jobbigt, för de patienter som 

verkligen behöver FaR® genomför det inte. Förskrivare 2 anser däremot att det ofta är positivt 

med FaR® på återbesöken, men menar samtidigt att det hänger på patienterna själva, deras 

motivation och inställning. Intervjupersonen förklarar vidare att de som förskrivare endast kan ge 

dem ett instrument och att det som avgör är hur patienterna själva arbetar med det.  

 

Livskvalitet för förskrivare 1 handlar mycket om att hitta en balans mellan jobbet och fritiden. 

 Intervjupersonen berättar att då man arbetar med människor hela dagarna är det skönt med 

fysisk aktivitet. Och att även motion kan gå under livskvalitet, intervjupersonen anser vidare att 

det är viktigt att vara fysiskt aktivitet för denne och att det nog går att påverka patienterna på ett 

bättre sätt om de vet vad de pratar om. Det är viktigt att kunna förmedla känslan men det är även 

viktigt att veta vad man pratar om. För förskrivare 2 handlar livskvalitet om andra saker, där är 

intervjupersonen berättat om att när man jobbar med många sjuka människor är det livskvalitet 

att bara få vara frisk, men att det även handlar om andra saker, såsom det sociala nätverket. 

Förskrivare 2 berättar om att det syns på patienter som saknar ett socialt nätverk att de mår 

jättedåligt över det. Intervjupersonen betonar även att livskvalitet är att få ha sin familj och sina 

anhöriga, inte det materiella. Vidare betonas vikten av att se positivt på saker och att gå in för 

saker på ett bra sätt. Det är viktigt att inte göra FaR® för stort utan se till hur mycket patienterna 

klarar av och ta det på deras nivå.  

 

Friskis&Svettis instruktörer  
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Instruktörerna definierar hälsa lite olika, instruktör 1 anser att hälsa är en helhet. Att det är att må 

bra inifrån och ut och mår insidan bra så mår kroppen bra. Instruktör 1 betonar vidare att om man 

mår bra i själ och hjärta så är man snäll mot sin kropp. Instruktör 1 fokuserar kroppen och själen 

medan instruktör 2 anser att hälsa är att få vara frisk så att man kan göra de saker man vill i livet 

och att få umgås med sin familj. 

 

Livskvaliteten har de liknande syn på, de båda syftar på att livskvalitet är att få må bra, att få 

vara frisk, trivas med sig själv och sin vardag. Det betonar även vikten av att ha sina nära och 

kära, att kunna vara tillsammans och umgås. Instruktör 1 tycker även att man även ska känna att 

man har en meningsfylld uppgift varje dag. 

 

De tror båda två att deras synsätt kring hälsa och livskvalitet kan påverka deras bemötande av 

patienter. Instruktör 1 anser att deras syn påverkar förståelsen av varför patienterna är där. Har 

man själv haft en välmående och fungerande kropp så måste man ändå ha en förståelse för de 

som inte har det. Instruktören anser även att det är viktigt att förstå att även om man är sjuk så 

kan man ha hälsa och livskvalitet. Att få inspirera patienterna med sin egen personlighet och 

sprida en god känsla tror instruktör 2 är viktigt.    

 

8.4 Hinder/utbildning - Hinder för FaR®, projektet, patienterna. Utbildning, behövs det? 
Patienter 

Båda patienterna har här samma åsikt kring förskrivarna, de anser båda två att det behövs mer 

motivation från förskrivarnas sida. Detta för att få de som inte varit aktiva tidigare till att bli 

motiverad och vilja fortsätta. De gäller för förskrivarna att kliva in och kunna motivera på ett bra 

sätt, att inte stressa upp patienterna utan försöka hjälpa dem till motivation och att upptäcka de 

positiva följderna av fysisk aktivitet. Patient 1 saknar mer personlig kontakt och responsen med 

positiv feedback som gärna får vara lite för mycket än för lite. 

Att sjukvården blir mer hälsofrämjande är något som patient 2 tycker är bra, men anser även att 

det gäller att fånga upp folk och hjälpa människor innan de blir sjuka. I sjukvården ges bara en 

tid i veckan hos en sjukgymnast vilket patient 2 tycker är alldeles för lite. Fler timmar och mer 

engagerad personal! 

 

Sen så anser patient 2 även att det inte bara hänger på förskrivarna utan även patienternas 

egenintresse för fysisk aktivitet. Intresset kan skilja sig åt och sjukdomssymptomen gör att några 

mår bättre på förmiddagar än eftermiddagar och det kan därför behöva finnas aktiviteter på 

förmiddagar så att de kan ordineras till det. Många kan annars hoppa över aktiviteten. 

 

Ett annat hinder som båda patienterna tror kan uppstå är om patienterna sätts i för stor grupp, 

många kan då känna sig osäkra och på så sätt undvika att komma. De båda tror att mindre 

grupper skulle underlätta där alla är på liknande nivå.  

 

Förskrivare 

Förskrivare 1 berättar att det är en stor tidspress de arbetar under och att det i många fall kan 

förhindra att FaR skrivs ut i den utsträckning som det skulle kunna göras. De berättar att det är 

lätt att känna sig jäktad om de exempelvis har en patient som kommer in för något annat och på 

slutet hinna gå igenom levnadsvanor, då kan det lätt bli att det inte finns tid att gå vidare med 

detta. Alternativet är då att boka in ett nytt besök, men det allra bästa anser förskrivarna vore att 
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ordinera patienterna till en hälsopedagog eller liknande som arbetar endast med detta och som då 

har mer tid för dem, menar intervjupersonerna. Även förskrivare 2 anser att tidsbristen är ett 

problem och att det är tiden som avgör hur många recept som skrivs.  

 

Bägge förskrivarna fick innan de började skriva ut FaR® en genomgång i hur det skulle fungera 

och hur det förs in i datorn. De har även boken FYSS till hjälp vilket de båda anser som något 

positivt. Förskrivare 1 berättar även att de har fått en utbildning i motiverande samtal som kan 

användas för att lättare motivera patienterna. De är båda överens om att det finns vissa hinder i 

att skriva ut till en friskvårdsanläggning, att det förmodligen är svårare att motivera patienterna, i 

alla fall om patienterna aldrig varit aktiva tidigare. Men även att priset kan vara ett hinder för 

många, är det för dyrt kan det vara många som inte har råd. Det som kan underlätta dessa hinder 

är att de får hamna i en mindre grupp med andra FaR®- patienter och även att de känner att de 

får den hjälp som dom behöver i gruppen. Och att alla kan hålla en jämn nivå.  

 

Instruktörer 

Även instruktörerna instämmer i att priset kan vara ett stort hinder för många. Att om det anses 

för dyrt vill patienterna kanske inte delta i detta projekt. Instruktör 1 betonar även vikten av att 

ha en bra fungerande kommunikation för att projektet ska fungera bra. Dels måste alla 

instruktörer ha full koll på läget innan patienterna tas emot. Men sedan anses det även viktigt att 

det finns en bra kommunikation mellan vårdcentralen Ankaret och Friskis&Svettis. 

Intervjupersonerna förklarar att det är viktigt att de vet om vilka patienter som kommer till dem 

och vad de har för besvär. Men att det även är viktigt för vårdcentralen Ankaret att veta om vad 

Friskis&Svettis kan erbjuda patienterna. De anser att det är mycket upp till förskrivarna och att 

de har det yttersta ansvaret.  

 

9. Diskussion 

Validitet & Reliabilitet 

I denna studie kan sägas att reliabiliteten är lägre än validiteten. Detta för att det inte kan 

säkerställas att intervjupersonerna ger samma svar på samma fråga igen. Eftersom intervjuerna 

genomfördes på ett semistrukturerat sätt så har intervjuaren fått stor frihet till att vara kreativ i 

sina följdfrågor vilket gör det svårt för en ny intervjuare att ställa samma frågor igen. Därför kan 

inte reliabiliteten i denna studie säkerställas. Validitet kan sägas vara högre i denna studie på 

grund av att frågeställningarna under intervjuerna utgår ifrån syftes- frågeställningarna vilket gör 

att det har säkerställt att vi mäter det som avsetts mätas. Det finns dock saker som hade kunnat 

göras för att öka validiteten i studien så som att göra en test intervju innan de riktiga intervjuerna 

genomfördes, detta för att eventuella missförstånd ska minska. Då bortfallet är stort kan även 

detta påverka reliabiliteten, generaliserbarheten och validiteten i studien. Detta har påverkat 

studien på så sätt att inga generella slutsatser kan dras. Validiteten påverkas även av att antalet 

intervjupersoner inte blev det förväntade då en intervjuperson ställde in på grund av bristande 

engagemang samt att en intervjuperson inte var tillgänglig vid intervjutillfället. Möjligheten finns 

att dessa personer kan ha gett annorlunda svar än de övriga dock tror vi att svaren blivit liknande 

de andra intervjuerna och såldes har det inte påverkat resultatet i någon större utsträckning att 

dessa intervjuer ställdes in. Men det finns även en möjlighet att dessa personer som uteblev sitter 

inne med andra kunskaper och åsikter som kan ha betydelse för detta projekt.  

 

9.1 Kunskaper kring fysisk aktivitet och FaR®   
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Det går att utläsa en tydlig skillnad i kunskaperna kring FaR® hos intervjupersonerna. Där 

förskrivarna har den bästa kunskapen, vilket troligen beror på att de har jobbat med FaR® en 

längre tid. Instruktörernas kunskap om FaR® är bristande, detta på grund av att de inte jobbat 

med FaR® tidigare och än så länge inte fått någon utbildning om detta. I enlighet med tidigare 

forskning är det viktigt för friskvårdsorganisationen samt instruktörerna som arbetar där att vara 

medveten om att patienterna som ordineras dit i många fall aldrig varit fysiskt aktiva. Och att 

dessa grupper kan vara krävande. Det blir därför viktigt för friskvårdsorganisationen att 

säkerställa kunskapen hos instruktörerna för att patienterna ska få den hjälp och motivation de 

behöver. Den tidigare forskningen påvisar även att organisationerna som ska bedriva FaR® 

verksamhet bör gå en utbildning innan de påbörjar samarbetet med vårdcentralen. (Faskunger et 

al. 2007;Kallings & Leijon, 2003, Barkstedt).  

 

Instruktörerna själva berättar om att de har lite kunskap och är dåligt insatta i patienternas 

situation. Det framkommer även att aktiviteterna som kommer att erbjudas patienterna är bundna 

till deras eget utbud, den enda skillnaden är att de kommer att genomföras på en lättare nivå. Det 

kan då vara att rekommendera att ha speciella patientgrupper, som patienterna själva påpekar i 

intervjuerna. Då detta gör att alla deltagare är på en mer lik aktivitetsnivå, vilket kan göra 

situationen mer bekväm för dem. En annan sak som påpekas av patienterna är att de som har 

smärta oftast har mer smärta på kvällen och det kan därför vara att föredra att ha två grupper där 

den ena är under förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Just för att patienterna verkligen 

ska kunna genomföra ordinationen oavsett tid. 

 

Förskrivarna betonar båda två i sina intervjuer att det är lättare att prata om fysisk aktivitet om 

man själv är aktiv. Detta stämmer in på den tidigare forskningen som gjorts där det framkommer 

att det fungerar bättre om personalen själv ser det positiva i att patienterna blir fysiskt aktiva 

(Faskunger et al, 2007; Kallings & Leijon, 2003). Detta tyder på att det även blir viktigt för 

verksamheten att få personalen att vara aktiva under sin fritid. Det kan även vara så att om 

personalen själva ser fördelarna är det lättare att ta sig tiden att ordinera FaR. 

 

Kunskapen om fysisk aktivitet skiljer sig åt bland intervjupersonerna där patienterna uppgav att 

den fysiska aktiviteten minskat eller avtagit helt med stigande ålder. Detta stämmer även väl in 

på vad den tidigare forskningen säger om att vara fysiskt aktiv, där flera studier tyder på att den 

fysiska aktiviteten minskar efter 30 års ålder samt att befolkningen över 30 i genomsnitt är 

mindre fysiskt aktiva än den yngre befolkningen (Jones, Harris, Waller & Coggins, 

2005;Faskunger et al. 2007; Kallings & Leijon, 2003; Faskunger, 2004). Detta betyder även att 

det för vårdcentralen blir viktigt att gå igenom levnadsvanor med sina äldre patienter, då dessa 

ofta är en återkommande grupp hos vårdcentralen.  

 

9.2 Hur motiveras du och hur motiverar du andra? 
Hur intervjupersonerna motiveras och motiverar andra skiljer sig. Patienterna berättar att de 

motiveras främst av att ha tydliga mål och få en regelbunden uppföljning. Där går att påpeka att 

patienterna utifrån detta skulle följa sin FaR® recept bättre om det fanns en tydligare uppföljning 

från förskrivarna. Den bristande uppföljningen kan troligen bero på tidsbristen som omnämns av 

förskrivarna som ett hinder för FaR®.  

 

Som skrivet i tidigare forskning finns det ett antal motivations teorier som går att ta till hjälp och 
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som förskrivarna kan arbeta utifrån. Förskrivarna själv motiveras av hälsoeffekterna, men de har 

dock insikt i att patienterna måste motiveras från steg ett. Vilket kan kopplas till Faskunger’s 

(2004) motivationsteori om de fem stadierna som människan kan befinna sig i. Detta innebär att 

det för förskrivarna kan vara bra att vara medveten om vad dessa olika steg innebär. Att 

patienten från början befinner sig i det så kallade förnekelsestadiet som sedan övergår till 

följande stadier i ordning: begrundande-, förberedelse-, handlings-, och aktivitetsstadiet 

(Faskunger, 2004). Ett antagande kan då vara att om förskrivarna känner till dessa stadier, samt 

har en utbildning i motiverande samtal vilken innebär att rådgivaren hjälper patienten att utifrån 

dennes mål och värderingar hitta skillnader i hur det är och hur det bör vara, är det lättare att 

hjälpa patienten till insikt om dennes vanor samt att hitta motivation till utförandet av FaR® 

(Faskunger et al. 2007, FHI, 2008). Via motiverande samtal kan även förskrivare och 

instruktörer nå patienternas tilltro på den egna förmågan som anses som viktig för 

motionsföljsamhet. Detta innebär att om patienterna har en hög tilltro på den egna förmågan kan 

de tackla krävande situationer och anstränga sig mer vid motgångar vilket även tas upp i 

motivationsteorin Self-efficacy som även har en nära koppling till motivationsteorin Stage Of 

Change (Bandura, 1997). Teorin Stage Of Change har precis som Faskunger’s ett antal steg i 

inledande och upprätthållande av fysisk aktivitet. Denna teori tyder också på att människor som 

gett lite eller ingen tanke alls åt fysisk aktivitet är mindre benägna att följa ett recept eller 

träningsschema (Jones et al. 2005). Detta visar att det i arbetet med FaR® blir viktigt att jobba 

med motivation detta även då intervjuerna av patienterna visar att en av dem inte ägnat motion 

någon tanke innan receptet. Det blir då extra viktigt för förskrivare och instruktörer att arbeta 

med motivation och samtalsteknik. 

 

Det är viktigt med kortsiktiga och tydliga mål för att få patienten att inte ge upp när resultaten 

inte kommer med en gång. Det märks att förskrivarna har en utbildning i motiverande samtal och 

är medveten om hur samtalsmetodik ska genomföras. Det kommer dock lite i skymundan på 

grund av tidsbristen och att det ofta inte finns tid till att motivera patienten genom att enbart 

prata. Detta i motsats till instruktörerna som det framkommer inte har någon utbildning i olika 

motivations teorier. Den uppfattning som ges i intervjuerna av instruktörerna är att de har en mer 

tävlingsinriktad motivationssyn, där det viktigaste vad gäller motivation är att peppa deltagare 

till prestation under aktiviteten. Detta kan ses av vissa patienter som kravfyllt. Därför känns det 

viktigt att instruktörerna även de är medvetna om hur olika motivations teorier fungerar och att 

de får flera sätt att motivera patienter på. Det är även rimligt att det inte bara i förskrivarnas 

arbete är viktigt med beteendeförändring och medvetenhet för att nå ett framgångrikt 

förändringsarbete utan att detta även gäller för instruktörer. Motivationsupplägget bör bygga på 

en beprövad modell för beteendeförändring, men även ge stöd för att upprätthålla förändringen 

vilket ger underlag för att instruktörerna bör få en grundutbildning i olika motivationsteorier för 

att på bästa sätt ge patienterna den uppmuntran och motivation de behöver för att upprätthålla 

FaR (Faskunger et al. 2007).  

 

I arbetet med FaR® är det viktigt för både förskrivare och instruktörer som tar emot patienter att 

vara medveten och ha kunskap om beteendeförändring. Att använda sig av olika 

motivationsteorier bör uppmuntras i arbetet med FaR®. Motivationsupplägget bör bygga på en 

beprövad modell för beteendeförändring, men även ge stöd för att upprätthålla förändringen 

(Faskunger et al. 2007). Med detta kan sägas att en utbildning vad gäller motivation bör vara 

aktuellt för instruktörerna. 
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9.3 Hälsa och livskvalitet, vad betyder detta för dig och hur påverkar det ditt arbete och 

ditt recept 
Samtliga intervjupersoner anser att hälsa bör ses som en helhet, och att det är viktigt att må bra 

inifrån och ut. Förskrivarna betonar i intervjuerna att det är viktigt med ett eget ansvar för hälsan. 

Detta för att det i slutändan är en själv som avgör hur hälsan ser ut, vilket bör påverka deras 

arbete med patienterna. På det sättet att det är viktigt för förskrivarna att få patienterna att inse att 

de själva har ett eget ansvar och inte kan lägga över hela ansvaret på sjukvården. Även detta 

tyder på att det är viktigt att inom arbetet med FaR® vara medveten om hur man motiverar 

patienterna till en god hälsa och för att de ska ta sitt eget ansvar. Som förskrivare kan det vara av 

vikt att se hälsa ur ett salutogent perspektiv, där fokus ligger på hur hälsa uppnås istället för vad 

som leder till sjukdom. Det kan dock vara viktigt att vara medveten om att sjukdom kan påverka 

hälsan och inte överge det patogena synsättet helt och hållet, utan att de i arbetet med FaR® bör 

ses mer som ett komplement till varandra. Detta för att enklare besvara frågan för patienterna om 

hur hälsa uppnås och bevaras. Detta gör det viktigt för förskrivarna att fundera över vad hälsa är 

och hur de bör se på hälsa. Det kan vara av vikt att ha en workshop med där olika 

hälsoperspektiv diskuteras, detta för att kunna öka patienternas förståelse för hälsa. Även för 

instruktörerna kan det vara av vikt att vara medveten om att det finns olika synsätt på hälsa och 

hur deras synsätt kan påverka patienterna (Medin & Alexanderson, 2009). 

 

Även livskvalitetsbegreppet var samstämmigt för intervjupersonerna. Samtliga såg livskvalitet 

som de små sakerna som gör livet värt att leva. Där bland annat familjen, den sociala biten och 

att klara av vardagen angavs vara saker som ökar livskvalitet. Vilket tyder på att en social 

träningsform på Friskis&Svettis för patienter som har dåligt socialt nätverk kan höja livskvalitet.  

 

9.4 Hinder/utbildning - Hinder för FaR®, projektet, patienterna. Utbildning, behövs det? 

Hinder kring FaR® skiljer sig bland intervjupersonerna. Detta mycket på grund av att de har 

olika funktion i arbetet kring FaR®. För patienternas del handlar hindren för utövandet av FaR® 

mycket om vilken hjälp de får av personalen. De saknar båda mer motivation från förskrivarnas 

håll och förklarar att det skulle vara lättare att hålla sig motiverad och vilja fortsätta med FaR® 

om de fick mer personlig kontakt och feedback. Båda patienterna har idag FaR® utövandet lagt 

på hemmaplan. De ser båda två ett flertal hinder för att ett projekt mellan vårdcentral och en 

friskvårdsanläggning ska fungera bra för patienterna. De främsta hindren anser de vara att hamna 

i en stor grupp, tidsbestämt samt att bara bli ordinerad en timme i veckan, vilket de anser är 

alldeles för lite. De är båda överens om att det i arbetet med FaR® behövs fler timmar och mer 

engagerad personal. Vilket även vår studie bekräftar då ett antal intervjupersoner inte ville ställa 

upp på grund av bristande engagemang och en slutsats som kan dras är att personalen inte är 

tillräckligt engagerade, vilket även patienterna märker av. Precis som de intervjuade patienterna 

nämner att det är viktigt med stöd, visar även tidigare forskning på att det är viktigt att ge 

patienten dels information om hur fysisk aktivitet påverkar deras sjukdom, men även att de 

välkomnar stöd för att höja deras aktivitetsnivå samt stöd för beteendeförändring (Leijon, 2009; 

Kalling & Leijon, 2003). 

 

Från förskrivarnas håll är tidspressen ett stort hinder för FaR® arbetet och det framkommer i 

studien att det skulle underlätta att det finns en person på plats som arbetar endast med FaR®. 

Dit förskrivarna kan ordinera sina patienter för att sedan därifrån ordineras vidare i fysisk 
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aktivitet. Detta stämmer även in på tidigare studier som gjorts där det framkommer att 

personalen i primärvården ofta har så mycket att göra att de har svårt att ta till sig FaR® som 

arbetsmetod vilket kan bli ett hinder för detta projekt (Faskunger et al, 2007; Kallings & Leijon, 

2003). Förskrivarna är även överens om att det som kan bli ett hinder i att ordinera till en 

friskvårdsanläggning är priset och att vad som möjligtvis kan underlätta detta är att patienterna 

verkligen känner att de får ut något av priset. Så som den hjälp de själva behöver. Även 

instruktörerna instämmer i att kostnaden kan bli ett problem. De betonar även att det är viktigt att 

såväl instruktörer som förskrivare är väl insatta i vad de kan erbjuda och vilka patienter som 

kommer dit.  

 

I intervjuerna med instruktörerna framkom även att de anser att förskrivarna har det yttersta 

ansvaret. Vilket kan ifrågasättas, då det är instruktörerna som står för introduktionen till fysisk 

aktivitet och de är dem som ger patienterna första inblicken i fysisk aktivitet. Detta gör att det 

blir viktigt med rätt kompetens hos personalen för att bemöta patienterna på rätt sätt. Som 

instruktörerna själva säger i intervjuerna har de haft en välfungerande kropp och själv alltid varit 

fysiskt aktiva vilket gör att det är av stor vikt att kunna sätta sig in i patienternas situation. Ett 

antagande som kan göras är att om man själv alltid varit fysiskt aktiv kan det vara svårt att förstå 

att de finns dem som inte är det, därför blir det av stor vikt hur man bemöter patienterna. En 

viktig fråga blir således om man bör certifiera personalen som tar emot FaR® patienter 

(Faskunger et al. 2007;Kallings & Leijon, 2003). 

 

Det bör även framhållas att patienterna upplever det som svårt att få hjälp av sjukvården när de 

mår dåligt men inte är sjuka. De tycker dock att det är positivt att sjukvården går mot en mer 

hälsofrämjande riktning, men att det är viktigt att fånga upp människor innan de blir sjuk, 

speciellt i de fall där de själva kontaktar sjukvården för hjälp. Detta tyder på att det är viktigt för 

sjukvården att verkligen fokusera på den tidsbrist som personalen upplever då det kan antas vara 

ett hinder för mottagande av människor som frivilligt kontaktar vården för hjälp. 

 

9.5 Hur bör då en framgångsrik förskrivning se ut, utifrån vad som framkommer i 

studien?  
Eftersom en bra personlig kontakt är motiverande och viktig för patienterna så gäller det att 

personalen har mer tid för patienterna. Eftersom tidsbrist är ett stort hinder för förskrivarna kan 

det vara ett alternativ att ha en person anställd som arbetar med endast FaR® och dess utveckling 

samt mottagande av patienter med FaR® utskrivet. Denna person skulle förslagsvis kunna sköta 

allt vad gäller motivation, ordinering av fysisk aktivitet samt uppföljning. Detta för att 

patienterna verkligen ska känna att det finns engagemang och hjälp att få.  

 

På friskvården är det viktigt med personal som är insatt i vad FaR® är och vad det kan finnas för 

hinder för enskilda individer att utföra vissa aktiviteter. Det är viktigt att organisationen inte 

sätter över ansvaret för bemötandet till andra utan kvalitetssäkrar sin personal till att ha rätt 

kompetens. För friskvården handlar det mycket om att arbeta med motivation och engagemang 

och det är viktigt att personalen har en övergripande bild av vilka sjukdomar som finns och vilka 

aktiviteter som kan passa dessa.  
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9.6 Förslag till projektet  
 

  Utbildning i motivationsteorier, hälsoperspektiv och Frisksis&Svettis utbud för 

förskrivare 

 Utbildning i motivationsteorier, hälsoperspektiv, sjukdomar samt träningsupplägg utifrån 

dessa (förslagsvis utifrån boken FYSS) för instruktörerna 

 Mer än en timme i veckan, små grupper med endast FaR®- patienter  

 Genomgångar av teknik för att få patienterna att klara aktiviteterna själva efter receptet 

 En förmiddagsgrupp samt en eftermiddagsgrupp, detta för att patienterna ska kunna 

anpassa efter smärta 
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10. Konklusion              

Denna intervjustudie visar att det finns ett behov av ökad tillämpning av fysisk aktivitet på 

recept, då det kan hjälpa individer att få en mer fysiskt aktiv livsstil. Det som också gör detta 

projekt viktigt är att patienter som mår dåligt på grund av att de inte är fysiskt aktiva, ska kunna 

känna att det finns hjälp och stöd att få från kunnig och engagerad personal. Men den visar även 

att det är viktigt att patienterna får hjälp på friskvårdsanläggningen och känner sig trygg i 

bemötandet där. Intervjustudien visar även att det finns ett ökat behov av utbildning av personal 

både på vårdcentralen och på friskvårdsanläggningen. Det bör även framhållas att tidsbrist är ett 

stort problem för personalen på vårdcentralen och det vore bra med en person som har 

huvudansvaret för enbart FaR® och dess patienter.  
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http://www.ne.se/kort/motion/1120366
http://www.fhi.se/FaR-/Om-FYSSFaR/Erfarenheter/
http://www.fhi.se/FaR-/Om-FYSSFaR/Erfarenheter/
http://www.fhi.se/FaR-/Om-FYSSFaR/Fysisk-aktivitet-pa-recept/
http://www.fhi.se/FaR-/Om-FYSSFaR/Fysisk-aktivitet-pa-recept/
http://www.fhi.se/FaR-/Om-FYSSFaR/Forskrivning/
http://www.fou.nu/is/ckfuu/ansokan/57521
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12. Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Patienter 

Vad har du för relation till Fysisk aktivitet? 

Vad anser du om att vara Fysiskt aktiv? 

Hur länge har du fått FaR?  

Vad har/hade du för förväntningar när du fick FaR utskrivet? 

Hur aktiv var du innan du fick FaR?  

Vad är det som har hindrat dig från att vara fysiskt aktiv? 

Vad underlättar för dig att vara fysiskt aktiv? 

Vad anser du om att få FaR? 

Hur ser du på hälsa? 

Vad är livskvalitet för dig? 

Vad får dig motiverad? 

Vad skulle göra att du blir mer motiverad att genomföra FaR? 

Vad skulle du tycka om att få FaR utskrivet till en friskvårdsanläggning som Friskis & Svettis för 

att komma igång ordentligt under åtta veckor med hjälp? 

Vilka kunskaper förväntar du dig att förskrivarna samt friskvårdsinstruktörer bör ha om hälsa, 

fysisk aktivitet och sjukdom? 

Anser du att du fått/får hjälp med de kunskaper du själv behöver för att kunna genomföra FaR? 

Vilka kunskaper anser du att du skulle behöva för att kunna få hjälp av FaR i din sjukdom? 

Anser du att du får hjälp av förskrivarna med FaR? 

Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

Förskrivarna 

Vad har du för relation till Fysisk aktivitet? 

Vad anser du om att vara Fysiskt aktiv? 

Hur länge har du skrivit ut FaR? 

Vad fick du för utbildning innan du blev kvalificerad till att skriva ut FaR? 

Vad saknar du i din kompetens vad gäller FaR? 

Hur ser du på hälsa? 

Hur ser du på livskvalitet? 

Hur tror du att ditt eget synsätt på dessa saker påverkar patienterna? 

Hur anser du att detta påverkar i vilken utsträckning du och dina kollegor skriver ut FaR? 

Och hur ser du på att skriva ut fysisk aktivitet på recept? 

Anser du dig själv ha tillräcklig kunskap om fysisk aktivitet för att svara på patienters frågor? 

Hur motiverar du patienter till att genomföra sin FaR? 

Vad motiverar dig till att skriva ut FaR? 

Vad anser du om att skriva ut FaR vidare till en friskvårdsanläggning? 

Ser du några hinder i ett projekt vad rör FaR med friskis&svettis? 

Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

Friskis&Svettis 

Vad har du för relation till Fysisk aktivitet? 
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Vad har du som ledare för inställning till personer som inte är fysiskt aktiva? 

Vad har du för tidigare erfarenheter kring att arbeta med FaR-patienter? 

Anser du dig ha tillräcklig med kunskap kring FaR-patienternas sjukdomar samt kunskap kring 

vilka aktiviteter de kan utföra för att känna dig bekväm i rollen som aktivitetsledare för dem? 

Hur motiverar du de patienter som kommer med FaR-recept att börja träna och att fortsätta? 

Hur är din syn på bra motivering? 

Vad har du för syn på hälsa? 

Vad har du för syn på livskvalitet? 

Hur tror du att ditt synsätt kring hälsa/livskvalitet påverkar ditt arbete med patienterna? 

Vad får ni för utbildning innan ni tar emot FaR patienter? 

Ser du några hinder i ett projekt vad rör FaR med friskis&svettis? 

Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

 

  

 


