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Sammanfattning 

 
Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att få Fysisk aktivitet på recept (FaR) samt 

följsamheten till FaR. Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Urvalet bestod av tio 

patienter från en vårdcentral i Mellansverige. Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade 

intervjuer och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån två 

frågeområden; patienters upplevelse av att få FaR och patienters följsamhet till FaR. Fyra kategorier 

framkom inom respektive område. I det första området framkom kategorierna; ”motivationshöjande 

samtal”, ”delaktighet- patientcentrerad vård”,” egen insikt relaterad till livsstilsförändring” samt 

”brist på delaktighet och samspel”. I det andra området framkom kategorierna ”att vara i 

förberedelsestadiet”, ”att uppleva inre och yttre drivkraft”, ”att uppleva olika slags hinder” samt 

”effekt av FaR”. Deltagarna beskrev betydelsen av att få uppmuntran och stöd från 

distriktssköterskan. Upplevelse av tvång och att inte vara motiverad till livsstilsförändring var något 

som deltagarna uttryckte. Resultatet visade att några deltagare startade direkt med någon aktivitet 

efter FaR, målmedvetenhet och noggrann planering framkom. Några planerade sin aktivitet och 

andra upplevde hinder att starta med FaR. Upplevelse av stöd och uppmuntran var av betydelse för 

följsamheten till FaR. Studiens slutsats är att stöd, uppmuntran och att möta patienten i 

förändringsprocessen har betydelse vid en livsstilsförändring.  

 

 

 
Nyckelord: Fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet, följsamhet, livsstilsförändring.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The aim was to describe patients` experiences of getting Physical activity on Prescription (PaP) and 

adherence to the PaP. The study had a descriptive design with qualitative approach. The sample 

consisted of ten patients from a primary care centre in central Sweden. The data were collected with 

semi-structured interviews and data were analyzed using qualitative content analysis. The results 

are presented from two question areas, patients` experiences of getting PaP and patients` adherence 

to the PaP. Four categories emerged in each area. In the first area the categories were, "motivational 

talks," "participatory patient-centered care," "self-awareness related to lifestyle change" and "lack 

of participation and interaction." In the second area the categories were "being in the preparatory 

stage," "to experience internal and external driving force," "to experience different kinds of 

obstacles" and "effect of PaP". Participants described the importance of getting encouragement and 

support from the district nurse. Experience of coercion and not being motivated to change lifestyle 

was something that the participants expressed. The results showed that some participants started 

immediately with an activity after receiving PaP, purposefulness and careful planning was found. 

Some planned their activity and others perceived barriers to start with the PaP. Experience of 

support and encouragement were of importance to adherence to the PaP. The study's conclusion is 

that support, encouragement, and to meet the patient in the process of change is important for a 

lifestyle change. 
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Introduktion 

 
Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper. En ökning av den fysiska 

aktiviteten tillhör en av de åtgärder som skulle kunna ha en mycket positiv effekt på svenska folkets 

hälsa (Ståhle 2008). Vår regelbundna motion har minskat avsevärt vid en historisk jämförelse, 

vilket det finns många orsaker till. I vår vardag finns allt mindre utrymme för rörelse i takt med att 

arbetet många gånger kräver mindre fysisk ansträngning än tidigare och att ett stort antal människor 

väljer en stillasittande fritid (Ståhle 2008). Den svenska rekommendationen som är framtagen av 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), är att alla personer bör helst varje dag vara fysiskt 

aktiva i sammanlagt minst 30 minuter för att förebygga en god hälsa (Socialstyrelsen 2010). I 

socialstyrelsen rekommendationer ska fysiskt aktivitet skrivas på recept till personer som ligger i 

riskzonen att uppnå ohälsa. Detta väcker frågan hos författaren till föreliggande studie, hur personer 

upplever att få fysisk aktivitet på recept (FaR) och följsamheten till detta. 

 

Fysisk aktivitet på recept 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som introducerades på ett strukturerat sätt i Sverige 

under 2001 och som snabbt fick stor spridning. Idag används metoden i alla landsting i olika 

omfattning. FaR är en metod för hälso-och sjukvården att både stötta patienter till en ökad fysisk 

aktivitet och att arbeta mer hälsofrämjande (Kallings 2009). FaR innebär en individanpassad 

skriftlig ordination på fysisk aktivitet till patienter som behöver öka sin fysiska aktivitet ur 

hälsosynpunkt. Det kan användas både för att förebygga och/eller behandla sjukdom. All 

legitimerad vårdpersonal kan föreskriva FaR om de har tillräcklig kunskap om patientens 

hälsostatus och hälsofrämjande fysiska aktivitet (Kallings 2009). Det mest centrala är att allt arbete 

utgår från individen, dvs. att arbetet bygger på ett patientcentrerat samtal. Det är patientens 

hälsotillstånd, tidigare erfarenheter, vad som känns roligt och möjligt att genomföra som styr. 

Samtalet leder sedan fram till själva den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på ett recept 

(Kallings 2009). Som grund för ordinationen används Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (Fyss) som är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa (Ståhle 2008). 

Det finns ett växande intresse för att främja fysisk aktivitet inom vården även utanför Sverige. I 

Norden finns flera varianter av förskrivning av fysisk aktivitet, Grönn resept i Norge, Motion som 

laegemiddel i Danmark och i Finland Recept för fysiskt aktivitet. Till skillnad från i Sverige, där all 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får skriva ut fysiskt aktivitet på recept, är arbetet i övriga 

nordiska länder mer baserat på att det endast är läkare som kan göra detta (Ståhle 2008). 
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Följsamhet till Fysisk aktivitet på recept 

De finns inte mycket evidens om effektiva sätt att öka följsamheten till fysisk aktivitet (Giné-

Garriga et al. 2009). En studie av Matti Leijon et al.( 2010 a), visade att det uppskattade 

genomsnittet till FaR var 56 % efter 3 månaders uppföljning och efter 12 månader 50 %. Högre 

följsamhet till fysisk aktivitet var associerat med en högre aktivitetsnivå vid baslinjen (Leijon et al. 

2010 a) I Kallings avhandling (Kallings 2008) var en del i undersökningen att studera 

självrapporterad följsamhet (vilket menas här med en patients egen uppfattning om sin följsamhet 

till FaR) till fysisk aktivitet på recept inom primärvården. Deltagarna i studien fick utöva FaR 

antingen genom olika idrottsaktiviteter i organiserad form eller i individuell självmonitorerad fysisk 

aktivitet som löpning och stavgång. Det organiserades en stödjande miljö runt deltagarna för att 

följa det ordinerade receptet. Resultatet visade att det individanpassade FaR ökade den fysiska 

aktivitetsnivån i sex månader efter interventionen och att följsamheten till FaR var 65 %. Studiens 

resultat visade att följsamhet till FaR är lika god som följsamhet till farmakologiska behandlingar 

vid kroniska sjukdomar (Kallings et al. 2009). Ytterligare en studie i Kallings avhandling visade 

resultatet från en experimentell randomiserad studie att den självrapporterade fysiska aktiviteten på 

fritiden ökade i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Kallings 2008). Uppföljningar 

är vanligt efter sex månader och fler studier behövs för att undersöka om fysisk aktivitet vidhålls 

efter en längre tid menar Hall et al. (2010). I deras RCT-studie undersöktes följsamheten till fysisk 

aktivitet efter 12 och 24 månader bland äldre. Deras resultat påvisade en minskning av följsamheten 

i interventionsgruppen, men att deltagarna var mer aktiva än vid baslinjen efter 24 månader. 

Jämförelsevis med kontrollgruppen som påvisade betydligt mindre följsamhet (Hall et al. 2010).    

 

Förändringsprocessen  

Många undersökningar visar att olika åtgärder inom fysisk aktivitet baseras på teoretiska modeller 

inom beteendeförändring. De vanligaste är den sociala kognitiva teorin och den transteoretiska 

modellen eller flera delar från olika teorier (Smitherman et al. 2007, Smith 2004). Ett antal 

modeller har använts och används idag för att försöka förstå, förklara och förändra beteenden inom 

olika hälsorelaterade områden. En av de mest använda modellerna för att beskriva och förändra 

beteende är den transteoretiska modellen, ”The Transtheoretical model” (TTM) (Ståhle 2008). Den 

transteoretiska modellen är utvecklad och vidareutvecklad av de amerikanska forskarna Prochaska, 

DiClemente och Norcross i början på 1980-talet. Arbetet med modellen startade med en analys av 

teorier som har använts för beteendeförändring inom psykoterapi (Prochaska et al. 2002). Kärnan i 

den transteoretiska modellen är det som kallas ” Stages of change”, en förändring av ett beteende 

som ses som en rörelse genom olika stadier (Ståhle 2008). Vidareutvecklingen av den tranteoretiska 
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modellen upptäcktes genom studier av rökare som ansträngde sig för att bli fri från sitt beroende 

utan medicinsk hjälp (Prochaska & DiClemente 1983). Resultatet från en litteraturstudie av Spencer 

et al. (2006) visade att den transteoretiska modellen är en tillförlitlig och valid modell som kan 

användas vid förändringar inom fysisk aktivitet (Spencer et al. 2006). De olika stegen (stages of 

change) definierar beteendeförändring som en process som utvecklas över tid och som medför 

framsteg genom en serie av olika steg. Dessa namnges som förnekelsestadiet, begrundadestadiet, 

förberedelsestadiet, aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet (Prochaska 2008, Fyss 2008). 

Faserna är kvalitativt olika och följer efter varandra i en bestämd ordning. Varje fas innehåller ett 

antal psykologiska utmaningar som måste hanteras för att man ska röra sig och komma vidare i 

processen. Modellen öppnar också för möjligheten att individen kan stanna upp, eller återgå till en 

tidigare fas i de fall individen inte lyckas genomföra förändringen. Begreppet ”Stages of Change” 

formulerades från början för att beskriva vad som sker när människor försöker bryta beroenden, 

både på egen hand eller med hjälp (Barth & Näsholm 2006). Resultatet från en studie (Greany et al. 

2008) visade att en anpassad intervention bland äldre vuxna, där deltagarna var i början på en 

beteendeförändring i de första stegen enligt Prochaska och DiClemente´s modell. Deras motivation 

och villighet för fysisk aktivitet ökades av interventionen och deltagarna kunde röra sig framåt i 

förändringsprocessen (Greany et al. 2008).    

 

Förnekelsestadiet 

Stadiet med lägst sannolikhet till förändring kallas förnekelsestadiet eller att inte vara beredd, 

kännetecknas av att personen inte uppfattar sig ha något problem med sitt beteende och har heller 

inte reflekterat över det. Personerna i detta stadie är inte regelbundet fysiskt aktiva och har heller 

inte för avsikt att förändra sitt inaktiva beteende. En anledning till att personer befinner sig i 

förnekelsestadiet kan vara för lite kunskap eller för lite information om riskerna att vara för lite 

fysiskt inaktiva. En annan anledning kan vara att de har försökt att förändra sitt beteende ett antal 

gånger men misslyckats och därmed tappat tron på sin egen förmåga att kunna förändra sig (Ståhle 

2008, Statens folkhälsoinstitut 2009).   

 

Begrundandestadiet 

Detta stadie är där personen inte har för avsikt att förändra sitt inaktiva beteende inom den närmsta 

framtiden (inom de närmsta sex månaderna). Personen kan vara i detta stadie för att de är 

oinformerade eller underinformerade om konsekvenserna av sitt inaktiva beteende. De kan ha 

försökt ett flertal gånger att förändra sitt beteende men har blivit försvagade i tron på sin förmåga. 

Personer i detta stadie undviker att läsa, att prata om eller tänka på sitt högriskbeteende. Dessa 
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personer kan lätt karaktäriseras som inte medgörliga, ”noncompliant”, motvilliga, omotiverade eller 

inte redo för en beteendeförändring. Dessa personer kan fastna i begrundandestadiet för en lång tid 

och kommer inte vidare (Prochaska 2008). 

 

Förberedelsestadiet  

Här befinner sig personer som inte är regelbundet aktiva men som planerar att börja röra på sig 

inom den närmsta månaden. I det här stadiet ser personen fler fördelar än nackdelar till en 

förändring. Vanligtvis har personer i förberedelsestadiet prövat någon form av fysiskt aktivitet 

under det gångna året och har oftast en plan för genomförandet (Ståhle 2008). 

 

Aktivitetsstadiet 

I detta stadie är personer som är fysiskt aktiva och har varit så sex månader tillbaka. Förändringarna 

i aktivitetsstadiet är mer synligt för andra och det kan därför vara lätt att tro att dessa människor har 

uppnått en beteendeförändring. I den transteoretiska modellen, att nå aktivitetsstadiet, är en av flera 

steg för att nå en kvarstående beteendeförändring och för att minska riskerna för att utveckla 

sjukdom till följd av ett inaktivt liv. Ett regelbundet fysiskt aktivt liv kräver tid för att etableras. Det 

är viktigt i detta stadie att personen får bekräftelse och stöd samt att personens tänkande och 

ansträngningar blir förstärkta av behandlaren för att stabiliseras och kunna utvecklas vidare. Det är 

av vikt att här få diskutera vilka risksituationer som finns och hur de ska undvikas (Ståhle 2008, 

Statens Folkhälsoinstitut 2009, Prochaska 2008). 

 

Vidmakthållande 

Personen försöker i detta stadie att vidmakthålla sin beteendeförändring och har full tillit till sitt nya 

beteende. Chansen för återfall är mindre oavsett i vilken situation personen befinner sig i. Här har 

det nya beteendet blivit vanemässigt och sker automatiskt (Ståhle 2008).  

 

Motiverande samtal 

Den transteoretiska modellen anses nära knuten till Motivational- Interviewing (MI). MI bygger på 

principer från motivations- och inlärnings- och socialpsykologin och är utformad för att skapa en 

välgrundad inre motivation till en förändring. Behandlingen stärker och mobiliserar personens egna 

resurser genom användande av olika strategier anpassade efter den individuella motivationen. 

Nyckelbegrepp inom MI är samarbete, autonomi och att stimulera och locka fram förändringsprat 

(Miller & Rollnick 2002). En svensk studie av Sjöling et al. (2011) visade att MI i kombination 

med fysisk aktivitet på recept ökade deltagarnas vardags motion (Sjöling et al. 2011). Ytterligare en 
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studie (Perry & Butterworth 2010) påvisade att en individs hållfasthet i sitt åtagande efter MI samtal 

var starkt korrelerat med ”stages of change”, och ”stages of change” var starkt korrelerat med 

individens beteende i fysisk aktivitet (Perry & Butterworth 2010).    

 

 

Teorin om självbestämmande -SDT          

En kvalitativ studie (O´Sullivan et al. 2010) utfördes på en vårdcentral i Ottawa, Canada, där syftet 

var att utvärdera en modell, PAC (Physical Activity Counseling). Denna rådgivningsmodell bestod 

av olika steg som baserades på teorin om självbestämmande ” Self-Determination Theory” (SDT). 

Målet med PAC modellen var att öka patientens motivation och tron på sin egen förmåga, ”self-

efficacy”, samt att hjälpa patienter att bli mer självständigt styrande och motiverade att ägna sig åt 

fysisk aktivitet. Studiens resultat summerades i nio teman, där bl.a. betydelsen av relationen mellan 

rådgivaren och patienten var viktig. Resultatet visade värdet av att primärvården kan ge stöd och 

råd i självstyrande och uppmuntran till patienter. Resultatet påvisade även vikten av att skapa 

motivation och en känsla av kompetens inom fysisk aktivitet hos patienter (O´Sullivan et al. 2010). 

Rådgivningsmodellen PAC (Physical Activity Counseling) stöds av ytterligare en studie (Fortier et 

al. 2007) där PAC modellen testades inom primärvården. Resultatet visade även i denna studie att 

patienter upplevde mer motivation och förvärvad kompetens och tog till sig fysisk aktivitet mer, 

jämfört med kontrollgruppen (Fortier et al. 2007). PAC- modellen har sin grund i teorin om 

självbestämmande, SDT (Self Determination Theory). SDT handlar om varför en person ägnar sig 

åt specifika beteenden och fokuserar på graden av en persons motivation till att ägna sig åt fysiskt 

aktivitet. Den centrala kärnan i SDT är en persons autonomi (självbestämmande) för 

beteendeförändringar inom hälsa. I den självbestämmande teorin är individen mer eller mindre 

självbestämmande och styrs av yttre eller inre stress eller påtryckning. När en aktivitet (fysisk 

aktivitet) inte är tillräckligt motiverande för individen, anser denna teori om självbestämmande att 

beteendet då påverkas lättare av många yttre hinder (Ryan & Deci 2002). I en studie av Rouse et al. 

2011) testades en modell som hade sin grund i SDT. Resultatet visade att stöd från partners, läkare 

och sjuksköterskor till en individs autonomi resulterade i att personen blev mer fysiskt aktiv (Rouse 

et al. 2011). 

  

Tron på sin egna förmåga-Self-efficacy          

För att kunna ge stöd och motivera personer som vill ändra sin livsstil menar Bandura (1997) att en 

ändring behövs, Från att ge personer pekpinnar för att uppnå en bättre hälsa, till att förse människor 

med de verktyg som behövs för att skapa en kontroll över sina hälsovanor. Åtgärder eller 
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interventioner som har sitt ändamål att få personer att ändra deras hälsovanor måste vara anpassade 

till en persons upplevda förmåga (Bandura 1997). Bandura (1997) föreslår att självreglerande 

åtgärder eller program som baseras på teorin om ”self-efficacy”, som betyder tron på sin egen 

förmåga att utföra en handling i en specifik situation. ”Self-efficacy” bekräftar mångfalden av en 

persons förmåga, där kognitiva, sociala och känslomässiga beteenden och färdigheter måste bli 

organiserade och effektivt arrangerade, för att fungera och tjäna sitt syfte. Den upplevda tron på sin 

egen förmåga är inte detsamma som en persons skicklighet eller kompetens utan mer vad en person 

tror att han eller hon kan åstadkomma under en mångfald av olika omständigheter (Bandura 1997). 

Ju starkare den upplevda tron på sin förmåga är, desto högre blir målen som personer sätter för sig 

själv och personens engagemang blir mer principfast/hållfast. De personer som har en hög ”self-

efficacy” förväntar sig att genomföra positiva resultat. Personer med en låg ”self-efficacy” blir lätt 

övertygade med meningslösheten med sin ansträngning vid svårigheter och hinder, och upphör med 

sina försök. Personer med en hög ”self-efficacy” ser hinder som överkomliga genom egna 

förbättringar och uthållighet. De ser sitt mål och driver mot sitt mål oavsett hinder (Bandura 2004). 

Genom att uppmuntra och sätta realistiska mål i fysisk aktivitet, är rådgivning ett sätt att förstärka 

en patients tro på sin egen förmåga (Sallis et al. 1988). En studie som utfördes på ett sjukhus i 

Louisiana (Guillot et al. 2004) USA stödjer Bandura´s teori. Resultatet visade att ”self-efficacy” var 

den bästa oberoende variabeln (predictor) för följsamhet av fysisk aktivitet. Det finns ett positiv 

samband mellan fysisk aktivitet och ”self-efficacy” (Guillot et al. 2004, Paxton et al. 2010, 

McAuley et al. 2003, McAuley et al. 2007). Resultatet från en studie av Calfas et al. (1997) visar 

att kortvarig rådgivning har en liten effekt på individers tro på deras förmåga vid fysisk aktivitet 

(Calfas et al. 1997).” Self-efficacy” hade även en signifikant betydelse för fysiskt aktivitet vid 

uppföljningar av den fysiska aktiviteten visade en studie av McAuley (1993).  

I en studie (Kallings et al. 2007) som genomfördes i primärvården och som hade till syfte att 

undersöka om FaR ledde till ökad fysisk aktivitet och bättre livskvalitet framkom en ökning av både 

den fysiska aktiviteten och den mentala livskvaliteten vid uppföljning sex månader senare. Enligt 

SBU-rapport 181 (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har de utvärderat effekter av olika 

metoder för att främja fysisk aktivitet. Avseende rådgivning var slutsatserna att rådgivning till 

patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med 12-50 procent under 

minst sex månader efter rådgivningstillfället. En ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom 

upprepad kontakt under flera månader medför en ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå (Ståhle 2008, 

SBU 2007).  
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Problemformulering 

Tidigare studier som har undersökt detta område, har varit att bl.a. undersöka hur FaR har 

implementerats inom primärvården, och studera om primärvårdens möjligheter att nå ut till den 

avsedda målgruppen (Leijon et al. 2008, Gerda & Brian-Winfried 2004). Resultaten visade att 

konceptet FaR, nådde den avsedda gruppen av patienter som sökt sjukvård via primärvården men 

att FaR framför allt var skrivna av sjukgymnaster och beteendevetare. En annan studie (Leijon et al. 

2010 b) tar upp vikten av att hälsopersonal stödjer till beteendeförändring hos patienter, dels genom 

förbättrad fysisk aktivitet. Socialstyrelsen ger ut riktlinjer för en bättre folkhälsa (Socialstyrelsen 

2010), riktlinjerna visar på evidensbaserade och effektiva metoder som vården kan använda i mötet 

med individer som är i riskzonen för att få en sämre hälsa. För att kunna ge de åtgärder som 

socialstyrelsen rekommenderar krävs det särskild kompetens inom samtalsteknik, hälsopedagogik 

och beteendetekniker samt kompetens kring levnadsvanornas problematik (Socialstyrelsen 2011). 

Författaren tror att föreliggande studie kan ge en ökad förståelse till distriktssköterskor, genom 

patienters egna berättelser, deras upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept samt deras 

följsamhet. Få studier har hittats där patienters upplevelser och tankar kring FaR har studerats, 

därav kan denna studie ge ny kunskap till distriktssköterskor som förskriver FaR och en reflektion 

till verksamhetschefer som är pålagda nya uppdrag.     

            

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept (FaR) 

samt följsamheten till FaR. 

 

Metod 

Design 

Studien hade en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

I studien ingick tio patienter som hade fått FaR. Patienterna skulle ha olika bakgrund till varför de 

hade fått FaR, men gemensamt var att deras hälsa skulle kunna förbättras inom olika områden och 

att de hade fått FaR av distriktssköterska. Urvalet var ett ändamålsurval (Polit & Beck 2008) där 

deltagarna valdes ut av distriktssköterskorna som bäst passade in i studien. Inklusionskriterierna för 

deltagande i studien var att deltagarna skulle vara svensktalande och att de ej fått FaR tidigare. De 

tre deltagare som avstod från deltagande i studien var med förklaringen att de hade mycket att göra 

och rädsla för att bli inspelade på band. Nya deltagare tillfrågades och sex kvinnor och fyra män 
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deltog slutligen i studien. Deltagarnas ålder varierade från 27 år till 81 år, där medelålder var 64 år. 

KOL, diabetes och övervikt var de diagnoser som deltagarna hade. Studien kom att äga rum på en 

vårdcentral i Mellansverige där fyra distriktssköterskor arbetade. En av distriktssköterskorna hade 

diabetesutbildning, en hade vidareutbildning inom astma och kol, och den tredje distriktssköterskan 

hade inriktning mot sår och sårvård. Två av distriktssköterskorna hade vidareutbildning inom KBT 

(kognitiv beteendeterapi) 15 hp och hade även arbetat med patienter med övervikt och har använt 

MI (motiverande samtal) som patientcentrerat samtal.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med patienter som fått FaR av                                                                           

distriktssköterska, för att beskriva deras upplevelser av att få FaR, samt deras följsamhet till FaR. 

Att använda sig av en semistrukturerad intervjuguide försäkrar för forskaren att erhålla all 

nödvändig information (Polit & Beck 2008). En intervjuguide användes med öppna frågor, ex ”hur 

upplevde du stunden med distriktssköterskan när hon förskrev FaR?” ”på vilket sätt har du börjat 

med FaR? ” . Bakgrundsvariabler som kön, ålder och diagnos framgick. Följdfrågor (probes) 

användes för att utveckla samtalet lite mer, ex kan du utveckla detta lite mer, finns det mer att 

tillägga. 

                                                    

Tillvägagångssätt    

Författaren ansökte om tillstånd från det forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle, vilket 

beviljades. Verksamhetschefen på den aktuella vårdcentralen kontaktades via mail och telefon. I 

denna förfrågan framgick studiens syfte, vilka som kom att beröras av personalen samt att 

undersökningsgruppen kom att bestå av patienter som tillhörde vårdcentralen och att deltagandet 

var frivilligt. Berörda distriktssköterskor kontaktades via mail och telefon för information om 

studien. Verksamhetschefen gav sedan ett skriftligt tillstånd till att bedriva studien på vårdcentralen. 

Distriktssköterskorna tillfrågade de patienter som de ansåg skulle vara lämpliga att deltaga i 

studien. Patienterna tillfrågades muntligt och skriftligt via ett informationsbrev (missivbrev) med ett 

frankerat svarskuvert, som gavs av distriktssköterskorna. Brevet skickades till studieansvarig, som 

sedan tog kontakt med deltagaren. I informationsbrevet framgick det tydligt att deltagandet var 

frivilligt, syftet med studien och tillvägagångssättet samt att personen kunde tacka ja eller nej till 

studien. Studieansvarig tog muntlig kontakt via telefon till varje deltagare för överenskommelse av 

tid och plats, samt att möjlighet för att ställa frågor fanns. Intervjuerna kom att äga rum på en 

vårdcentral i Mellansverige med deltagarna. Intervjuerna genomfördes av författaren våren 2011, 

intervjuerna spelades in på band och avidentifierades genom att varje person erhöll en personlig 

kod. Intervjuernas längd varierade mellan 20-40 minuter. 
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Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2003) där det 

fokuseras på tolkning av texter. Intervjuerna transkriberades ordagrant, och lästes igenom noggrant 

ett flertal gånger för att få en helhetsförståelse av texten. Texten delades sedan in i meningsbärande 

enheter som kunde vara meningar och stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang. De meningsbärande enheterna utgick från syftet. De meningsbärande enheterna 

kondenserades vilket menas att texten gjordes kortare, meningar eller ord togs bort, men att 

innebörden och själva kärnan från texten bibehölls. De kondenserade meningsenheterna kodades. 

Koden är en etikett på en kondenserad meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll och 

beskriver vad det handlar om. Koden hjälper till att reflektera över data på ett nytt sätt. Koderna 

delades sedan in i subkategorier och därefter kategorier genom sina likheter och skillnader, en 

kategori kan omfattas av ett antal subkategorier. Handledaren har under analysprocessen varit en 

aktiv bedömare, och samtal med övriga studenter i handledningsgruppen som stärker studiens 

trovärdighet under analysprocessen. I resultatet har författaren använt sig av citat från deltagarna för 

att öka giltigheten.   

                     

Forskningsetiska överväganden 

Det forskningsetiska rådet beviljade författaren tillstånd att genomföra studien. Deltagarna 

informerades skriftligt via informationsbrev (missivbrev) där det tydligt framgick att deltagandet 

var frivilligt, information om syfte och tillvägagångssätt för att ge patienterna möjlighet att ta 

ställning till deltagande i projektet. Det framgick att personen när som helst fick avbryta sitt 

deltagande i studien utan motivering. Alla personuppgifter avkodades vid utskrift. Resultatet 

presenterades så att ingen av deltagarna kunde identifieras. Forskningsmaterialet förvarades  så att  

obehöriga ej hade åtkomst till materialet.                                                                             
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Resultat 
 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån studiens syfte och de två frågeområdena, patienters 

upplevelse av att få FaR samt följsamheten till FaR. Resultatet beskriver dessa två olika områden i 

form av kategorier och subkategorier. För att tydliggöra de olika subkategorierna har citat från de 

intervjuade presenterats i texten. Vid analys av data framkom fyra kategorier både inom området 

patienters upplevelse av att få FaR och inom området följsamhet till FaR.  

 

Patienters upplevelse av att få FaR 

I det första området framkom fyra kategorier och tio subkategorier, se tabell 1. Kategorierna var 

”motivationshöjande samtal”, ”delaktighet - patientcentrerad vård”, ”egen insikt relaterad till 

livsstilsförändring” samt ”brist på delaktighet och samspel”.  

 

Tabell 1. Kategorier och subkategorier inom området patienters upplevelse av att får FaR  

 

Kategorier Motivations-

höjande samtal   
Delaktighet - 

patientcentrerad 

vård  

Egen insikt 

relaterad till 

livsstilsförändrin

g 

Brist på 

delaktighet och 

samspel 

Subkategorier Att få uppmuntran  Att få 
individanpassad 

stöd 

 
Att uppleva ett 

självbestämmande 

Att ha en insikt 

redan före FaR 

Att inte känna sig 

motiverad 

 

Att känna sig 

tvingad till motion 

 

Att inte uppleva 
sig kritiserad 

Att uppleva en 

insikt under 

samtalet och/eller 

efter samtalet om 

FaR 

Att känna tilltro 

till budskapet och 

distriktssköterskan 

kunskap  

 Att inte ha insikt 

om behovet av 

FaR   
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Motivationshöjande samtal 

 

I denna kategori framkom tre subkategorier ”att få uppmuntran”, ”att inte uppleva sig kritiserad” 

samt ”att känna tilltro till budskapet och distriktssköterskans kunskap ”. Deltagarna beskrev 

betydelsen av att få uppmuntran och en god stämning vid samtalet med distriktssköterskan. Vidare 

beskrev deltagarna vikten av att inte känna sig kritiserad av distriktssköterskan samt en upplevelse 

av tilltro till distriktssköterskans kunskap och det budskap som hon förmedlade. I subkategorin ”att 

få uppmuntran” beskrev deltagarna distriktssköterskans sätt att vara och förmåga att förmedla en 

positiv känsla hos deltagarna. Ord som deltagarna använde var bl.a. ”att få en knuff i rätt riktning”, 

”en kick framåt” och ”någon som kör i gång en”. Deltagarna beskrev att distriktssköterskans 

agerande och bemötande vid samtalet hade en betydande roll för att etablera en god kontakt mellan 

distriktssköterskan och deltagarna. Uppmuntrande ord och stöttning från distriktssköterskan 

resulterade i att deltagarna fick en bra start inför sin livsstilsförändring. Deltagarna berättade att det 

första samtalet med distriktssköterskan skapade en bra känsla och motivation till att börja med FaR. 

”Stunden med distriktssköterskan var positiv gav mig en extra push för mig att börja...hade aldrig kommit till 

skott med det annars  ” (Deltagare 2). Denna uppmuntran från distriktssköterskan beskrev deltagarna 

som en avgörande del i att börja med en livsstilsförändring enligt FaR. I den andra subkategorin 

”att inte uppleva sig kritiserad ” framkom att det var viktigt hur och på vilket sätt budskapet 

förmedlades, deltagarna betonade att det var viktigt att de inte kände sig kritiserade. Några 

deltagare beskrev att de en kort stund vid första orden hade känt sig påhoppade eller nedtryckta 

medan andra beskrev att ”nu ska hon klanka på mig”. Deltagarna framhöll betydelsen av att inte 

uppleva pekpinnar från distriktssköterskan. De beskrev pekpinnar i en negativ anda som inte 

fungerar om de skulle uppnå resultat med FaR. Kontakten med distriktssköterskan under det första 

samtalet då FaR rekommenderades var av stor betydelse och deltagarna beskrev vikten av att 

distriktssköterskan var trevlig och inte nedvärderande i sitt sätt att förmedla budskapet. ”Kontakten 

är viktig... liksom inte att hon säger jag tycker du behöver det här... för att du är  uppenbarligen 

överviktig....utan distriktssköterskan sa mer det här att skulle detta kunna vara någonting för dig tror du ? 

Det beror alldeles på hur man liksom presenterar det, hur man lägger fram det ” (Deltagare 8). I den sista 

subkategorin ”att känna tilltro till budskapet och distriktssköterskans kunskap” framkom 

deltagarnas respekt för distriktssköterskans kunskap och erfarenhet. Deltagarna beskrev att 

budskapet upplevdes som ett gott råd baserat på kunskap och erfarenhet hos distriktssköterskan. En 

deltagare berättade; ”Men man förstår ju att hon är ju utbildad på sitt område och vet vad hon pratar om 

så det är ingenting man bara kan vifta bort det är ju sant det hon säger”(Deltagare 5). 
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Delaktighet - patientcentrerad vård   

Denna kategori, delaktighet - patientcentrerad vård, framkom från två subkategorier ”att få 

individanpassat stöd” och ”att uppleva ett självbestämmande”. Deltagarna berättade om dialogen 

mellan dem och distriktssköterskan och hur samtalet ledde fram till förskrivning av FaR. Deltagarna 

beskrev att de tillfrågades av distriktssköterskan om FaR kunde vara aktuellt för dem och att 

distriktssköterskan därefter lyssnade in och/eller efterfrågade deras reaktion och respons. 

Distriktssköterskan frågade om val av motionsform, vilken basaktivitet som deltagarna kände att de 

kunde utöva och om det fanns någon mer aktivitet som kunde läggas till (t.ex. stavgång som bas och 

styrketräning som aktivitet nummer två). Samtalet med distriktssköterskan upplevdes som ett 

hälsosamtal, en dialog som mynnade ut i en förskrivning av FaR. I subkategorin ”att få 

individanpassat stöd ” beskrev deltagarna att distriktssköterskan gav individuellt stöd till deltagarna 

i förfarandet av receptet. Deltagarna berättade att distriktssköterskan visade ett tydligt intresse för 

individen, dels genom att ställa frågor till deltagarna om hur de trodde att FaR skulle kunna fungera 

i det praktiska livet. En deltagare berättade ”Distriktssköterskan sa ta i din egen takt... det var det som 

gjorde att jag provade att jag skulle gå i min egen takt ” (Deltagare 1). Vidare om de trodde att det var 

möjligt med en livsstilsförändring och efterfrågade om deltagarna behövde extra stöd och hjälp för 

att FaR skulle kunna vara möjligt. I subkategorin ”att uppleva ett självbestämmande ” beskrev 

deltagarna att distriktssköterskan kom med råd men att beslutet var deras, uttryck som användes var 

bl.a. ”ett gemensamt beslut”, ”tillsammans”, ”efterfrågade vad jag tyckte”, ”det avgör jag själv”. 

Det som tydligt framkom var att deltagarna, utifrån samtalet med distriktssköterskan, upplevde en 

slags frihet att själv få välja efter deras egen förmåga. Deltagarna betonade att de hade ett inflytande 

och kände sig respekterade. De berättade att de själva kunde acceptera eller avböja erbjudandet om 

FaR. ”Distriktssköterskan frågade om jag visste något om FaR, sedan pratade vi om det skulle kunna vara 

något jag skulle kunna tänka mig?” (Deltagare 6). 

 

 

Egen insikt relaterad till livsstilsförändring 

Kategorin, egen insikt relaterad till livsstilsförändring, uppstod ur subkategorierna ”att ha en insikt 

redan före FaR”, ”att uppleva en insikt under samtalet och/eller efter samtalet om FaR” samt ”att 

inte ha insikt om behovet av FaR”. De två första subkategorier uttrycker en slags egen kunskap och 

vetande om sin situation och att detta utvecklades till en förståelse om varför en livsstilsförändring 

var nödvändig. Deltagarna berättade att de hade en föraning om att en livsstilsförändring var något 

de behövde. I den sista subkategorin ”att inte ha insikt om behovet av FaR” uttryckte sig deltagarna 
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på ett sätt som tolkades av författaren som en avsaknad av förståelse om varför de fick FaR av 

distriktssköterskan. Deltagarna uttryckte sig på ett sätt som kan tolkas som en brist på förståelse om 

varför och för vems skull de har gjort en livsstilsförändring. I subkategorin ” att ha en egen insikt 

redan före FaR” beskrev deltagarna att de redan hade en insikt om vikten av motion. Några 

deltagare beskrev att de redan hade börjat vara fysiskt aktiva och att de därför inte behövde ändra på 

sin vardagsmotion efter samtalet med distriktssköterskan. Andra deltagare beskrev en tro att de 

oavsett FaR skulle ha börjat röra på sig inom den närmsta framtiden. Några deltagare uttryckte att 

de hade haft en insikt om behovet av en livsstilsförändring redan innan samtalet med 

distriktssköterskan och att samtalet gav dem en bekräftelse på det de redan kände på sig. ”Jag ser ut 

som jag gör och jag visste att jag behövde börja röra på mig ” (Deltagare 3). I subkategorin ”att 

uppleva en insikt under samtalet och/eller efter samtalet om FaR” framkom deltagarnas första 

känsla, vilket beskrevs som ett motstånd till förändring men under samtalet så ändrades känslan till 

att bli mer positiv. Deltagarna beskrev att FaR var något de var i behov av och att samtalet med 

distriktssköterskan gav en insikt i varför en livsstilsförändring var nödvändig. En deltagare beskrev; 

”Men sen tänkte jag... jamen herregud... det är väl inte så farligt tanken ändrades under samtalets gång med 

distriktssköterskan... att va fasen det är väl ingenting”. (Deltagare 6). I den sista subkategorin ”att inte 

ha insikt om behovet av FaR” beskrev deltagarna sin förståelse om varför de hade fått FaR, hur de 

hade följt FaR och för vems skull. Några av deltagarna beskrev att deras uppfattning var att 

motionen skulle redovisas för distriktssköterskan och uttryckte en brist på förståelse om varför en 

livsstilsförändring var nödvändig för just dem. Genomförd aktivitet enligt FaR var någonting som 

skulle visas upp vid ett återbesök hos distriktssköterskan. Deltagarna beskrev FaR som en kortvarig 

behandlingsform och inte något som de skulle ta till sig som en del i en livsstilsförändring. En 

deltagare berättade; ”Jag tror att man gör detta för både min skull och för distriktssköterskan” (Deltagare 

6). 

 

Brist på delaktighet och samspel 

Kategorin brist på delaktighet och samspel framkom ur två subkategorier ”att inte känna sig 

motiverad” och ”att känna sig tvingad till motion”. I denna kategori beskrev deltagarna att deras 

upplevelse av att få FaR var mer som en uppmaning från distriktssköterskan. Deltagarnas beskrev 

att motionen kändes som ett tvång. I samtalet med distriktssköterskan hade deltagarna uttryckt att 

FaR kunde prövas, att de kunde ge det ett försök. Deltagarna beskrev att FaR upplevdes som en 

uppmaning till förändring från distriktssköterskan men att deras motivation inte var tillräcklig. I 

subkategorin ”att inte känna sig motiverad” beskrev deltagarna att de under samtalet med 

distriktssköterskan hade en känsla av att de inte skulle följa direktivet som de fick i FaR.  
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Deras egna tankar och känslor om FaR fångades inte upp av distriktssköterskan och blev därmed 

inte diskuterade. Deltagarna beskrev att de saknade motivation till förändring eller att drivkraften 

inte var tillräcklig. Någon av deltagarna beskrev att de hade en tilltro och respekt till budskapet som 

distriktssköterskan förmedlade men upplevde en brist på motivation till att följa FaR. Denna 

avsaknad av motivation hade dock ingen av deltagarna diskuterat med distriktssköterskan. En 

deltagare berättade; ”Jag köper det distriktssköterskan säger ... men sen om jag gör det är en annan sak ” 

(Deltagare 5). I subkategorin ”att känna sig tvingad till motion” framkom att FaR var något som 

distriktssköterskan hade bestämt. Deltagarna beskrev att beslutet om FaR upplevdes inte som ett 

gemensamt beslut, inte något som de hade diskuterat sig fram till utan mer som ett tvång. 

Deltagarna beskrev därav att deras känslor inför det planerade återbesöket hos distriktssköterskan 

var blandade ”... att det blir ju alldeles som ett tvång... skulle jag kunna tala om att det här har jag gjort 

efter receptet.... jag kan ju inte gå dit och tala om att detta har jag struntat i” (Deltagare 7). 

                                                               

Följsamhet till FaR 

Inom det andra området patienters följsamhet till FaR, framkom fyra kategorier och nio 

subkategorier se tabell 2. Kategorierna var ”att vara i förberedelsestadiet”, ”att uppleva inre och 

yttre drivkraft”, ”att uppleva olika slags hinder” och ” effekt av FaR ” 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier inom området patienters följsamhet till FaR.  

Kategorier Att vara i 

förberedelsestadi

et  

Att uppleva inre 

och yttre 

drivkraft 

Att uppleva olika 

slags hinder 

Effekt av FaR 

Subkategorier Att starta direkt 

 

Att uppleva sig 

motiverad 

Att uppleva stöd 

Att uppleva 

ekonomiska hinder 

Att uppleva resultat 

och effekt  

Att planera sin 

aktivitet  

Att uppleva 

fysiska och 

psykiska hinder 

 

psyiska hinder 

 . Att uppleva hinder 

i den fysiska 

miljön                           

 

Att uppleva 

tidsmässiga hinder.  
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Att vara i förberedelsestadiet 

Denna kategori, att vara i förberedelsestadiet, framkom ur två subkategorier ”att starta direkt” och 

”att planera sin aktivitet”. Några av deltagarna beskrev att de hade startat med motion direkt och 

några att de hade börjat följa receptet inom de första två veckorna, vilket i detta arbete benämns 

”att starta direkt”. Några deltagare berättade att de först planerade sin motion, en del av dessa 

deltagare var mitt i en utredning och ville vänta in svar från undersökningar innan de började 

motionera. Andra väntade på att en förkylning skulle gå över eller att smärtor skulle avta. Några 

deltagare hade ännu inte bestämt vilken typ av aktivitet de skulle börja med. Gemensamt för dessa 

deltagare var att de hade bestämt sig för att starta en aktivitet inom en kort framtid och därav 

namnet ”att planera sin aktivitet”. Deltagarna beskrev i subkategorin ”att starta direkt” hur de 

utförde och/eller planerade att utföra sin aktivitet. De beskrev att de hade startat sin aktivitet inom 

en period på två veckor efter att de hade fått FaR. Några startade till och med samma vecka. Några 

deltagare beskrev att de började med en låg intensitet i sin träning och att de därefter ökade 

successivt på intensiteten. Deltagarna beskrev detaljerat sin träning; vad de gjorde, hur länge de 

tränade, hur ofta och även hur de skulle göra när de förutsåg eventuella hinder för sin aktivitet. 

Dessa hinder kunde vara att bassängträningen upphörde, att remissen för bassängträning inte var 

aktuell. Några av dessa deltagare hade funnit egna lösningar för att få en så optimal träning som 

möjligt. En deltagare berättade; ” Började direkt efter jag fått FaR, så började jag gå fem till sex gånger i 

veckan började med en kort vända... går sedan en och en halv timme varje dag” (Deltagare 1). I 

subkategorin ”att planera sin aktivitet” beskrev deltagarna att de förberedde sig inför att starta upp 

sin aktivitet. De berättade hur de skulle gå till väga, när de skulle börja och om denna aktivitet 

passade dem. Deltagarna berättade om funderingar de hade kring olika val av aktiviteter. Några 

inväntade att förkylningar eller smärtor skulle gå över och andra att pågående utredningar skulle 

vara klara innan de kunde påbörja sin aktivitet. Deltagarna beskrev att de var förberedda på att 

starta sin aktivitet inom en kort framtid.  

”Distriktssköterskan har skrivit stavgång på receptet att prova efter utredningen… då planerar jag att köpa 

sådana” (Deltagare 9).   

 

 

 

Att uppleva inre och yttre drivkraft 

Denna kategori framkom från två subkategorier ”att uppleva sig motiverad” och ”att uppleva stöd”. 
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Deltagarna förmedlade en positiv känsla relaterat till en livsstilsförändring. Deltagarna beskrev en 

lust att få starta med sin aktivitet, en beslutsamhet att få sätta i gång och en förståelse för varför de 

var i behov av en livsstilsförändring. När deltagarna beskrev stöd kunde det vara upplevelse av stöd 

från distriktssköterskan, stöd från anhöriga och även stöd från gruppen som de var fysiskt aktiva i. I 

subkategorin ”att uppleva sig motiverad” beskrev deltagarna sina egna önskemål, vilken aktivitet 

som passade dem samt att de hade varit motiverade till att börja en livsstilsförändring. Till skillnad 

från föregående ”att vara i förberedelsestadiet” som mer beskriver vad deltagarna gjorde/planerade 

att göra, så framkom i denna kategori deras drivkraft till förändring. Deltagarna beskrev sig själva 

som aktiva i valet av aktivitet, hur träningen skulle läggas upp och de hade ett tydligt mål med sin 

träning. De förmedlade en beslutsamhet och en glädje när de diskuterade livsstilsförändring. ”Det 

var jag som sa att det är det bästa för mig!” (Deltagare 3). I subkategorin ”att uppleva stöd ” beskrev 

deltagarna att de upplevde ett socialt stöd som påverkade dem i en positiv bemärkelse. Deras 

upplevelse av stöd kunde vara från anhöriga, från andra deltagare i deras träningsgrupp samt från 

distriktssköterskan. Några deltagare beskrev att distriktssköterskans roll var viktig, att få 

uppmuntran och känna sig ”peppad”. Andra deltagare upplevde ett stöd i att träna i grupp, att känna 

samhörighet. Någon deltagare uttryckte att den sociala samvaron var viktigare än motionen. ”Jag 

blev peppad av distriktssköterskan, jag och karln  peppar  varann ” (Deltagare 1).  

 

Att uppleva olika slags hinder 

Det framkom fyra subkategorier i denna kategori; ”att uppleva ekonomiska hinder”, ”att uppleva 

fysiska och psykiska hinder”, ”att uppleva hinder i den fysiska miljön” samt ”att uppleva 

tidsmässiga hinder”. Dessa subkategorier beskriver olika hinder för deltagarnas följsamhet till FaR. 

Deltagarna beskrev en önskan om att fortsätta med FaR men att olika faktorer hindrade dem. Inre 

hinder relaterade till individen men även yttre hinder som begränsade deltagarnas möjlighet till att 

följa FaR optimalt. I subkategorin ”att uppleva ekonomiska hinder” beskrev deltagarna att det t.ex. 

var för dyrt att gå på gemensamma gruppträningar som bassängträning. Det framkom även att 

deltagare upplevde att det var synd att FaR inte ingick i högkostnadsskyddet i likhet med annan 

medicinsk behandling.” Det var synd att det var så dyrt (Deltagare 1). Flera av deltagarna upplevde 

fysiska och psykiska hinder och i subkategorin ”att uppleva fysiska och psykiska hinder” beskrev 

deltagarna att de t.ex. upplevde andfåddhet vid promenader och svårigheter att utföra vissa rörelser. 

Svårigheterna gjorde att deltagarna tappade lusten att fortsätta sin aktivitet. Den dagliga aktiviteten 

var beroende av i vilket tillstånd deltagarna upplevde sig. Någon deltagare beskrev psykiskt ohälsa 

som ett hinder för fysisk aktivitet. ”Jag försöker alltså.. .jag rör på mig... jag har köpt en crosstrainer... 
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men eftersom jag mår så dåligt just nu så har jag tappat aptiten och då äter jag inte bra... då känns det som 

att vad spelar de för roll om jag rör på mig när jag inte sköter mat delen liksom” (Deltagare 8).  

I subkategorin ”att uppleva hinder i den fysiska miljön” förmedlade deltagarna att det kunde bero på 

vädret, att det var svårt att utföra planerad aktivitet pga. att vädret inte tillät. Den fysiska aktiviteten 

hindrades beroende på hur deltagarna bodde, att det var svårt att utöva lättare promenader när inte 

vädret var optimalt. Någon deltagare berättade att han/hon hade svårigheter att ta sig till sin 

aktivitet, att det var svårt med transport och detta hindrade deltagaren. ”Jag började gå... ibland det 

var svårt att gå efter vägen när snön kom då blev det dåligt med motion” (Deltagare 5). I subkategorin 

”att uppleva tidsmässiga hinder” beskrev deltagare att tiderna för olika träningsaktiviteter inte 

passade ”skulle vilja gå mer på viktträning och på vattengymnasiken men tiderna passade inte mig” 

(Deltagare 2)  

 

Effekt av FaR 

Kategorin, effekt av FaR, baseras på en subkategori ” att uppleva resultat och effekt”. De deltagare 

som upplevde ett resultat av FaR beskrev det i form av effekt på den fysiska förmågan. Deltagarna 

beskrev t.ex. förbättrad kondition och att de inte upplevde andfåddhet vid längre promenader. 

Denna förbättring visade sig t.ex. i förbättrade resultat på lungfunktionstest. Någon beskrev att det 

fått mera styrka och förbättrad rörlighet i benen. Någon deltagare berättade om viktnedgång ”Jag 

hade en vår jacka förra våren som jag inte kunde ha som jag provade då men den får jag igen nu” 

(Deltagare 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Huvudresultat 
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Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att få Fysisk aktivitet på recept (FaR) samt 

följsamheten till FaR. Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Urvalet bestod av tio 

patienter från en vårdcentral i Mellansverige. Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade 

intervjuer och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån två 

frågeområden; patienters upplevelse av att få FaR och patienters följsamhet till FaR. Fyra kategorier 

framkom inom respektive område. I det första området framkom kategorierna; ”motivationshöjande 

samtal”, ”delaktighet - patientcentrerad vård”, ” egen insikt relaterad till livsstilsförändring” samt 

”brist på delaktighet och samspel”. I det andra området framkom kategorierna ”att vara i 

förberedelsestadiet”, ”att uppleva inre och yttre drivkraft”, ”att uppleva olika slags hinder” samt 

”effekt av FaR”.  Deltagarna beskrev betydelsen av att få uppmuntran och stöd från 

distriktssköterskan. Upplevelse av tvång och att inte vara motiverad till livsstilsförändring var något 

som deltagarna uttryckte. Resultatet visade att några deltagare startade direkt med någon aktivitet 

efter FaR, målmedvetenhet och noggrann planering framkom. Några planerade sin aktivitet och 

andra upplevde hinder att starta med FaR. Upplevelse av stöd och uppmuntran var av betydelse för 

följsamheten till FaR. Studiens slutsats är att stöd, uppmuntran och att möta patienten i 

förändringsprocessen har betydelse vid en livsstilsförändring.  

    

 

 

Resultatdiskussion  

Kategorin motivationshöjande samtal framkom ur subkategorierna ”att få uppmuntran” ”att inte 

uppleva sig kritiserad” och ”att känna tilltro till budskapet och distriktssköterskans kunskap”. 

Deltagarna beskrev utifrån denna kategori vikten av att uppleva stöd och uppmuntran från 

distriktssköterskan. På vilket sätt distriktssköterskan förmedlade sitt budskap och det upplevda 

bemötandet var av betydelse för den första känslan som deltagarna fick vid förskrivningen av FaR. 

Det första bemötandet skapade en bra känsla och motivation till att börja med FaR. Detta 

samstämmer med resultatet från O´Sullivans studie (2010) där ett av de teman beskrev att relationen 

mellan rådgivare och patient var en viktig faktor som inverkade på interventionen av fysisk aktivitet 

(O´Sullivan et al. 2010). Kategorin delaktighet- patientcentrerad vård innehöll subkategorierna ”att 

få individanpassat stöd” och ”att uppleva ett självbestämmande”. I denna kategori beskrev 

deltagarna att distriktssköterskan lyssnade och efterfrågade deltagarnas reaktion och respons på att 

få FaR. Distriktssköterskan efterfrågade hur FaR skulle fungera i det praktiska livet och gav därefter 

råd till deltagarna om olika alternativ. Deltagarna upplevde att beslutet var deras, att de hade ett 

inflytande och en slags frihet att själv få välja efter egen förmåga. Detta uppfattades av författaren 
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till föreliggande studie att det knyter an till en persons autonomi (en persons frihet och rätt att få 

välja och bestämma), (Barth & Näsholm 2006). Teorin om självbestämmande (Self-Determination 

Theory) har sin grund i konceptet av en persons autonomiska motivation. Människor är mer 

autonomt motiverade när de engagerar sig i en aktivitet eller slutar en aktivitet av skäl som kommer 

inifrån de själva och är självvalda (Fortier et al. 2007). Modeller som har sin grund i denna teori 

påvisar bättre resultat i att bli mer fysiskt aktiva (O´Sullivan et al. 2010, Fortier et al. 2007, Rouse 

et al. 2011 & Silva et al. 2008). Kategorin egen insikt relaterad till livsstilsförändring framkom ur 

subkategorierna ”att ha en insikt redan före FaR”, ”att uppleva en insikt under samtalet och/eller 

efter samtalet om FaR” och ”att inte ha insikt om behovet av FaR”.  I denna kategori kunde 

författaren identifiera var i förändringsprocessen deltagarna befann sig i (Prochaska 2008, Ståhle 

2008). Flertalet av deltagarna befann sig i förberedelsestadiet, där personer befinner sig som inte är 

regelbundet aktiva men som har en intention att börja med fysiskt aktivitet inom den närmsta tiden 

(Ståhle 2008). Deltagarna uttryckte ett behov av en livsstilsförändring som vissa hade vetskap om 

innan de träffade distriktssköterskan, och vissa fick en insikt i under samtalets gång. Studier har 

visat att modeller inom fysisk aktivitet som har sin grund i den transteoretiska teorin, har en positiv 

relation med en patients tro på sin egen förmåga (McAuley 1993, Paxton et al. 2010, Guillot et al. 

2004).  

 

Den sistnämda kategorin inom området patienters upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept var 

brist på delaktighet och samspel. Denna kategori uppkom ur subkategorierna ” att inte känna sig 

motiverad” och ” att känna sig tvingad till motion”. Deltagarna beskrev deras känsla av uppmaning 

och tvång till en livsstilsförändring samt att deras motivation inte var tillräcklig. Beslutet om FaR 

var inte ett gemensamt beslut utan något som distriktssköterskan bestämde. Författaren till 

föreliggande studie uppfattade att samtalet mellan distriktssköterskan och deltagaren inte grundade 

sig i MI (Motivational- Interviewing). MI ska stärka och mobilisera personens egna resurser genom 

användandet av olika strategier anpassade efter den individuella motivationen (Miller & Rollnick 

2002). Deltagarna inom denna kategori uppfattades av författaren vara i begrundandestadiet och i 

förnekelsestadiet som Prochaska (2008) beskriver dessa personer som inte medgörliga, motvilliga 

och ”noncompliant”. Dessa personer har inte för avsikt att förändra sitt inaktiva beteende inom den 

närmsta framtiden (Prochaska 2008).  

Inom det andra området patienters följsamhet till FaR framkom kategorin att vara i 

förberedelsestadiet, subkategorierna var ”att starta direkt” och ”att planera sin aktivitet”. I nämnda 

kategori beskrev deltagarna hur de började med FaR. Några startade direkt och beskrev detaljerat 

sin träning och hur de skulle lösa eventuella hinder för sin aktivitet. Andra deltagare beskrev sin 
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planering av FaR. Hur de förberedde sig, hur de skulle gå till väga och när de skulle börja. 

Gemensamt för deltagarna i denna kategori var att de befann sig i förberedelsestadiet, som 

Prochaska (2008) förklarar är de personer som har en intention att börja med sin fysiska aktivitet i 

den närmsta framtiden (inom en månad). Personen har en plan för sitt handlande, som att 

deltagande i någon fysisk aktivitetsgrupp eller planerar en individuell fysisk aktivitet (Prochaska 

2008). Resultatet från studier (Leijon et al. 2010 a, Kallings et al. 2009, Kallings 2008) visar att 

följsamhet till FaR var lika stor som följsamhet till farmakologiska behandlingar, och att 

följsamheten till FaR var ca 50 % efter tre och sex månaders uppföljning efter interventionen 

(Leijon et al. 2010 a, Kallings et al. 2009, Kallings 2008). Kategorin att uppleva inre och yttre 

drivkraft bestod av subkategorierna ”att uppleva sig motiverad” och ” att uppleva stöd”. Den inre 

drivkraften var deltagarnas beslutsamhet och motivation till en livsstilsförändring. Författaren till 

föreliggande studie såg en anknytning till Bandura´s (1997) beskrivning av ”self-efficacy”, åtgärder 

eller interventioner som har sitt ändamål att få personer att ändra sina hälsovanor måste vara 

anpassade till en persons upplevda förmåga och tro på sig själv (Bandura 1997). Kortvariga 

interventioner har en liten effekt på individers känsla av ”self-efficacy” (Bandura 1986), vilket 

stödjer resultatet i Calfas (1997) studie (Bandura 1986, Calfas et al.1997). Upplevelse av stöd 

visade sig ha stor betydelse vid en livsstilsförändring i Kallings (2008) doktorsavhandling där det 

organiserades en stödjande miljö runt deltagarna att följa FaR i form av telefonuppföljning och 

bokade besök i grupp, där tid fanns för frågor och diskussioner (Kallings 2008). I O´Sullivans 

kvalitativa studie framkom ett tema där deltagarna uttryckte att längre tid av stöd behövs vid en 

intervention av fysisk aktivitet (O`Sullivan et al. 2010). Deltagarna i föreliggande studie beskrev 

stöd från distriktssköterskan och anhöriga som en viktig del i deras livsstilsförändring. I kategorin 

att uppleva olika slags hinder framkom av subkategorierna ”att uppleva ekonomiska hinder”, ”att 

uppleva fysiska och psykiska hinder”, ”att uppleva hinder i den fysiska miljön” och ”att uppleva 

tidsmässiga hinder”. Deltagarna beskrev olika former av hinder som på något sätt påverkade 

deltagarna i deras livsstilsförändring. Några enstaka deltagare såg hindren som överkomliga, och 

planerade sin aktivitet på ett annat sätt för att kunna fortsätta med FaR. Flera av deltagarna ansåg 

dock hindren som för stora och svåra för att kunna fortsätta sin fysiska aktivitet på ett annat sätt. 

Detta jämförs med Bandura´s (2004) förklaring att personer med en låg ”self-efficacy” blir lätt 

övertygade i sin intention att förändra sin livsstil vid svårigheter och upphör lättare, än personer 

med en hög ”self-efficacy” som ser hinder som överkomliga och ser målet med sin intention oavsett 

hinder (Bandura 2004). Den sistnämnda kategorin effekt av FaR uppkom från subkategorin ”att 

uppleva resultat och effekt”. Denna kategori framkom från få deltagare men ansågs av författaren 

till föreliggande studie var viktig att ta med. Effekten beskrevs i form av förbättring på den fysiska 
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förmågan som mer styrka och förbättrad rörlighet. Författaren ansåg för att kunna utvärdera den 

fysiska aktivitetsnivån av flera deltagare, behövs mer tid och mer resurser. Då studier visade att 

uppföljning av den fysiska aktivitetsnivån uppmäts efter tre månader och sex månader (Leijon et al. 

2010 a, Kallings et al. 2009, Kallings 2008). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelse och följsamhet till fysisk 

aktivitet på recept, FaR. För att ge trovärdighet i en forskning menar Graneheim och Lundman 

(2004) att forskaren ska vidta olika åtgärder för att visa trovärdigheten i sitt resultat. I kvalitativa 

undersökningar används begrepp som giltighet (credibility), tillförlitlighet (dependability) och 

överförbarhet (transferability) för att beskriva olika aspekter på trovärdighet (Graneheim & 

Lundman 2004). Giltigheten i studien fokuserar hur väl data har insamlats, val av sammanhang. Att 

välja antal deltagare som har en spridd erfarenhet, olika kön och olika åldrar ökar giltigheten 

(Graneheim & Lundman 2004). I föreliggande studie valde distriktssköterskor från en vårdcentral ut 

deltagare av olika kön, olika åldrar och som hade fått FaR av olika orsaker. För att besvara studiens 

syfte använde sig författaren av en semistrukturerad intervjuguide, som enligt Polit & Beck (2008) 

var en bra metod att uppmuntra deltagare att prata fritt och kunna berätta med sina egna ord. Att 

använda sig av en semistrukturerad intervjuguide försäkrar för forskaren att erhålla all nödvändig 

information (Polit & Beck 2008). Datainsamlingen har genomförts på en vårdcentral som 

författaren är verksam i sitt yrke, och deltagarna skulle på så sätt ha kunnat vara i beroendeställning. 

För att öka giltigheten i studien valdes deltagare ut som författaren ej tidigare mött. För att öka 

giltigheten har författaren tillsammans med handledare och studenter i handledningsgrupp granskat 

intervjutext och jämfört skillnader och olikheter i intervjutexten mellan kategorier och 

subkategorier i analysprocessen. Deltagarna intervjuades på en vårdcentral efter att det fått FaR, 

tiden från att de fått FaR och till intervjun varierade från en månad till några månader. Detta kan 

styrka tillförlitligheten i studien (Graneheim & Lundman 2004) då deltagarna kunde reflektera och 

hade nära till deras känsla i mötet mellan deltagare och distriktssköterska. Då tiden från att de fått 

FaR och till intervjun varierade från en månad till några månader, kunde i studien ses som en 

svaghet, då följsamheten till FaR påverkades. För att kunna stärka denna svaghet skulle flera 

uppföljningar behövas. Trovärdigheten inkluderar överförbarheten i en studie (Graneheim & 

Lundman 2004). Överförbarheten blir lättare om författaren noggrant har beskrivit urval, deltagare, 

datainsamling, analysprocess och tydligt presenterat resultat med subkategorier och kategorier samt 

citat från intervjuerna som ökar studiens giltighet (Graneheim & Lundman 2004).    
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Allmän diskussion 

I studien framkom det att deltagarna upplevde betydelsen av att få uppmuntran och stöd i sin 

livsstilsförändring. Deltagarna uttryckte en känsla av tvång och brist i motivation till att följa FaR. 

Genom motiverande samtal kan distriktssköterskan ge stöd till individen och distriktssköterskan kan 

identifiera var någonstans individen befinner sig i förändringsprocessen i Prochaska och 

DiClemente´s modell. Personcentrerat hälsoarbete kräver dock tid och utbildning av personal. Att 

möta patienten där denne står, att ge sig tid och lyssna för att förstå vilka förändringar individen är 

beredd att göra i sitt liv för att uppnå hälsa. Resultatet i föreliggande studie påvisar de komplexa i 

att ändra en individs beteendemönster, och författaren till denna studie instämmer med Bandura 

(1997) som föreslår att åtgärder eller interventioner som har sitt ändamål att ändra individers 

hälsovanor ska bl. a. baseras på en individs tro på sin egen förmåga att utföra en handling i en 

specifik situation ”self-efficacy”. I de nationella riktlinjerna har socialstyrelsen genomfört 

uppföljningar av de rekommendationer för att förändra levnadsvanor, och uppföljningen påvisar att 

rutiner och de program som finns som stöd för att förändra levnadsvanor skiljer sig åt i landet. Det 

saknas datakällor för hur arbetet bedrivs och i vilken omfattning det sker. Det saknas även 

beskrivning i vad man erbjuder individen för specifika åtgärder i att förändra levnadsvanor 

(Socialstyrelsen 2010). Författaren till föreliggande studie föreslår fortsatta studier med en mer 

omfattande population inom samma område som berörts av författaren själv för att få en bredare 

förståelse i patienters upplevelse av att få FaR. Då nämnda studier (Leijon et al. 2010 a, Kallings 

2008, Hall et al. 2010) påvisar att en stor del av deltagarna väljer att inte följa FaR vid uppföljning 

anser författaren till föreliggande studie att det behövs fler undersökningar som är kvalitativa. De 

studier som genomförts inom området följsamhet till FaR påvisar att antalet deltagare som fortsätter 

med fysisk aktivitet sjunker med tiden (efter tre, sex och tolv månader) efter interventionen, och att 

de deltagare som har en hög följsamhet vid uppföljning av interventionen var de individer som vid 

baslinjen redan var fysiskt aktiva (Leijon et al .2010 a, Kallings et al. 2009). Genom att få en ökad 

förståelse för patienters upplevelse av att få FaR, kan det vara lättare att identifiera var någonstans 

individen befinner sig i förändringsprocessen. Det finns få studier som berör samma område. 

Författaren till föreliggande studie anser även att det saknas bra dokumentation när FaR skrivs till 

patienten, och bra rutiner när det gäller uppföljning av dessa patienter. Studiens slutsats är att stöd, 

uppmuntran och att möta patienten i förändringsprocessen har betydelse vid en livsstilsförändring.  

 

 

Denna magisteruppsats, en intervjustudie har genomförts av Renée Rubin Bauer studerande vid 

Högskolan i Gävle. Magisteruppsatsen genomfördes som en del av utbildningen till 
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specialistsjuksköterska med inriktning till Distriktssjuksköterska. Intervjuerna tog plats på en 

vårdcentral i Mellansverige under februari och mars 2011. Jag vill framföra ett stort tack till de 

distriktssjuksköterskor och patienter som ville vara med och engagera sig i mitt arbete och hjälpte 

till att få deltagare att ställa upp på intervjuer. Ett stort tack till min handledare Maria Engström som 

varit ett stort stöd jag är mycket tacksam för det. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min familj 

som visat ett stort tålamod för mig de åtskilliga timmar jag spenderat framför datorn. 
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