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Abstract  
Persson, E. (2017). The importance of motivation for the use of Physical activity on 
Prescription. Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and 
Public Heatlh Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of 
Gävle, Sweden.  
 
The aim of the study was to investigate the experiences of individuals who had received 
physical activity on prescription. The questions that were relevant for the study were 
what the method had contributed with, if physical activity on prescription had affected 
the motivation towards a physically active lifestyle and if motivation was sufficient to 
lead to permanent active action. The method used to collect data was through 
interviews. Two men and two women who had received a prescription of physical 
activity participated in the study. Data was analyzed using a manifest content analysis 
and four categories emerged. The results indicated that the prescription was a tool for 
becoming physically active and also receiving support from others proved to be 
important for all informants. The health effects that physical activity contributed with 
for the informants was increased self-esteem and well-being, improved quality of life 
and a stronger body. The results also showed that there were both positive and negative 
attitudes regarding the method. The conclusion of the study was that there existed both 
barriers and possibilities for the continuation of physical activity. Some informants also 
indicated that the motivation for a permanent physically active lifestyle was missing. 
 
Keywords: public health, physical activity on prescription, transtheoretical model, 
motivational factors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sammanfattning  
 
Det övergripande syftet var att undersöka vilka erfarenheter personer som fått fysisk 
aktivitet på receptet hade av metoden. Det centrala i studien var deras erfarenheter av 
metoden, vad de ansåg att metoden hade bidragit med, om FaR påverkade motivationen 
till en fysiskt aktiv livsstilsförändring och om motivationen var tillräcklig för att leda till 
en varaktig, aktiv handling. Metoden som användes för att samla in datamaterialet var 
genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studien inkluderade fyra deltagare, två 
män och två kvinnor, där inklusionskriterierna var att de skulle ha fått motion ordinerat. 
Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys och 
därefter utformades fyra kategorier. Resultatet visade att metoden var ett hjälpmedel till 
att bli fysiskt aktiv och att det var ett motivationshöjande sätt för att utöva den fysiska 
aktiviteten som förskrevs. Även att få det stöd som behövdes till att utföra sin ordine-
rade aktivitet visade sig vara av betydelse för samtliga informanter. De hälsoeffekter 
som fysisk aktivitet bidrog med för informanterna var ökat självförtroende och välbefin-
nande, förbättrad livskvalité och starkare kropp. Resultatet visade dock att det fanns 
både positiva och negativa åsikter om metoden samt att det fanns vissa brister gällande 
arbetsmetoden. Slutsatsen var att det fanns både hinder och möjligheter vid ordination 
av fysisk aktivitet och några av informanterna menade att motivationen till en varaktig 
fysiskt aktiv livsstil saknades.  
 
Nyckelord: Folkhälsa, fysisk aktivitet på recept, transteoretiska modellen, 
motivationsfaktorer.  
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1.Inledning  
Fysisk inaktivitet ökar i världen och är globalt sett den fjärde största riskfaktorn för 
dödlighet (WHO 2010). Så långt tillbaka som historien sträcker sig, har fysisk aktivitet 
varit en viktig faktor för människans välbefinnande och hälsa samt en del av 
människans vardag (Statens folkhälsoinstitut (FHI) 2006:13). I takt med samhällsut-
vecklingen, har människans fysiskt krävande arbetsuppgifter ersatts av maskiner som 
resulterat i att den dagliga energiförbrukningen genom fysisk aktivitet har minskat 
markant (ibid). Fler stillasittande arbetsuppgifter och nya uppfinningar för att öka 
bekvämligheten, till exempel hissar, har bidragit till att vi rör oss mindre och får en 
lägre nivå av fysisk aktivitet i vardagen. Människans kropp är byggd för rörelse och mår 
bra av det (ibid). Undviker man fysisk ansträngning under en längre period leder det till 
negativa konsekvenser för kroppen. Kapaciteten i leder, muskler och skelett försämras 
och den fysiska funktionsförmågan blir sämre. Inaktivitet kan även leda till flertal olika 
sjukdomar såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och högt blodtryck 
(ibid). Det finns ett flertal vetenskapliga belägg som visar att minst hälften av den vuxna 
befolkningen, globalt sett, inte uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet och de 
har en stillasittande vardag (Faskunger  & Nylund 2014). En stillasittande livsstil breder 
ut sig alltmer i samhället och ger negativa effekter på folkhälsan och leder därmed till 
ett folkhälsoproblem. 
 
För att öka den fysiska aktiviteten, på befolkningsnivå, krävs en samverkan med många 
aktörer och insatser på flera nivåer (FYSS 2008). En arbetsmetod har utvecklats för att 
främja fysisk aktivitet vilket är fysisk aktivitet på recept, FaR®. Syftet med FaR var och 
är att implementera en förebyggande och hälsofrämjande metod inom hälso- och sjuk-
vården och metoden har blivit ett användbart redskap för att uppnå folkhälsopolitikens 
målområde 6 och 9, hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt ökad fysisk aktivitet 
(ibid).  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
1.2 Definition och rekommendationer  
Fysisk aktivitet, träning och motion kan tyckas ha samma betydelse för många, men 
dessa begrepp har olika innebörder. I föreliggande uppsats kommer dessa begrepp att 
återkomma ett flertal gånger och för att läsaren ska få förståelse om vad de innebär så 
definieras de här nedanför.  
 
Fysisk aktivitet innebär ”All kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” (FYSS 2008). Det avser 
den totala energiförbrukningen under en dag som kan innefatta allt från vardagsaktivi-
teter såsom trädgårdsarbete, städning, promenad till arbetet samt fysisk belastning i 
arbetet och friluftsliv. 
 
Motion kan definieras som planerad fysisk aktivitet som syftar till att ge ökat 
välbefinnande och förbättrad hälsa. Oftast innebär det att man byter om till tränings-
kläder och aktiviteten kan vara exempelvis löpträning (FYSS 2008). 
 
Även träning innebär en planerad fysisk aktivitet men som syftar till att öka 
prestationsförmågan, man har en klar målsättning om vad man vill uppnå och den 
målsättningen är oftast idrottsrelaterad (FYSS 2008). 
 
En aktiv livsstil kan beskrivas som en kombination av ovanstående begrepp. Aktiv 
livsstil innebär att olika funktioner i kroppen förbättras och är motsatsen till inaktiv 
livsstil som innebär ett stillasittande arbete och en stillasittande fritid (FYSS 2008).  
 
För att öka sin fysiska aktivitet brukar man tala om begrepp som frekvens, duration och 
intensitet (FYSS 2008). Frekvens innebär att fysisk aktivitet sker ofta och regelbundet. 
Duration innebär hur länge den fysiska aktiviteten utförs, och när aktiviteten pågår 
under en längre tid har den större effekt på kroppen (ibid). Fysisk aktivitet kan utföras 
med olika grader av intensitet, vilket kan förklaras med hur hårt eller lätt ett 
träningspass är. Hälsoeffekter, som beskrivs längre ned, kan uppnås både vid lägre 
intensitet och högre intensitet, men genom högintensiv träning förbättras konditionen 
och resulterar i större positiv påverkan på olika kroppsfunktioner. Ju högre ”dos” av 
dessa tre begrepp, desto högre effekt ger det på kroppen (ibid). Vuxna rekommenderas 
att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan för att främja sin hälsa och dessa 
minuter bör vara fördelade på flera av veckans dagar. Aktiviteten bör då åtminstone 
vara av måttlig intensitet, till exempel en rask promenad. Vid högintensiv träning är 
rekommendationen minst 75 minuter i veckan (ibid). Sammanfattningsvis är fysisk 
aktivitet ett övergripande begrepp med allomfattande betydelse men det finns tydliga 
skillnader mellan fysisk aktivitet, träning och motion. Fysisk aktivitet betyder lättare 
aktiviteter som inte kräver ombyte, medan träning och motion är organiserade och 
planerade aktiviteter som innebär ombyte till träningskläder. 
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Hälsoeffekter som kan uppnås med fysisk aktivitet är bland annat ökad styrka i kroppen, 
en bättre självskattad hälsa, frånvaro av sjukdomar som till exempel hjärt-och 
kärlsjukdomar, diabetes samt övervikt (FYSS 2008). En aktiv livsstil visar även positiv 
effekt vid depression, både för att förhindra men även för att behandla. Fysisk aktivitet 
bidrar därmed till en stor hälsovinst för individen (ibid).  
 
I föreliggande studie kommer begreppen fysisk aktivitet och motion att användas om 
vartannat, men det som avses är termen motion och dess betydelse.  
 

2. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras den svenska folkhälsopolitiken och vilka målområden som är i 
fokus i föreliggande studie. Vidare beskrivs arbetsmetoden fysisk aktivitet på recept 
(FaR) och hur en beteendeförändring kan uppnås med hjälp av den transteoretiska 
modellen (FYSS 2008). Motivationens betydelse samt inre och yttre motivation 
presenteras också. Avslutningsvis redovisas hur den transteoretiska modellen kan 
implementeras utifrån motivation 
 
2.1  Folkhälsopolitik 
”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen” är det övergripande målet för folkhälsan (Regeringen 2002, s. 26). Detta 
mål beskriver samhällets ansvar för att skapa goda förutsättningar för människors hälsa 
och därmed en god folkhälsa. För att uppnå målet, via elva separata målområden, krävs 
en samverkan mellan olika sektorer för att åstadkomma insatser som kan förbättra 
hälsoläget i samhället. Offentlig sektor, näringslivet, folkrörelser samt individen själv 
har ett gemensamt ansvar över hälsoutvecklingen (ibid). Elva målområden har tagits 
fram för folkhälsan då det visat sig att bristande samhällsinsatser leder till brister hos 
individen, som sedan resulterar i ohälsa. De elva målområdena baseras på faktorer som 
påverkar människans levnadsvanor och livsvillkor, och benämns som hälsans bestäm-
ningsfaktorer. De målområden som är i fokus för denna studie är målområde sex och 
målområde nio: hälsofrämjande hälso- och sjukvård respektive fysisk aktivitet och 
förklaras längre ned (ibid).  
 
Våra levnadsvanor kan beskrivas som bestämningsfaktorer för vår hälsa. Hälsosamma 
levnadsvanor kan förebygga olika sjukdomar, medan ohälsosamma levnadsvanor kan 
resultera i sjukdomar (Regeringen 2002). I Folkhälsovetenskapligt lexikon definieras en 
bestämningsfaktor som ”varje faktor som påverkar hälsotillståndet” (Janlert 2000, s. 
38). Våra gener är exempel på bestämningsfaktorer som inte går att påverka, medan 
arbetsmiljö och levnadsvanor är bestämningsfaktorer som vi kan påverka och som 
påverkar folkhälsan. Istället för att ett folkhälsoarbete utgår från individuella sjukdomar, 
tar det sin utgångpunkt i bestämningsfaktorerna. Hälsoproblem utvecklas utifrån en 
orsakskedja och inte sett till en enskild händelse, så ju tidigare en insats genomförs, 
desto större blir den förebyggande effekten (Regeringen 2002).  
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Målområde sex som handlar om en mer hälsofrämjande hälso-och sjukvård, ska genom-
syra hälso- och sjukvården med perspektiv utifrån hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande synsätt. Fysisk aktivitet anses som en resurs för folkhälsan och arbetet med 
FaR är ett exempel på att samhället ser fysisk aktivitet som ett förebyggande hjälpmedel 
(Regeringen 2002).  
 
Målområde nio avser ökad fysisk aktivitet där samhället ska utformas så att befolk-
ningen får bättre förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet. Målområdet innefattar 
insatser för att främja mer rörelse i skolan, mer fysisk aktivitet under fritiden och för 
funktionshindrade, långtidssjukskrivna och äldre tillhandahålls motion utifrån deras 
egna förutsättningar (Regeringen 2002). 
 
2.2  FaR® - fysisk aktivitet på recept  
Fysisk aktivitet på recept förkortas FaR® och är varumärkesskyddat av Statens 
folkhälsoinstitut (FHI). För att underlätta för läsaren kommer endast förkortningen FaR 
att användas i föreliggande studie.  
 
FaR är en metod som syftar till att främja fysisk aktivitet där fokus ligger på patientens 
hälsotillstånd (FHI 2011:30). Individers hälsa kan innebära både friska och sjuka 
tillstånd, och FaR används såväl förebyggande som vid behandling av vissa sjukdomar 
(Kallings & Leijon 2003). Det unika med metoden är att den bygger på ett patient-
centrerat förhållningssätt. Legitimerade personer inom hälso- och sjukvården med 
tillräcklig kunskap om hur metoden fungerar, samt med beaktande av patientens 
hälsoläge, får ordinera FaR (FHI 2011:30). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling (FYSS) är en bok som har framställts av Yrkesföreningar för 
Fysisk Aktivitet (YFA) som används som hjälpmedel vid utskrivning av FaR (ibid). Där 
beskrivs det grundligt hur fysisk aktivitet kan påverka olika sjukdomstillstånd och hur 
det fungerar som behandlingsform (Kallings & Leijon 2003). Det förskrivna receptet 
baseras på individens hälsotillstånd och därför kan aktiviteterna skilja sig åt mellan 
personer. Aktiviteterna kan dock utövas antingen av patienten på egen hand eller i 
gruppaktiviteter med andra (FHI 2011). Här samverkar hälso-och sjukvården med 
närliggande aktivitetsarrangörer, till exempel gym, simhallar, idrottsföreningar och 
pensionärsföreningar. Detta för att hjälpa patienten att öka sin fysiska aktivitet och 
motivation samt att bibehålla dessa viktiga faktorer (ibid). Det är viktigt att följa upp en 
patient med FaR för att skaffa sig information om hur metoden har fungerat, antingen 
för att ändra ordinationen eller arbeta mer för att öka motivationen om så är fallet (ibid).  
 
FaR har visat sig vara en hälsofrämjande metod som leder till livsstilsförändring. 
Kallings, Leijon, Hellenius och Stahle (2007) studerade hur denna metod påverkade den 
fysiska aktiviteten och livskvalitén. Patienter som tagit del av FaR uppföljdes efter sex 
månader genom att svara på en enkät om hur metoden hade fungerat för dem. Majo-
riteten av dem som svarade ansåg att FaR hade hjälpt dem till en fysiskt aktiv livsstils-
förändring och att deras livskvalité hade förbättras efter sex månader (ibid). Rödjer, 
Jonsdottir och Börjesson (2016) studerade individers självrapporterade fysiska aktivitet 
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och livskvalité två år efter att de fått fysisk aktivitet på recept samt vilken effekt FaR 
hade haft på livskvalitén. Antalet patienter i studien som fått FaR var 146 vid två olika 
hälsocentraler. Resultatet visade att de personer som fått FaR utskrivet hade en ökad 
nivå av fysisk aktivitet efter tolv månader men efter två år hade den inte ökat mer. 
Däremot var deras självrapporterade livskvalité fortsatt förbättrad efter två år (ibid).  
Studien överensstämmer med tidigare forskning om att FaR bidrar till ökad nivå av 
fysisk aktivitet och visar på positiva hälsoeffekter. Trots det ansåg författarna att 
metoden måste utvecklas för att öka den fysiska aktiviteten ytterligare (ibid).  
 
Tidigare forskning uppvisar kunskapsbrister om hur patienter med kronisk muskuloskel-
etal smärta upplever den i samband med FaR. Joelsson, Bernhardsson och Larsson 
(2017) undersökte därför detta för att ta del av patienters tankar kring att få recept på 
fysisk aktivitet vid kronisk smärta. Femton personer från Västsverige deltog i en 
intervjustudie. Patienterna upplevde att de inte fick tillräckligt stöd för att genomföra 
den beteendeförändring som krävdes, som var att gå från fysiskt inaktiv till att vara 
fysiskt aktiv med kronisk smärta (ibid). Studiens resultat överensstämmer med tidigare 
forskning om de brister som finns gällande stöd för personer med långvarig muskulo-
skeletal smärta. Att ta hänsyn till individuella faktorer är viktigt för att hjälpa personer 
till en långsiktig livsstilsförändring (ibid).     
  

2.3 Beteende och beteendeförändring 
Beteende är ett mångfacetterat begrepp och Janlert (2000, s 39) beskriver det som ett 
“iakttagbart sätt att uppföra sig”. Faskunger och Nylund (2014) förklarar beteende som 
något som går att studera, som till exempel en handling som går att beskriva. För att en 
individ ska kunna förändra ett beteende krävs det planering, medvetenhet och tankekraft 
innan en aktiv handling inträffar (ibid). När personen sedan gör det en gång till och 
fortsätter upprepa det nya beteendet, resulterar det i en beteendeförändring. Till slut blir 
denna handling en vana och rutin för individen. Förändring är något som är ofrånkom-
ligt i livet då det är naturligt för människor och alla är välbekanta med förändringar på 
olika nivåer (ibid). Många förändringar är kontrollerbara och genomförbara för den 
enskilda individen, som exempelvis levnadsvanor. Beteendeförändring innebär interak-
tion mellan ett beteende, individuella faktorer och omgivningen. Detta kan förklaras 
som en dynamisk rörelse från den befintliga situationen till ett kommande (hälso-
sammare) beteende. Då människan ses som utvecklingsbar har hon även förmåga att 
fullfölja en beteendeförändring (ibid). 

2.4 Motivation  
För att åstadkomma en beteendeförändring krävs en viktig faktor, nämligen motivation. 
Janlert (2000) beskriver motivation som något som driver, inriktar och vidmakthåller ett 
beteende hos människan. Motivation kan därmed beskrivas som drivkraften till att gå 
från fysiskt inaktiv till fysiskt aktiv. Betydelsen av, och hur viktigt det är för en person 
att förändra sin nuvarande situation, avspeglar motivationen. Det är med andra ord ett 
sinnestillstånd (Faskunger & Nylund 2014). Författarna beskriver att begreppet motiv-
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ation omfattar två “under-begrepp”, motiv och rörelse. Motiv innebär alla upptänkliga 
hälsorelaterade anledningar en person har för att öka sin fysiska aktivitet, som till 
exempel att må bättre mentalt, stärka muskler, motverka trötthet, förebygga sjukdomar 
eller känna sig mer vital för att förbättra hälsan. Rörelse beskrivs som processen mot ett 
uppsatt mål genom förändring. Resan mot ett mål fokuserar på upplevelserna som 
uppstår under vägen. Motivation uppstår därför genom upplevelserna under förändring 
och inte enbart efter det uppsatta målet (ibid)  

I Brasilien utvärderade Castron, Silvia, Monteiro, Palma och Resenda (2010) vad som 
motiverade individer att utöva fysisk aktivitet när de fått ett motionsprogram att följa. 
Totalt deltog 986 individer i den kvantitativa studien där åldern varierade mellan 15-89 
år. Resultatet visade att personligt välbefinnande ansågs vara den största motivationen 
för att följa motionsprogrammet, följt av förebyggande mot sjukdomar och fysisk 
kondition. Studien visade att individer stimuleras till att påbörja ett motionsprogram, 
men motivationen för en bestående fysiskt aktiv livsstil saknades (ibid).  

För att forma ett hälsofrämjande beteende är flera faktorer involverade. Det kan finnas 
inre hinder hos individer, såsom känslor och tankar, som försvårar en beteendeföränd-
ring. Dessa hinder kan bland annat bero på brist på motivation vilket resulterar i att ett 
beteende är svårt att förändra (Enjezab, Farajzadegan, Teleghani & Aflatoonian 2012). 
Författarna undersökte därför hur inre motivation och inre hinder påverkar en ohälso-
sam livsstil hos iranska kvinnor. Studien inkluderade 21 kvinnor för att få en djupare 
förståelse kring detta. Resultatet visade att kvinnorna ansåg att individuella hälsofräm-
jande åtgärder behövde förbättras. Kvinnorna ansåg att de varken fick tillräckligt stöd 
eller individanpassade program från hälso- och sjukvården för att stärka den inre motiv-
ationen, och detta ansågs vara en viktig faktor för att uppnå ett hälsosammare beteende 
(ibid).  

2.5 Inre och yttre motivation 
När en individ har ett mål att uppnå kan det antingen avse yttre eller inre mål. Yttre mål 
kan vara belöningar i form av pengar eller höga betyg medan inre mål kan vara glädje 
och känsla av självförverkligande (Jenner 2004).  
 
Granbom (1998) skriver att inre motivation har sin grund i personlighetsfaktorer och är 
inte något som skapas, inre motivation upptäcks genom egna intressen. Vidare beskriver 
Boethius och Ehdin (1993) att inre motivation grundar sig på två viktiga faktorer: värde-
system och värderingar. Värdesystem frambringar vision och mål som berättar vad som 
är centralt med målet och hur det uppnås. Värdesystemet grundar sig i värderingar, där 
värderingar talar om vad som är viktigast och värderas mest. Överensstämmer värde-
systemet och värderingarna kan man finna mening och motiv i det man gör som sedan 
utgör den inre motivationen. För att hjälpa människor att öka den inre motivationen 
måste man fokusera på deras intresse (Granbom 1998). Det kan kopplas till arbetet med 
FaR, där de som förskriver FaR måste tänka på att anpassa aktiviteter utifrån individens 
egna intressen för att skapa mening och motiv för den inre motivationen. I tidigare 
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forskning har det visat sig att den inre motivationen kan ökas om individen uppmuntras 
till egna initiativ och får det stöd som hon behöver (ibid). Granbom menar att inre 
motivation medför en djupare inlärning om vad som är viktigt för individen och därmed 
skapas en minnesbild av ett fenomen. Vidare beskriver Granbom yttre motivation där 
människan strävar efter att tillfredsställa krav som är skapade av andra. Yttre belöningar 
är centralt för yttre motivation och i takt med att förväntningar och krav ökar, ökar även 
behoven av belöning som kan resultera i en ond cirkel (Boethius & Edhin 1993). Ryan, 
Frederick, Lepes, Rubio och Sheldon (1997) menar att inre motivation behövs för att 
vidmakthålla fysisk aktivitet och människan som strävar efter kroppsrelaterade motiv 
för fysisk aktivitet, exempelvis att gå ned i vikt, har en yttre motivation. Författarna 
hävdar att människor som har en yttre motivation har svårt att vidmakthålla den fysiska 
aktiviteten och en inre motivation krävs för det (ibid). 

2.6 Den transteoretiska modellen  
I föreliggande avsnitt presenteras en modell som är relevant för denna studie, 
transteoretiska modellen, och betydelsen av motivation vid en förändringsprocess. 
 
För att förändra individers fysiskt inaktiva beteende förutsätter det att motivera dem till 
att utöva regelbunden fysisk aktivitet (Romain, Sultan, Boegner, Gernigon & Avignon 
2014). Den transteoretiska modellen används för att förändra ett specifikt beteende och 
används ofta i hälsofrämjande syfte (FYSS 2008). Modellen beskriver 
beteendeförändring som en process som sker under en längre tid och innefattar sex olika 
steg. Förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet, 
aktivitetsstadiet samt vidmakthållandestadiet är de olika förändringsstadier som 
förklarar vad som sker under en beteendeförändring (ibid). Forskningen bakom denna 
modell visade att en lyckad beteendeförändring innefattar en kombination av, och 
förflyttning genom, olika stadier av förändring (Faskunger & Nylund 2014). Kostenius 
och Lindqvist (2006) skriver att beroende på var individer befinner sig i 
förändringsprocessen och hur målmedvetna de är för att göra en förändring, är 
motivationen varierande. Nedan beskrivs de olika förändringsstadierna och hur de 
kopplas till fysisk aktivitet.  
 
Personer som befinner sig i förnekelsestadiet är inte regelbundet fysiskt aktiva och 
saknar både inre och yttre motivation att göra en förändring mot ett hälsosammare 
beteende då de inte ser fysisk aktivitet som ett mål att uppnå (FYSS 2008). Människor 
som befinner sig i detta stadium är antingen omedvetna om de konsekvenser fysisk 
inaktivitet innebär, de anser inte att fysisk aktivitet är något som är viktigt för dem eller 
att de tror sig vara mer fysiskt aktiva än de egentligen är (ibid). Oavsett skälet till att 
inte vara regelbundet fysiskt aktiv, undviker de att tala om ämnet. I begrundandestadiet 
återfinns de personer som inte är regelbundet fysiskt aktiva, men personerna har insett 
att inaktivitet är ett problem och man reflekterar över att bli fysiskt aktiv. De vill 
förändra sitt beteende inom loppet av sex månader men vet inte hur. De har en vilja att 
göra en förändring men saknar oftast motivationen till att fullfölja förändringen och 
därför fastnar många personer i detta stadium (ibid). Individer som befinner sig i 
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förberedelsestadiet är inte heller regelbundet fysiskt aktiva men har för avsikt att gå från 
inaktiv till aktiv inom en snar framtid. De som befinner sig i det här stadiet har generellt 
sett varit fysiskt aktiva någon gång under det senaste året och vet därför hur de ska gå 
tillväga för att uppnå målet, att bli aktiv igen. Personerna är redo att bli fysiskt aktiva 
och en viss motivation har upptäckts hos dem (ibid). Förnekelsestadiet, 
begrundandestadiet och förberedelsestadiet kan ses som mentala processer för att bli 
fysiskt aktiva medan personer i handlingsstadiet har kommit en bit in i 
beteendeförändringsprocessen och har varit regelbundet fysiskt aktiva i ca sex månader 
(ibid). De har dock inte åstadkommit en varaktig beteendeförändring, då det krävs en 
längre tid för att skapa ett nytt beteende. Handlingsstadiet kan ses som början på resan 
mot en fysiskt aktiv livsstil. För att klara av ovanstående stadium och göra en 
beteendeförändring, kan det krävas både yttre och inre motivation för att kunna fullfölja 
förändringsprocessen. I aktivitetsstadiet befinner sig de personer som har tagit sig förbi 
handlingsstadiet och har fortsatt att vara regelbundet fysiskt aktiva i mer än sex månader 
(ibid). I detta stadium har motivationen stärkts och fokus ligger på att bygga upp rutiner 
för fysisk aktivitet för att undvika att falla tillbaka i gamla vanor (ibid). Målet att 
bibehålla den fysiska aktiviteten visar att den inre motivationen kan vara avgörande för 
att ta sig vidare till vidmakthållandestadiet som är det sista stadiet i denna 
beteendeförändringsmodell. Vidmakthållandestadiet innebär att man har ändrat sitt 
beteende fullständigt (ibid). Oavsett situation så kommer dessa personer inte att återgå 
till sitt gamla beteende då fysisk aktivitet har blivit en vana för dem (ibid). För personer 
i detta stadium kan värdesystemet och värderingar överensstämma med varandra, vilket 
innebär att de funnit mening och motiv med den fysiska aktiviteten och har en stark inre 
motivation (Boethius & Ehdin 1993). 

De olika förändringsstegen visar att det är en lång process innan ett nytt beteende är 
etablerat. I praktiken innebär det att en dynamisk rörelse mellan stadierna kan ske både 
framåt och bakåt och eventuella bakslag måste betraktas som en del av processen 
(FYSS 2008). Tidigare forskning visar att individers hälsoproblem kan förbättras med 
hjälp av beteendeinterventioner utifrån den transteoretiska modellen (Romain et al. 
2014). Författarna undersökte om överviktiga, fysiskt inaktiva individers beteende 
kunde förändras genom förändringsstadier och resultera i en mer fysiskt aktiv vardag. 
Interventionsstudien innefattade 134 personer och varade ett år i Frankrike. En analys 
gjordes under studiens gång för att se om deltagarna hade en större viktnedgång under 
vissa förändringsstadier och om dessa individer förändrades mot ett hälsosammare 
beteende under processen. Resultatet visade att deltagarna hade utvecklats under 
förändringstadierna, från att gå från det första stadiet till det sista, som var upprätt-
hållande av fysisk aktivitet. Forskarna observerade även en ökning av deltagarnas 
beteende samtidigt som inställningen till fysisk aktivitet förändrades under interven-
tionen (ibid). Även Pirzadeh, Mostafavi, Ghofranipour och Feizi (2015) tillämpade den 
transteoretiska modellen på fysiskt inaktiva kvinnor i Iran för att utvärdera metoden och 
se hur den fungerade. Den transteoretiska modellens steg mättes vid tre olika tidpunkter, 
vid studiens start, efter tre månader samt sex månader efter interventionens slut. 
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Resultatet visade att kvinnorna kunde ökade sin fysiska aktivitet med hjälp av den 
transteoretiska modellen och gjorde stora framsteg under förändringsprocessen (ibid).  

2.7 Implementering av den transteoretiska modellen utifrån motivation  
Jenner (2004) menar att yttre och inre motivation påverkar individer på olika sätt och 
vid en beteendeförändring är det därför viktigt att ha förståelse för denna teori, då det 
kan förklara var i processen individen befinner sig och varför denne befinner sig där. En 
beteendeförändring grundar sig på hur redo en individ är för att göra en förändring och 
samtidigt har en motivation som driver en att genomgå en förändring (Faskunger & 
Nylund 2014). Motivationen baseras på hur stor drivkraften är för att uppnå det nya 
beteendet man strävar efter. Beroende på om en person har en inre eller yttre motiv-
ationskraft har betydelse för hur långt i förändringsprocessen man kan gå för att uppnå 
sitt mål (Boethius & Ehdin 1993; Lei 2010). Frederick och Ryan (1993) menar att inre 
motivation påverkar varaktigheten av fysisk aktivitet jämfört med yttre motivation. 
Denna motivationsteori kan sedan förklara var en individ befinner sig i den transteo-
retiska modellen och varför. Personer som till exempel har gjort en beteendeförändring 
och befinner sig i vidmakthållandestadiet har kommit till insikt om sina värderingar och 
värdesystem beträffande fysisk aktivitet, och har då upptäckt sin inre motivationskraft. 
En person som befinner sig handlingsstadiet kan anses ha en yttre motivationskraft. 
Individers motivation till att göra en förändring är olika och det är motivationskraften 
som kan vara avgörande för hur långt i processen människor kan ta sig för att åstad-
komma ett nytt beteende (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

2.8 Problemformulering  
FaR syftar till att främja fysisk aktivitet hos individer och de aktiviteter som förskrivs är 
individanpassade. Aktiviteterna skiljer sig därmed åt och det är därför av intresse att se 
vad metoden bidrar med för den enskilda individen. Motivation är en viktig faktor för 
att utföra den aktivitet som förskrivs och för att sedan upprätthålla den fysiska 
aktiviteten, som förhoppningsvis resulterar i en livsstilsförändring. För att göra en 
bestående livsstilsförändring handlar det först om att ha tillräcklig motivation för att 
sedan kunna genomföra en livsstilsförändring. Förutsättningen för en livsstilsförändring 
krävs en kombination av både inre yttre motivation. Det var därför intressant att 
undersöka hur personer med FaR har upplevt metoden och om FaR bidragit till ökad 
motivation till livsstilsförändring. 

 
2.9 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka erfarenheter från personer som fått FaR utskrivet.  
 
2.10 Frågeställningar  

•   Vilka erfarenheter har personer av metoden FaR? 
•   Vad anser dessa personer att metoden har bidragit med?  
•   Har FaR påverkat motivationen till en fysiskt aktiv livsstilsförändring?  
•   Är motivationen tillräcklig för att leda till varaktig, aktiv handling? 
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4. Metod  
I metodavsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt. Valet av studiedesign, 
undersökningsgruppen, datainsamling, genomförande, dataanalys och forskningsetiska 
överväganden presenteras nedan. Därefter kommer en kort presentation av deltagarna. 
 
4.1 Studiedesign  
Valet av studiedesign för undersökningen var en deskriptiv studie med semistrukture-
rade intervjuer. Deskriptiv avser en nyanserad beskrivande studie av informanternas 
livsvärld med flera infallsvinklar som beskriver ett fenomen (Kvale & Brinkmann 2014) 
Trost (2010) menar att om man är intresserad av att förstå eller finna ett handlings-
mönster, är en kvalitativ studie ändamålsenlig. Då syftet med studien var att undersöka 
informanternas upplevelser av arbetsmetoden FaR och vad metoden har bidragit med, så 
ansågs en kvalitativ studie vara lämpligast.  

  
4.2 Urval  
Syftet var att välja informanter som var relevanta för studien och som kunde antas ge 
talrika svar utifrån undersökningens syfte och frågeställningar (Yin 2013). Då studien 
syftade till att belysa individers erfarenheter av FaR, ansågs ett snöbollsurval vara 
lämpligast. Yin (2013) beskriver att vid snöbollsurval får forskaren kontakt med en 
person som sedan hänvisar vidare till en annan person som är relevant för studien och 
sedan fortsätter det i den riktningen. Föreliggande studie riktade sig till personer som 
tidigare fått FaR utskrivet. Men eftersom dessa personers uppgifter var sekretessbelagda 
hos hälso- och sjukvården fick författaren ta kontakt med de som skrev ut FaR, och av 
det skälet ansågs snöbollsurval vara ändamålsenligt. Snöbollsurvalet skedde i samver-
kan med personal från olika hälsocentraler och träningsanläggningar i ett mellansvenskt 
län. Författaren tog kontakt med hälsocentraler först och därefter olika träningsanlägg-
ningar. Samtliga aktörer berättade att FaR hade minskat, jämfört med tidigare år, och att 
svårigheter med att nå personer med FaR kunde uppstå, men de skulle hjälpa författaren 
så mycket de kunde. Dessa personer i sin tur, tog sedan kontakt via mail med personer 
som uppfyllde kriterierna för studien och berättade om undersökningen samt de 
forskningsetiska aspekter som studien tar hänsyn till (Se rubriken Forskningsetiska 
överväganden). De personer som kontaktades för studien fick därefter själva ta kontakt 
med författaren om de ville delta i undersökningen. Anslag sattes även upp på 
hälsocentraler och gym i länet med information om undersökningen (Se bilaga 3), där 
personer som fått FaR utskrivet fick ta kontakt med författaren om de ville delta i en 
intervju. Deltagarna i studien blev slutligen fyra personer, två kvinnor och två män. 
Anledningen till att det endast blev fyra deltagare i undersökningen var, som beskrivits 
ovan, på grund av svårigheter att komma i kontakt med personer som fått FaR utskrivet 
via hälso-och sjukvården. Inklusionskriterierna i studien var personer som har haft eller 
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har FaR utskrivet och exklusionskriterierna var därför personer som inte hade fått FaR 
utskrivet.  
 
 
 
4.3 Datainsamling  
Metoden för datainsamlingen var genom semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) 
beskriver semistrukturerad intervju där intervjuaren har ett frågeschema att förhålla sig 
till, men att frågornas ordningsföljd kan variera bland informanterna. Samtliga 
informanter svarade på samma frågor men följdfrågorna skiljde sig åt eftersom 
intervjuaren ställde olika uppföljningsfrågor till dem (ibid). Intervjuguiden bestod av 
teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman innefattande erfarenheter 
av FaR, fysisk aktivitet och motivation (se bilaga 2). Intervjuguiden konstruerades av 
författaren utifrån vad som ansågs vara relevant för undersökningen och med utgångs-
punkt i de frågeställningar som fanns. För att testa en studies intervjufrågor 
rekommenderar Yin (2013 ) att en pilotstudie genomförs innan intervjuerna äger rum. I 
denna studie fanns det dock inte någon möjlighet att genomföra en pilotstudie då det 
fanns stora svårigheter att komma i kontakt med personer som fått FaR utskrivet.  
 
4.4 Genomförande  
De personer som ville delta i studien kontaktade författaren via mail och telefon där 
intervjutillfällena bestämdes av informanterna, likaså tid och plats. Intervjuerna tog 
plats i informanternas hem samt arbetsplats vid fyra olika tillfällen och varade mellan 
25-50 minuter. Samtalen öppnades med att författaren påminde om syftet med studien 
och gav muntlig information om de forskningsetiska aspekterna som studien tar hänsyn 
till. Därefter fick personerna återigen frågan om att delta i studien. Samtliga deltagare 
svarade ja på den frågan och intervjuerna påbörjades. Efter godkännande från 
informanterna, spelades samtalen in med hjälp av författarens mobiltelefon. Intervjuerna 
inleddes med att deltagarna fick beskriva varför de hade fått FaR utskrivet. Det 
inspelade materialet överfördes sedan till en dator, därefter påbörjades transkriberingen 
av författaren.  
 
4.5 Dataanalys  
Det insamlade datamaterialet transkriberades och analyserades med hjälp av en manifest 
innehållsanalys för att finna teman i datamaterialet. Graneheim och Lundman (2004) 
beskriver manifest innehållsanalys där man arbetar med vad texten säger och behandlar 
de uppenbara och synliga komponenterna i innehållet. Författarna beskriver att analys-
processen i en manifest innehållsanalys innefattar flera steg och dessa steg användes vid 
analysen och beskrivs nedan.  
 

-   Datamaterialet lästes igenom flertal gånger och viktiga aspekter 
(meningsenheter) antecknades. 
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-   Meningsenheterna komprimerades till förkortningar, men kärnan i 
meningsenheterna kvarstod. 

-   Koder formades utifrån meningsenheterna. Koderna ansågs vara 
meningsenheternas etiketter.  

-   Därefter utformades kategorier och underkategorier med hjälp av koderna. En 
kategori har en övergripande betydelse och består av flera underkategorier. 

-   Kategorier och underkategorier analyserades och förfinades.  
-   Kategorier definierades och namngavs (Graneheim & Lundman, 2004). 
 

För att stärka trovärdigheten av resultatet användes citat från samtliga deltagare i 
studien för att ge läsaren en omfattande bild av informanternas upplevelser och 
erfarenheter av metoden.  
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
Undersökningen förhöll sig till Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande huvudkrav 
som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-
kravet. Samtliga respondenter som deltog i undersökningen tog del av ett missivbrev 
före intervjutillfället. I missivbrevet fanns ovanstående huvudkrav beskrivna och de 
förklarades även muntligt. Deltagarna i studien informerades om studiens syfte, vad 
deras roll i studien innebar och att deras deltagande var frivilligt samt att de hade rätt att 
avbryta sitt deltagande om så var fallet. De informerades om att deltagandet var helt 
anonymt och att de inte skulle kunna identifieras av utomstående samt att forskaren har 
tystnadsplikt. Missivbrevet avlutades med att upplysa deltagarna om att det insamlade 
materialet endast användes till studiens syfte (ibid).  
 

5. Resultat  
Först ges en presentation av deltagarna i studien och därefter presenteras de kategorier 
som framkommit under analysen. Analysen resulterade i fyra övergripande kategorier: 
FaR - ett hjälpmedel till fysisk aktivitet, motivationsfaktorer till fysisk aktivitet, upplevda 
hälsoeffekter av fysisk aktivitet samt hinder och förutsättningar för fortsatt aktiv 
handling. Dessa kategorier samt underkategorier presenteras i tabell 1 nedan och 
därefter presenteras varje kategori med en sammanfattning av innehållet (Se bilaga 4 för 
en mer detaljerad tabell). Både positiva och negativa aspekter från informanternas 
erfarenheter av metoden beskrivs under varje kategori. Resultatet avslutas med att en 
resultatanalys om var i förändringsprocessen deltagarna befann sig, utifrån den 
transteoretiska modellen. 
 
5.1 Presentation av de fyra deltagarna 
Informant nummer ett hade fått FaR utskrivet på grund av övervikt, hjärtbesvär och 
högt blodtryck och fick FaR ordinerat för ungefär 5 år sedan. Informanten fick 30 
minuters daglig promenad utskrivet.  
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Informant nummer två hade gjort en operation och var tvungen att gå ned i vikt. 
Personen hade inte de ekonomiska förutsättningarna för att införskaffa ett gymkort och 
fick därför FaR utskrivet för ungefär 1 år sedan, för att kunna aktivera sig på en 
träningsanläggning.  
 
Informant nummer tre hade fått FaR utskrivet på grund av övervikt, depression, 
utbrändhet samt sömnapné. Deltagaren fick sitt FaR ordinerat för 5 månader sedan och 
blev ordinerad att löpträna 
 
Informant fyra hade dålig kondition och fick därför Far utskrivet. Deltagaren fick FaR 
utskrivet för 2 år sedan och fick då hjälp med att förbättra konditionen på gymmet.  
 
5.2 Tabell över kategorier och underkategorier  
Tabell 1. Denna tabell redovisar de kategorier och underkategorier som framkom under 
analysen, enligt Graneheim och Lundman (2003).  
 
Kategori Underkategori 
Far, ett hjälpmedel till fysisk aktivitet  Receptet som motivationshöjande medel 

till fysisk aktivitet  
Motivationsfaktorer till fysisk aktivitet  Motivationsfaktorer som påverkar att 

utföra sin ordinerade motion 
Upplevda hälsoeffekter av fysisk aktivitet  Den fysiska aktivitetens påverkan på 

kroppen 
Hinder och förutsättningar för fortsatt 
aktiv handling  

Brist på motivation till bestående fysisk 
aktivitet  

 
 
5.3 FaR, ett hjälpmedel till fysisk aktivitet  
Tre av fyra av informanter berättade att FaR var en bra start för dem att bli fysiskt 
aktiva. De kände att de fick den hjälp de behövde och att den ordinerade motionen var 
individanpassad efter deras intresse. Informant tre berättade att löpning hade varit en del 
av livet tidigare och hade en minnesbild av hur det var att vara fysiskt aktiv. Därefter 
inträffade olika händelser som kom att bidra till att motionen uteblev. Informant tre 
ansåg att FaR hjälpte till att hitta tillbaka till löpningen och finna glädjen i livet igen.  
 

Ja alltså innan då tränade jag ju inte alls och hade inte rört mig på 2-3 
månader. Så det var absolut en start för min aktivitet, så det har verkligen 
hjälpt. (Informant 3).  

 
En annan informant som tidigare varit inaktiv beskrev att receptet medförde en 
motivation till att börja bli fysiskt aktiv och fann träningen rolig. Informanten hade 
tidigare genomgått en operation och hade kommit till insikt om att träning var något 
som måste prioriteras. Informanten hade dock inte ekonomin till att börja träna på en 
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träningsanläggning (som var dennes önskan) och fick då hjälp från hälso- och 
sjukvården som skrev ut FaR.  

 
Jag tycker att det är bra (…) att någon som kanske har gjort en sån här 
operation och att man får ett sånt här recept. För då blir man mycket mer 
taggad liksom, att man måste komma iväg och träna. (Informant 2). 
 

Informant fyra hade sedan tidigare ett aktivt arbete och var sällan stillasittande under 
arbetstid, men ansågs ändå behöva förbättra konditionen. Informanten beskrev att den 
ordinerade motionen även hade en positiv inverkan under arbetstid, då arbetsrelaterade 
skador sällan uppstod jämfört med tidigare.  
 

Jo men det var ju en liten push, det var det ju. Sen tänkte man ju så att nu 
får man ju ett träningskort för halva priset, då måste man ju ändå passa 
på att göra det här (…) det är den där berömde sparken i arslet som man 
måste få, då blir det nog lite lättare. (Informant 4).  

 
Informant ett bröt mönstret och hade en helt annan uppfattning av metoden och ansåg 
sjukvården vara bristfällig. Informanten beskrev att denne kände sig besviken som inte 
blev hörd och inte fick en individanpassad ordinerad motion. Informanten beskrev även 
att denne kände sig nedtrampad av metoden, vilket i sin tur inte resulterade i en aktiv 
handling efter att ha mottagit det förskrivna receptet. 
  

Det jag kände var liksom att, här får du ett recept, gör nu detta. Ungefär 
som när man får penicillintabletter. Och ingen liksom frågade varför min 
tröskel är så hög för att komma in i detta (…) och därför känner jag så 
här att, ska vi börja få motion som är utskrivet på recept, så måste man 
kolla vad som erbjuds. (Informant 1).  

 
Informanterna fick svara på frågan om vad de hade för åsikt om metoden. Tre av fyra 
informanter ansåg att det var en bra metod att använda för att inaktiva personer skulle 
bli aktiva.  
 

Ja alltså sånt här skulle vi ha jämt. (Informant 3).  
 
Ja men det tycker jag är jättebra. Det är i alla fall en liten push, det blir 
lättare att komma igång än att någon säger att man ska ut och träna eller 
gå på gymmet, som kostar ganska mycket också, då är det nog svårare att 
komma igång. (Informant 4) 
 

Informant ett ansåg att metoden troligtvis var något som behövdes och att den säkert 
hjälpte många förutsatt att den användes på rätt sätt, att rätt personer ordinerade receptet 
och att rätt hjälp gavs till personer som var i behov av det. 
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Jag tycker den är farlig rent ut sagt. Den kör över människor när man inte 
ser till personen (…) och då blir det misslyckande på misslyckande också 
gör man ingenting så att säga (…) hon lyssnade inte ett dugg på vad jag 
tyckte (...) Jag tror att vi behöver det här, men vi behöver lägre trösklar 
och bättre ingångar och folk som lyssnar (…) De ställer inte rätt typ av 
frågor, det är som när det här kommer att, när man får rätt typ av frågor 
så når man fram på ett helt annat sätt.  (Informant 1) 
 
 

5.4 Motivationsfaktorer till utövandet av fysisk aktivitet  
Det fanns olika faktorer som påverkade motivationen att utöva fysisk aktivitet hos 
informanterna efter att de fått motionen ordinerat. Receptet i sig var ett motivations-
höjande medel, men för att hålla igång aktiviteten visade det sig att stöd från vänner, 
familj och träningskamrater var centrala faktorer. De ansåg att det sociala stödet från 
andra kunde vara avgörande vissa dagar då de hade brist på motivation till att träna.  
 

Hörrudu, kamrater skulle jag säga (…) Vi har en stående tid på söndagar 
då jag springer med en kamrat och vi peppar varandra att inte banga ur, 
så det är ju jätteviktigt. En bra sporre liksom (…) Så träningskamrat och 
runkeeper är två väldigt viktiga motivationskällor. (Informant 3).   
 
Ja det ökar när man tränar i grupp, absolut. Då jag tränar ensam blir det 
bara att jag gör det här och det här och då kan det lätt bli bara en liten 
stund på varje grej. (Informant 2).  
 

Informant två beskrev att det fanns vissa dagar då det var svårare att ta sig till 
träningsanläggningen än andra. Vid frågan om varifrån de hämtar sin motivation hade 
informanten en egen metod för att ta sig till träningsanläggningen för att utföra sin 
aktivitet. Informanten pressade sig själv genom att skriva till instruktören på träningsan-
läggningen och talade om att hen kom på gruppaktiviteten den dagen.  
 

Det har faktiskt blivit så att jag har, det är lite knäppt kanske men jag har 
faktiskt skrivit till ledaren på gruppasset att idag kommer jag och då sa 
hon, ja men jättebra. Och då kan inte jag bara skita i det och inte komma. 
Så då pressar jag mig själv lite så. Jag har ju sagt att att jag själv ska 
komma och då måste jag det, så det har varit min grej till att komma iväg. 
(Informant 2). 

 
På samma fråga uttryckte en annan informant att det handlade om att vara envis. Likt 
informant två menade även informant fyra att vissa dagar var det svårare att ta sig till 
träningsanläggningen. Då en ny vecka startade var det oftast lättare att ta sig iväg 
eftersom denne hade varit ledig under helgen, medan i slutet av arbetsveckan kunde det 
var lite svårare.  
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Ja du, det var en bra fråga hörru (skratt). Ah men det kanske var lite 
tjurskallighet då att man ska ta sig iväg och träna. (Informant 4).   
 

Informant ett som inte ansåg att FaR var ett hjälpmedel för att utöva fysisk aktivitet, 
hade ändå en motivation till att bli fysiskt aktiv. 
 

(…) sen är det väl lite så att jag är farmor och skulle vilja orka med 
barnbarnen bättre. Alltså att bara kunna lyfta de små men det kan jag ju 
inte göra. (Informant 1) 

 
Som en avslutningsfråga vid intervjutillfällena efterfrågades vad de själva skulle säga 
till en inaktiv person för att motivera den personen till att bli fysiskt aktiv. 
Informanterna hade olika sätt som de skulle kunna använda för att motivera någon till 
fysisk aktivitet. Nedan återges beskrivningar från tre av informanterna. 
 

Ja, eh... börja i småsteg. Det är ingen idé att börja träna varje dag utan att man 
tar någon eller några dagar i veckan för att börja och man ska ju pressa sig 
själv litegrann, annars kommer man inte iväg, så är det ju. Men det kan inte 
vara tvång från andra, utan det måste komma från en själv. (Informant 2). 

 
Ja alltså visa på goda och levande exempel. Ett exempel är en person som bodde 
här i närheten som vägde 120-130 kg och bestämde sig för att göra något åt det 
för han var trött och orkeslös. Så han gick ner 60 kg på ett halvår (…) Sådana 
exempel tycker jag visar på bra motivation. (Informant 3).  

 
Ja det beror på ju, hur den personen vill träna. Om den vill ut och springa, gå 
på gym eller vad som helst. Det måste man ju nästan se till personen. Så man 
ska ju ta något som man tycker är roligt och inte något som är pest och pina. 
Om det inte är något man tycker är roligt alls, då är det ännu svårare. Så man 
måste försöka hitta något. (Informant 4). 

 
5.5 Upplevda hälsoeffekter av fysisk aktivitet   
Informanterna menade att deras fysiska tillstånd hade förbättrats med hjälp av fysisk 
aktivitet. De upplevde positiva effekter, vare sig det var en lättare aktivitet eller en mer 
ansträngande som de utförde. Piggare, skön känsla i kroppen, starkare kropp, ökat 
självförtroende och förbättrad livskvalité var några av de upplevda effekterna av motion 
som informanterna nämnde.   
 

Ökat självförtroende har jag nog inte sagt, så livskvalité, välbefinnande, 
välmående, pigghet och självförtroende är viktiga saker som man får på 
köpet av fysisk aktivitet. (Informant 3). 
 

Informant tre upplevde även att hen fick tillbaka glädjen i livet efter ordinationen av 
motion. Informanten påpekade att det ibland var svårt att utöva sin fysiska aktivitet på 
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grund av motivationsbrist, men eftersom informanten hade en minnesbild om vilka 
snabba effekter träningen ger, kom denne iväg ändå och uttryckte sig följande.  
 

Man har egentligen ett sug efter att få det där välbefinnandet som man får, 
det finns ju ingenting som har så snabb återkoppling som när man börjar 
springa. Man får en återkoppling direkt alltså (…) endorfinerna i kroppen, 
man börjar tänka mer positiva tankar, man löser problem. Åtminstone tror 
man det i alla fall. (Informant 3). 
 

 
En av informanterna berättade om känslan som infann sig efter ett avslutat träningspass 
och vilka positiva effekter som det medförde. Innan informanten fick FaR utskrivet 
utövade informanten ingen form av fysisk aktivitet och kände då snabbt vilken skillnad 
som fysisk aktivitet bidrog med.  
 

(…) Jag har aldrig varit någon som tränar, men då var det, alltså det var 
skönt. Det var skönt efteråt för jag kände att jag klarade av mer saker. 
Förut var jag helt slut. (Informant 2).  
 

Informant ett fick promenader som ordination. Dock ansåg informanten att ordinationen 
inte var lämplig och tog istället problemet i egna händer. Utöver övervikt så hade 
informanten problem med sätesmuskulaturen och hade därför svårt att sitta. Då 
övervikten var svår att ta itu med, bestämde sig informanten för att försöka göra något åt 
smärtan vid stillasittande, som resulterade i positiva effekter. Informanten tog kontakt 
med en sjukgymnast och fick lättare benrörelser som medförde att sittandet blev bättre.  
 

Ja alltså på slutet började jag tycka att det var bra och jag börjar känna 
att sittandet är bättre. Även fast jag fortfarande har ont så börjar den lilla 
träning ge effekt. (Informant 1) 
 

 
5.6 Hinder och förutsättningar till fortsatt aktiv handling  
Efter att informanterna fått motion ordinerat infann sig motivationen hos samtliga men 
den varade olika länge. Trots att informanterna hade stöd från andra och olika knep för 
att utföra sin ordinerade aktivitet de dagar de hade brist på motivation, uppstod hinder 
till fortsatt aktiv handling för vissa. Olika personliga händelser inträffade och påverkade 
den motivation som behövdes för att vidmakthålla den fysiska aktiviteten. 
 
Informant ett ansåg att denne inte fick det stöd som behövdes från sjukvården, vilket 
resulterade i att den ordinerade motionen uteblev. Informanten beskrev att alla 
förutsättningar fanns för att utöva sin ordinerade motion då denne hade ”(…) världens 
bästa ställe att gå promenader runt” alldeles bredvid sitt hem. Men på grund av inre 
hinder fanns det ett motstånd till att gå ut själv.  
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Det jag önskar skulle ha vart var typ, gå hit till parken klockan 15 på 
eftermiddagen och gå. Då hade man kommit igång så att säga. (Informant 
1) 

 
Informanten berättade att denne hade kommit till insikt om vad det inre hindret berodde 
på och hade börjat jobba på det, men det var inget som hade med metoden FaR att göra 
menade informanten.   

 
Informant två ansåg inte att det fanns några brister i stödet från sjukvården gällande 
varaktig fysisk aktivitet, utan att det var personliga orsaker som kom emellan som 
gjorde att den fysiska aktiviteten uteblev. Däremot hade informanten för avsikt att 
återuppta träningen igen. 
 

(…) men sen kom livet emellan. Så jag har, eh.. just nu har jag fryst kortet. 
(Informant 2).  
 

Informant tre ansåg träningen som en plåga vid intervjutillfället, sett till tidigare år då 
personen varit aktiv och såg träningen som en del av vardagen. Informanten trodde sig 
dock ha förutsättningarna för att återgå till där personen en gång befann sig och att det 
handlade om att ta sig över tröskeln för fortsatt aktiv handling. Informanten ansåg att 
det var minnesbilden som fanns kvar sedan tidigare som kunde göra att motivationen 
återfanns. 
 

(…) just nu känns det som en plåga. När jag var inne i den andra svängen, 
när jag hade det mer som en vardag, då var jag så frekvent så då fick jag 
dåligt samvete om jag hade varit på latsidan en vecka (…) så att min 
avsikt är att öka träningsfrekvensen för att kanske nå det här målet i 
sommar. (…) Om vi tänker oss så här då, att förbränna fett var som är 
mitt mål, det räcker inte med en gång i veckan, alltså kanske jag måste 
göra det tre gånger i veckan. (Informant 3).  
 

När informant fyra fick sitt FaR utskrivet köptes ett gymkort som räckte i sex månader, 
men efter dessa sex månader köptes inget nytt gymkort på träningsanläggningen (1,5 år 
sedan). Informanten ansåg sig inte behöva fortsätta utöva sin fysiska aktivitet där, då 
personen, som tidigare nämnts, hade ett aktivt arbete.  
 

Alltså jag rör på mig väldigt mycket ändå, jag brukar ju ta en promenad 
efter jobbet och gå några kilometer. (Informant 4).  

 
5.7 Resultatanalys av stadium i transteoretiska modellen  
Nedan presenteras tabell 2 för att göra det överskådligt för läsaren om var i föränd-
ringsprocessen som deltagarna befann sig, utifrån transteoretiska modellen.  
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Tabell 2. Denna tabell redovisar var i förändringsprocessen deltagarna befann sig 
utifrån den transteoretiska modellen vid intervjutillfällena.  
Stadium Informant 1 Informant 2  Informant 3 Informant 4 
Förnekelse..     
Begrundande..     
Förberedelse..  x   
Handlings.. x  x  
Aktivitets..    x 
Vidmakthållande..     
 
Tabellen visar att informanterna befann sig i olika stadier för att åstadkomma en 
beteendeförändring. Informant ett hade vid intervjutillfället börjat bli fysiskt aktiv igen 
efter ett uppehåll och ansågs därför ha kommit en bit in i handlingsstadiet. Informant två 
hade ett uppehåll från motionen då denne förklarade att personliga problem hade 
kommit emellan, vilket gjorde att den fysiska aktiviteten inte prioriterades. Informanten 
hade för avsikt att återuppta träningen inom snar framtid igen och ansågs därför befinna 
sig i förberedelsestadiet. Likt informant ett, så befann sig även informant tre i handlin-
gsstadiet. Till skillnad från informant ett så hade informant tre kommit en längre bit i 
handlingsprocessen, då denne hade varit regelbundet fysiskt aktiv i några månader. 
Informant fyra ansågs befinna sig i aktivitetsstadiet sett till definitionen av fysisk 
aktivitet ”All kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning 
och som resulterar i ökad energiförbrukning” (FYSS 2008, s.11). Informanten hade att 
aktivt arbete som innebar ständig rörelse och minimalt stillasittande. Den ordinerade 
motionen som informanten mottog varade inte längre än de sex månader som var 
utskrivet, och sett utifrån det kan informanten anses vara i början på förändrings-
processen. Men eftersom personen hade ett aktivt arbete ansågs informanten befinna sig 
i aktivitetsstadiet.  
 
 

6. Diskussion  
Nedan diskuteras det vunna resultatet kopplat till bakgrunden, stadierna i transteoretiska 
modellen samt inre och yttre motivation. Därefter diskuteras metodvalet och förslag på 
framtida forskning presenteras. 
 
6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter personer som fått FaR hade. De 
nyckelområden som undersöktes var vad metoden hade bidragit med, om FaR hade 
påverkat motivationen till en fysiskt aktiv livsstilsförändring och om motivationen var 
tillräcklig för att leda till varaktig, aktiv handling. Resultatet visade att informanterna 
ansåg att metoden var ett hjälpmedel till att bli fysiskt aktiva och det var ett motivation-
shöjande redskap till att utöva den fysiska aktivitet som förskrevs. Däremot visade 
resultatet att motivationen för en bestående fysiskt aktiv livsstil saknades för några av 
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informanterna. Det som utmärkte sig i resultatet var att en informant upplevde metoden 
som bristfällig och inte ansåg sig ha fått den hjälp som behövdes.  
 
Precis som tidigare forskning om FaR, visar sig metoden vara hälsofrämjande och ökar 
individers fysiska aktivitet efter att ha mottagit det förskrivna receptet (Kallings, Leijon, 
Hellenius & Stahle 2007; Rödjer, Jonsdottir & Börjesson 2016). Det som skiljer denna 
studie från tidigare studier var att metoden inte bidrog till en livsstilsförändring, då 
motivationen för det inte var tillräcklig. En livsstilsförändring innebär att man förändrar 
sitt sätt att leva (Faskunger & Nylund 2014). Det som krävs för en sådan förändring är 
att bryta en vana och få kunskap om hur man ska gå tillväga för att uppnå den önskade 
livsstilsförändringen. Livet präglas ständigt av förändringar och vissa är svårare än 
andra att genomföra, som till exempel en beteendeförändring. Den kräver planering, 
medvetenhet och tankekraft som förhoppningsvis resulterar i en motivation till att göra 
en aktiv handling i riktning mot en förändring (ibid). Motivation var ett nyckelord i 
studien och det visade vid upprepade tillfällen hur stor påverkan motivationen hade för 
den fysiska aktiviteten för informanterna. Att påbörja den ordinerade motionen skapade 
en motivation till fysisk aktivitet, men motivation till en bestående fysiskt aktiv livsstil 
saknades för några av informanterna, vilket även stämmer överens med tidigare 
forskning (Castron et al. 2010). Anledningen kan vara att dessa informanter inte hade 
tillräcklig inre motivation som genererade det som var det viktiga med fysisk aktivitet. 
En informant berättade att personliga orsaker uppstod som resulterade i att den fysiska 
aktiviteten uteblev. Detta trots att informanten upplevde att den fysiska aktiviteten 
skapade ett välbefinnande som denne inte tidigare upplevt. Anledningen till att 
informanten inte värderade träningen som lika viktig när andra händelser uppstod, kan 
återigen kopplas till att den inre motivationen inte var tillräckligt stark för att 
vidmakthålla den fysiska aktivitet.  
 
Även i resultatet från Enjezab et al. (2012) undersökning om hur kvinnors hinder och 
motivation påverkar en ohälsosam livsstil, förekom liknande resultat som i denna studie. 
Att få stöd och individanpassad ordination är av stor betydelse för att finna motivation 
till att uppnå ett hälsosammare beteende. Jenner (2004) beskriver att yttre och inre 
motivation påverkar individer på olika sätt vid en beteendeförändring, och är avgörande 
för hur långt en individ kan gå i en förändringsprocess. Denna teori kan förklara var i 
förändringsprocessen individen befinner sig, men även varför den befinner sig där. FaR 
kan ses som en yttre motivation till att bli fysisk aktiv, men för att arbeta sig igenom de 
olika förändringsstadierna krävs en kombination av yttre och inre motivation. För att 
sedan nå det sista stadiet, vidmaktshållandestadiet, förutsätter det att personen har en 
stark inre motivation och inte faller tillbaka till gamla vanor. Tidigare forskning visar att 
såväl inre som yttre motivation är av betydelse för hur långt i förändringsprocessen man 
kan gå för att uppnå sitt mål (Boethius & Ehdin 1993; Lei 2010). Informant tre bedöm-
des ha en inre motivation då denne förklarade det tillvägagångssätt som krävdes för att 
uppnå målet och dessutom var redo att göra det som krävdes. Informantens minnesbild 
om vad fysisk aktivitet bidrog med kunde även visa att informanten i framtiden kan ta 
sig vidare i förändringsprocessen, enligt författaren. Att inre motivation påverkar 
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varaktigheten av fysisk aktivitet (Frederick & Ryan 1993) kan tyckas gå i linje med hur 
informant tre framställde sin motivation kopplad till fysisk aktivitet.  
 
Som tidigare nämnts kan den transteoretiska modellen användas för att förändra ett 
beteende. Modellen beskriver beteendeförändring som en process som sker under en 
längre tid och innefattar olika steg (FYSS 2008). För att åstadkomma en 
livsstilsförändring handlar det i första hand om motivation för att ens ta sig vidare i 
förändringsprocessen. Däremot räcker det inte att man endast har en yttre motivation för 
att göra en livsstilsförändring utan det tycks krävas både inre och yttre motivation 
samtidigt för att genomföra förändringen. Viktminskning exempelvis, är en vanligt 
förekommande anledning för att bli motiverad till att börja träna, man vill gå ned i vikt 
och se bättre ut helt enkelt (yttre motivation). Men att gå från tanke till handling och 
sedan till att vidmakthålla och etablera ett nytt beteende, då räcker det inte att ha endast 
en yttre motivation. Att endast ha yttre motivation kan leda till att den fysiska 
aktiviteten uteblir efter en tid, vilket även visade sig i denna studie. Det som krävs för 
att genomföra en förändring är en kombination av såväl inre och yttre motivation för att 
nå sitt uppsatta mål (Faskunger & Nylund 2014) 
 
Joelsson, Bernhardsson och Larsson (2017) fann i deras undersökning att vissa personer 
hade större behov än andra av att få skräddarsydd information om hur FaR fungerar som 
metod vid förskrivning av fysisk aktivitet. Detta stämmer även överens med resultatet i 
denna studie. En av informanterna ansåg att det var viktigt att identifiera personens 
behov för att åstadkomma en lyckad beteendeförändring med hjälp av FaR. Eftersom 
denna informant inte ansågs sig få en skräddarsydd lösning från förskrivaren och inte 
tillräckligt med stöd, förekom ingen beteendeförändring heller. Detta visar tydligt på att 
förskrivaren av FaR har ett ansvar över att lyssna på personen och för att sedan kunna 
ställa rätt sorts frågor tillbaka för att nå fram personen. En person som besitter inre 
hinder, som denna informant gjorde, kan ha svårt att öppna upp sig om denne inte 
känner sig bemött på rätt sätt vid första tillfället med förskrivaren. Att tala om sina inre 
hinder med en främmande person kan vara känsligt för vissa och då handlar det återigen 
om känna sig bemött dit man kommer. Att identifiera personens behov kan vara 
avgörande för användandet av FaR.  
 
6.2 Metoddiskussion  
Studien var av kvalitativ karaktär och visade sig vara bäst lämpad för syftet, viket var att 
undersöka vilka erfarenheter personer har av metoden FaR. Trost (2010) konstaterar att 
vid upplevelser av ett fenomen eller att finna ett handlingsmönster, anses en kvalitativ 
studie vara ändamålsenlig, vilket var av betydelse för denna studie. Om en kvantitativ 
metod använts hade inte författaren fått ta del av informanternas upplevelser på samma 
sätt och inte fått samma förståelse för deras erfarenheter av FaR, som denna studie 
medförde. Om studien däremot hade avsett att undersöka sambandet mellan utskrivet 
FaR och andelen som blivit fysiskt aktiva efter mottaget receptet, hade en kvantitativ 
studie lämpat sig bättre (Kylén 2004). Utifrån den valda metoden anses syftet samt 
frågeställningarna vara besvarade.  
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Semistrukturerade intervjuer användes för att intervjuaren kan ställa följdfrågor utifrån 
vad informanten berättat för att utveckla svaren ytterligare (Bryman 2011). Semi-
strukturerade intervjuer var därför av stor betydelse för studien då det gav talrika data. 
Informanternas svar skiljde sig åt mellan individerna om varför de fått FaR utskrivet, 
vilket ledde till helt skilda svar och då lämpade sig det semistrukturerade upplägget. 
Dock upplevde författaren vid vissa tillfällen att följdfrågorna som ställdes till 
informanterna blev för omfattande och de började i stället tala om saker som egentligen 
var irrelevant för studien.  
 
Beträffande inklusionskriterierna (personer som fått FaR utskrivet) var inte den 
ursprungliga tanken vid studiens början. Transteoretiska modellen konstaterar att en 
beteendeförändring börjar ta fart efter att den fysiska aktiviteten utövats i minst sex 
månader (FYSS 2008). Med tanke på den transteoretiska modellen var det därför av 
intresse att samtliga informanter skulle ha haft sitt FaR minst sex månader. Tidigare 
studier visar även att det fanns en ökad nivå av fysisk aktivitet 12 månader efter erhållen 
FaR, men efter två år var det ingen skillnad (Rödjer, Jonsdottir & Börjesson 2016). 
Författaren ansåg därför att det skulle vara av intresse att inkludera informanter som 
haft FaR mellan sex månader till tre år. Grundtanken var därför att inklusionskriterierna 
skulle vara att individerna haft FaR mellan sex månader och tre år. Problematiken med 
det var att få tag på personer, inte bara utifrån inklusionskriterierna, utan generellt.  
 
Författaren var tvungen att använda ett snöbollsurval, vilket skapade en del 
begränsningar. Eftersom de som fått FaR förskrivet var och är sekretessbelagda, fick 
författaren därför ta hjälp av hälso- och sjukvården för att komma i kontakt med 
personer som fått FaR. Hälso- och sjukvården skickade i sin tur ut mail till personer 
som fått FaR och berättade om författarens studie. Hinder som kan uppstå när mail 
skickas ut är att de hamnar i ”skräppost” eller att man tänker ”jag svarar på det senare” 
och sedan glöms det bort. Detta medförde att personal inom hälso-sjukvården och 
träningsanläggningar blev en ”mellanhand” för författaren och som därför inte fick veta 
exakt hur många som studien nådde fram till. För att minimera risken att mailet inte 
upptäckts av den tänkta urvalsgruppen, hade en möjlighet varit att be hälso- och 
sjukvården att skicka mailpåminnelse till urvalsgruppen. Det hade kanske lett till en 
bättre respons från personer med FaR. En annan viktig aspekt som kan ha bidragit till 
att det var svårt att få deltagare till studien, var att förskrivningen av FaR har minskat 
enligt de kontakter som togs på träningsanläggningarna och hälsocentralerna. Hade 
författaren däremot haft möjlighet att själv ta kontakt med personerna så hade det 
kanske varit enklare att finna deltagare till studien och kanske även personer som föll 
innanför de inklusionskriterierna som tänktes vid studiens början, men så var inte fallet. 
Snöbollsurvalet medförde därför en lång process innan informanter kom i kontakt med 
författaren. Författaren ansåg därför att snöbollsurvalet medförde både för- och 
nackdelar. Största fördelen ansågs vara att de personer som deltog i studien valde att 
delta på eget initiativ eftersom de fick kontakta författaren själva. Om författaren hade 
tagit direktkontakt med personerna hade de kanske inte varit lika hängivna till att delta i 
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studien. För vissa personer kan det kanske vara ett känsligt ämne och man vill inte tala 
lika öppet om situationen med en främmande person.   
 
Problemet med att finna deltagare till studien medförde även att en pilotstudie inte 
kunde göras. En pilotstudie innebär att författaren använder sina intervjufrågor på en 
”testperson” för att se om frågorna kan besvaras som avsett, om någon fråga saknas för 
att kunna besvara syftet eller om det är någon fråga som är irrelevant för studien (Yin 
2013). Tanken var att finna en person med FaR som inte skulle delta i undersökningen 
men som kunde ställa upp som testperson, men eftersom författaren fick så få intervjuer, 
behövdes alla till undersökningen. Trots att pilotstudien uteblev ansågs det att rätt frågor 
ställdes till informanterna och därmed erhölls en bred och betydelsefull inblick i 
informanternas erfarenheter av metoden FaR. Om studien hade haft en eller två 
deltagare till, hade nog inte varit av någon större betydelse för resultatet då författaren 
ansåg att syfte och frågeställningar har blivit besvarade. Däremot hade det varit 
intressant att få ta del av fler personers erfarenheter av FaR eftersom deltagarna hade 
olika uppfattningar och åsikter om metoden.  
 
För en god överförbarhet krävs det att urvalet är tillräckligt stort och inom kvalitativ 
forskning är det svårt att uppnå en god överförbarhet eftersom den vanligtvis består av 
färre deltagare, jämfört med en kvantitativ datainsamling (Yin 2013). Resultatet av 
denna studie är därför inte generaliserbart för resten av den svenska befolkningen som 
fått FaR, eftersom ett representativt urval krävs för att kunna åstadkomma sådana 
slutsatser (ibid).   
 
Förslag på framtida forskning  
Studien ger en antydan om vad som skapar motivation till fysisk aktivitet för personer 
som fått motion ordinerat. Motivation kopplat till fysisk aktivitet är ett viktigt ämne att 
belysa i vårt stillasittande samhälle för att främja fler att bli aktiva. Vidare forskning 
inom det området är därför av betydelse och skulle istället kunna göras i större 
utsträckning, i form av enkäter, för att få ett bredare och mer allmängiltigt resultat. 
Resultatet visade även att deltagarna i studien hade olika uppfattningar om metoden och 
att vissa brister gällande arbetsmetoden fanns. Genom att kombinera en undersökning 
av motivationsfaktorer till fysisk aktivitet med hur personer med FaR ser på metoden, 
med ett större antal deltagare för att få ett bredare perspektiv, skulle vara intressant. Det 
skulle därmed kunna bidra till utveckling av arbetsmetoden för att bli mer 
individanpassad, då det ansågs finnas vissa brister gällande det.  
 

7. Slutsats 
Resultatet av denna undersökning bekräftade att det fanns både hinder och möjligheter 
efter en ordination av fysisk aktivitet. Att få det stöd som behövs för att utföra sin 
ordinerade aktivitet visade sig vara av betydelse för samtliga informanter. Dock fanns 
det vissa brister gällande arbetsmetoden och om metoden ska fortsätta att vara unik och 
bygga på ett patientcentrerat förhållningssätt, bör dessa brister ses över. Att anpassa det 
förskrivna receptet utifrån de lokala förutsättningar som råder kan öka möjligheterna att 
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hjälpa personer som behöver en livsstilsförändring. Som Revstedt (2014, s. 87) skriver 
”Hela tiden sker det ett samspel mellan den yttre livssituationen och psyket. De kan 
förstärka varandra i både positiv och i negativ riktning”   
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Bilaga 1 - Missivbrev  

 

 
Hej!  

Mitt namn är Emelie Persson och jag studerar min sista termin på Hälsopedagogiska 

programmet vid Högskolan i Gävle. Under våren skriver jag mitt examensarbete (c-

uppsats) inom folkhälsa och kommer att fördjupa mig inom ämnet fysisk aktivitet på 

recept (FaR).  

 

Syftet med studien är att undersöka hur patienter som fått FaR utskrivet upplever 

metoden och vad metoden har bidragit med för den enskilda individen. Genomförandet 

kommer att ske genom intervjuer på en plats som känns bekväm för dig och beräknad 

tidsåtgång skulle jag uppskatta till 30-45 minuter. Ditt deltagande skulle vara 

betydelsefull för denna studie! 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och anonymt och du kan närsomhelst 

under studiens gång välja att avbryta din medverkan utan vidare förklaring. Det 

insamlade datamaterialet kommer att vara konfidentiellt och endast användas till 

studiens syfte, därefter kommer det att raderas.  
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Om du har några frågor tveka inte att kontakta mig eller min handledare Gisela van der 

Ster! 

Tack på förhand!  

 

Emelie Persson     Gisela van der Ster 

Telefon: 070 226 71 24     026-64 50 98/070-789 70 43 

E:post hhp14epn@student.hig.se      gisela.vanderster@hig.se 

Bilaga 2 - Anslag 

 

Har du fått fysisk aktivitet på recept (FaR®) 

utskrivet? 

 
Mitt namn är Emelie Persson och jag läser min sista termin på Hälsopedagogiska 
programmet vid Högskolan i Gävle. Under våren skriver jag mitt examensarbete och har 
valt att fördjupa mig inom ämnet fysisk aktivitet på recept (FaR®).  
 

Har du, eller har du haft FaR® och vill svara på några frågor om metoden, skulle jag bli 
jätteglad om du vill kontakta mig på nedanstående telefonnummer eller e-post!  
 

Emelie Persson, telefon: 070 226 71 24 

E-post: hhp14epn@student.hig.se 
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Bilaga 3 -  Intervjuguide  

 

•   Kan du beskriva varför du har fått FaR? 
•   Hur lång erfarenhet av FaR ha du? 
•   Vilken eller vilka former av fysisk aktivitet utövar du?  
•   Har du själv något mål att uppnå med din fysiska aktivitet?  
•   Vilka hälsoeffekter önskade du själv uppnå när du fick FaR? 
•   Vilka hälsoeffekter önskade sjukvården att du skulle uppnå med FaR? 
•   Finns det något som har motiverat dig till fysisk aktivitet efter att du fått FaR 

utskrivet?  
•   Har FaR gjort att du har blivit mer fysisk aktiv än innan du fick det utskrivet? 

Om ja, vad är det som har motiverat dig? Om nej, vad är det som gjort att du inte 
blivit tillräckligt motiverad till att fortsätta? 

•   Utövar du din fysiska aktivitet ensam eller i sällskap? Om sällskap, med vem? 
Andra FaR ? 

•   Kan du nämna någon eller några positiva effekter du har fått av fysisk aktivitet?  
•   Har träning blivit en del av din vardag? På vilket sätt i så fall? 
•   Eller ser du träningen som något roligt eller som ett ”måste”? 
•   Varifrån hämtar du din motivation till att utöva din fysiska aktivitet?  
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•   När du fick FaR utskrivet, fick du stöd med motivation till att utföra fysisk 
aktivitet? Individanpassad aktivitet? Tips på var du kan utföra aktiviteterna? Hur 
det fungerar som behandlingsform?  

•   Har du fått någon uppföljning från hälsa- och sjukvården efter du fått FaR?  
•   Har din motivation förändrats sen du fick FaR?  
•   Har din inställning till fysisk aktivitet förändras sen du fick FaR?  
•   Vad anser du att metoden har bidragit med för dig?  
•   Vad är din åsikt om FaR? Hur upplever du metoden?  
•   För att motivera någon till fysisk aktivitet, vad skulle du säga till den personen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4 – Exempel på tabell över det kodade materialet  
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Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Undertema Övergripande 
tema  

Ja gud ja. Jag har 
aldrig varit någon 
som tränar, men 
då var det, alltså 
det var skönt. Det 
var skönt efteråt 
för jag kände att 
jag klarade av 
mer saker. Förut 
var jag helt slut.  

Ja gud ja. Jag har 
aldrig varit någon 
som tränar. Det 
var skönt efteråt 
för jag kände att 
jag klarade av 
mer saker. Förr 
var jag helt slut.  

Känner vilken 
skillnad fysisk 
aktivitet bidrar 
med  

Den fysiska 
aktivitetens 
påverkan på 
kroppen 

Upplevda 
hälsoeffekter av 
fysisk aktivitet  

Nej jag fick ju 
motivationen 
efter operationen 
och kände att jag 
verkligen ville 
börja träna. (..) 
Och sen kom ju 
motivationen 
ännu mer när jag 
fick det här 
receptet.  

Jag fick 
motivationen 
efter operationen 
och ville 
verkligen börja 
träna. 
Motivationen 
blev större när jag 
fick receptet.  

Fick motivation 
efter operation 
och ville då börja 
träna. 
Motivationen 
ökade med hjälp 
av receptet. 

Receptet som 
motivationshöjande 
verktyg till fysisk 
aktivitet  

FaR, ett hjälpmedel 
till fysisk aktivitet 

Ökat 
självförtroende 
har jag nog inte 
sagt, så 
livskvalité, 
välbefinnande, 
välmående, 
pigghet och 
självförtroende är 
viktiga saker som 
man får på köpet 
av fysisk aktiviet  

Livskvalité, 
välbefinnande, 
välmående, 
pigghet och 
självförtroende är 
viktiga saker som 
man får på köpet 
av fysisk 
aktivitet.  

Fysisk aktivitet är 
en viktig 
komponent för 
ökad livskvalité 
och välmående.  

Ökat fysisk 
välbefinnande  

Upplevda 
hälsoeffekter av 
fysisk aktivitet  

Ja alltså innan då 
tränade jag ju inte 
alls, och hade inte 
rört mig på 2-3 
månader. Så det 
var ju absolut en 
start för min 
aktivitet, så det 
har verkligen 
hjälpt till med 
receptet.  

Innan tränade jag 
inte alls och hade 
inte rört mig på 2-
3 månader. Det 
har verkligen 
hjälpt till som en 
start för mig. 

Har tidigare inte 
tränat men det 
blev en start med 
receptet 

Inaktiv tidigare 
men blivit mer 
aktiv med hjälp av 
receptet.  

FaR, ett hjälpmedel 
till fysisk aktivitet 
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Hörrudu, 
kamrater skulle 
jag säga (…) Vi 
har en stående tid 
på söndagar då 
jag springer med 
en kamrat och vi 
peppar varandra 
att inte banga ur, 
så det är ju 
jätteviktigt. En 
bra sporre liksom 
(…) Så 
träningskamrat 
och runkeeper är 
två väldigt viktiga 
motivationskällor 

Kamrater skulle 
jag säga. Vi har 
en tid på söndagar 
som vi springer 
och då peppar vi 
varandra. Det är 
jätte viktigt, en 
bra sporre. 
Träningskamrat 
och runkeeper är 
viktiga 
motivationskällor. 

Kamrater och 
runkeeper är 
viktiga 
motivationskällor. 
Det blir en sporre.  

Motivation som 
påverkat att utföra 
sin ordinerade 
motion 

Motivationsfaktorer 
till fysisk aktivitet  


