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Abstract 

Jacobsson, A. (2013). Physical activity on prescription – patient experience. C-thesis in 

Public Health. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle. 

The aim of the study was to study patients' experiences of getting physical activity prescribed

on Prescription (FaR) and their ability to follow the prescription. The study had a descriptive

design with a qualitative approach. One woman and two men, who had been prescribed FaR

from two health-care centers in a municipality in central Sweden, participated in the study.

Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using qualitative content 

analysis. The analysis resulted in a theme: Positive attitude towards FaR and the prescriber,

but more information is needed about FaR as an alternative in health care. The participants

were satisfied with FaR and considered it as a good way to get started with a lifestyle change. 

They were very also satisfied with the prescribers of FaR and felt that cooperation between 

the individual and the health-care council (landstinget) worked well. The only obstacle

participants experienced with FaR was that there was too little knowledge of FaR. More 

information about and visibility of FaR in Sweden is required than it is today, both in health 

care and population. Continued research is needed in order to develop and increase the

prescription of the recipe of physical activity.

Keywords; physical activity on prescription, patients, experience



Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av att få fysisk aktivitet ordinerat 

på recept (FaR) och deras möjligheter att följa ordinationen. Studien hade en beskrivande 

design med en kvalitativ ansats. En kvinna och två män som ordinerats FaR från två 

vårdcentraler i en kommun i Mellansverige, deltog i studien. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i ett tema; Positiv inställning till FaR och föreskrivare, men mer information krävs 

till befolkningen om FaR som ett alternativ inom hälso- och sjukvården. Deltagarna var 

positivt inställda till FaR och ansåg det som en bra metod för att komma igång med en 

livsstilsförändring. De var mycket nöjda med deras föreskrivare och upplevde att samarbetet 

mellan individ och landsting fungerade bra. De enda hinder deltagarna upplevde med FaR var 

att det fanns för lite kunskap kring FaR och att FaR behöver mer synlighet i Sverige än vad 

det har idag. 

Nyckelord; fysisk aktivitet på recept, patient, upplevelse, 
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1.Bakgrund 
Icke smittsamma sjukdomar står på två tredjedelar av alla dödsfall i världen. Fysisk 

inaktivitet, tobaksanvändning, skadligt alkoholbruk och ohälsosamma matvanor är fyra 

ohälsosamma levnadsvanor som vid minimering kan förebygga sjukdom och för tidig död 

enligt världshälsoorganisationen, WHO (1). 

Statens folkhälsoinstitut (FHI), har en central roll i det svenska hälsoarbetet genom att 

utveckla och sprida kunskap för en bättre folkhälsa i Sverige. Som utgångspunkt för 

myndighetens hälsoarbete har de tagit fram elva nationella folkhälsomål och ett av dessa är;

målområde nio, fysisk aktivitet. Målområdet handlar om att öka den fysiska aktiviteten i 

Sverige. Det gäller den fysiska rörelsen, den fysiska aktiviteten i skola och på arbetet och den 

fysiska aktiviteten på fritiden. Kommuner, myndigheter, landsting och frivillighetssektorn är 

viktiga för att kunna förmedla möjligheter till fysisk aktivitet (2). Den fysiska aktiviteten är av 

stor betydelse för den upplevda hälsan och livskvaliteten (3). Det kan förväntas att en ökning 

av den fysiska aktiviteten skulle ha en mycket stor positiv effekt på svenska folkets hälsa (4).

Många människor i Sverige vill bli mer fysiskt aktiva och att stöd för att lyckas med en 

beteendeförändring är mycket eftertraktat, visar Folkhälsoenkäten 2010 och 2011 (5). I en 

befolkningsundersökning om hälso- och sjukvården framkom det att 71 procent av Sveriges 

befolkning ansåg att hälso- och sjukvården ska kräva en förändrad livsstil av individen istället 

för läkemedelutskrivning och 90 procent av Sveriges befolkning uppfattade det positivt när 

vårdpersonal pratade om livsstilsfrågor (1). 

Den svenska rekommendationen för vuxna är att vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter 

dagligen, med minst en måttlig intensitet (6). 

1.1 Bakgrund till fysisk aktivitet på recept (FaR)

År 1999 tog Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) ett beslut om att utforma en 

nätbaserad informationskälla som visade i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas 

för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Internetsidan fick namnet Fysisk 

aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) och första versionen kom år 

2001 (4). Statens Folkhälsoinstitut fick samma år ett regeringsuppdrag med namn ”Sätt 
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Sverige i rörelse” som innebar att, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, 

göra år 2001 till ett fysiskt aktivitetsår. Syftet med uppdraget var att ändra hela samhällets och 

alla individers inställning till fysisk aktivitet och skapa en långsiktig beteendeförändring hos 

befolkningen (4). Ett av målen var att personalen inom hälso- och sjukvård skulle ha 

tillräckligt bred kunskap om förebyggande effekter av fysisk aktivitet att denna kunskap 

skulle kunna appliceras i förebyggande syfte. För att detta skulle åstadkommas användes och 

framställdes ett antal insatser och arbetsmetoder, en av dessa var fysisk aktivitet på recept –

FaR (4).  

Den vardagliga aktiviteten, det vill säga den fysiska aktiviteten som inte är planerad motion, 

utgör den största delen av vår energiförbrukning. När det gäller fysisk aktivitet är utmaningen 

i Sverige att öka den totala fysiska aktivitetsnivån, både i anknytning till fritiden och även till 

arbetet. FaR ses som ett redskap för att klara utmaningen och för att motverka en stillasittande 

livsstil (4,7,8,9). 

FaR är en metod som används för att både stötta patienter till en ökad fysisk aktivitetsnivå och 

för att arbeta mer hälsofrämjande i hälso- och sjukvården. För att föreskriva FaR krävs en 

legitimerad vårdpersonal som har tillräcklig kunskap om patientens hälsostatus, detta på 

grund av att det mest centrala i arbetet med FaR är att allt arbete utgår från individen, det vill 

säga att arbetet och receptet bygger på patientcentrerade samtal (10). Att få FaR innebär att 

individen får en anpassad ordination som motsvarar en traditionell behandling. Ordinationen 

varierar med alltifrån ett enkelt skriftligt råd på aktiviteter till en ordination med en stödjande 

uppbyggnad från exempelvis förskrivare, ledare eller aktivitetsarrangörer (11). 

Fysisk aktivitet på recept har ökat i Sverige de senaste åren och idag skriver nio av tio 

vårdcentraler ut fysisk aktivitet på recept, år 2007 skrevs 17 000 recept ut i hela landet (12). 

En studie som granskat 22 tidigare utförda studier om FaR, visar att den fysiska 

aktivitetsnivån ökar signifikant hos patienter som ordinerats FaR (8). Enligt FYSS (4) bidrar 

hög intensitet i den fysiska aktiviteten större hälsomässiga effekter, ett resultat som också 

syns i granskningsstudien (8). 
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1.2 Hälso- och sjukdomstillstånd där FaR kan ordineras

Fysisk aktivitet minskar risken att dö för tidigt och kroppen är gjord för att röra på sig och 

mår också bra av rörelse. Positiva effekter syns på immunsystemet, skelett, lungor, blodtryck, 

muskulaturen, blodfetter, hjärtat och vid sjukdomar som övervikt och fetma. Regelbunden 

fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten främst i skelettmuskulaturen vilket leder till minskat 

insulinbehov, fetma har en stark koppling till Typ 2-diabetes, vilket är en sjukdom som

innebär att det insulin kroppen producerar inte räcker till. Regelbunden fysisk aktivitet hjälper 

också till att förhindra höga blodsockervärden, som annars kan leda till skador på kroppens 

organ (13-16). En studie (17) utförd bland äldre på Nya Zeeland, visade att gruppen som fått 

FaR förbättrade sin allmänna hälsostatus, förbättrade sin rörelseförmåga och minskade sin 

sjukhusvistelse jämfört med dem som fick vanlig behandling (17). 

Fysisk aktivitet på recept förändrar patienternas livsstil till att bli mer fysiskt aktiva och ökar 

deras livskvalitet, både den fysiska och psykiska (3). 

1.3 FaR – ur ett patientperspektiv 

Det har visat sig att muntlig information för att öka den fysiska aktiviteten är mer ineffektivt 

än att få ett skriftligt recept och att patienter efterfrågar mer information om kost och motion 

av vården (18,19). Patienters psykiska hälsa har en avgörande roll för följsamheten till 

receptet. Ett för högt mål gör mer skada än nytta för patienter vilket i sin tur leder till att 

följsamheten minskar. Med realistiska förväntningar kan eventuella negativa effekter av 

misslyckanden förhindras och framgångarna kan öka (20,21). Leijons avhandling (22), som 

utgår från självrapportering från patienter kring deras följsamhet till FaR, visar att patienter 

med tidsbrist eller de med transportsvårigheter, föredrar hembaserade aktiviteter såsom 

promenader. Avhandlingen visar också att de som redan var någorlunda fysiskt aktiva 

och/eller fick hembaserade aktiviteter, förevisade högre följsamhet (22). Även Kalling har 

skrivit en avhandling (23) där resultatet utgår från självrapporterad följsamhet. Deltagarna

fick utöva FaR genom individuell fysisk aktivitet såsom löpning eller utöva FaR genom 

organiserade idrottsaktiviteter i en befrämjande miljö. Resultatet visade då att det 

individanpassade receptet hade en stor följsamhet på 65 procent och att det ökade den fysiska 

aktivitetsnivån i sex månader efter interventionen, jämfört med de organiserade aktiviteterna

(10).
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1.4 Teoretiska modeller i arbetet med FaR

Det finns olika modeller och teorier som riktar sig till och förklarar livsstilsförändringar. 

Författaren till denna studie har valt att använda sig av förändringsmodellen The 

Transtheoretical Model of Change (TTM) för att lättare förklara och förstå patienternas 

upplevelser och följsamhet till FaR. En grund för modellen är MI - motiverande samtal 

(motivational interviwing) (24).

MI – motiverande samtal (motivational interviwing) används ofta inom hälso- och sjukvården 

och mycket i arbetet med FaR. MI är en professionell samtalsmetod som handlar om att 

klientens tankar och uppfattningar är grunden i en beteendeförändring, det handlar i första 

hand om en förändring ska ske och inte hur (24). 

I förändringsteorin TTM ingår ”Stages of changes” som har visat sig vara praktisk när det

gäller att anpassa behandling på individnivå. Den består av fem förändringsstadier; Före 

begrundan (precontemplation), Begrundan (contemplation), Beslutsamhet (determination), 

Handling (action) och Vidmakthållande (maintenance). Det är ingen ständigt uppåtgående 

process utan individen kan vandra mellan de olika stegen. I Före begrundan, som är det första 

steget, är individen ovetande om sina problem och har ingen tanke på att förändra sig. Om 

behandling söks i detta stadie beror det oftast på att någon utomstående, exempelvis familjen, 

satt press på individen om att en förändring bör ske. När individen blivit medveten om sina 

problem och starkt funderar på att förändra sig, är personen i det andra steget, Begrundande. I 

det tredje steget, Beslutsamhet, har individen bestämt sig för att göra en förändring och börjar 

göra små beteendeförändringar. Handling är det fjärde steget och det är här en större 

förändring sker, detta kräver en stor beslutsamhet och kräver både tid och energi. I det femte 

och sista steget, Vidmakthållande, gäller det för individen att bibehålla sin livsstilförändring 

och undvika återfall. Det är viktigt att ständigt fastställa vilket steg individen befinner sig i för 

att sätta upp realistiska framgångsmål (25,26). 

1.5 Problemformulering

Det finns många studier kring hur fysisk aktivitet på recept fungerar i primärvården i Sverige 

men få studier som visar hur patienter upplever att få fysisk aktivitet på recept. Eftersom FaR 

grundas utifrån individen och det mest centrala i arbetet med FaR är patientcentrerade samtal 
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(10) är patienters upplevelser av att få och utföra det ordinerade receptet av stor betydelse för 

att FaR ska fungera i Sverige och för att ordineringen av receptet ska kunna öka och receptet 

kunna fullföljas. Det är således patienternas upplevelser av receptet som är grunden till att ett 

fortsatt användande och en framgång kring FaR kan utvecklas. Vetenskapliga studier som 

undersöker patienteras upplevelser av FaR och FaR utifrån ett patientperspektiv är det brist 

på, därför är denna studie av stor vikt för folkhälsoutvecklingen. 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelser av att få fysisk aktivitet ordinerat 

på recept och deras möjligheter att följa ordinationen. 

De frågeställningar studien kommer utgå ifrån är; 

 Hur tolkar patienterna anledningen till att de fått fysisk aktivitet på recept?

 Vad har fysisk aktivitet på recept haft för betydelse för patienterna?

 Vilka eventuella hinder upplever patienterna att det finns med fysisk aktivitet på 

recept?

 Vilka eventuella möjligheter upplever patienterna att det finns med fysisk aktivitet på 

recept?

2. Metod

Studien har en beskrivande design med en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer,

detta för att få en djupare förståelse och större inblick i ämnet och hos informanterna (27). 

Studien genomfördes i samarbete med vårdcentraler i Borlänge kommun som ett uppdrag för

Borlänge kommun, kontoret för Hållbar Utveckling. 

2.1 Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen bestod av tre personer som erhållit FaR av två vårdcentraler i en

kommun i Mellansverige. Författaren tillfrågade tre centraler men då en av dessa hade skrivit 

ut väldigt få FaR under året, på grund av förflyttningar och omorganisering, kunde inga 

deltagare inhämtas därifrån. Fem personer anmälde sitt intresse till att delta i undersökningen 

men en av dessa blev sjuk, och den andra hade fullt upp innan jul och nyår, vilket ledde till att 

ingen intervju kunde genomföras med någon av dessa individer. Således innebar detta att 

studien fick ett bortfall på 40 procent vilket kan ha påverkat resultatet. Urvalet genomfördes i 
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samarbete med två personal från vardera vårdcentral som arbetar med att ordinera FaR, en 

KBT-terapeut och en sjukgymnast. Personalen rekommenderades av kommunen och 

kontaktades sedan av författaren. Deltagarna bestod av en kvinna, 70 år, och två män, 70 och 

48 år gamla. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval i den mån att författaren valde ut vilka vårdcentraler som 

skulle rekrytera deltagare, ett bekvämlighetsurval innebär att man tar vad man finner på 

lämpliga platser för studiens syfte (28).

2.2 Datainsamling

Undersökningen bestod av halvstrukturerade intervjuer med tematisk ansats. 

Halvstrukturerade tematiska intervjuer valdes för att ge intervjuerna stor frihet för både frågor 

och svar, samt ge informanterna ett avslappnat intryck av att kunna tala relativt fritt kring de 

olika temana (29). Intervjuerna genomfördes på fyra personer som ordinerats FaR i Borlänge 

kommun. Personal på vårdcentralerna kontaktades av författaren via telefon och fick tio 

följebrev, via mail, att sätta upp på respektive vårdcentral. Följebrevet (se bilaga 1) innehöll 

information om vem som genomförde undersökningen, förklarade studiens syfte och gav en 

kort beskrivning av vilka etiska principer studien tar hänsyn till och vad dessa innebar för 

personerna som deltog. På följebrevet fanns också en lapp som gick att riva av, där 

kontaktuppgifter kunde fyllas i och lämnas till personalen om det fanns ett intresse för att 

delta i en intervju. Patienterna kontaktades sedan av författaren och tid och plats för intervju 

bestämdes. Två av intervjuerna genomfördes i det egna hemmet och en intervju genomfördes 

i en lugn del på ett lokalt café, deltagarna fick själva bestämma vart de ville mötas. 

Intervjuerna (se intervjuguide i bilaga 2) inleddes med frågor kring ålder, utbildning, yrke, 

familjesituation och sjukdomstillstånd. Därefter ställdes frågor kring deltagarens bakgrund 

och förhållande till fysisk aktivitet under uppväxten. Intervju fortsatte sedan med frågor som 

rörde receptet och här var frågorna väldigt öppna för att beskriva känslor, upplevelser och 

tankar kring receptet och fysisk aktivitet. Intervjun fortskred med frågor kring möjligheter och 

hinder med FaR. Genomgående under intervjun användes ord som ”berätta”, ”på vilket sätt” 

och ”utveckla” för att ge deltagaren möjlighet att förklara eller fördjupa sig i frågorna. 

Under intervjuerna användes röstmemofunktionen på författarens iPhone för att spela in 

intervjun, det inspelade materialet fördes sedan in på datorn för att kunna raderas direkt från 

mobiltelefonen. Det inspelade materialet har sedan transkriberats och transkriberingen har 

utförts av författaren.
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2.3 Dataanalys 

Metoden för bearbetning av insamlad data är en kvalitativ innehållsanalys (30). Efter utförda 

intervjuer lyssnades materialet igenom och transkriberades. Transkriberingen gjordes till 

datafiler och papperskopior som lästes igenom för att få en helhetsbild av materialet och det 

delades sedan in i meningsbärande enheter, meningar och fraser som var extra intressanta för 

studiens syfte. Den kondenserade texten kodades och kategorier och underkategorier 

utformades. Koderna jämfördes sedan utifrån likheter och skillnader och sorterades in i de 

redan befintliga kategorierna och underkategorierna. Under varje kategori och underkategori 

finns flera koder med ett liknande innehåll. Till sist bildades ett tema som sammanbinder det 

underliggande innehållet i kategorierna och återkommer i kategori efter kategori (30). 

Materialet bildade elva underkategorier, fyra kategorier och ett tema (se figur 1).   

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter i form av informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (31). I denna studie innebar detta

att deltagarnas medverkan i undersökningen var helt frivillig och de när som helst kunde

avsluta sitt deltagande utan att konsekvenser uppstod för dem. Samtliga personer som var 

inblandade i arbetet med studien fick skriva på en förbindelse om tystnadsplikt. Allt material 

kring studien bevarades på ett säkert ställe där utomstående inte hade tillgång till det. 

Intervjuerna har kodats så att inga personuppgifter återfinns på dem, materialet användes

enbart för forskningssyfte. 

3. Resultat 

Studiens resultat presenteras i löpande text utifrån analysens tema, fyra kategorier och elva 

underkategorier med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Citat kommer att 

användas från samtliga deltagare för att stärka resultatet och dessa kommer att vara 

kursiverade. Deltagarna kommer att namnges som IP1, IP2 och IP3. I resultatet beskrivs 

deltagarnas upplevelser av att få FaR och uppfattningar om möjligheter med receptet. 

Underkategorier, kategorier och tema finns sammanställda i en överskådlig bild (se figur 1). 
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Figuren visar resultaten av transkriberingen i form av underkategorier, kategorier och ett tema. 

Positiv inställning till FaR 

FaR – bättre än 
mediciner 

En ”startknuff”

Vad är FaR?

Mer information

Positivt med ”dagbok”

Psykisk vinning  

Spännande med något 
nytt 

Medvetenhet 

Individens ansvar

Stöd från föreskrivare

Hinder med FaR 

Möjligheter med FaR 

Att bli medveten om 
individens ansvar och 

samtidigt få stöd  

Positiv känsla att få FaR  

Positiv inställning till 
FaR och 

föreskrivare, men 
mer information 

krävs till folket om 
FaR som ett 

alternativ inom 
hälso- och 
sjukvården
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3.1 Positiv inställning till FaR och föreskrivare, men mer information krävs till folket 
om FaR som ett alternativ inom hälso- och sjukvården

Under analysen urskiljdes ett tema som var representativt för studiens syfte. Temat speglar 

tydligt samtliga deltagares upplevelser av att få fysisk aktivitet på recept, en upplevelse som 

var mycket positiv, både till receptet och till samtliga föreskrivare.  De upplevde däremot att 

det krävs mer information kring FaR, dess innebörd och framförallt att det är ett tillgängligt 

alternativ inom hälso- och sjukvården. 

3.2 Positiv känsla att få FaR

I denna kategori ingår också underkategorierna; positiv inställning till FaR, FaR – bättre än 

medicin samt spännande med något nytt. De gemensamma som fanns att tillgå i dessa 

kategorier än deltagarnas positivism och förväntan med FaR. 

3.2.1 Positiv inställning till FaR

I denna underrubrik framgår den positiva känslan deltagarna upplevde när dem ordinerades 

FaR. De upplevde FaR som något som kändes positivt i livet och de såg fram emot att få börja 

motionera. 

”..motion har alltid legat mig varmt om hjärtat, men på äldre dar´blev det inte så mycket 

sånt. Jag var ivrig över att komma igång igen!” (IP3)

”Jag var lite rädd för att inte klara av det, men jag var glad över att jag skulle få försöka..” 

(IP1)

3.2.2 FaR – bättre än mediciner 

Alla deltagare var noga med att påpeka att de tycker att FaR är ett bättre alternativ än 

mediciner. Trots att samtliga deltagare åt minst en medicin så var de överens om att FaR 

borde skrivas ut i fler fall än mediciner skrivs ut, i ett tidigare stadie än när mediciner redan 

finns med i bilden. 

Figur 1. Överskådlig bild över 
underkategorier, kategorier och 

tema. 
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”Jag är en motståndare till mediciner så därför är receptet mycket bättre! Jag äter 

visserligare fortfarande en medicin mot blodtrycket men jag har slutat med flera av mina 

mediciner sedan jag började med FaR” (IP2)

”…receptet är så mycket bättre än mediciner! Man mår psykiskt bra också! Jag önskar att jag 

fick det innan jag behövde börja med mediciner” (IP1)

3.2.3 Spännande med något nytt 

I samband med den positiva känslan med att få FaR så nämnde deltagarna att det var 

spännande att få prova på något nytt, speciellt kvinnan som inte hade utövat någon form av 

idrott under sin uppväxt. Båda männen hade varit aktiva tidigare men då i lagsporter, de kände 

även dem att det skulle bli spännande att prova på något på egen hand, att kunna själv. 

”Jag har ju alltid varit aktiv och hållt igång. Men aldrig på egen hand! Det kändes 

spännande att få komma iväg till gymmet, träna och framförallt träffa människor – bli social 

igen! Det har jag saknat sedan jag gick i pension..” (IP3)

”…Det kändes kul, jag har aldrig idrottat i mitt liv tidigare, mer än promenader möjligtvis.. 

Och nu skulle jag få prova på att gå på Friskis & Svettis.. Nervöst men spännande” 

”Det kändes så häftigt att få ett recept från en sjuksyster, på motion liksom…”

3.3 Att bli medveten om individens ansvar och samtidigt få stöd

I denna kategori ingår underkategorierna; medvetenhet, individens ansvar och stöd från 

föreskrivare. Kategori representerar deltagarnas upplevelse av följsamheten till FaR, vad som 

krävs för att lyckas och nya insikter i deltagarnas liv efter att ha fått FaR. 

3.3.1 Medvetenhet 

Deltagarna berättar om vikten att bli medveten om att man behöver fysisk aktivitet, och bli 

medveten om fördelarna med fysisk aktivitet. I synnerhet en deltagare, som har gått ner 
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mycket i vikt, berättar om hur hans inställning förändrades när han insåg att han faktiskt 

måste ta receptet på allvar. 

”…Då blev det som en väckarklocka liksom, är det verkligen så illa? För det är inget man 

tänker på när man väger 130 kilo, att det faktiskt beror på att man inte rör på sig och äter 

helt åt helvete.. Det tog hårt, men det var det som behövdes” (IP2)

”Jag har aldrig tänkt på fysisk aktivitet mer än en rolig grej man gör med polarna. Men när 

man kommer upp i åldern så förstår man att det faktiskt är A och O, speciellt när man har en 

ung och pigg fru (skrattar)” (IP3)

”Man måste förstå hur viktigt det är om man ska kunna fortsätta hela vägen ut..” (IP1)

3.3.2 Individens ansvar 

Samtliga deltagare än överens om att det största ansvaret vilar på individen själv. De betonar 

hur viktigt det är att vilja förändras själv för att lyckas. 

”Det spelar ingen roll hur mycket som finns runt omkring dig att göra, för så länge du själv 

inte vill, så kommer du inte göra det heller” (IP1)

”Hela ansvaret ligger på dig själv. Visst kan man få stöd både från familj, vänner och Friskis, 

men för att förändras så måste man göra det själv…. Men jag hade aldrig klarat det helt på 

egen hand (tittar kärleksfullt på sin fru i rummet bredvid)” (IP3)

3.3.3 Stöd från föreskrivare 

Det gemensamma för alla deltagare är vikten av stödet från föreskrivare, som i samtliga 

deltagares fall har varierat i omfattning men ändå varit av betydelse. 

”Vore det inte för Ann-Sofie så hade jag aldrig vart där jag är idag, hon är en klippa! Hon 

har hjälpt mig otroligt mycket.. Följt med till ICA för att visa livsmedel, följt med till 

elljusspåret och promenerat och följt med till gymmet för att träffa instruktören… Ja, hon har 

räddat mitt liv (IP blir känslosam)” (IP2)
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”…jag tycker att  det har vart till stor hjälp att ha någon att visa resultat för, som samtidigt 

har kunnat hjälpa en när man inte riktigt har känt sig motiverad…” (IP1)

”…oja, jag har fått ett otroligt stöd. Jag har haft stor tur i livet som har träffat alla 

fantastiska människor som vill hjälpa mig...” (IP3)

3.4 Möjligheter med FaR 

I denna rubrik ingår underrubrikerna; Psykisk vinning, Positivt med ”dagbok” samt En 

startknuff. Det gemensamma för dessa kategorier är deltagarnas upplevelser av möjligheterna 

som FaR ger. 

3.4.1 Psykisk vinning 

Deltagarna berättade om att FaR inte enbart gav en fysisk förändring men också en, kanske 

ännu större, psykisk. Samtliga deltagare var överens om detta och nämnde att även 

omgivningen märkt av det. 

”…De säger på jobbet att jag inte bara är rappare i benen, jag är rappare i käften också 

(skrattar).. Vilket är bra, för jag har alltid varit blyg och det har vart ett hinder för mig, men 

inte längre!” (IP2)

”… jag är mycket gladare, och jag känner mig mer nöjd över mig själv!” (IP1)

”… Jag känner mig mycket lyckligare. Och, det här låter ju som en klyscha, men jag 

värdesätter allting i livet mycket mer idag, jag har fått en andra chans i livet” (IP3)

3.4.2 Positivt med ”dagbok” 

Deltagarna beskriver att det har varit en sporre för dem att skriva ner sin träning och i början 

även sin kost. De upplever att det ibland har fungerat som en motivation till att träna, att 

efteråt få skriva i sin ”dagbok”. 
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”…när det är tomt i den där boken får man ju dåligt samvete. Sen känner man sig stolt när 

man har skrivit i den” (IP1)

”Ja men, den där boken har ju fungerat som den ska om man säger så… Man känner sig 

peppad! Sen var det ju bra i början när man skrev upp maten, för nu kan man gå tillbaka och 

kolla om det är något man har glömt” (IP2)

3.4.3 En ”startknuff” 

Deltagarna pratar om FaR som deras chans att ”komma igång”, och att dem utan receptet 

förmodligen aldrig hade tagit tag i deras motionsvanor. De påpekar att de tror att många 

behöver något för att komma igång, och då är FaR en perfekt lösning. 

”…Det är nog många människor, och jag känner många själv, som behöver den här knuffen 

att komma igång. Som inte riktigt vet hur dem ska gå tillväga och behöver hjälp med det..” 

(IP2)

”Jag förstår inte hur någon människa inte skulle vilja ha receptet! Så bra är det! Alla som 

inte är aktiva behöver en push för att bli det, och det är precis vad receptet är!”  (IP1)

3.5 Hinder med FaR

Deltagarnas positiva inställning till FaR gjorde att dem hade svårt att komma på något hinder 

med det. Efter lite tystnad och betänketid nämnde de att det behövs mer information om FaR, 

och mer upplysning om att FaR är ett alternativ som människor kan få. 

”…när jag fick FaR hade jag ingen aning om vad det var, och när jag berättar för bekanta att 

jag har receptet så är det ingen som har någon susning om vad det innebär. Jag tror att folk 

behöver veta att det finns, så att dem som behöver det också kan få det” (IP1)

”…Jag tycker att det, från kommunen och landstingets sida, behövs mycket mer information 

om vad det är för något, och att det existerar. Jag tror det skulle lösa många problem och 

kunna skära ner på mediciner. Det finns så många sätt att ge information på, men ändå har 

jag aldrig sett någon om FaR” (IP3)
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4. Diskussion 

Studiens resultatanalys utmynnade i ett tema; Positiv inställning till FaR och föreskrivare, 

men mer information krävs till folket om FaR som ett alternativ inom hälso- och sjukvården. 

Detta resultat påvisar att patienter som fått FaR är nöjda med sitt recept och att 

föreskrivningen av FaR bör öka i Sverige. Det visar också att FaR, trots sina elva år i Sverige, 

fortfarande framträtt svagt hos den svenska befolkningen och att mer information om dess 

betydelse och existens behövs för att FaR ska fungera framgångsrikt och kunna utvecklas. Då 

FaR ses som en bra metod för att motverka en stillasittande vardag (4), är det något som 

behövs inom den svenska hälso- och sjukvården för att kunna uppnå det nationella 

folkhälsomålet nummer nio, som handlar om att öka den fysiska aktiviteten i Sverige (2). 

4.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie anses vara en bra metod att använda för att beskriva människors 

upplevelser och uppfattningar om saker och ting (27). Då denna studie syftade till att 

undersöka patienternas upplevelser, var en kvalitativ metod den bäst lämpade. Då fysisk 

aktivitet som en del i sitt privata liv kan vara känsligt att prata om, var det inte helt enkelt att 

finna deltagare som var villiga att dela med sig av sin livsberättelse. En kvantitativ metod 

hade kunnat resultera i större undersökningsgrupp, samtidigt som de djupa svaren hade blivit 

svåra att nå.  

En frågeställning ändrades under studiens gång, på grund av att validiteten bedömdes för låg 

för att svara på studiens syfte.

Urvalsmetoden, då deltagarna själva fick skriva upp sig om de ville delta i studien, bedöms 

som lämplig, även om det förekom bortfall på grund av oväntade omständigheter för 

deltagarna. En sådan urvalsmetod kan också leda till för få intressenter, vilket det i detta fall 

gjorde, men på grund av vårdcentralens inblandning i urvalet för att få tag i personer som fått 

recept, var inget annat alternativ möjligt.  

Validiteten i studien, vilket innebär att forskaren undersöker det som avses att undersöka (32), 

är hög då arbetet kring studien, med analys och intervjuguide, ständigt kopplats till studiens 

syfte. Reliabiliteten i studien, som handlar om att samma studie ska kunna utföras på samma 
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sätt igen och få liknande resultat (32), indikerar att vara hög i denna studies resultat. 

Transkriberingen har gjorts ordagrant och datainsamlingsmetod beskrivits noggrant vilket 

bidrar till en hög reliabilitet. För att generalisera studiens resultat krävs hög validitet och 

reliabilitet. Med generaliserbarhet menas att studiens resultat ska kunna appliceras på fler än 

de som studerats (32), Eftersom dessa vetenskapliga kriterier är uppfyllda, anser författaren 

till denna studie att studien är generaliserbar, men stor försiktighet bör tas i 

generaliserbarheten då studien är utförd på en liten grupp individer. 

Författaren anser att studiens syfte och frågeställningar har besvarats väl tack vare deltagarnas 

engagemang och villighet att dela med sig av sina berättelser.

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att deltagarna hade en positiv inställning till FaR, dem uppfattade FaR som 

något bättre än mediciner. Det är ett resultat som stämmer överens med tidigare forskning 

som visar att sju av tio av den svenska befolkningen föredrar att läkare bör kräva en 

livsstilsförändring framför läkemedelsutskrivning (1). Deltagarna hade fått FaR av olika 

anledning, exempelvis stroke, högt blodtryck och övervikt, de två senare också i kombination. 

Tidigare studier visar att dessa sjukdomar är vanliga vid fysisk inaktivitet (13-16) och i denna 

studie hade två av deltagarna kunnat sluta med eller skurit ner på tidigare mediciner mot högt 

blodtryck tack vare att dem blivit mer fysiskt aktiva.  

En studie utförd av Kallings et al. (3) påvisar att de psykiska vinningarna genom fysisk 

aktivitet är många och att även livskvaliteten höjs genom fysisk aktivitet. Det var något som 

deltagarna i denna studie påpekade många gånger och som dem hade uppfattat att även 

omgivningen runt omkring dem hade märkt. De nämnde positiva effekter som ett gladare 

humör, högre självuppskattning och högre värderingar på livet. Att patienters psykiska hälsa 

har en avgörande roll för följsamheten till receptet (19) var också tydligt även i denna studie 

då deltagarna betonade vikten av att ha ett starkt fokus och medvetenhet för att lyckas med sitt 

recept. 

Att få stöd från sin föreskrivare var något som var viktigt för samtliga deltagare, och att få 

stöd för att lyckas med sin fysiska aktivitet och beteendeförändring är eftertraktat, enligt 

Folkhälsoenkäten 2010 och 2011 (5).
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Överlag stämmer studiens resultat med tidigare studier, däremot kan en skillnad synas när det 

gäller olika slags aktiviteter. Leijons avhandling (22) visar att patienter med 

transportsvårigheter och tidsbrist föredrar hemmaaktiviteter såsom promenader medan 

deltagare i denna studie såg transsportsvårigheter som en möjlig väg till ytterligare fysisk 

aktivitet, genom att exempelvis ta cykeln. En sådan skillnad kan tolkas som att den psykiska

inställningen är av stor betydelse och att denna varierar från person till person. 

Ett tydligt mönster genom deltagarnas berättelser kring FaR är den transteoretiska modellen, 

TTM (25,26). Det går att ganska enkelt att placera deltagarna i det stadie de just nu befann sig 

i vilket för två av deltagarna uppfattades vara i det fjärde steget, handling, och för en av 

deltagarna i det femte stadiet, vidmakthållande. Även om den deltagare som befann sig i det 

femte stadiet fortfarande hade FaR var hans mål uppnått och nu gällde det enbart att bibehålla 

förändringen, en förändring har var fast besluten att hålla. Under berättelserna kunde man 

utläsa att samtliga deltagare hade passerat de föregående stegen i modellen, vissa mer tydligt 

än andra. 

5. Slutsats

Resultaten från denna studie visar att deltagarna är mycket positivt inställda till FaR och att 

FaR för dem var avgörande för hälsan och livskvaliteten, två faktorer som bidrar till högre 

folkhälsa. Resultaten visar att det krävs mer kunskap kring FaR och framförallt mer kunskap 

inom vården och hos befolkningen om att FaR är ett alternativ inom hälso- och sjukvården. 

Informationsspridningen kring FaR, och hur FaR’s synlighet ser ut i Sverige är otillräckligt 

studerat, och fortsatt forskning kring detta behövs för att kunna utveckla och öka 

föreskrivningen av receptet.
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Bilaga 1 

Följebrev

Hej! 

Jag är en kvinnlig student från Högskolan i Gävle som just nu skriver min 

C-uppsats (examensarbete) inom folkhälsovetenskapen på Hälsopedagogiska 

programmet. Uppsatsens syfte är att undersöka patienters upplevelser av att få 

fysisk aktivitet ordinerat på recept (FaR) och deras möjligheter att följa receptet. 

Jag är därför intresserad av att komma i kontakt med just Dig som fått FaR, för en intervju. 

Intervjun omfattar 4 teman med totalt 15 frågor kring Din bakgrund kring fysisk aktivitet, Ditt 

ordinerade recept samt Din uppfattning kring möjligheter och hinder med FaR. Intervjun 

kommer att ta cirka 45 minuter. 

All medverkan i studien är frivillig. Eftersom intervjun ligger till grund för resultatet av denna 

studie, är Din medverkan av stor betydelse för studiens resultat. Intervjun kommer att 

genomföras på den plats där det känns mest bekvämt för Dig och kommer att utföras under 

vecka 48-49. Intervjun kommer att bandas. All intervjudata kommer att behandlas med 

sekretess och inga kopplingar till enskilda personer kommer att vara möjliga att göra då alla 

data kommer att kodas. Den inspelade intervjun samt data kommer att raderas efter studiens 

slut. 

Om Du har några frågor eller är intresserad av att medverka i undersökningen, lämna gärna 

Dina uppgifter nedan och lämna till KBT-terapeut Lars Källgren/ sjukgymnast Marie 

Nordström så kontaktar jag Dig för att bestämma en tid och plats för intervju.

Tack för visat intresse! 

Vänliga hälsningar 

Amanda Jacobsson, student          Ieva Reine, handledare

E-post: xxxxxx@hotmail.com                              E-post: xxxxxx@hotmail.com

Telefon: 073 – xxxxxxx         Telefon: 010-xxxxxx

Riv av här!---------------------------------------------------------------------------------------------------



Namn_____________________________________________________________________

Telefonnummer______________________________________________________________

Eller e-post adress:____________________________________________________________



Bilaga 2 

Intervjuguide 

Demografiska förhållanden

1. Ålder, utbildning, yrke, födelseland, familjesituation, sjukdomstillstånd. 

Bakgrund 

Berätta om ditt förhållande till fysisk aktivitet under din uppväxt! 

1. Om personen motionerade – när blev du mindre fysiskt aktiv? Och varför? 

2. Om personen inte motionerade – vad tror du var faktorerna bakom att ditt intresse för 

fysisk aktivitet inte fanns? 

Idag 

Berätta hur det kändes när du fick veta att du skulle få fysisk aktivitet på recept istället för tex 

mediciner – förväntningar, risker etc. 

1. Av vilken anledning har du fått FaR? Är det första gången du fått det? 

2. Hur länge har du haft dina besvär?   

3. Hur länge har du haft FaR?

4. Vad var din uppfattning om fysisk aktivitet innan du fick FaR? 

5. Har din uppfattning kring fysisk aktivitet ändrats efter receptet? Har ditt välbefinnande 

ökat? Finns det kännbara hälsoeffekter? 

6. Tycker du att du har fått det stöd du behöver från VC för att kunna följa ditt recept?

Tänker du fullfölja ditt recept? 

Möjligheter 

Berätta om möjligheterna med FaR utifrån dina erfarenheter! (framför ex mediciner) 

1. Anser du att vården borde fortsätta (och eventuellt öka) förskrivningen av FaR?

2. Tycker du att det krävs mer av kommunen (motionsanläggningar, parker osv) för att 

underlätta fullföljningen av receptet? 



Hinder

Berätta om de hinder du upplever att FaR medför

1. Finns det något med FaR som du anser behöver förbättras? 


