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Abstract 

Nicklasson, C (2013) Health educators perceived barriers and opportunities in work of 

physical activity on prescription. C -essay in Public Health. Academy of Health and working 

life. University of Gävle. 

Purpose; was to examine what barriers and opportunities some health educators working with 

Physical Activity on Prescription (PaP) perceive in their work with prescribed physical 

activity. Method: a qualitative approach, with four semi- structured interviews were carried 

out. Selection: an intensity selection was completed and consists of informants working in 

PaP a longer period. Data Analysis: the interview data were processed using thematic 

analysis. Results: the results showed that health educators support peoples tendencies of self-

helping behaviors (to people which has received PaP). Empowerment turned out as an 

included part in the health educators' work. Thus, empowerment provides a basis of their 

approach. The results showed that health educators have a coordinating role in the work of 

PaP. Lack of time among prescribers with a medical approach hampers PaP- work. The 

results show that pedagogical competence, holistic approach and critical thinking are health 

educator’s unique competencies in PaP- work. Conclusion: the results suggest that health care 

should embrace health promotion efforts to a greater extent, to get a working PaP- work. The 

study indicates that health educators possess skills that are missing in health care in order to 

defeat physical inactivity prevailing in society.  

Keywords: health educator, physical activity on prescription, empowerment, paradigm shift, 

health promoting,  

 



 
 

Sammanfattning 

Nicklasson, C (2013) Hälsopedagogers upplevda hinder och möjligheter i arbetet med fysisk 

aktivitet på recept. C- uppsats i folkhälsovetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, 

Högskolan i Gävle.  

Syftet; var att undersöka hälsopedagogers upplevda hinder och möjligheter i sitt arbete med 

fysisk aktivitet på recept, FaR. Metod: en kvalitativ ansats, med fyra halvstrukturerade 

intervjusamtal utfördes i omkring 60 minuter utifrån en intervjuguide. Urval: ett 

intensitetsurval genomfördes och består av informanter verksamma inom FaR en längre tid. 

Dataanalys: intervjumaterialet bearbetades med tematisk analys, där kodningsförfarande så 

småningom ledde fram till identifierande av teman, därefter framställdes berättelser. Resultat: 

resultatet visade att hälsopedagoger fungerar som en hjälp till självhjälp till personer som har 

fått FaR. Det visade sig att empowerment är inkluderat i hälsopedagogernas arbete och utgör 

en grund i deras förhållningssätt som möjliggör för individer att ta kontroll över sin situation. 

Det framkom att motiverande samtal och Transteoretiska modellen är användbara verktyg i 

deras arbete. Resultatet visade också att hälsopedagoger har en samordnande funktion i 

arbetet med FaR. Pedagogisk kompetens, helhetssyn och kritiskt tänkande utgör unika 

kompetensområden i hälsopedagogernas FaR- arbete. Dessa kompetenser visade sig fungera 

som möjligheter i deras arbete. Tidbrist hos förskrivare med ett medicinskt synsätt utgör 

hinder och försvårar FaR- arbetet. Slutsats: denna studie indikerar att hälsopedagogernas 

kompetens utgör stora möjligheter i FaR- arbetet. Hälso- och sjukvården bör anamma 

hälsofrämjande insatser i större utsträckning, för att få ett fungerande FaR- arbete. Med 

hälsopedagogernas pedagogiska kompetens kan FaR implementeras i vården. Studien 

indikerar att hälsopedagoger besitter kompetenser som annars saknas inom hälso- och 

sjukvården. Dessa kompetensområden blir nödvändiga att inkludera för att besegra den 

fysiska inaktiviteten som råder i samhället. Hälsopedagoger bör därmed tas tillvara och nyttjas 

i större grad för att bekämpa folkhälsoproblemet. 

Nyckelord: hälsopedagog, fysisk aktivitet på recept, empowerment, paradigmskifte, 

hälsofrämjande  
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1. Bakgrund 

Fysisk inaktivitet beskrivs som det största folkhälsoproblemet under 2000-talet (Blair, 2009, 

Sundin, 2005). Inaktivitet, övervikt och andra livsstilsrelaterade faktorer anses vara de 

ledande orsakerna till förtidig död (Sundin, 2005). Nordiska ministerrådet anger att endast 

halva befolkningen är tillräckligt fysisk aktiv (Nordiska ministerrådet, 2006), vilket blir mer 

begripligt i ett historiskt sammanhang. 

Under flera århundraden utgjorde fysisk aktivitet en ingående del i vardagslivet (Sundin, 

2005). På 1800- talet bidrog arbetet till att fysisk aktivitet ingick i dagliga sysslor. Under 

1900- talet var idrott ett intresse som fyllde tillvaron för många individer. Även läkarkåren 

bidrog till kroppslig fostran och omsorg genom rekommendationer om hälsosam träning. 

Dagens generation har blivit allt mer inaktiv och är otillräckligt fysisk aktiv (Sundin, 2005, 

Nordiska minister rådet, 2006). De har påverkats av samhällsutvecklingen, som innebär att 

spontan idrott har minskat. Cykel- och promenadtillfällen till och från arbetet samt till affärer 

har många gånger ersatts av bilåkande (Sundin, 2005, FHI, 2007:01). Detta har bidragit till ett 

ökat behov av att främja fysisk aktivitet (Sundin, 2005, FHI, 2007:01). 

I tidigare forskning finns det flera bevis för att regelbunden fysisk aktivitet har betydelse och 

ger positiv effekt för hälsan (Blair, 2009, WHO, 2009, Donaldson, 2004). Regelbunden fysisk 

aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar, så som vissa former av cancer, typ 2 

diabetes och övervikt. Dessutom kan muskuloskeletal hälsa, benskörhet och symptom av 

depression förbättras (WHO, 2009, Donaldson, 2004, YFA, 2011). Fysisk aktivitet kan även 

ge ökad styrka, balans och koordination (Donaldson, 2004).  

För att främja samt förebygga hälsa och minska risk för kroniska sjukdomar rekommenderar 

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet att vuxna över 18 år bör vara måttligt fysisk aktiva i 

omkring 150 minuter i veckan (YFA, 2011). Yrkesföreningen för fysisk aktivitet är en del i 

Svenska Läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin (Ibid.). Den fysiska aktivitetens 

betydelse för folkhälsan är med andra ord uppenbar. 

1.1. Hälsa 

Hälsa kan delas in i två synsätt, det biomedicinska där hälsa innebär frånvaro av sjukdom med 

fokus på kroppen och inte människan som helhet (Medin & Alexandersson, 2000) och det 

humanistiska, en inriktning som får hälsa att framstå som mer än bara frånvaro av sjukdom. 
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Hälsa och sjukdom kan förstås som ett kontinuum eller som olika dimensioner. Människan 

förstås som en skapande individ, i samspel med andra i den kontext hon befinner sig i (Ibid.).  

Världshälsoorganisationen definierade till en början hälsa (WHO, 1948), som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom 

eller funktionshinder. Begreppet har därefter vidareutvecklats (WHO, 1986); hälsa är positivt 

och innebär personliga och sociala resurser samt fysisk kapacitet. Hälsa ses därför som en 

resurs i det dagliga livet och inte som ett mål i sig (Ibid.).  

1.2. Hälsofrämjande  

Världshälsoorganisationen definierade år 1986 (WHO, 1986), hälsofrämjande som; en 

process som möjliggör för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. För att 

uppnå hälsa ska människor kunna tillgodose sina behov, genom att identifiera och förverkliga 

sina ambitioner samt hantera miljön (Ibid.).  

Befolkningens deltagande, självtillit och självbestämmande i sin egen hälsa och 

primärvårdens betydelse i det hälsofrämjande arbetet betonades av Världshälsoorganisationen, 

år 1978 i Alma Ata deklarationen (WHO, 1978). Primärvårdens insatser skulle främja hälsa 

hos alla människor för att skapa jämlikhet. Främjandet av hälsofrämjande insatser i 

sjukvården, med en helhetssyn på människan och ett hänsynstagande till enskilda behov 

fastställdes vid konferensen, Ottawa Charter 1986 (WHO, 1986). Makten skulle fördelas 

mellan olika områden i samhället och framförallt till människorna själva. Det innebar även ett 

främjande av allmänhetens deltagande i hälsofrågor.  

Hälsofrämjande arbete innebär att förutsättningar skapas i samhället som möjliggör för 

individen och grupper att på egen hand uppnå hälsa; där det grundläggande i arbetet är 

människans egen kontroll över de processer som främjar hälsan. Socialt stöd och tillgång till 

information är några resurser som ska bidra till engagemang samt kunskap om den egna 

hälsan. Hälsofrämjande handlar om att utveckla mänskliga resurser i samhället för att öka 

människornas självhjälp och socialt stöd (WHO, 1986.).  

Sveriges folkhälsoarbete har på senare år fått större fokus på hälsofrämjande (Beaglehole & 

Bonita, 2004). För att motverka ojämlikheter och bidra till ett aktivt deltagande hos 

befolkningen föreslogs år 1991 att hälsofrämjande och förebyggande strategier skulle 

fastställas i folkhälsoarbetet. Folkhälsoinstitutet som arbetar för att främja och utveckla 

forskning av dessa strategier rekommenderade år 1995, kostnadseffektiva och förebyggande 
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insatser med dokumenterad effektivitet. Detta ska prioriteras efter livshotande och akut 

sjukvård (Ibid.).  

Hälsofrämjande insatser i hälso- och sjukvården bör framhävas i det förebyggande 

folkhälsoarbetet och fysisk aktivitet på recept (SOU, 2007/08:110), FaR ska utvecklas enligt 

den förnyade folkhälsopolitiken (Ibid.).  

1.3. Fysisk aktivitet på recept 

En hälsofrämjande metod inom hälso- och sjukvården är fysisk aktivitet på recept, FaR (SOU 

2007/08:110). Enligt en avhandling kan FaR vara lämpligt att använda som behandling i 

hälso- och sjukvården och är lika effektiv som traditionell behandling (Kallings, 2008). FaR 

är en effektiv metod för att öka patienters fysiska aktivitet och ökar personens 

förändringsbenägenhet till en fysisk aktiv livsstil (Ibid.). Flera studier visar att FaR ger en 

ökad aktivitetsnivå (Kallings, 2008, Kallings, Leijon, Hellénius & Sthåle, 2008, Roessler & 

Ibsen, 2009). FaR kan förbättra den fysiska och psykiska hälsan (Kallings, Leijon, Hellénius 

& Ståhle, 2008). Följsamheten av FaR är lika bra som följsamheten vid andra behandlingar av 

kroniska sjukdomar (Kallings, 2008).  

FaR används i främjande, förebyggande samt i behandlande syfte och innebär att intensitet, 

behandlingsperiod och aktivitet är anpassad efter individen (FHI, 2011:30). Legitimerad 

personal som arbetar inom hälso- och sjukvården får förskriva FaR. De patienter som fått 

FaR- recept kan få stöd via lotsning eller stödfunktioner (Ibid.). 

Socialstyrelsen har tagit fram sjukdomsförebyggande metoder för att förebygga sjukdomar 

och förändra ohälsosamma levnadsvanor, där ett inslag är FaR (Socialstyrelsen, 2011). 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla nationella riktlinjer för vård av 

folksjukdomar och allvarliga sjukdomar. De anser att hälso- och sjukvården bör erbjuda 

rådgivandesamtal med FaR eller stegräknare till de individer som är otillräckligt fysisk aktiva. 

Enskilda uppföljningar med patienter bör ske, i dialog med patienten, där lyhördhet är viktigt. 

Utgångspunkt i dialogen bör vara individens upplevelse av sina levnadsvanor samt ett 

hänsynstagande till individens motivation till förändring. Dessa rådgivande samtal ska vara 

hälsofrämjande och ge stöd till patienten att öka sin möjlighet till att förbättra sin hälsa (Ibid.).  

Stöd med uppföljning är betydelsefullt om patienter ska bli fysiskt aktiva, vidmakthålla och 

öka nivån av fysisk aktivitet (FHI, 2011:30). I de fall då patienter har låg motivation till FaR 

bör patienten hänvisas till personal som har kunskap om motiverande samtal och 
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beteendeförändringar. Tillräckligt med personal med denna kunskap saknas idag inom hälso- 

och sjukvården (FHI, 2007:01).  

För att implementera FaR i hälso- och sjukvårdens dagliga arbete är FaR- samordnare 

betydelsefullt (FHI, 2011:30). Det bör även finnas tydliga strukturer över delaktighet och 

rollfördelning samt hur arbetet ska ske, dels internt och dels i samverkan med andra aktörer. 

Arbetet med FaR har fått en stor spridning i Sverige, men används inte fullt ut i det dagliga 

arbetet i hälso- och sjukvården (Ibid.). Förskrivningen har dock under den senaste tiden ökat 

enligt årsrapporten 2013 för folkhälsa i Sverige (Folkhälsorapport, 2013).  

Hälsofrämjande är inte en självklarhet i hälso- och sjukvårdens arbete enligt en avhandling 

(Johansson, 2010). Professionerna i studien; arbetsterapeuter, barnmorskor, dietister, 

kuratorer/socionomer, läkare och sjukgymnaster, sjuksköterskor och psykologer (Ibid.), det 

vill säga yrken med hög formell utbildning (nationalencyklopedin, 2013) ifrågasätter om hälsa 

är sjukvårdens uppgift (Johansson, 2010). Majoriteten av professionerna i studien ansåg att 

hälso- och sjukvården kan bidra mycket mer till hälsa än vad som förekommer i dagsläget. 

Deras syn på sin egen del i det hälsofrämjande arbetet varierar, en del professioner vill att 

hälsofrämjande ska vara en del i deras dagliga arbete. Å andra sidan finns professioner som 

säger att de saknar kunskap att främja hälsa och om hälsans bestämningsfaktorer. Samtidigt 

som det finns professioner som argumenterar för att hälsofrämjande arbete ska förläggas 

utanför hälso- och sjukvården. Det finns även de professioner som förespråkar att det 

hälsofrämjande synsättet ska förekomma parallellt med det medicinska (Ibid.).   

För att hälsofrämjande ska integreras krävs enligt Socialstyrelsen särskild kompetens som 

hälsopedagogik, samtalsteknik, beteendeteknik och om levnadsvanor i det förebyggande 

arbetet (Socialstyrelsen, 2011). Gruppdynamik är ytterligare ett område som det behövs mer 

kompetens om inom hälso- och sjukvården. Det finns i dagsläget inte tillräckligt med personal 

med dessa kompetenser inom hälso- och sjukvården (Ibid.).   

1.4. Hälsopedagog 

Det råder brist på material om hälsopedagoger, därför har internetreferenser använts i 

uppsatsen. SACO, Sveriges akademikers centralorganisation har beskrivit ett flertal yrken 

däribland hälsovetare (SACO, 2013). Hälsoakademikerna, som är en förening för akademiker 

inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa använder benämningen hälsovetare som 

samlingsnamn för de yrkestitlar som finns inom hälsovetenskap (Hälsoakademikerna, 2013). 

Enligt SACO (2013) och Hälsoakademikerna (2013) tillhör yrkestiteln hälsopedagog 
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yrkeskategorin hälsovetare (Ibid.), därmed har en avhandling, Hälsopromotion – en 

sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering av Peter Korp bestående av både 

en kvalitativ- och kvantitativstudie gjord på hälsovetare valts att användas i denna uppsats.  

Hälsovetare kan arbeta inom tre olika områden (Korp, 2002); friskvård; varierande former av 

fysisk aktivitet, rådgivning och vägledning i hälsofrågor, pedagogiskt hälsoarbete; 

undervisning och utbildning. Det strategiska hälsoarbetet, innebär strategiskt arbete med 

hälsofrågor (Ibid.). I fortsättningen kommer benämningen hälsopedagog användas, då denna 

uppsats fokuserar på denna yrkeskategori. 

Pedagogik, beteendevetenskap och hälsovetenskap ingår i hälsopedagogers 

kompetensområden (SACO, 2013). Hälsopedagoger har kompetens inom kostvetenskap, 

fysisk aktivitet, stress, fysiologi samt folkhälsa (SACO, 2013). De har även ”strategisk 

kompetens”, ”pedagogisk kompetens” och ”förändringskompetens” (Korp, 2002). Enligt en 

studie anser hälsopedagoger att deras kompetens innefattar helhetssyn, pedagogisk 

kompetens, kritiskt tänkande/vetenskapligt förhållningssätt och strategiskt tänkande (Ibid.). 

Hälsopedagoger har en bred allmän kunskap inom hälsoområdet samt förmåga att möta 

människor och kommunicera på ett bra sätt (Ibid.).  

Hälsopedagoger kan arbeta med varierande hälsofrämjande aktiviteter (SACO, 2013). Deras 

arbete kan bestå av uppgifter så som; ”hälsoundervisning”, ”hälsoprofilsbedömning”, 

”rådgivning i kost och motion”, ”samordna hälsoinsatser i kommun”, ”strategiskt planera och 

strukturera folkhälsoarbetet” samt ”driva och utveckla folkhälsoarbetet i kommun” (Korp, 

2002). De kan även arbeta med individuella samtal samt stresshantering (Hälsoakademikerna, 

2013) och utvecklingsarbete (Korp, 2002). Arbetsuppgifterna kan inkludera motiverande 

samtal, grupputveckling, föreläsningar, arbete med livsstilsförändring samt strategiskt arbete 

med implementering (SACO, 2013). 

Hälsopedagoger arbetar enligt en studie med att medvetandegöra individer och grupper om 

vad hälsa är och hur den uppnås (Korp, 2002). Det kan handla om att uppmuntra till 

medvetenhet genom att förmedla kunskap och insikt, vilket kan utveckla och frigöra resurser 

som personen har inom sig. I bästa fall fungerar det som hjälp till självhjälp (Ibid.).  

1.5. Folkhälsoarbete ur ett historiskt perspektiv 

Folkhälsoarbetet har under en längre tid förbundits med sjukdomsprevention, där 

utgångspunken har varit kunskap om medicin och sjukdomstillstånd (Naidoo & Wills, 2007). 
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Det medicinska förhållningssättet med vaccination, screening, behandling och nya läkemedel 

växte fram under 1950- talet (Baum, 2003). Det ekonomiska välståndet bidrog till finansiering 

av medicinsk forskning som därmed kunde vidare utvecklas. Medicinen blev framstående i 

och med det ekonomiska välståndet och myndigheternas interventionsåtgärder. Utveckling 

inom skola och bostadsområden bidrog till förbättrad levnadsstandard (Ibid.). Med framstegen 

inom medicin skapades resurser och möjligheter att behandla och bota sjukdomar (Ewles & 

Simnet 2003, Baum, 2003, Sundin 2005). Detta medförde förhoppningar om att besegra de 

stora hälsoproblemen (Baum, 2003), vilket resulterade i att det förebyggande arbetet kom i 

skymundan (Ibid.).  

Dödligheten sjönk gradvis i alla åldersgrupper samtidigt som medellivslängden fortsatte att 

öka under 1900- talet (Sundin, 2005, Baum, 2003) och befolkningen blev samtidigt äldre, 

varmed vårdbehovet ökade (Sundin, 2005). Enligt Ewles och Simnet (2003) har den 

medicinska utvecklingen inneburit att individer och grupper förlorat kontroll och kapacitet att 

påverka hälsan. Berlin och Kastberg (2011) pekar på att den medicinska utvecklingen 

samtidigt skapar efterfrågan på vård.  

Sveriges landsting kunde till en början klara av det ökade vårdbehovet (Sundin, 2005). 

Resultatet blev en utbyggnad och många arbetstillfällen skapades (Ibid.). Lågkonjunktur och 

finanskris i stat och kommuner blev följden av oljekrisen, som drabbade flertalet västländer 

under 1970- talet (Baum, 2003). Under 1980- talet uppstod svårigheter i Sveriges landsting 

(Sundin, 2005), vilket blev mer påtagligt under 90- talet. Behovet av vårdens resurser bidrog 

över tid till kostnadsökningar och vårdköer. En allvarlig kris uppstod och staten och landsting 

brottades med svårigheter att tillgodose tillräckligt med resurser (Ibid.). Konsekvensen blev 

nedskärningar i vården (Baum, 2003). Folkhälsan försämrades i och med ökad arbetslöshet i 

samhället som bidrog till större klyftor (Sundin, 2005). Även sjukskrivningar och 

förtidspensioneringar ökade.(Baum, 2003, Sundin, 2005).  

Nyliberala influenser kom att förespråka ett individuellt ansvar för hälsan (Sundin, 2005). 

Investeringar i medicin betvivlas (Baum, 2003). I Sverige har prioriteringsordningen av 

hälsovårdens resurser ifrågasatts, bland annat om de förebyggande insatserna eller 

vårdinsatserna ska utgöra fokus (Sundin, 2005.). Hälso- och sjukvårdens kostnader har 

bidragit i att stärka intresset för förebyggande- och beteendeinriktade insatser (Baum, 2003). 

”Den nya folkhälsan” omfattar miljömässiga faktorer som påverkar hälsa och även 

”livsstilssjukdomar” som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar (Ibid.). 
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Livsstilens betydelse för hälsa erkänns allt mer och förändringar i personliga beteenden 

främjas (Baum, 2003). Beteenden samt den miljö som individen befinner sig i utgör livsstilen, 

som påverkar hälsan. Social kontext och materiella omständigheten skapar förutsättningar för 

livsstilen. Individens ansvar och kontroll över sitt beteende verkar ha större betydelse än 

miljöns påverkan. För att uppnå förändring i den individuella livsstilen kan olika teorier 

tillämpas, däribland The Stages of change model (Ibid.).  

1.6. ”Den nya folkhälsan”  

”Den nya folkhälsan” är ett uttryck som har börjat användas inom folkhälsoarbetet de senaste 

decennierna (Naidoo & Wills, 2007). ”Den nya folkhälsan”, som speglar ett socialt perspektiv 

på folkhälsa (Baum, 2003, Naidoo & Wills, 2007) har sin grund i Alma Ata- deklarationen 

om ”hälsa för alla” och Ottawa Charter (WHO, 1978, 1986).   

Baum (2003) hävdar att ”den nya folkhälsan” handlar om kollektiva åtgärder med inriktning 

på fattigdomsbekämpning och social rättvisa. Det handlar om prioriteringar inom hälsovård 

som främjar hälsa och jämlikhet. Hälsofrämjande, primärprevention, hälsoutbildning samt 

arbetstagares hälsa är områden som ingår i folkhälsoarbetet (Ibid.). Sundin (2005) ger uttryck 

för att ”den nya folkhälsan” handlar om individers och gruppers hälsobeteende, där 

paternalistiska förhållningssättet ifrågasätts och omvandlas till ”empowerment” (Sundin, 

2005).  

1.7. Empowerment 

”Empowerment” kan ses som både mål och medel. Allmänhetens intresse tenderar att vara 

större för resultat av empowerment än för delaktigheten i beslutandeprocesser och 

genomförandet (Baum, 2003), det vill säga de processer varigenom hälsa uppnås (Askheim, 

2003).   

Med ”empowerment” avses strävan att stärka svaga gruppers möjligheter till att skapa 

kontroll över liv och livsvillkor (Janlert, 2000). Att annars maktlösa individer och grupper 

tillskanskar förbättrade maktpositioner, gynnar maktförhållandena i samhället i stort. Därmed 

uppnås jämlikhet (Askheim, 2003). Vad det handlar om är att stärka individers och gruppers 

medvetande och utveckla kapacitet för både individuell beteendeförändring och organiserat 

förändringsarbete (Baum, 2003).  

Empowerment processer kan möjliggöras på individ- organisations- eller samhällsnivå 

(Baum, 2003). På organisationsnivå ger detta personer möjlighet till ökad kotroll över 

arbetsprocesser och arbetssätt. På samhällsnivå kan empowerment i samspel mellan individer, 
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grupper och organisationer tillgodose enskilda och gruppers behov. På individnivå kan sociala 

förändringsprocesser möjliggöras, dock kan förändring utebli i tider med reducerande 

resurser. Det individuella ansvaret för hälsa bidrar till att individerna skuldbeläggs när 

individen inte har möjlighet att ta ansvar för sin hälsa (Ibid.). Berlin och Kastberg (2011) 

påpekar att när arbetet är fördelat på olika insatser i hälso- och sjukvårdens styrning är 

empowerment innefattat. Det skulle kunna handla om inkluderandet av ett ”nedifrån och 

upp”- tänk, vilket skulle innebär att samtliga personalgrupper i verksamheten, även 

underordnad personal, skulle få möjlighet att aktivt delta i utvecklingsarbete på arbetsplatsen. 

All kompetens och initiativförmåga inom organisationen skulle därigenom tillvaratas och 

utnyttjas. På så sätt får personalen inflytande och blir delaktiga i hela arbetet. Berlin och 

Kastberg (2011) är dock tveksamma till en sådan styrning inom hälso- och sjukvården, som 

domineras av en stark profession som är van vid självstyrande (Ibid.). Korp (2002) visar att 

empowerment är inkluderat i hälsopedagogers arbete på individ- och organisationsnivå. En 

studie visar att majoriteten av undersökningsgruppen upplever att de har ett självständigt 

arbete. De upplever sig ha egenkontroll och kan styra över sina arbetsuppgifter och arbetstider 

(Ibid.).  

Enligt den ”förnyade folkhälsopolitiken” (SOU, 2007/08:110), bör folkhälsoarbetet främjas i 

en hälsofrämjande inriktning, där empowerment är en ingående del i detta. 

1.8. Problemformulering 

Fysisk inaktivitet utgör ett stort folkhälsoproblem, som snarare försämras än förbättras av den 

ojämlikhet som råder i Sverige (Beaglehole & Bonita, 2004). Tidigare nedskärningar har 

resulterat i otillräckliga resurser inom hälso- och sjukvården. Dessutom saknas personal som 

har kompetens för att främja hälsan.  

Utvecklingen i samhället har skapat en allt mer inaktiv befolkning, dess negativa 

konsekvenser för hälsa är skäl nog för att lyfta de hälsofrämjande frågorna. Det är tydligt att 

hälsofrämjande arbete bör främjas i hälso- och sjukvården för att få ett effektivt 

folkhälsoarbete och på så sätt uppnå hälsa för alla i samhället. Det krävs tydligare fokus på 

hälsofrämjande insatser, så som fysisk aktivitet på recept, FaR.  

Hälsopedagogernas FaR- arbete är ett konkret exempel på detta. Det saknas kunskap om hur 

deras arbete utformas, vilket krävs för att kunna vidare utveckla verksamhetsområdet i en 

gynnsam utveckling. 
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1.9. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att bidra med bättre förståelse om hur några hälsopedagoger uppfattar 

hinder och möjligheter i sitt arbete med FaR. 

1.10. Frågeställningar 

Vilka möjligheter upplever hälsopedagoger i sitt arbete med FaR?  

Vilka hinder upplever hälsopedagoger i sitt arbete med FaR? 

Vad upplever hälsopedagoger att deras specifika kompetens i FaR- arbetet är? 

Vilka modeller bygger hälsopedagogernas arbete på? 

2. Metod  

Sociala processer står i fokus, vilket motiverar valet av en kvalitativ ansats (Kvale, 1997). 

Inspiration hämtas från fenomenologin, som medför försök att skapa förståelse för sociala 

fenomen utifrån informanternas egna perspektiv och upplevelser av världen, det vill säga 

livsvärld. Det skapar en uppfattning om informantens vardagsliv. En kvalitativ ansats medför 

möjligheter att beskriva informanternas vardagsvärld (Ibid.). Även Trost (2010) antyder att 

kvalitativ ansats lämpar sig när förståelse och uppfattning ska forskas. Trost (2010) anser att 

kvalitativ ansats är användbar om det finns intresse att studera hur informanterna handlar och 

vad som skiljer sig i deras handlingsmönster (Ibid.).  

2.1. Urval 

Vid en kvalitativ ansats är det fördelaktigt med ett heterogent urval, som innebär variation 

utan att vara avsevärt avvikande (Trost, 2010). Verksamheter för FaR med varierande 

inriktning har inkluderats i urvalsförfarandet. Två av informanterna arbetar i ett län och de 

andra två i ett annat län, vilket ger möjlighet till olika synvinklar samt variation av hur 

hälsopedagoger uppfattar sitt FaR- arbete.  

Urval sker med utgångspunkt i intensitetsurval (Patton, 2002), det vill säga informanter som 

har lång erfarenhet av FaR- arbete. Intensitetsurval motiveras med att hälsopedagoger med lite 

längre erfarenhet än andra antas berika materialet (Ibid.). Kriterier för urval bestod av: 1) 

hälsopedagog verksam inom FaR, 2) hälsopedagogisk utbildning, 3) minst sex års erfarenhet 

av FaR- arbete. Av praktiska skäl accepterades en informant med ett års erfarenhet att 

medverka i studien.  

För att finna lämpliga informanter genomfördes en internetsökning på sökmotorn ”Google” 

med sökord som ”hälsopedagog” i samband med ”fysisk aktivitet på recept” och den 
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”stad/ort” som det fanns intresse av att genomföra undersökningen i. När möjliga informanter 

påträffades kontaktades de via telefon. Intervjuaren frågade om de arbetade med fysisk 

aktivitet på recept, om de var utbildade till hälsopedagog och hur länge de hade varit 

verksamma i FaR- arbete. Därefter fick de kort en muntlig information om undersökningen 

och en förfrågan om de ville delta i en intervju. Samtliga hälsopedagoger var mycket positiva 

till att delta i undersökningen. Studien består av informanter från tre verksamheter, en 

verksamhet kan förstås som en ”förlängd arm” till friskvården och två verksamheter utgörs av 

träningsanläggningar. Två av hälsopedagogerna arbetar på samma arbetsplats och de två 

andra arbetar på varsin arbetsplats.  

2.2. Datainsamling 

Fyra halvstrukturerade intervjuer har genomförts med utgångspunkt i en intervjuguide. (se 

bilaga 2). Frågorna utformades som öppna frågor utan på förhand bestämda svarsalternativ 

(Kvale, 1997). 

Trost (2010)  hävdar att omkring fyra - fem intervjuer är rimligt att genomföra för att kunna 

hantera empiri samt få en översikt av det insamlade materialet. Detta säkerställer även att 

upprätthålla kvalitet, som studien fokuserar till att uppnå (Ibid.). Det som ytterligare motiverar 

antalet fyra intervjuer var att de bidrog med tillräcklig information till studien. En annan 

anledning var att, ett förstort urval kan försvåra tolkningar av empirin (Kvale, 1997).   

Ett missivbrev skickades via mejl till informanterna (se bilaga 1). Missivbrevet innehöll 

information om tidsaspekt samt förfrågan om godkännande för inspelning av intervjun. 

Informanterna blev även informerade om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas utan att motivera varför. Missivbrevet gav även information om att bearbetning av 

material endast kommer ske av den som genomför undersökningen samt att fiktiva namn 

kommer används genom hela processen och i uppsatsen.  

En tematiserad intervjuguide har utformats på egenhand utifrån det som ska undersökas och 

består av fem teman; ”hälsopedagogers syn på hälsa i arbetet med FaR”, ”konkreta exempel 

på hälsopedagogers arbete med FaR”, ”samarbete i arbetet med FaR”, ”hinder i FaR- arbetet” 

och ”möjligheter i FaR- arbetet”. Teman formulerades efter att bakgrunden bearbetats och 

vidare undersökning om ämnet gjorts och ett syfte formulerats (Kvale, 1997). Spontana 

följdfrågor ställdes under intervjuernas gång när så lämpat sig. För att få ett bra flyt i samtalet 

och för att motivera informanten till att berätta har frågorna utformats så att de ska vara 

lättförståeliga med vardagsspråk (Kvale, 1997).   
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En ”pilotintervju” genomfördes för att testa intervjuguiden och resulterade i ett övervägande 

om att ta bort två frågor. Detta skedde i ett försök att korta ner intervjutiden för att hålla den 

tidsaspekt som angetts i missivbrevet. De nästkommande intervjuerna blev dock en aning 

kortare och därmed beslutades under samtalens gång att inkludera samtliga frågor i intervjun. 

Pilotintervjun blev emellertid så pass bra att empirin inkluderades i resultatet. 

För att underlätta att hålla koncentration på samtalet, ämnet och informanten användes ett 

inspelnings- hjälpmedel. Kvale (1997) menar att samtalets särdrag, som ord, tonfall, pauser 

samt kroppsutryck lättare kan registreras på detta sätt, vilket det också gjorde. Det bidrog till 

en dialog, med kroppsspråk och tolkningsutbyte som är användbart när empirin ska 

behandlas. Inspelningsfunktion på mobilen användes för detta ändamål och den gav god 

kvalitet på inspelningsmaterialet. 

Intervjuerna avslutades med att intervjuaren sammanfattade samtalet och informanterna fick 

en fråga om de ville berätta något mer. Detta för att skapa ett tillfälle för informanten att lägga 

till information och förtydliga det som sagts. Det visade sig att detta var lyckosamt, då 

informanterna gav ny information och utvecklade det som sagts. 

Platsen för genomförandet av intervjuerna valdes av informanterna själva. En del samtal 

utfördes på arbetsrum och andra i personalrum. Ett av samtalen genomfördes med öppen dörr 

och med en arbetskollega till informanten i rummet intill och detta samtal blev avbrutet en 

gång. Dock verkar inte informanten ha påverkats av detta. Ytterligare ett till samtal blev 

avbrutet, men informanten visade inte heller då några tecken på att ha blivit störd.  

Intervjuerna blev längre än beräknat och genomförandet för intervjuerna pågick omkring 50- 

60 minuter. Intervjuaren uppfattade samtalen som givande och intresseväckande. Detta 

framförallt utifrån att informanterna delade med sig generöst av erfarenheter och upplevelser 

kring arbetet med FaR. Detta bidrog troligtvis till att intervjuerna blev längre än beräknat.  

De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant till utskrifter av intervjuaren själv. 

Kvale (1997) skriver att inspelade intervjuer transkriberas antigen till skriftspråk eller till 

talspråk. Efter övervägande valdes empiri att skrivas ut med talspråk. Detta då bearbetning av 

materialet senare genomförs. Talspråk tenderar att bidra till att behålla ”känslan från samtalet” 

och kan därmed också underlätta analysen.  

Data omfattar berättelser från fyra hälsopedagoger, vilka i samband med transkribering 

tillskrivits följande fingerade namn; Malin, Anna, Karin och Sofia.  
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Malin och Anna arbetar som en ”förlängd arm” till friskvården. Karin och Sofia arbetar på 

varsin anläggning. 

2.3. Dataanalys 

Det inspelade materialet lyssnades igenom, därefter har materialets utseende redigerats, 

genom att ange radavstånd 1,5 cm och höger marginalen indrag med 5 cm. Detta för att 

underlätta kodning och läsning. En tematisk tolkande analys har används vid 

analysförfarandet. Under läsningen analyserades utskriften genom att följande frågor ställdes 

till utskriften: ”vad säger informanten”, - ”hur säger informanten det hon säger”, - ”hur kan 

jag förstå det informanten säger i relation till syfte och frågeställningar”  

Dataanalysförfarandet har utförts i följande sju steg (Braun & Clarke, 2006):   

1. Bekanta dig med data: Materialet skrevs ut för att underlätta läsningen. Utskriften 

lästes igenom för att på ett aktivt sätt söka efter betydelser och mönster. Detta 

repeterades flera gånger, för att låta idéer och möjliga mönster växa fram under 

läsningen. Därefter påbörjades kodning av utskriften, det vill säga ord och meningar 

togs ut och antecknades i höger marginalen. Materialet lästes igen ännu en gång, under 

tiden antecknades kommentarer och koderna justerades. Detta för att skapa en 

grundlig förståelse för data, som underlättar analysen.   

2. Kodning: Koderna studerades för att bekanta mig med dem och för att komma 

underfund med vilka koder som var intressanta för analys, vad som var grundläggande 

och kunde användas på ett meningsfulltsätt till resultatet. Koderna överfördes till 

dator, där de skrevs med olika färger. En färg för varje informant för att kunna 

identifiera koder till just den informanten.  

3. Identifiera preliminära teman: Mindmaps och beskrivningar antecknades. Därefter 

skrevs utskriften med koderna ut och klipptes isär till mindre text bitar. Dessa textbitar 

med angivna koder har sedan sorterats så att textbitar som ansågs höra ihop klustrades 

samman till preliminära teman.  

4. Se över tema: Koder analyserades för att överväga vilka koder som skulle kunna 

kombineras för att bilda ett övergripande tema, varje tema skapade en betydelse.  

5. Granskning av tema: De preliminära temana studerades och justerades. Vissa teman 

tenderade att höra ihop och en sammanslagning av två teman gjordes. Därefter 

granskades teman för att försäkra att textbitarna bildade ett sammanhängande mönster. 
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6. Definiera och namnge tema: För att få sammanhängande berättelser organiserades 

anteckningar från data i en strävan att identifiera det som ansågs intressant. En 

detaljerad analys genomfördes och en berättelse framställdes. Författaren försäkrade 

sig om att temana och innehåll var relevant. Tema namngavs, namnen strävade efter 

att beskriva innehållet i temat, för att skapa en känsla hos läsaren om vad varje tema 

omfattar. De teman som presenteras i resultatdelen är; att främja hälsa, vem får FaR, 

hälsofrämjande i praktiken, delaktighet – en nyckel till empowerment, samarbete i 

FaR- arbetet, behov av paradigm skifte samt hinder och möjligheter.  

7. Skriva rapport: Med temana som grund skrevs resultatkapitlet fram. Författaren 

strävade efter att skapa en berättelse utifrån data och att ge läsaren ett trovärdigt 

intryck av detta i analysen. Författaren har valt citat och utdrag från data för att ge 

exempel på temat. Dessa har skrivits samman med analytiska berättelser (Ibid.). 

2.4. Etiska överväganden 

För att tillgodose informationskravet har samtliga informanter tilldelats övergripande 

information om uppsatsen och ämnet vid första kontakten via telefon (VR, 2002). Vid 

samtalet inhämtades ett samtycke från informanterna. Att ta hänsyn till informanterna genom 

hela processen, har eftersträvats. Plats och tid för intervjusamtalet har anpassats efter 

informanterna. Ett missivbrev (se bilaga 2) med information om uppsatsförfarandet skickades 

ut till samtliga informanter. Informationsbrevet omfattade uppgifter som ”konfidentialitet”, 

”nyttjandekravet” och ”samtyckeskravet”. De blev även informerade om ytterligare 

angelägenheter som ansågs kunna påverka dem till ett deltagande. Datainsamlingen har 

behandlats varsamt i strävan att informanternas identiteter ska vara oåtkomlig för 

utomstående. Under hela processen har fiktiva namn används för att tillgodose 

”konfidentialitetskravet”. Insamlat material kommer endast nyttjas och bearbetas av studenten 

själv och används uteslutande till denna uppsats (Ibid.). 

3. Resultat 

3.1. Att främja hälsa 

Informanterna berättar om flera sätt att främja utövandet av fysisk aktivitet som; vägledning 

till friskvården, samtal, uppföljning samt genom att föreslå träningsformer. Aktiviteter 

anpassas till enskilda individer, efter behov, förutsättningar och intresse. Informanterna 

omsätter recept till praktisk handling, säger de. De strävar efter att vara en hjälp till självhjälp 

till personer som fått FaR.  
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”… vi vill få igång dom som inte tränar idag, så jag tycker själv idén med fysisk aktivitet på 

recept är idealisk, för det är så lätt att bara få in folk som vill, att man faktiskt kan försöka få 

någon i alla fall som inte vill från början att ta steget in och börja motionera…” (Karin, 

hälsopedagog).  

Informanterna berättar att samtidigt som en person kan nå fördelar med fysisk aktivitet kan 

det vara bra i förebyggande syfte. Malin berättar om en person som fått FaR för knäproblem 

och sedan börjat promenera alltmer, vilket bidragit till att personen sover bättre. Vad det 

oftast handlar om är att ändra ett beteende innan ytterligare problem uppstår, säger Malin.   

Karin berättar att hälsofrämjande för henne handlar om att personer ska komma igång med 

träning och utföra aktiviteter de tycker är roliga. Hon brukar hjälpa till att hitta aktiviteter, 

även om dessa inte finns på anläggningen där Karin själv arbetar. Det är huvudsaken att 

personerna rör på sig, säger hon.  

Hälsopedagogerna arbetar med varierande träningsformer och intensitet och kan på så sätt nå 

många individer. Simning och vattengympa är aktiviteter som förekommer i Sofias FaR- 

arbete. Hon erbjuder även personer gruppträning på land och på gym vid andra anläggningar. 

Det finns även möjlighet för personer med hälsoproblem att träna på basnivå, där FaR- 

utbildad personal leder träningspassen. Hon berättar att det är viktigt att personer som får FaR 

börjar träna på basnivå.  

Karin berättar att hon kan erbjuda aktiviteter utifrån ett kort utformat för personer som fått 

FaR. Tanken med kortet är att det ska öppna upp för lite lugnare pass och innehålla utvalda 

träningsformer, som yoga och gympa. Karin berättar att hon är för och emot kortet då det inte 

finns träningsformer som passar alla individer. Anna och Malin fungerar som en ”förlängd 

arm” mellan förskrivare och personer som fått FaR. De hjälper personer till aktiviteter de 

utför på egen hand eller i friskvården.  

3.2. Vem får FaR 

Det går inte att peka ut målgruppen som får FaR utan det är personer med olika diagnoser, 

kön, ålder och samhällsgrupper som nås. Anna säger att det är alla sorters människor som kan 

få FaR; välutbildade, lågutbildade, arbetslösa och personer med hög status arbeten. Det 

varierar för informanterna vilka diagnoser som de möter i sitt arbete. 
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Informanterna möter personer med; högt blodtryck, övervikt, diabetes, stress, psykisk ohälsa, 

neurologiska tillstånd, Parkinson, MS, kronisk sjukdom, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, 

fibromyalgi och artros. Personer som haft hjärtinfarkt, personer med ADHD, reumatiker och 

personer som ska rehabiliteras kan få FaR. Det kan även förskrivas FaR till personer som är 

träningsvana men har fått receptet för att de har en knäskada och behöver komma igång med 

träningen igen. Många inaktiva - otränade eller personer som aldrig tränat förut får FaR. FaR 

för psykisk ohälsa ökar, berättar Karin som upplever att FaR- recept för stress och depression 

blivit allt vanligare. Hon möter allt fler unga personer, berättar hon.  

Informanterna berättar att de möter flest kvinnor i sitt arbete. Anna hävdar att omkring 70 

procent av de personer hon möter i arbetet med FaR är kvinnor och 30 procent är män.  

3.3. Hälsofrämjande i praktiken  

Det går att vinna mycket på att förmedla socialt stöd och uppföljningarna hävdar Sofia och 

berättar om ett tidigare fall. Personen hade diagnosen KOL och behövde stöd för att komma 

igång och träna. Sofia hade regelbundna träffar och uppföljningar med personen, vilket blev 

nyckel till att personen blev fysiskt aktiv. Karin berättar om en person som hade väldigt svårt 

att komma igång, med olika ursäkter för att hon inte hade tränat. Karin fortsatte att ringa upp 

personen flera gånger och berättar att dessa uppföljningar tillslut fick personen att börja träna 

och fick ett intresse för träning. Anna strävar efter att vara en samtalspart åt personen, säger 

hon. 

”det är alltid jätte viktigt i alla samtal att plocka upp något positivt som jag kan återkoppla 

till personen, det är nog en framgångsfaktor om jag ska säga något, jag noterar alltid något 

som jag sen tar upp i samtalet…” (Anna, hälsopedagog) 

Transteoretiska 
1
 modellen anges som ett verktyg i informanternas arbete med FaR. Malin 

och Karin berättar att de använder modellen till att a) bedöma var i 

beteendeförändringsprocessen personen befinner sig b) personens inställning till FaR och till 

att börja träna. De flesta personer som Malin möter befinner sig i ”förberedelse- stadiet” 
2
, 

hävdar Malin. För vissa personer fungerar FaR som en hjälp till att komma igång. Personer 

                                                             
1
 Stages of Change (Transtheoretical) Model används när en person ska genomgå en beteendeförändring (Rimer, 

Viswanath, & Glanz, 2008). Det innebär en process där personen genomgår olika stadier; ej 

begrundande/förnekelse, betraktande, förberedelse, åtgärd, underhåll. 

2
 Förberedelse stadiet innebär att personen funderar på att sätta igång med att träna och har börjat ändra sitt 

beteende i den riktningen. Personen behöver hjälp att planera hur den ska genomföra en beteendeförändring och 

börja träna. Den behöver hjälp att sätta upp mål för att nå dit (Ibid.).   
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som får FaR inser att de behöver bli fysiskt aktiva när de fått receptet. Många kan behöva 

mycket kontakt med henne, för att börja träna. Det finns även de personer som inte alls kan 

tänka sig att träna, fortsätter Malin.  

Informanterna möter personer med varierande motivation. Anna berättar att en del personer 

endast behöver information och förslag om möjliga aktiviteter som kan utföras för att komma 

igång med träningen. För de som är omotiverade kan mycket motiverande samtal krävas. 

Sofia berättar att de personer hon möter i regel är positiva och vill börja träna. 

Samtal är förekommande i samtliga informanters arbete. Anna och Malin använder sig av 

motiverande samtal i mötet med personer som fått FaR. I stort sett handlar det om att få 

personen att berätta själv och undvika att fråga ut personen. Det gör Anna genom att ställa 

öppna frågor till personen, säger hon.  

3.4. Delaktighet – en nyckel till empowerment 

Beslut kring vilka aktiviteter som ska utföras fattas i dialog mellan hälsopedagog och 

personen som fått FaR. I informanternas berättelser går delaktighet att utkristallisera som 

centralt och viktigt, som en förutsättning att lyckas. Dialog delaktiggör personer som fått FaR 

och blir betydelsefullt, inte minst som en förutsättning för att utgå från den enskilda individen. 

Informanterna hävdar att de strävar efter att vara lyhörda i dialog med personerna. Malin 

berättar att hennes samtal sker över telefon, då är det extra viktigt att bekräfta och respektera 

vad personen säger. Hon strävar att utgå från personen, säger hon och som exempel anges att 

hon anpassar sitt tonläge efter den hon talar med. Det är även viktigt att välja sina ord rätt, 

säger Malin då kroppsspråket uteblir i telefonsamtal.  

Anna berättar att hon strävar efter att få till en dialog med personen, genom att skapa en 

relation. Att skapa tillit och förtroende är A och O säger Anna. Det är viktigt att uppfatta de 

signaler personen sänder och då kan hon behöva vänta in personer, säger hon. Först därefter 

kan de börja arbeta tillsammans. Informanterna förmedlar att de ska fungera som en hjälp till 

självhjälp och som en medmänniska för personer som får FaR.  

”Det intressanta med vårt arbete när man arbetar med FaR är att jag ska göra så lite som 

möjligt, jag ska få personen att själv tänka och fundera vad den kan göra” (Anna, 

hälsopedagog)  
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Det är viktigt att undvika skuld- och skambeläggande, hävdar Malin. Snarare handlar det om 

att uppmuntra till reflektion.  

”Du kan ju försöka men då har du inte riktigt bestämt dig. Du kan hoppas på att du ska ut 

och promenera, men du kan lika gärna gå och köpa en trisslott och hoppas att du ska bli 

miljonär. Det är något du inte styr över, om det blir fint väder eller om du vinner på triss, det 

kan du hoppas på. Men om du ska hoppas på att du ska motionera, det är inget som kanske 

bara sker utan där måste du göra ett aktivt val och en aktiv handling” (Malin, 

Hälsopedagog). 

Malin överväger sina ord och väljer vilka personer som hon kan diskutera så här med, berättar 

Malin. Hon har lyckats bra med personer som hon kan diskutera så här med och när personer 

känner att de kan, berättar hon. Detta handlar om ”empowerment”, säger Malin.   

Som hälsopedagog är det viktigt att tänka på vad personen vill och inte vad hon själv vill, 

berättar Anna. Hon hävdar att hälsopedagoger vill så mycket gentemot personerna, men det 

spelar ingen roll vad hon själv vill. Det är viktigt att tänka på att inte lägga in egna värderingar 

eller tala om för personer vad hon tycker att de ska göra. För hon får aldrig vilja åt någon 

person. 

”Jag har ganska tydliga exempel på hur jag gjort när det inte blivit bra, för de fastnar och de 

kommer man ihåg och det jag gjorde när jag var ganska ny här och hade ett samtal med en 

kvinna och så hör jag mig själv säga [jag tycker att du ska] och precis när jag säger det fast 

att jag sitter i telefonen ser jag framför mig den här rullgardinen gå ner och fick ett jätte 

motstånd” (Anna, Hälsopedagog). 

Ibland händer det att personer istället för att ta kontroll över situationen, förskjuter ansvaret på 

någon annan person, inom sjukvården säger Anna. Det finns personer som lever i förnekelse 

och inte kan se att de själva har ansvar och kan påverka sin situation. 

”… vår uppgift är att försöka få personer att förstå att: du kan ta kontrollen över det här och 

bör göra det för att komma vidare. Jag kan aldrig ordna det här åt dig, det är du i slutändan 

som ska utföra den här fysiska aktiviteten, ingen annan…” (Anna, hälsopedagog) 

Personer som inte tar kontroll, handlar troligtvis om att de har en låg tilltro till sin egen 

förmåga och tror sig behöva mycket hjälp, berättar Anna. När personer tar kontroll förbättras i 

regel deras situation. Vad det handlar om är att få personer att våga börja träna. Många 
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personer vill bli sedda och har ett stort behov av att träffas, de vill gärna träna tillsammans 

med hälsopedagogen, berättar Karin. Tillskillnad från detta, berättar Malin, att hon ser en 

fördel att föra samtal via telefon då personerna förblir anonyma.  

Malin berättar att hon deltar i ett utvecklingsarbete om FaR. Hon strävar efter att framföra 

olika hinder som verksamheten brottas med till sin uppdragsgivare, exempelvis hur de ska 

hantera FaR med personer som inte kan svenska eller personer med funktionshinder. Anna 

berättar att hon upplever sig ha ett bra stöd från landstinget i arbetet med FaR:  

”… vi har ett otroligt stöd här i vårat landsting, i och med att vi är hälsopedagoger, de har 

förstått värdet av det här…” (Anna, hälsopedagog). 

3.5. Samarbete i FaR- arbetet  

Hälsopedagogerna samarbetar med en rad olika yrkeskategorier, med förvaltningen och 

landstingen samt med FaR- nätverket. Den legitimerade personal som förskriver fysisk 

aktivitet på recept omfattar yrkeskategorierna läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor. 

Därutöver samarbetar vissa hälsopedagoger med arbetsterapeuter och kuratorer. 

Idrottsföreningar, ideella föreningar och privata aktörer som tillhandahåller träning av något 

slag är också samarbetspartners. Här ingår yrkeskategorier som personliga tränare, 

gyminstruktörer och aktivitetsledare. 

Hälsopedagogerna kan upplevas som ”spindeln i nätet” i samarbetet. De tar emot och hjälper 

personer som har fått FaR förskrivet av legitimerad personal. På vilket sätt informanterna har 

kontakt med vården varierar. Sofia berättar att hennes ansvar i samarbetet är att hålla 

kontakten med vården och informera om det utbudet hon kan erbjuda. Karin berättar att 

vården ibland mejlar henne namn och telefonnummer på personer som fått FaR, som hon får 

kontakta. Hon hävdar att hennes ansvar i samarbetet innebär att få tag i en blivande motionär 

och försöka få den att bli fysiskt aktiv. Malins ansvar i samarbetet är att ta tag i de problem 

som hon stöter på i sitt arbete och lyfta dessa frågor till sin uppdragsgivare, berättar Malin.  

”Eftersom vi har kontakt med alla delar, vi är de enda som har det, får vi en annan överblick 

och då är det viktigt att vi lyfter problemen som vi stöter på, till vår uppdragsgivare, till 

primärvården och landstinget. För att vi ska fortsätta utvecklas och göra ett bra arbete” 

(Malin, hälsopedagog). 

Det framkommer att de inblandade yrkeskategorierna har nytta av varandras kompetenser. 

Informanterna hävdar att förskrivarna har uppföljningsansvaret för personerna som fått FaR. 
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Ibland hör förskrivarna av sig till Malin och frågar om praktiska angelägenheter kring 

receptet, berättar Malin.   

Anna berättar att hon strävar efter att vara lyhörd gentemot personerna som har fått FaR och 

försöker fånga upp frågor och funderingar som personen har för att kunna återrapportera 

”rätt” saker till vården. Det händer dock att frågorna berör sjukvård. Det är viktigt att klargöra 

att hälsopedagoger arbetar med friskvård och att sjukdelen är läkares ansvar, berättar Sofia. 

Anna får ofta frågor om medicinsk art. Då blir det viktigt att vara tydligt med vad som faller 

utanför hennes kompetensområde, för Anna kan inte eller får inte svara på sådana frågor. Det 

är vården som har det medicinska ansvaret för personerna, säger Anna.  

3.6. Behov av paradigm skifte 

Samtidigt som informanterna hävdar att de är nöjda med samarbetet påtalas brister. Hur 

samarbetet fungerar, beror på vilka de arbetar med, säger Malin. Anna är däremot nöjd och 

säger att samarbetet fungerar mycket bra. 

Karin berättar att det behövs ett större samarbete med vårdcentraler för att nå de personer som 

har fått ett FaR- recept och som inte har börjat träna. När vårdcentralen skickar personerna till 

träningsanläggningen blir det lättare för Karin att komma i kontakt med personer som har fått 

FaR, berättar hon. 

 Förskrivarna och hälsopedagogerna arbetar i olika världar, förskrivarna har sin verklighet 

med tidspress och svårigheter att sitta ned med patienten. Ibland hinner de inte skriva FaR- 

recept, berättar Malin. Målen med FaR är gemensamma för förskrivare och hälsopedagoger; 

att personer ska få FaR och att förskrivningen ska öka. Trots detta verkar inte förskrivarna 

anamma strategin. Förskrivarna tycks enligt Malin resonera på följande sätt:  

”… det är jätte bra att det finns men nej det är inte den vägen jag ska gå att skriva recept 

utan det får någon annan göra, jag pratade ju med personen att den skulle röra sig.” (Malin, 

hälsopedagog) 

Sofia berättar om när FaR startade, då visste inte vårdcentralen vad FaR var. FaR var inte 

implementerat i vården vilket blev ett hinder som försvårade möjligheterna att nå målgruppen. 

Läkarna hade kanske inte tid med FaR förskrivning. Landstinget har insett nödvändigheten i 

att satsa på FaR. Utveckling har skett, säger Sofia och att samarbetet med vården fungerar bra. 

Hon hävdar att läkare nåtts av kunskap om FaR och allt oftare väljer läkare att skriva FaR 
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istället för andra recept. Sofia har vården med sig, berättar hon och detta sedan några år 

tillbaka. Hon ger uttryck för att FaR har ökat.  

”… nu känns det som att vi är med all- i- hopa på tåget även vården. Det är ju de som skriver 

recepten, det har ju blivit jätte positivt, nu när de är med sedan några år tillbaka, nu kommer 

recept var och varannan dag.” (Sofia, hälsopedagog)  

Malin säger att hon upplever att vårdpersonal är väldigt inriktade på sjukvård och Anna 

hävdar att det behövs mer hälsopedagogik inom vården: 

”… jag kan se att det behövs mycket mer hälsopedagogik inom vården för att nå fram. 

Vårdpersonalen har inte den här kunskapen, men den är nyckeln anser jag för att kunna 

hjälpa människor.” (Anna, hälsopedagog). 

Pedagogiken behövs både på individ- och organisationsnivå, säger Anna. Hon berättar att den 

pedagogiska kunskapen är viktig för att implementera FaR hos vårdpersonal. För att kunna ge 

dem information på ett sätt så att de blir övertygande om deras arbetsmodell. Det handlar om 

en beteendeförändring hos personalen, som har arbetat på ett sätt under en längre tid och ska 

ta till sig en ny arbetsmetod, fortsätter Anna. Hon berättar även att kommunen försvårar 

möjligheterna att omsätta FaR i praktiken, då de inte arbetar med FaR. Hon hävdar att de 

knappt vet vad FaR är.  

3.7. Hinder och möjligheter 

Det finns delade meningar angående hinder och möjligheter i arbetet med FaR. Malin ger 

uttryck för att det är omöjligt att inte stöta på hinder samtidigt som Sofia ger uttryck för att det 

inte finns något hinder i hennes arbete. 

I Malins utvecklingsarbete stöter hon på flera hinder a) hur ska arbetet med personer som inte 

kan prata svenska utformas, b) hur ska arbetet med barn utformas c) hur ska utvecklingen i 

medicinsk kontext bli möjlig d) hur ska verksamheten nå personer med funktionshinder.  

Verksamheten ligger i framkant när det gäller verksamhetsutveckling, säger Malin, vilket hon 

tycker förklarar de problem hon stöter på. Det finns ingen verksamhet att rådfråga, de är först. 

Anna är inne på samma spår som Malin, hon berättar att landstinget når patienter som hon inte 

tror att andra landsting når ut till. Även hon betonar avsaknaden av erfarenhetsutbyte. Genom 

att nätverka försöker de åstadkomma erfarenhetsutbyte, men samsynen kring FaR är dålig, 
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hävdar Anna vilket gör det tungt för dem att som arbetar med FaR. Sofia beskriver däremot 

att arbetet med FaR är inarbetat och att samarbetet fungerar bra, hon ser inga hinder.  

Samtliga informanter berättar att deras hälsopedagogiska utbildning svarar upp mot 

kompetensbehovet i det praktiska arbetet med FaR. Dock berättar Malin att hon misstänker att 

en känsla av osäkerhet kring motiverande samtal hade infunnit sig om hon arbetat med FaR 

när hon varit helt ny examinerad. Det framkommer att motiverande samtal inte var stor del i 

hennes utbildning. Anna är inne på samma spår och hävdar att motiverande samtal bör ingå i 

utbildningen, mycket mer än vad det gjorde i hennes utbildning: 

”… det är en gåta för mig varför inte motiverande samtal är en självklarhet i utbildningen 

och mer än det är…” (Anna, hälsopedagog)  

Sofia hävdar att hennes grundutbildning motsvarar väl de behov hennes FaR- arbete ställer på 

henne.   

Hälsopedagoger tenderar vara en okänd yrkesroll bland professioner och personer som fått 

FaR, vilket informanterna upplever som ett hinder. Informanterna får frågor från vårdcentraler 

om vad hälsopedagoger gör och vad de har för utbildning. Det händer även att personer som 

fått FaR ifrågasätter vad hälsopedagoger kan hjälpa dem med.  

Karin berättar om utbudet av träningsformer som hon kan erbjuda personer som fått FaR, 

vilket hon upplever som ett hinder. Just för att träningsformerna är begränsade, de passar inte 

alla personer. Karin säger även att hon upplever tidsbristen som ett stort hinder. Hon har svårt 

att tillgodose alla de personer som vill träffas och träna med henne.  

Informanterna berättar att pedagogiken har stor betydelse för möjligheterna att nå resultat i 

arbetet med FaR. Pedagogiken blir användbar i alla situationer i samtal med personer som fått 

FaR och i mötet med förskrivare. Dessutom har pedagogiken betydelse i samverkan mellan 

övrig personal. Kompetensområdet behövs och den pedagogiska utbildningen ska inte 

underskattas, säger Malin. Hälsopedagoger har kunskap om att presentera saker och förstå att 

alla människor har otroligt olika behov, berättar Anna. Hon hävdar även att personal inom 

vården inte har det pedagogiska tänket, vilket hälsopedagoger representerar, fortsätter Anna. 

”Jag upplever i vården att man oftast säger samma sak på samma sätt till alla och så blir 

man lite förvånad att det inte funkar.” (Anna, hälsopedagog) 
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Det handlar om att bilda sig en uppfattning om personers tillvaro, vilka förutsättningar som 

finns och inkludera hälsans bestämningsfaktorer, berättar Anna.  

”Vi har den kunskapen som hälsopedagoger att se helheten..” (Anna, hälsopedagog) 

Med en pedagogisk utgångspunkt kan hälsopedagoger utgå från patientens synvinkel och 

behov. Malin berättar:  

”Man märker när man pratar med vårdpersonal att vi hälsopedagoger ser saker på ett annat 

sätt. De kan vara väldigt snäva och tänka på sjukvård…” (Malin, hälsopedagog) 

Malin berättar att hälsopedagoger har ett helhetsperspektiv som andra yrkeskategorier inte 

har. Hälsopedagoger kan se helheten och inte bara till en sak som hon antyder att 

vårdpersonal gör. Hälsopedagoger har en bred grund och kan lite om olika saker inom hälsa, 

på så sätt kan de bidra med en helhetsförståelse, berättar Karin. Det viktigaste i FaR- arbetet 

är att hälsopedagoger har det holistiska synsättet, fortsätter hon.  

”.. man måste vara tränad i det här kritiska tänket, som vi får i utbildningen. Det är oerhört 

viktigt när man arbetar med hälsa.” (Anna, hälsopedagog) 

Högskoleutbildningen är viktig säger Anna, att grunda arbetet på vetenskap och kunna kritiskt 

granska råd och idéer. 

4. Diskussion 

4.1. Metoddiskussion 

Metoden lämpade sig väl för denna studie, vars avsikt har varit att bidra till bättre förståelse 

om informantens livsvärld, med fokus på FaR.   

Kvale (1997) och Sandelowski (1986) hävdar att det är svårt att generalisera kvalitativa 

studier. Kvale (1997) skriver att det beror på att antalet informanter är få. Enligt Sandelowski 

(1986) ingår varje undersökning i sin egen kontext med särskilda informanter och en särskild 

forskare. Generalisering är dock inte helt omöjligt säger hon (Ibid.). 

Intervjuerna pågick längre än den uppskattade tiden som angetts i missivbrevet. Å andra sidan 

uppfattade intervjuaren det som att informanterna gärna ville dela med sig av erfarenheter. 

Det upplevdes därför inte som att informanterna misstyckte att samtalen tog längre tid än 

beräknat. Samtalen skedde under olika förutsättningar, då två av samtalen blev avbrutna och 
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en av intervjuerna skedde med öppen dörr med en kollega i rummet intill. Intervjuarens 

bedömning är att detta inte nämnvärt påverkat informanterna. 

Informanternas aktivitetsgrad under intervjuerna blir lite mer begripligt när hänsyn tas till 

deras arbetserfarenhet av det studerade ämnet, de har varit verksamma i FaR omkring; 12 år, 

10 år, 6 år och 1 år. Att just dessa informationsrika informanter blev möjliga tillskrivs dels 

intervjufrågornas utformning, som öppnade upp för informanternas berättelser och dels 

urvalet som genomfördes med hjälp av intensitetsurval.  

Den insamlade empirin ansågs tillräcklig efter att fyra intervjusamtal genomförts. Stora delar 

av de data som samlades in under den fjärde intervjun påminde om tidigare datainsamling. 

Det kom inte fram så mycket nytt, vilket tyder på att mättnad hade infunnit sig (Kvale, 1997). 

Förhoppningen om att urvalsförfarandet skulle bidra till varierande synsätt på FaR, visade sig 

fungera. 

Som ett led i en strävan att avdramatisera ”intervjusituationen” etablerades ett informellt 

förhållningssätt, där informanten gavs stort utrymme till att berätta. Glädjande nog tog 

informanterna utrymmet i anspråk med generösa beskrivningar av arbetssituationens 

livsvärld. Möjligtvis kan avståndet mellan informant och intervjuaren ha minskat en aning 

som resultat av detta. Enligt Sandelowski (1986) ska ett reducerat avstånd minska konstgjorda 

linjer och suddar därmed ut skillnader mellan subjektivitet och objektivitet.  

Sandelowski (1986) föreslår begreppet fittingness för att benämna resultat som passar in med 

yttre omständigheter, vilket därmed stärker resultatens trovärdighet. Begreppet fittingness kan 

med fördel tillämpas på resultatbeskrivningen i den här studien. Med begreppets hjälp går det 

dessutom att hävda att studien är generaliserbar. Studien kan användas som inspirationskälla 

för diskussion vid FaR- nätverk. I en framtid forskning kan informanterna i en 

fokusgruppintervju diskutera FaR med utgångspunkt i resultatet från denna studie. På så sätt 

skapas ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och FaR- arbetet kan därmed vidareutvecklas.   

Med auditability avser Sandelowski (1986) att läsaren ska kunna följa tillvägagångssättet från 

början till slut; vilka resonemang och beslut som fattats vid genomförandet. Auditability är ett 

kriterium på stringens som eftersträvas. Med noggranna beskrivningar av tillvägagångssättet, 

motivering av de val som gjorts, urvalsproceduren och vilka informanter som ingår i studien 

kan kriteriet uppnås (Ibid.).   
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 En annan styrka med studien är att författaren har strävat efter att noggrant följa de olika 

stegen som ingår i en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Avsikten har varit att stärka 

resultatets trovärdighet samtidigt som det gav förhoppningar om att även läsaren skulle nå en 

ökad förståelse om hur analysförfarandet gått tillväga och därmed bidra till trovärdighet.  

Som tidigare nämnts i metodavsnittet valde författaren att avsluta varje intervjusamtal med en 

sammanfattning, som följdes med frågan om något fanns att klargöra och förtydliga. Detta 

utvecklades till en punkt i intervjuerna som informanterna tog fasta på för att fylla i och leda 

resonemanget i vidare banor, vilket kan påminna om vad (Agar & MacDonald, 1995) 

beskriver i termer av att borra sig djupare i informanternas förståelseskikt. 

4.2. Resultatdiskussion  

Resultatet visar att hälsopedagoger fyller en central funktion i arbetet med FaR, med 

metaforen ”spindeln i nätet” kan de beskrivas som samarbetspartner och har en betydelsefull 

uppgift för att arbetet med FaR ska fungera (FHI, 2011:30). De samordnar större delen av 

kontakter och relationer mellan patientgrupper och samhällets resurser, framförallt inom 

hälso- och sjukvård.  

Empowerment och hälsa handlar enligt Askheim (2003) om att individer själva tillåts styra 

och påverka beteendeförändringar och därmed får kontroll över sin hälsa. Förhållningssätt där 

enskilda personer görs delaktiga i processer och genomförande utmanar yrkespraktik som 

agerar utifrån auktoritet och maktposition, exempelvis läkare (Askheim, 2003). Yrkesgrupper, 

oavsett vilka, bör sträva efter att agera samarbetspartner till personerna, först då kan 

personerna delta aktivt i formandet av sin hälsa (Ibid.). I resultatet visar hälsopedagoger prov 

på att öppna upp för dialog med personer, medvetandegöra, och skapa förståelse för att 

personerna själva ska kunna påverka sin situation och därmed sin hälsa. Hälsopedagoger är 

öppna, samarbetar, visar respekt och har förmåga att kommunicera, förstå och tolka personers 

situationer, vilket därmed bevisar att ”empowerment” är inkluderat i hälsopedagogernas 

arbetssätt med FaR. Detta överensstämmer med tidigare forskning på området (Korp, 2002). 

Hälsopedagogernas förhållningssätt i FaR- arbetet kan ses som en möjlighet till att personer 

som har fått FaR genomgår en beteendeförändring och blir fysiskt aktiva.    

Möjligheter i FaR- arbetet innefattar hälsopedagogernas kompetenser; pedagogik, helhetssyn 

och kritiskt tänkande, vilka kan betraktas som unika för denna yrkeskategori. Dessa 

kompetenser stämmer överrens med tidigare forskning (Korp, 2002). Hälsopedagoger besitter 

kompetens som inte finns inom hälso- och sjukvården som är betydelsefull för att besegra det 
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folkhälsoproblem och den ojämlikhet som råder i Sverige. I resultatet framkommer att 

avsaknad av pedagogisk kompetens är en brist i hälso- och sjukvården. Den pedagogiska 

kompetens som hälsopedagogerna har, att kunna se saker från andra personers perspektiv, 

vilket kallas för ”hermeneutiskt kompetens” (Askheim, 2003), vore ett värdefullt komplement 

till hälso- och sjukvården. Denna kompetens är enligt Askheim (2003) betydelsefull i arbetet 

med att utjämna ojämlikheter i hälsa. Genom att nå ut till personer och grupper som tidigare 

varit svåra att nå (Ibid.), kan FaR- arbetet bidra, om så bara någon grad, till att skapa 

jämlikhet i samhället. Askheim (2003) hävdar att denna kompetens kan minska grupperingar i 

samhället (Ibid.). Hälsopedagoger kan utgöra ett viktigt komplement i vården, med deras 

pedagogiska kompetens. Samtal är en del av informanternas arbete, de kan därmed underlätta 

för förskrivare, som enligt resultatet kan uppleva att de inte hinner samtala med personer som 

fått FaR.   

Tidigare forskning visar att samtalsteknik (Socialstyrelsen, 2011) och motiverande samtal 

(FHI, 2007:01) är ytterligare brister i hälso- och sjukvården. Det saknas profession inom 

hälso- och sjukvården som har ansvar för detta. Informanterna anser samtidigt som tidigare 

forskning hävdar (FHI, 2007:01) att motiverande samtal är en betydelsefull byggsten för att 

främja till fysisk aktivitet (Ibid.). Det behövs professioner som har kompetens inom 

motiverande samtal. Hälsopedagoger skulle kunna motsvara detta. Genom att göra 

motiverande samtal till en självklar del i alla hälsopedagogiska utbildningar, kan 

hälsopedagoger få tillräckligt med förutsättningar som krävs för att främja till fysisk aktivitet.  

 

I resultatet framkommer att ett användbart verktyg i FaR- arbetet förutom motiverande samtal 

är Transteoretiska modellen (Stages of change model). Tidigare forskning visar att denna 

modell utvecklades inom ramen för ”den nya folkhälsan” med avsikt att förändra enskilda 

individers livsstil och samtidigt ta hänsyn till socio- och ekonomiska omständigheter (Baum, 

2003).  

 

Tidigare forskning visar att hälsofrämjande insatser (SOU, 2007/08:110), med influenser av 

empowerment, så som FaR bör främjas i folkhälsoarbetet. Resultatet visar att hälsopedagoger 

anammar dessa insatser, vilket även kan likställas med en tidigare studie (Korp, 2002). Å 

andra sidan framkommer det i resultatet, att bland andra kommun och hälso- och sjukvården 

inte hunnit i fatt denna utveckling och kan utgöra hinder i hälsopedagogernas arbete.  
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I resultaten blir vårdpersonalens tidbrist samt medicinska synsätt och hälsopedagogens 

okända yrkesroll framträdande hinder i hälsopedagogernas arbete med FaR, vilket kan 

relateras med tidigare forskning (Johansson, 2010, Korp, 2002). Tidsbrist framkommer som 

ett centralt hinder, både informanterna själva och deras samarbetspartners, som läkare är 

drabbade av detta. Enligt en studie försvårar en pressad arbetssituation samt bristande 

riktlinjer i verksamheten och otydliga mål i hälso- och sjukvårdens organisation 

hälsofrämjande strävan (Johansson, 2010).  

Hälso- och sjukvården tenderar försvåra hälsopedagogernas arbete, genom ett biomedicinskt 

synsätt i verksamheten (Johansson, 2010), vilket troligtvis är en bidragande faktor till det 

traditionella tänkande på sjukdom som återkommer i resultatet. Dessa tankar tillskrivs främst 

hälsopedagogernas samarbetspartners, vilket också bekräftas i tidigare studier (Korp, 2002). 

Läkare är en yrkesprofession som är mindre benägna att arbeta hälsofrämjande än andra 

professioner (Johansson, 2010). Enligt Berlin och Kastberg, (2011) har läkare makt och 

inflytande inom hälso- och sjukvården, med medicinsk kunskap och förskrivningsrätt (Ibid.). I 

resultatet uttrycks tveksamheter om huruvida förskrivare delar hälsopedagogers ambitioner 

angående FaR. Korp (2002) pekar på motstånd mot pågående omvandling i en mer 

hälsofrämjande riktning kan bottna i ”rädsla för förändringar”. Det hälsofrämjande 

paradigmet representerar en holistisk kunskapssyn, vilket indirekt kan upplevas som ett hot 

från en medicinsk utgångspunkt. Rädsla kan förknippas med eventuell framtida förlust av 

kontroll och organisatorisk maktposition (Askheim, 2003).  

I nuvarande organisation inom hälso- och sjukvården kan läkare påverka hur resurser används 

(Berlin & Kastberg, 2011). Vidare utgör läkarnas starka ställning svårigheter för politiker att 

styra hälso- och sjukvården (Ibid.). Attityder hos läkare och andra yrken som ifrågasätter idén 

med en hälsofrämjande inriktning av arbetet kan utgöra ett stort hinder i hälsopedagogernas 

FaR- arbete. En stor utmaning kan förknippas med hälsopedagogers arbete med att 

implementera FaR i vården, ett betydelsefullt arbete som i en förlängning rymmer potential att 

förbättra folkhälsan bland stora grupper av människor.  

Resultatet visar att det medicinska synsättet även råder hos många personer som 

hälsopedagogerna möter, som kan vara en följd av den medicinska framväxten. Det kan bidra 

till det resultatet säger att personer inte tar kontroll över sin situation, de tror inte att de kan 

klara av att främja hälsa, utan tror att det måste ha hjälp. Detta kan vara bakomliggande 

anledningar till att personer känner sig omotiverade till FaR. Enligt Ewles och Simnet (2003) 
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har många personer i frånsagt ansvar för sin hälsa och lagt över ansvaret åt den medicinska 

vetenskapen. Å andra sidan säger litteratur att sedan 90-talet har ansvaret på hälsa alltmer 

förlagts på individerna själva (Sundin, 2005).  

Ett påtagligt hinder som antyds i resultatet är att yrkeskategorin hälsopedagog är relativt 

okänd i arbetslivet, vilket kan relateras till okunskap. Detta bekräftas i tidigare forskning som 

visar att hälsopedagogernas samarbetspartners saknar kunskap om vad hälsopedagoger gör 

(Korp, 2002), eller vad hälsopedagoger har för kunskap och utbildning. Detta kan resultera i 

att hälsopedagoger inte blir tagna på allvar eller möts med avsaknad respekt. När 

hälsopedagoger blir mer efterfrågade ökar förutsättningarna för att yrkesgruppen möts med 

respekt (Korp, 2002). Korp (2002) menar att det finns behov av att klargöra 

hälsopedagogernas kompetensområde och yrkesroll. Det framkommer i en studie att 

hälsopedagogerna själva anser det som nödvändigt att yrkesgruppen förtydligas (Ibid.). 

Tidigare forskning visar att personalgrupper inom hälso- och sjukvården är medvetna om det 

medicinska synsättet på hälsa som genomsyrar i hälso- och sjukvården (Johansson, 2010). 

Vad som är mer förvånade är att en del av personalen samtidigt efterfrågar mer 

hälsofrämjande fokus (Ibid.). Organisationen som sådan utgör med andra ord ett stort hinder i 

den pågående omvandlingen i riktning mot en allt mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

Även om problemet kan identifieras till specifika yrkesgrupper och enskilda personer ska 

hindren framförallt kopplas till ett organisatoriskt överordnat plan. Tidigare forskning visar att 

hälsopedagoger har ett självständigt arbete och upplever låg grad av styrning 

”ovanifrån”(Korp, 2002). De hälsopedagoger som arbetar inom vården upplever högre grad 

av styrning än de som arbetar inom hälsoarbeten (Ibid.).  

De hinder som framkommer i resultatet kan utgöra svårigheter att implementera FaR i hälso- 

och sjukvårdens arbete, vilket tenderar att bromsa upp pågående omvandling av hälso- och 

sjukvården i en mer hälsofrämjande inriktning. Ett paradigmskifte är förestående, med allt 

mer fokus på friskvård.  

Resultatet tydliggör att samarbetet med vården och förskrivare är centralt för möjligheterna att 

i det stora hela utveckla FaR verksamheten. Förskrivares ställningstagande blir avgörande för 

om hälso- och sjukvården kommer i kontakt med stora grupper av människor eller inte (SOU, 

2007/08:110). Det är genom att nå de samhällsgrupper som är i störst behov av fysisk aktivitet 

(FHI, 2007:01) som hälsopedagogernas kompetens blir användbar. Det som talar för detta är 
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den ”förnyade folkhälsopolitiken”, som främjar hälsofrämjande insatser så som FaR i hälso- 

och sjukvården (SOU, 2007/08:110).  

5. Slutsats 

Denna studie indikerar att hälsopedagogers kompetens utgör möjligheter i FaR- arbetet. Med 

pedagogisk kompetens och helhetssyn, tas utgångspunkt i den situation enskilda individer och 

grupper befinner sig. Först därifrån blir beteendeförändring möjlig. Hälsopedagoger har 

möjlighet att implementera FaR i vården, vilket behövs för att få en bättre samsyn kring FaR. 

Hälsopedagoger utgör en betydelsefull funktion i den samordning som krävs för 

implementering av FaR i vården (FHI, 2011:30).  

Resultatet tyder på att hälso- och sjukvården bör anamma hälsofrämjande insatser i större 

utsträckning, för att få ett fungerande FaR- arbete. Studien indikerar att förskrivarnas 

förhållningssätt och syn på FaR utgör hinder i hälsopedagogernas arbete. Allt tyder på att 

hälsopedagoger är en okänd yrkeskategori, vilket utgör ytterligare ett hinder och hämmar 

deras FaR- arbete. Hälsopedagogers yrkesroll bör erkännas av allmänheten och bemötas med 

större aktning.  

Ett bättre samarbete mellan hälsopedagoger, vården och andra yrkeskategorier är nödvändigt 

för att FaR ska utvecklas. Hälsopedagoger har möjlighet att medverka till ett effektivt 

folkhälsoarbete. Studien indikerar att hälsopedagoger besitter kompetens som saknas i hälso- 

och sjukvården. Ska graden av fysisk inaktiviteten som råder i samhället besegras och därmed 

folkhälsoproblem bekämpas, behöver hälsopedagoger tillvaratas och nyttjas i större grad.  

Studien tyder på att hälsopedagoger har kompetens som kan utgöra ett komplement inom 

hälso- och sjukvården, där tidbrist och okunskap utgör hinder för att arbeta med FaR.  

5.1 Förslag på framtida forskning 

Studien indikerar att det finns hinder i hälsopedagogernas arbete med FaR, som försvårar att 

främja fysisk aktivitet. I resultatet antyds att gruppen kvinnor till större del än män nås av 

hälsopedagoger i FaR- arbetet. Detta har intresserat mig, varför nås inte gruppen män i samma 

utsträckning som kvinnor. Har män och kvinnor olika sätt att se på hälsofrämjande, förskrivs 

det mer recept till kvinnor än till män, har män inte behov av att ha kontakt med en 

hälsopedagog? 

 

Det saknas konkreta svar och mer studier om FaR behövs för att utveckla FaR- arbetet. En 
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observation studie föreslås där genusteori tillämpas. Undersökningen skulle ge förståelse 

varför hälsopedagoger möter fler kvinnor än män i deras arbete med FaR. Studien kan 

användas för att få förståelse hur män kan nås och på så sätt främja fysisk aktivitet till fler 

grupper i samhället. En sådan undersökning kan bli användbar för att bidra till att uppnå 

jämlikhet i hälsa.  
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Bilaga 1 

Hej!       

Jag heter Caroline Nicklasson och studerar till hälsopedagog vid Högskolan i Gävle och har 

påbörjat mitt examensarbete som är en så kallad C-uppsats. I min framtida yrkesroll som 

Hälsopedagog har jag ett intresse av att arbeta med fysisk aktivitet på recept, FaR. Jag har 

därför valt att skriva min C-uppsats om detta och vill studera vad hälsopedagoger har för 

funktion i arbetet med FaR. För att uppnå hög kvalitet med undersökningen har jag valt att 

intervjua hälsopedagoger, verksamma inom detta område.  

 

Jag undrar om du som hälsopedagog är intresserad av att delta i en intervju, som beräknas ta 

ca 40 minuter. Ditt deltagande är betydelsefullt för undersökningen och jag hoppas och skulle 

vara tacksam om du vill delta i intervjun.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och det går att avbryta intervjun när som helst utan att 

motivera detta. Önskar du innan intervjun att ta del av de teman som intervjun kommer att 

beröra går det bra. Den information som samlas in under vårt samtal kommer endast att 

användas till uppsatsen och bearbetas av mig. Vid bearbetning av insamlad information och i 

uppsatsen kommer jag använda mig av fiktiva namn. För att underlätta bearbetning av 

informationen kommer samtalet spelas in om du känner dig bekväm och godkänner detta. 

Uppsatsen kommer eventuellt publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, där 

examensarbeten vid Högskolan i Gävle offentliggörs.    

Hör gärna av dig om du har några frågor inför intervjun. Du är även välkommen att höra av 

dig efter intervjun om du har synpunkter om undersökningen eller önskar se resultatet.  

Jag finns tillgänglig på telefon och e-post.  

Jag är tacksam om du hör av dig, gärna med vändande e-post om du är intresserad eller inte 

att delta i undersökningen.  

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Gävle, april 2013       

      

     

Caroline Nicklasson   Susanne Gustafsson 

   

    

Student    Handledare & kursansvarig 

 

 



 
 

Bilaga 2 

TEMA 1: Hälsopedagogers syn på hälsa i arbetet med FaR 

 Hur ser du på hälsa i ditt arbete med FaR? 

 Vad betyder hälsofrämjande för dig i ditt arbete med FaR?   

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i din relation till de personer som kommer till 

dig?  

 Kan du identifiera tre hälsorelaterade nyckelord i ditt arbete med FaR? 

 

TEMA 2: Konkreta exempel på hälsopedagogers arbete med FaR 

 Kan du berätta om ett möte med en patient som har fått FaR, hur går det till? 

 Berätta vad du som hälsopedagog mer specifikt bidrar med i arbetet med FaR? 

 Hämtar du inspiration från några särskilda metoder eller modeller? 

 Berätta om ett tillfälle när du lyckats extra bra med en FaR- patient och vad som 

bidrog till det (vilka faktorer/metoder)  

 Kan du berätta vilka patientgrupper du möter i ditt arbete? (friska, sjuka, sjukdomar, 

inaktiva, män/kvinnor, äldre/barn) 

 Känner du till någon utvärdering eller uppföljning av hur de berörda personerna 

uppfattar arbetet med FaR?  

 Vad betyder det för dig?  

 

TEMA 3: Samarbete i arbetet med FaR: 

 Vilka yrkeskategorier samarbetar du med i arbetet med FaR? 

 Hur tycker du som hälsopedagog att det fungerar? 

 Vad för ansvar har du som hälsopedagog i det samarbetet?  

 Vilka övriga aktörer samverkar du med i FaR- arbetet? 

 

 

 

 



 
 

 

TEMA 4: Hinder i FaR- arbetet: 

 Har det hänt att du som hälsopedagog brottats med något hinder i ditt arbete med FaR, 

berätta.  

 Kan det finnas fler hinder i ditt arbete med FaR (organisatoriska, relationella, brister 

kopplade till yrkesrollen etc.) 

 Kan du komma på någon mer episod när du stötte på hinder i arbetet? 

 Är det någon kompetens som du anser att du som hälsopedagog saknar i FaR- arbetet? 

 

 

TEMA 5: Möjligheter i FaR- arbetet 

 Berätta en möjlighet med att vara hälsopedagog och arbeta med FaR?  

 Kan du berätta någon mer möjlighet? 

 Vad har du för framtidsdrömmar och visioner när det gäller vidareutveckling av ditt 

arbete med FaR? (inga begränsningar) 

 

 Sammanfattning 

 Vill du lägga till något annat som du anser är viktigt? 

 

 


