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Abstrakt 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) har visat sig vara ett framgångsrikt verktyg för att 

minska det stillasittande beteendet och öka den fysiska aktiviteten på lång sikt. 

Förändringsprocesser är dock både tids -och motivationskrävande och det gäller för alla. 

Att förankra och implementera FaR i en organisation har därför visat sig vara lättare 

sagt än gjort. Syftet med studien är att undersöka vad en företagshälsovård i Västra 

Götaland anser om sitt uppdaterade FaR-koncept som arbetats fram och använts sedan 

början av år 2014. Studien undersöker även hur man ser på FaR-konceptets förändring 

över tid och vad som kan ha förbättrats eller försämrats med det nya upplägget. I 

studien har sex informanter från tre olika geografiska enheter, på samma 

företagshälsovård, intervjuats. Resultatet visade att det skett en ökning av 

receptutskrivningar sedan det nya konceptet infördes. Två centrala faktorer för att 

konceptet har lyckats är att alla varit positiva till och engagerade i att arbeta med FaR, 

samt att chefens inställning visat sig vara viktigt för att få konceptet i rullning. Andra 

faktorer som visade sig ha betydelse för informanterna var god kommunikation, 

samarbete, tydliga riktlinjer och roller med utsedda FaR-koordinatorer, vilka kan ta över 

rollen som utförare, samt att all legitimerad personal nu får ordinera och skriva ut 

recept.  
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Abstract 

Physical activity on Prescription (PaP) has proven to be a successful tool to reduce 

sedentary behavior and to increase physical activity in the long term. However, the 

process of change is both time-consuming and demands motivation, and as it applies to 

everyone. To establish and implement PaP in an organization has proven to be easier 

said than done. The purpose of the study is to examine what an occupational health care 

in Västra Götaland (Sweden) thinks about its updated PaP concept elaborated and used 

since the beginning of 2014. Six informants from three different geographical units, in 

the same occupational health care has been interviewed in this study. The results 

showed that there has been an increase in prescription discharges since the new concept 

was introduced. Two key elements in that the concept has succeeded are that all the staff 

members were positive and committed to work with PaP and that the manager 

supported it. Other factors that proved to be important for the informants were good 

communication, cooperation, clear guidance and clear roles, with designated PaP 

coordinators. Those could take over the role as performers. All qualified personnel also 

got the right to prescribe PaP. 
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Inledning 
De flesta vet idag att fysisk aktivitet är bra för hälsan men inte hur de ska göra för att 

komma igång och upprätthålla träning och motivationen till att träna (Holm-Ivarsson, 

2014; Statens folkhälsoinstitut, 2011a). Därför har det utvecklats en metod och ett 

verktyg för att hjälpa människor att ändra sitt stillasittande beteende som även är, enligt 

världshälsoorganisationen, WHO (2015), den fjärde största riskfaktorn för sjukdom och 

dödlighet globalt. Denna metod heter Fysisk aktivitet på Recept (FaR) och har arbetats 

fram av Statens folkhälsoinstitut i samverkan med kunskapsbanken FYSS för att främja 

fysisk aktivitet och minska ohälsosamma levnadsvanor som uppkommer av att vara 

fysiskt inaktiv (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). FaR bör användas som komplement 

till eller istället för läkemedel och kan ses som ett pedagogiskt program då metoden 

utkommit i form av en lärobok, där måldokument och riktlinjer finns samlade för att 

underlätta arbetet i etablerandet av metoden i praktiken (Ibid.). Folkhälsomyndigheten 

(2014) har även arbetat fram ett komplement till ordinationen av FaR som är ett 

motiverande samtal (MI). MI har efter evidensbaserade studier visat sig ge en bra effekt 

i samverkan med fysisk aktivitet på recept (ibid.). Från utvecklingen av arbetsmetoden 

FaR, har företagshälsovården (FHV) blivit en viktig aktör och visat sig bli en alltmer 

central faktor för att hålla människor friska både på individnivå och samhällsnivå 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011a). FHV ansåg det även viktigt att få med sig sina 

medarbetare i det främjande arbetet med sina kunder men det behövs också spridas 

kunskap kring och skapas stöd för implementering av fysisk aktivitet på recept (ibid.). 

Men att implementera FaR i organisationen har visat sig vara lättare sagt än gjort. Detta 

dilemma har företagshälsovården X haft i Västra Götalands län där de nu arbetat fram 

ett nytt koncept av FaR. Utifrån syftet med studien att undersöka hur det nya konceptet 

fungerar hos denna företagshälsovård är motivet att förhoppningsvis kunna tillföra nya 

syn- och tankesätt kring det konceptet av FaR som idag används i företagshälsovården 

X i Västra Götalands län. Ett annat motiv är att kunna inspirera annan företagshälsovård 

samt primärvård runt om i landet att arbeta vidare med fysisk aktivitet på recept, genom 

att aktivt motivera och informera varandra om varför det behövs och vilka effekter det 

blir av deras engagemang. 
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Problemformulering  
Enligt företagshälsovården X i Västra Götaland, har de i flera omgångar försökt komma 

igång att skriva ut recept på fysisk aktivitet. Flera koncept har utvecklats för att kunna få 

igång receptutskrivningarna men varje gång har det visat sig vara krångligt. I dessa 

koncept har fysisk aktivitet på recept (FaR) erbjudits i kombination med personlig 

träning där en friskvårdspartner/träningsanläggning har varit inblandad. Detta visade sig 

i vissa fall ha varit ett olämpligt träningsupplägg för vissa kunder. I början av 2014 tog 

man upp en ny lansering med att utveckla ett nytt, enklare koncept av FaR. Enskilda 

tjänster och eventuell personlig rådgivning är det nya komplementet till fysisk aktivitet 

på recept och hålls av företagshälsovårdens konsulter, de så kallade FaR-

koordinatorerna, vilka har utbildning inom personlig träning och där receptet anpassas 

till den typ av aktivitet som passar kunden bäst. Enligt denna företagshälsovård har nu 

34 rekommendationer av FaR skrevs ut och 18 recept godkändes av chef under våren 

2014 och konceptet har även spridit sig till flera av företagshälsovårdens övriga enheter 

i flera kommuner i länet. Dessa har involverats i utförandet av FaR, där upplägget och 

de kompetenser som arbetar med detta koncept, kan variera. Hur kommer det sig att 

detta koncept verkar fungera bättre än de tidigare? Detta är en fråga som 

företagshälsovården ställer sig. Jag har därför fått i uppdrag att undersöka hur denna 

företagshälsovårds uppdaterade koncept ser ut idag, vilka framgångsfaktorer som kan 

tänkas fungera bra, samt hur de anställda anser att konceptet fungerar. (Dokument, 

Västra Götaland, 1).  

 

Syfte och Frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur det nya FaR-konceptet uppfattas av de anställda 

på företagshälsovården X i Västra Götaland.  

 

 

 Vilka försämringar och förbättringar har upplägget fått, enligt de anställda?  

 Hur ser de anställda på förändringen av FaR-konceptet över tid  

 Kan det utläsas några faktorer som liknar de framgångsfaktorer som Statens 

folkhälsoinstitut framhållit?  
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Bakgrund och tidigare forskning 
Denna bakgrund är baserad utifrån företagshälsovården X i Västra Götalands läns 

erfarenhet och upplevelser av fysisk aktivitet på recept (FaR). Generellt har 

företagshälsovården (FHV) visat sig spela en viktig roll sedan utvecklingen av det 

pedagogiska verktyget FaR som visat sig vara bra att använda vid beteendeförändringar, 

där målet är att få människor att bli fysisk aktiva, samt för att upprätthålla detta även på 

lång sikt (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). Företagshälsovården anser sig vara viktiga 

aktörer när det kommer till främjandet av fysisk aktivitet och även till att lyckas få med 

sina medarbetare att arbeta med FaR (ibid.). Nedan kommer en presentation av 

grundmodellen av FaR, FYSS, en beskrivning av den sociala kognitiva teorin och 

transteoretiska modellen som FaR inspirerats av, samt aktivitetspyramiden, där 

företagshälsovården i Västra Götaland har som riktlinje för utformningen av recepten. 

Till sist kommer en presentation av själva konceptet som företagshälsovården X tagit 

fram. Detta för att få en bättre inblick av de tre enheterna och dess arbete med det 

uppdaterade konceptet av FaR. 

 

FaR® och FYSS – en presentation 
FaR® är varumärkesskyddat av Statens folkhälsoinstitut vilket innebär att symbolen ® 

används i anslutning till metodens namn (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). För att slippa 

upprepningar så väljer jag i uppsatsen att inte skriva med symbolen efter namnet.  

Vad är då FYSS? Det är en skrift, riktlinje och kunskapsbank som uppkommit genom 

ett samarbete av medlemmarna inom YFA – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och 

ligger till grund för hur, samt varför fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsbehandling 

och sjukdomsprevention (FYSS, 2008; Statens folkhälsoinstitut, 2011a). FYSS och 

läroboken om FaR är här viktiga komplement till varandra och framtagna för att främja 

människors fysiska behov, samt har inspirerats av flera teoretiska ramverk där de två 

viktigaste är transteoretiska modellen och den sociala kognitiva teorin som kommer att 

förklaras under en egen rubrik nedan (ibid.). Ett komplement till FaR har nu kommit att 

bli det motiverade samtalet (MI) som tas upp under rubriken med samma namn.  

 

Grundmodellen FaR 
Statens folkhälsoinstitut (2011a) förklarar att grundmodellen av FaR bygger på ett 

samtal som styrs av individens hälsotillstånd, diagnoser, besvär och eventuella 

riskfaktorer, samt tidigare erfarenheter och utgår från vad individen tycker känns roligt 
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och möjligt att genomföra i fysisk aktivitet, och bör, enligt Leijon et al (2009), antingen 

ersätta eller vara ett komplement till läkemedel. Detta leder sedan fram till den skriftliga 

ordinationen av FaR som grundar sig i FYSS (ibid). Receptet ska vara tydligt och klart 

om råd för lämpligaste typen av fysisk aktivitet innan det är dags att komma igång med 

träningen (Lejon et al, 2009). Tanken är att det ska ske ett samarbete mellan hälso - och 

sjukvård och externa aktivitetsarrangörer, exempelvis idrottsföreningar som finns i 

närområdet(Statens folkhälsoinstitut, 2011a). Detta för att  upprätthålla aktivitetsnivån 

hos individen genom stöttning och motivering, samtidigt som uppföljningen är en viktig 

motivationsfaktor menar Statens folkhälsoinstitut (2011a). Utifrån grundmodellen av 

FaR kan upplägget skilja sig från varandra och skräddarsys efter varje landsting och 

region och det har visat sig vara stora skillnader hur FaR används runt om i 

kommunerna (ibid). I Västra Götalandsregionen finns flera varianter av FaR där alla har 

utgått från grundmodellen som nyss nämnt (ibid.).  

 

Motiverande samtal  
För att förebygga sjukdomar har Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2012), 

numera kallat Folkhälsomyndigheten, arbetat fram ett komplement till FaR som kallas 

motiverande samtal (MI) som rekommenderas efter evidensbaserade studier. Metoden 

myntades av William Miller, professor i psykologi och psykiatri, samt av Stephen 

Rollnick, professor som arbetat under många år inom klinisk psykologi (Miller & 

Rollnick, 2002). En grundläggande tanke i MI är att förändring handlar om processer 

som går att påverka genom samtal, där samtalet ska väcka den inre motivationen som 

behövs för att det ska kunna ske en förändring (Statens folkhälsoinstitut, 2014). Miller 

och Rollnick (2002) förklarar att personen måste ta eget ansvar för att vilja förändras 

men ha rådgivarens tro och uppmuntran att det också går. Målet med MI är helt enkelt 

att hjälpa människor att komma vidare i deras förändringsprocess och grunden för att 

MI ska fungera är att visa empati genom hela samtalet och ge patienten chans att själv 

komma på lösningar till förändringsarbetet (ibid). 

 

Den sociala kognitiva teorin, transteoretiska modellen och 

bestämningsfaktorerna 
FaR har inspirerats av flera beteendeförändringsteorier men främst utifrån den sociala 

kognitiva teorin, samt den transteoretiska modellen myntad av DiClemente och 

Prochaska där det bygger på att förändringen sker i en process som utvecklas successivt 
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i fem stadier (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). Dessa stadier är kortfattat 1. Ej beredd 

att förändras; 2. Begrundar en förändring men fortfarande osäker; 3. Förbereder en 

förändring; 4. Handlar och gör en förändring och 5. Vidmakthåller förändringen (ibid.). 

Faskunger (2013) tillägger att det finns risk för återfall i alla dessa stadier. Den sociala 

kognitiva teorin är, enligt Faskunger (2001), uppbyggd av tre faktorer vilka visat sig 

viktiga i rollen till förändring. Dessa handlar om att känna tilltro till sin egen förmåga, 

ha en egen målsättning att vilja öka sin fysiska aktivitet, samt att registrera och sedan 

reflektera över den (ibid.). Det som påverkar människan till förändring är speciellt den 

inre motivationen, socialt stöd och förmågan att tro på sig själv, så kallade 

bestämningsfaktorer, enligt Faskunger (2013). Utifrån dessa faktorer är det viktigt att 

sätta realistiska mål och successivt öka dem, detta grundat i tidigare erfarenheter av 

fysisk aktivitet då individens självtillit till fysisk aktivitet är situationsbunden, vilket 

betyder att hen kan känna stark tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv vid ett 

tillfälle men känna låg tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv vid ett annat 

(Faskunger, 2013; Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 

 

Studier och forskning som stödjer FaR som arbetsmetod 
Förr var det brist i kunskap som utgjorde största risken för fysisk inaktivitet men idag 

anser Wester och Wahlgren (2009) att den främsta faktorn till att bli fysiskt aktiv 

handlar om att ändra sitt beteende. Faskunger (2007) menar att vi människor är byggda 

för att röra på oss. Därför blir det fel när vi i dagens samhälle uppmuntras till ett mer 

stillasittande beteende då våra arbeten inte kräver samma fysiska ansträngning som förr 

inflikar FYSS (2008). Enligt Persson et al (2013) är därför FaR ett framgångsrikt 

verktyg att använda i förändringsprocessen för att öka människors fysiska aktivitet. 

Detta har även visats i bland annat en dansk studie där det skedde en vinst i både 

människors livslängd, samt för hälso- och sjukvård om fler personer ändrade sitt 

beteende till en mer fysisk aktiv livsstil(statens folkhälsoinstitut, 2011a). Att öka den 

fysiska aktiviteten hos människor menar WHO (2015) är livsviktigt då ett stillasittande 

beteende idag klassas som den fjärde ledande faktorn för global dödlighet. Även i tre 

svenska studier som utvärderat FaR, fann man att metoden lett till en ökad fysisk 

aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). Både Wester och Wahlgren (2009) samt 

Faskunger (2001) påpekar att det är en stor utmaning för många människor att bryta en 

vana, vilket i många fall kan det leda till återfall och tillägger att beteendeförändringen 

är en tids – och motivationskrävande process för alla. Detta är något som lätt glöms bort 
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(ibid.). Utifrån en nationell undersökning som heter Hälsa på lika villkor visade det att 

majoriteten av den svenska befolkningen ville bli mer fysiskt aktiva, men cirka hälften 

behövde stöd för att kunna klara av en beteendeförändring (Statens folkhälsoinstitut, 

2011a; 2012). I en indisk studie vid namn Health Care Provider Physical Activity 

Prescription Intervention, där syftet var att undersöka vilka effekter det blev av att 

använda sig av FaR som en förebyggande metod på patienter, visade det sig att 

kombinationen av motiverande samtal och en längre uppföljning (3 månader) av FaR 

gav goda effekter på patienternas beteende att förändras och bli fysiskt aktiva (Joysula 

och Lyle, 2012). 

 

Framgångsfaktorer för implementering av FaR 
De faktorer som Statens folkhälsoinstitut (2011a) anses vara viktiga, när det kommer till 

processen att förankra en ny metod, är: delaktighet i implementerings och 

förankringsprocessen, tydliga strukturer och riktlinjer, en projektledare för 

implementeringen av FaR, respekt för aktörernas kunskap och kompetens, FaR-

samordnare som utses av enheten och får stöd, tid och mandat att kunna arbeta med 

FaR, stödjande miljö för fysisk aktivitet samt ett nära samarbete mellan aktörerna som 

har tydliga roller. Statens folkhälsoinstitut (2011a) förklarar även att det krävs mer än en 

”eldsjäls” intresse för att förankra en ny metod och implementera den i arbetet. Enligt 

Nilsson och Waldemarson (2007) är en god kommunikation A och O, samt en process 

som innefattar att vi delar information, tankar och känslor med varandra, men även en 

påverkansfaktor och skapar bekräftelse (ibid.). Johansson och Heide (2008) beskriver 

kommunikation där vikten ligger i att lyssna, skapa dialog samt involvera flera parter 

vilket medför en tydlighet och behövs för att förändringsarbetet ska lyckas. De menar 

att ett gemensamt lärande skapas i kommunikation med varandra som kan påverka 

framtidens förändringar positivt (ibid.).  

 

Beteendeförändringar och information: svårigheten att 

implementera FaR  
Som sagt är det svårt att bryta ett beteende, detta gäller såklart för alla människor. I flera 

studier som gjorts har det visat sig vara svårt att förankra och implementera FaR utifrån 

de framgångsfaktorer, nämnts i föregående rubrik. Enligt Persson et al’s (2013) studie 

Physical activity on prescription (PAP) from the general practitioner’s perspective – a 

qualitative study visade det sig att de faktorer som påverkade läkare i deras roll att 
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ordinera och skriva ut FaR handlade om att läkares kunskapsbrist i användningen av 

FaR, i teorin och praktiken, gjorde dem mer osäkra i sin roll och mindre övertygade att 

det var deras jobb att skriva ut recept (ibid.). En annan faktor var brist på tid i den 

nuvarande arbetssituationen som förhindrade att det motiverande samtalet och 

receptutskrivningar prioriterades (ibid.). Vallance, Wylie och MacDonald (2008) 

framställde läkarutbildningens tradition som ett problem för användandet av FaR och 

beskriver detta i sin studie Medical students' self-perceived competence and 

prescription of patient-centered physical activity där läkarstudenter ansåg att det var en 

viktig behandling för skydd av ohälsa, men att kunskap, information och 

inlärningsteknik av FaR saknades i deras utbildning (Vallance, Wylie och MacDonald 

(2008). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011a) arbetar en stor andel företagsläkare och 

företagssjuksköterskor med att aktivt diskutera fysisk aktivitet med sina patienter. 

Samtidigt anser en del av företagsläkarna inom företagshälsovården det som mindre 

viktigt att diskutera fysisk aktivitet med kunden, och cirka hälften känner sig mindre 

effektiva i att hjälpa kunden till en förändring (ibid.). Vidare beskriver Persson, Ovhed 

och Hanssons (2010) i studien Simplified routines in prescribing physical activity can 

increase the amount of prescriptions by doctors, more than economic incentives only: 

an observational intervention study, hur utskrivningar av fysisk aktivitet på recept 

ökade efter att processen med FaR-metoden förenklades. Detta genom att låta utsedd 

personal ta hand om det motiverande samtalet och utformingen av receptet (ibid.). 

Persson, Ovhed och Hansson (2010) tar även upp att läkarna, i denna studie, kände sig 

outbildade och oerfarna nog att skriva ut recept och ansåg det som viktigt att få 

information och tydliga riktlinjer om hur processen med FaR går till.  

 

Styrdokument och riktlinjer för FaR 
De främsta riktlinjerna som företagshälsovården i Västra Götalands län utgår ifrån är 

läroboken om FaR och kunskapsbanken FYSS som presenterades ovan. Andra riktlinjer 

och styrdokument kommer endast få en kort presentation. SBU (Statens beredning för 

medicinsk utredning) är en statlig myndighet, vilka utvärderar sjukvårdens metoder på 

en nationell nivå och har gjort en systematisk litteraturöversikt över metoder att främja 

fysisk aktivitet. Sedan finns hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763). I denna lag 

beskrivs exempelvis målet för hälso- och sjukvårdslagen att skapa en bra hälsa med 

vård på lika villkor för alla. Den innefattar även att respektera människors lika värde 

och respekt för den enskilda människan samt att den som har störst behov av hjälp ska 
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ges företräde till vård (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2§, 2a§,). 

Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

efterföljs. I dessa beskrivs åtgärder för hur vuxna med en otillräcklig fysiskt aktiv 

livsstil ska göras mer aktiva, och hur detta kan gå till genom rådgivande samtal och 

uppföljningar. Sedan finns World Health Organizations (WHO, 2015) definitioner och 

rekommendationer om fysisk aktivitet, där fysisk aktivitet definieras utifrån alla 

kroppsrörelser som produceras av skelettmusklerna och kräver energi. Sverige har även 

formulerat 11 folkhälsomål där målområde 9 behandlar fysisk aktivitet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011b). 

 

Aktivitetspyramiden (och dess rekommendationer) 
Företagshälsovården (FHV) i Västra Götaland använder sig av FYSS så kallade 

aktivitetspyramid som är grundad av Statens folkhälsoinstitut.  Aktivitetpyramiden bör 

enligt FYSS (2008) eftersträvas att följas och är uppbyggd i fyra steg (Se bild 1, nedan). 

Jansson och Anderssen förklarar de olika stegen i pyramiden där inaktivitet ligger i 

toppen och bör undvikas i den mån man kan. I botten ligger basaktiviteten, vilket 

handlar om att en viss energiförbrukning nås i samband med att fysisk aktivitet och 

motion sker, utifrån det mål som satts per dag eller vecka (ibid.). Ju högre 

energiförbrukning du har, desto mindre risk för sjukdomar och död lägger de till 

(Jansson & Anderssen, 2009). Basaktiviteten bör ske varje dag, minst 30 minuter per 

dag i en pratvänlig intensitet (ibid). Konditionsträningen som är nästa steg till att 

vidareutveckla och komma upp i en ännu bättre form, innefattar en intensitet på måttlig 

till hög puls, andfådd till svettig, i ett rekommenderat pass på 20-60 minuter. FYSS 

(2008) och Jansson och Anderssen (2009) rekommenderar att man börjar med 

styrketräning innan konditionspassen. Detta för att stärka musklerna och orka träna 

hårdare än basnivå (ibid.). Intensiteten här bör vara tunga vikter eller motstånd för att 

orka lyfta 8-12 gånger, inte fler i varje övning. 8-10 olika övningar bör göras med en 

repetition för varje gång, 2-3 gånger per vecka (Jansson & Anderssen, 2009). Enligt 

amerikanska rekommendationer bör alla individer från 18 år och uppåt styrketräna då 

det påverkar hälsan positivt (Citerat i Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 
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Bild 1. Bilden är skapad av mig med inspiration från FYSS (2008) originalversion. 

 

 

Företagshälsovården i Västra Götalands uppdaterade FaR-koncept  
Denna uppsats bygger på företagshälsovården X i Västra Götalands län och har grundat 

sitt FaR-koncept på FYSS (2008) samt använder sig av aktivitetspyramiden vid 

utformningen av recept. Visionen för företagshälsovården X är att identifiera lustfyllda 

aktiviteter, stödja individerna i deras förändringsprocess, samt lära dem att bemöta och 

hantera problem och hitta lösningar för öka deras fysiska aktivitetsnivå på kort och lång 

sikt. Beskrivningen av tillvägagångssättet (manualen) från den företagshälsovård som är 

i fokus för uppsatsen kommer i slutet att refereras som ”Sammanfattning, dokument”. 

Beskrivningen är även tagen från samtalen med informanterna (Dokument, Västra 

Götaland, 2).  

Manualen och verktyg 

Företagshälsovården X har som ambition att förbättra sina kunders hälsa genom att öka 

deras fysiska aktivitet med hjälp av att ordinera FaR. Detta sker, enligt dem, genom att i 

ett tidigt stadium, fånga upp de individer som är fysiskt inaktiva och därmed i riskzonen 

att utveckla sjukdomar och ohälsa. I det nya konceptet av FaR har en manual arbetats 

fram för att förenkla och tydliggöra arbetet. Manualen är deras egen förenklade riktlinje 

 

2-3 DAGAR/VECKA 

Gym (maskiner och redskap) 

Funktionella övningar med kropp  

(situps, armhävningar) 

3-5 DAGAR/VECKA 

Löpning, simning, dans, cykling, spinning och bollsporter 

Helst varje dag 

Gå i trappor, trädgårdsarbete, hushållsarbete, promenad eller leka med barnen 

I OMGÅNG 8-10 ÖVNINGAR 

20-60 MINUTER 

SAMMANLAGT 

MINST 30 MINUTER 

8-12 REPETIITIONER MAXIMUM TILL 
MUSKULÄR UTMATTNING 

MÅTTLIG-HÖG/ANDFÅDD-SVETTIG 

MINST MÅTTLIG OCH 

PRATVÄNLIG TAKT  
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av grundkonceptet FaR och FYSS och kan ses som ett verktyg i processen. Manualen 

förklarar stegvis hur det går till i processen att träffa kunden, till hur ett recept skrivs ut 

eller var informationen om exempelvis var blanketter finns att hitta. De följda 

rekommendationerna här är baserade på riktlinjerna från WHO som publicerats i YFA 

(2011). Andra verktyg för FaR är utvärderingsblanketter som fylls i tillsammans med 

FaR-koordinatorn. FaR-rapportmall innehållandes frågor om kundens hälsa och fylls i 

vid första besöket med koordinatorn samt MI-stickan som är en liten förenklad lapp 

med det viktigaste att tänka på vid ett motiverande samtal. Dessa skiljer sig åt i de olika 

kommunerna och kommer att tas upp mer ingående i resultatet (Dokument, Västra 

Götaland, 3).  

Processen och kort skildring av enheterna 

Processen sker i fyra steg. Steg ett innefattar första bedömningen där kunden träffar en 

läkare eller övrig legitimerad person. Denne bedömer om fysisk aktivitet på recept är 

rätt behandling. Beslut har tagits i denna företagshälsovård att hälsoutvecklarna, som 

inte har legitimation, får ordinera och skriva ut recept. Efter mötet med kunden skrivs en 

hälsoblankett ut som en rekommendation att få fysisk aktivitet på recept. 

Hälsoblanketten skickas sedan till både patientens chef samt till den ansvarige FaR- 

koordinatorn på företagshälsovården. Dessa koordinatorer har valts ut att ansvara för 

utförandet av FaR. Steg två är att koordinatorn tar över uppdraget med att träffa kunden 

för receptutskrivning och det motiverande samtalet (MI). Innan behandlingen kan börja 

måste kundens chef godkänna receptet. Detta sker genom ett skriftligt godkännande. 

Kunden får fylla i en utvärderingsblankett om sin nuvarande fysiska aktivitet 

tillsammans med koordinatorn. Utgångsvärdet förklaras som individens nuvarande 

fysiska aktivitetsnivå. Steg tre utgör själva behandlingen som sker antingen i grupp eller 

individuellt med stöd från koordinatorn under de fem av sju träffar som erbjuds. Det 

finns även möjlighet att träna individuellt utan att ta del av de fem gångerna med stöd. 

Behandlingstiden sker under 12 veckor. Varje träningspass (som valts) avslutas med en 

stund av coaching samtal där veckomål kartläggs. I samband med detta får kunden en 

dagbok och ett träningsschema som kan komma att användas i kommande samtal och 

utvärderingar för att lättare hitta lösningar och hinder, vilket kan vara till hjälp i 

förändringsprocessen. I steg fyra sker uppföljningen där kunden och koordinatorn 

träffas för ett avslutande motiverande samtal, samt för att svara på en ny 

utvärderingsblankett om hur den nuvarande fysiska aktiviteten ser ut efter behandlingen. 

Uppföljningen utförs alltid av den som skrev ut receptet. Som avslutning planeras det 
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hur kunden kan upprätthålla träningen efter avslutad behandling.  Ännu en utvärdering 

görs för att få veta hur kunden upplevt dessa veckor (Dokument, Västra Götaland, 4).  

 

Sammanfattning av forskning 
För att förtydliga vad forskningen säger om fysisk aktivitet på recept som FaR har 

grundats på kommer här en sammanfattning. 

 

 Dagens problematik handlar inte längre om att fysisk aktivitet är bra för hälsan 

utan mer om hur man kan förändra sin livsstil och förbli fysisk aktiv (Wester & 

Wahlgren, 2009; WHO, 2015; Statens folkhälsoinstitut, 2011a). Att ändra sitt 

beteende är lättare sagt än gjort, enligt Faskunger (2007), då dagens samhälle 

uppmuntrar oss till ett stillasittande beteende, både på och utanför arbetsplatsen, 

samtidigt som det är en svår tids – och motivationsprocess att göra själv. Därför 

har Statens folkhälsoinstitut (2011a) grundat metoden FaR som kan ses som ett 

pedagogiskt verktyg. Metoden uppkom för att hjälpa bland annat 

företagshälsovården att öka den fysiska aktiviteten hos individer och minska det 

stillasittande beteendet som idag är en stor riskfaktor enligt WHO (2015).   

 Som komplement till och i kombination med FaR, har Statens folkhälsoinstitut 

(2011a) tagit fram det motiverade samtalet (MI) där en studie visat att denna 

kombination lett till ett förändrat beteende, att bli mer fysiskt aktiv (Josyula & 

Lyle, 2012). Företagshälsovården har även visat sig spela en viktig roll när det 

kommer till FaR och för att lyckas förändra människors beteenden krävs det 

därför att företagshälsovårdens personal är förankrade i hur FaR går till. Enligt 

Statens folkhälsoinstitut (2011a) finns det därför några viktiga 

framgångsfaktorer för att lyckas implementera metoden i organisationen. 

Tydliga strukturer och riktlinjer, tid, samarbete och tydliga roller var några av 

faktorerna (ibid.).   

 Nilsson och Waldemarson (2007) samt Johansson och Heide (2008) anser även 

att det krävs en bra kommunikation där information ligger till grund för att 

lyckas med förändringsarbetet. Det har dock visat sig finnas svårigheter med 

implementeringen av FaR vilket har att göra med kunskaps – och tidsbristen 

som visat sig sätta käppar i hjulet för många läkare (Persson et al, 2013). Samt 

osäkerhet i sin roll och ett stressat arbetsschema var det som bortprioriterade 

utskrivningar av FaR (ibid.) Persson et al (2013) och Vallance, Wylie och 
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MacDonald (2008) visade på studier där läkare ansåg FaR som ett framgångsrikt 

verktyg men ansåg det inte höra till deras arbetsuppgifter och detta kunde bero 

på otillräcklig utbildning om FaR.  Statens folkhälsoinstitut (2011a) beskriver 

även att en del av företagssjuksköterskorna och företagsläkarna anser det mindre 

viktigt att diskutera fysisk aktivitet och hälften av företagsläkarna kände sig 

mindre effektiva i att kunna hjälpa kunden till en förändring. Persson, Ovhed 

och Hanssons (2010) studie visar att receptutskrivningar kan öka genom att 

förenkla och förtydliga informationen kring FaR och att, utöver läkare, låta 

annan legitimerad och kompetent personal ta över MI och utskrivningar av FaR. 

 

Metod 
I denna del presenteras och förklaras bakgrunden till val av metod, dess urvalsprocess, 

tillvägagångssätt, etiska överväganden, data och bearbetning av material samt studiens 

äkthet och pålitlighet.  

 

Metodval  
Det bästa sättet att få veta hur och vad människor uppfattar sin omgivning är att fråga 

dem, anser Kvale och Brinkmann (2014). Då syftet med denna studie handlar om att 

undersöka hur ett nytt upplägg av FaR-konceptet fungerar idag på en utvald 

företagshälsovård i Västra Götaland är kvalitativa intervjuer ett bra verktyg för att få 

veta hur det har utvecklats. Något som kan styrkas av Kvale och Brinkmann (2014). 

Inom den kvalitativa intervjumetoden finns olika intervjustilar att använda (Bryman 

2011; Cohen, Manion & Morrison, 2011). Semi-strukturerad intervju utgörs av en 

specifik intervjuguide där frågorna inte behöver besvaras eller följas i den ordning som 

de står, till skillnad från en strukturerad intervju (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) 

och Cohen, Manion och Morrison (2011) är denna typ av intervju ett bra val då den ger 

intervjupersonen en chans att själv forma sina svar och intervjuaren kan ha en förberedd 

men avslappnad konversation. Till skillnad från enkäter finns det möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor (ibid.). De semistrukturerade intervjuerna skedde både på plats men 

även över telefon då intervjupersonerna i studien är utspridda över Västra Götalans län. 

Telefonintervjuernas fördelar är att de är betydligt billigare och mindre tidskrävande 

eftersom det inte behöver planeras in någon resa till annan ort, men det kan även vara 

lättare att hantera en telefonintervju än en intervju ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). 

Nackdelarna kan dock vara att inte kunna se den person som intervjuas menar Bryman 
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(2011) och syftar då på att det inte går att reagera på intervjupersonens ansiktsuttryck 

som skulle kunna röra en undran eller osäkerhet vid en fråga som ställs.  

 

Urvalprocess 
Denna studie uppkom ur ett intresse från företagshälsovården i Västra Götaland som jag 

haft kontakt med tidigare som frågade om jag ville ta på mig en uppsats med ett redan 

utvalt område. Detta gjorde att jag redan etablerats i deras förtroendekrets och fått en så 

kallad ”grindvakt”, som genom intresse av studiens syfte, har tillhandahållit mig med 

information och tillgång till kontakt av intervjupersonerna i studien. En grindvakt är, 

enligt Bryman (2011), en person som ger forskaren en öppning in till 

forskningsområdet. Att jag hade en grindvakt, vilket även var en bekant sedan innan, 

kan ha varit en påverkansfaktor till resultatets utfall. Även det faktum att jag blev 

tillfrågad att göra denna undersökning av grindvakten, som även var en av 

informanterna i studien, kan ses som en styrande påverkansfaktor i undersökningen. 

Kriteriet för intervjupersonernas medverkan var härmed styrt av vilka som hade 

erfarenhet av att arbeta med ordination av fysisk aktivitet på recept. Jag anser ändå att 

urvalet av intervjupersoner har varit bra och varierat, där jag kunnat påverka i viss mån 

att det blev variation i urvalet av intervjupersoner. Genom grindvakten uppstod ett 

snöbollsurval som både Bryman och Cohen, Manion och Morrison (2011) beskriver 

vara ett slags kedjeurval, även kallad bekvämlighetsurval, vilket vänder sig till en liten 

grupp individer som är relevant för undersökningen, för att sedan få hjälp av dem för 

vidare kontakt med andra intervjupersoner. Grindvakten fick ansvaret att få ihop minst 

fem intervjupersoner efter mitt önskemål att det skulle vara yrkesvariation. Hen 

skickade ut förfrågningar till de personer som skrivit ut minst två hälsoblanketter på 

hens enhet, vilket blev kriteriet. Det var därför sju personer som tillfrågades och alla 

tackade ja. Dock fick jag ett bortfall så allt som allt blev det sex intervjupersoner. 

Nackdelen med snöbollsurval beskrivs enligt Bryman (2011) som en osannolik chans att 

urvalet kommer vara representativt för undersökningen. Risken här har varit ytterst liten 

då forskarområdet var begränsat. Det positiva med att vara bekant med några av 

intervjupersonerna och även ha den ena som grindvakt tror jag har varit bra när det 

kommer till att ha en avslappnad attityd mot varandra, att de kände sig trygga att prata 

med mig. Nackdelen kan vara att det blir styrande i valet av personer att intervjua. 
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Tillvägagångssätt  
Intervjufrågor bör vara korta och enkla, anser Kvale och Brinkmann (2014). Jag valde 

därför att ha tre intervjufrågor som var enkla att förstå och utformades efter studiens 

syfte. En pilotintervju genomfördes för att testa frågeställningen och mitt utförande av 

intervjuerna. Enligt Bryman (2011) är det bra att göra en pilotundersökning innan den 

egentliga undersökningen för att på så vis kunna göra förändringar och förbättringar av 

frågorna innan den slutgiltiga intervjun ska ske (ibid.). Att tänka på, menar Bryman 

(2011), är att inte använda en individ som kan ingå i studien. Pilotstudien gjordes 

därmed på en utomstående som på sätt och vis har varit i kontakt med FaR då hen är 

utbildad läkare men inte arbetar som det längre. Det framkom väldigt fort att 

respondenten i pilotintervjun inte kunde ge ett tillförlitligt svar då intervjufrågorna som 

jag tagit fram är specifikt utformade för det FaR-koncept som studien ska undersöka. 

Jag ser dock intervjun som lyckad då det gav mig träning i att intervjua och få svar på 

om frågorna kunde förstås av respondenten, vilket Bryman (2011) tar upp som exempel 

på användningsområden av en pilotstudie. De sex intervjupersonerna i studien 

intervjuades på tu man hand. Fyra av personerna intervjuades på kontor eller 

konferensrum. De resterande två intervjuades via telefon. Intervjupersonerna valde tid 

och plats för intervjutillfället, med undantag för dubbelbokning då jag fick föreslå en 

annan tid. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. . Jag valde att spela in intervjuerna 

med en diktafon. Vid telefonintervjuerna hade jag min mobil på högtalarläge för att på 

så vis spela in samtalet. Detta gick överlag bra men ibland kunde det låta otydligt och 

detta berodde främst på att en av intervjupersonerna var ute och promenerade under 

intervjun. Att spela in intervjuer säger Eliasson (2013) är ett bra alternativ för att kunna 

gå tillbaka och höra vad intervjupersonerna svarade, samtidigt som det underlättar vid 

användning av citat. Utifrån Mertons et al (citerad i Cohen, Manion & Morrison, 2011) 

synpunkt kan det även vara en fördel att inte ta anteckningar under intervjun då det 

skulle kunna vara ett störande moment för personen som intervjuas. Vid intervjun 

användes en intervjuguide där jag skrivit ner de centrala frågorna (se bilaga 2). I 

intervjuerna tillkom följdfrågor. Jag anser att intervjuerna gick bättre och bättre för 

varje intervju. De första gångerna var jag nervös och detta påpekade jag för att 

intervjupersonerna skulle få en förförståelse över min prestation som intervjuare. Detta 

tror jag gjorde personerna mer avslappnade och att vi båda kunde slappna av mer. För 

telefon intervjuerna var dock svårt att märka hur deras beteende föll sig. Detta dilemma 

beskrivs under metodval av Bryman (2011). Under intervjuerna försökte jag ställa så 
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öppna frågor som möjligt för att inte på något sätt styra samtalet och för att hålla 

samtalet levande. Vilket Bryman (2011) styrker med att det blir friare tolkningar från 

intervjupersonerna och mindre ledande frågor. Efter att intervjuerna genomförts så 

transkriberades materialet som sedan efterföljdes av kategorisering av citat. Detta 

utgjorde min data.  Jag valde att kategorisera citaten efter de tre intervjufrågorna vilket 

gjorde det enkelt att se en röd tråd i intervjupersonernas svar. Jag valde att omformulera 

talspråket i citaten till skriftspråk. Detta för att de intervjupersonernas utsagor inte ska 

framstå som osammanhängande eller förvirrade på något vis. Vilket Bryman (2011) 

menar kan komma att bli en chock för de intervjupersoner som kan tänkas läsa texten. 

 

Etiska principer 
I studien har jag utgått från de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav som är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa principer 

fungerar som en riktlinje för forskare av hur en korrekt forskning bör se ut 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Informationskravet uppfylldes när missivet skickades ut till 

informanterna där jag talade om vem jag var, mitt syfte med studien och att medverkan 

var frivillig och kunde när som helst avbrytas. Även att alla i studien skulle hållas 

anonyma och att all information endast kommer att användas i syfte för studien. 

Konfidentialitetskravet har använts i alla presentationer av personerna i intervjun, samt 

pilotstudiens respondent där de fått vara anonyma (läs mer i presentationen av 

informanterna nedan). Konfidentialitetskravet stärktes och nyttjandekravet uppfylldes 

när jag själv fick skriva under ett sekretesspapper från företagshälsovården innan 

studiens början. I studien kommer därför all information från företagshälsovården att 

refereras under namnet ”sammanfattning, dokument” med tillhörande siffra. 

Samtyckeskravet uppfylldes när jag, före intervjuerna, bad alla intervjupersoner om ett 

muntligt godkännande för att spela in intervjuerna med bandspelare. Allt material 

transkriberades. Transkribering betyder att ljudformat skrivs ner i textformat för att på 

så vis kunna få ut exempelvis citat enligt Cohen, Manion och Morrison (2011).  

 

Äkthet och pålitlighet 
Enligt Bryman (2011) används begreppen validitet och reliabilitet i kvantitativa metoder 

då det handlar om att mäta något. Därför har jag valt att använda mig av begreppen 

äkthet och pålitlighet som Guba och Lincoln (citerad i Bryman, 2011) då jag har använt 

en kvalitativ metod. Pålitligheten är enligt Guba och Lincoln (citerad i Bryman, 2011) 
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motsvarigheten till reliabilitet och innebär att man som forskare säkerställer sin studie 

genom att noggrant gå igenom alla forskningsfaser. Äkthet handlar om frågor som 

allmänt rör forskningspolitiska konsekvenser som bland annat tar upp frågan om hur 

rättvis bild undersökningen ger de åsikter och uppfattningar som intervjupersonerna 

angivit (ibid.). Detta kommer jag nu att göra så gott jag kan. 

 

När det kommer till undersökningens början, var det jag som blev tillfrågad att skriva 

uppsatsen och fick ett område där jag själv formade mitt syfte och frågeställningar. Jag 

har tidigare varit i kontakt med två av intervjupersonerna, vilket jag inte ser som en 

nackdel då det kan ha underlättat att stämningen blev mer avslappnad under intervjuerna 

och att svaren blev mer sanningsenliga. Även med de resterande intervjupersonerna tror 

jag det har varit positivt då de, vad jag kan tänka mig, fått en någorlunda bild av mig 

från grindvakten som i princip hade hand om själva urvalsprocessen att skaffa in 

intervjupersoner. Alla intervjupersoner fick även efter att de sagt ja, till att vara med i 

undersökningen, ett eget missiv som jag själv skickade ut till dem. I missivet beskrevs 

vem jag var, syftet med undersökningen och information om hur allt material och hur 

anonymiteten skulle hanteras. Även innan intervjuerna var jag noga med att fråga om 

lov att spela in deras utsagor.  

 

Grindvakten har sen första början spelat en stor roll i studiens upptakt då det är genom 

grindvakten jag fått kontakt med resterande intervjupersoner. Grindvakten har även fått 

förstahandsinformationen som denne sedan framfört till de andra. Detta skulle kunna 

ses som en brist i pålitligheten då jag inte har kunnat veta hur grindvakten har framfört 

presentationen av undersökningen i muntlig betoning. Detta innan de fick missivet 

skickat till sig. Men i och med att vi har haft e-post kontakt så har jag fått ta del av den 

skriftliga konversationen mellan grindvakten och de resterande intervjupersonerna 

vilket jag ser som en pålitlighet. Intervjuerna spelades in på samma sätt, förutom de två 

telefonintervjuerna. Alla informanter valde själva tid och plats för intervjun vilket jag 

ser som en fördel då de fick vara i sin egen miljö och på så vis kunde känna och agera 

på ett mer avslappnat sätt. När det kommer till transkribering och bearbetning av 

datamaterialet, behandlade jag allt själv och lika. När det kommer till att läsa 

intervjufrågorna innan intervjun, kan jag inte svara på om någon annan av 

intervjupersonerna har haft tillfälle att göra detta innan då det gått genom grindvakten 

som jag vet har läst dessa. Detta tar jag på mig som en eventuell brist i pålitligheten då 
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jag borde ha skickat ut frågorna eller frågat om de resterande personerna har haft 

intresse att läsa dessa innan. Dock tror jag inte det har påverkat intervjupersonernas svar 

då vi träffades vid enskilda tillfällen. 

 

När det kommer till äktheten i undersökningen ser jag den som god i och med att jag 

anser att intervjupersonernas åsikter har skrivits fram på ett rättvist sätt och att de 

förhoppningsvis kommit till nya insikter och sett flera framgångsfaktorer om deras 

koncept under intervjuens gång.  

 

Presentation av informanter 
Informanterna i denna studie är alla anställda inom samma privata företagshälsovård, 

men arbetar under olika yrkestitlar på tre olika enheter i Västra Götalands län. Den 

gemensamma nämnaren för de alla är intresset för hälsa och de flesta har även en 

bakgrund inom träning och motion av något slag. Dessa yrkeskategorier, anställningstid 

inom företaget och bakgrundhistoria kommer här att belysas för att få en tydligare bild 

av deras olika aspekter på FaR-konceptet och vad de anser är viktigt. Informanterna 

bestod av sex personer. Det var två hälsoutvecklare, två fysioterapeuter/ergonomer samt 

en sjuksköterska och en läkare. Fysioterapeuterna arbetar nära varandra, men utgår från 

två olika kommunenheter i Västra Götaland, medan resterande informanter arbetar inom 

samma kommun och enhet. Hälsoutvecklarna samt fysioterapeuterna hade fått ansvaret 

att vara FaR-koordinatorer inom sina respektive geografiska områden. Deras 

arbetsuppgifter bestod främst av att skriva och utföra recepten med kunderna.  

Informant 1 

Hälsoutvecklare 1 har arbetat på företagshälsovården i 12-13 år och studerat på Idrott- 

och friskvårdspedagogikprogrammet. 

Informant 2 

Fysioterapeut/ergonom 1 (Hen kommer att kallas för fysioterapeut 1 i resultatet) har 

arbetat på företagshälsovården i ett och ett halvt år.  

Informant 3 

Hälsoutvecklare 2 har arbetat på företagshälsovården i fem år och innan dess arbetat på 

ett gym där hen samarbetade med denna företagshälsovård. Har kandidatexamen i 

pedagogik med inriktning hälsopromotion och är utbildad personlig tränare.  
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Informant 4 

Företagsläkaren (går under läkare i resultatet) på företagshälsovården är anställd sedan 

ca ett år tillbaka. Hen är distriktsläkare i botten och utbildad specialist i allmänmedicin 

och företagshälsovård. Har 16 års erfarenhet av företagshälsovård.  

Informant 5 

Företagssjuksköterskan (går under sjuksköterska i resultatet) har varit på 

företagshälsovården i ca ett och ett halvt år, är rehabiliteringssamordnare och 

kundrådgivare. Hen har arbetat inom företaghälsovårdsbranschen i 10-12 år på både 

små och större organisationer.  

Informant 6 

Fysioterapeut/ergonom 2 (Jag kommer kalla hen för fysioterapeut 2 i resultatet) 

anställdes på företagshälsovården för ett och ett halvt år sedan. Hen är utbildad till och 

har tidigare arbetat som personlig tränare. Har tidigare varit aktiv inom friidrott och 

fotboll. Hållit i föreläsningar om anatomi och fysiologi på det gym som hen arbetat på 

tidigare, samt arbetat på en privat sjukgymnastik-mottagning innan detta arbete dök 

upp.   

 

Resultat och analys  
Efter att ha intervjuat informanterna och bearbetat texten fick jag fram teman där första 

var att informanternas utsagor för det mesta var positiva och fördelaktiga. Andra temat 

beskriver förändringar över tid som informanterna kunde se idag jämfört med innan 

konceptets början. Informanterna såg inga direkta nackdelar eller svårigheter med själva 

utförandet av konceptet. Däremot fanns där en viss nackdel eller svårighet kring 

konceptets verktyg i form av det gym som inte längre fanns tillhanda. Detta har jag valt 

att ta upp som eget tema om försämringar och förbättringar. Dessa teman tar upp några 

av de faktorer som anses ge framgång i implementeringen av FaR, så kallade 

framgångsfaktorer. Då informanterna är utspridda både till kommuner samt yrkestitlar, 

där vissa arbetar inom samma län, har jag valt att inte skilja på könen då jag finner det 

irrelevant i denna studie. Vid referering till informanterna kommer det könsneutrala 

ordet ”hen” att användas genom hela texten, samt deras yrkestitlar för att öka 

anonymiteten men ändå separera dem. De verktyg, utvärderingsblanketten och externa 

resurser etc., som skiljer fysioterapeuterna och resterande informanters arbete åt, 

kommer att dyka upp under resultatets gång. Jag har även valt att använda mig av 
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benämningen kunder då företagshälsovården i Västra Götalands län kallar de personer 

som använder sig av deras tjänster för kundanställda.   

 

FaR: Ett positivt och fördelaktigt koncept 
Detta tema tar upp hur informanterna såg på konceptet av FaR som startades upp för 

cirka ett år sedan. Fördelar kommer här att knytas in då det är mycket i informanternas 

utsagor som handlar om fördelar med konceptet. I och med att det är bevisat att fysisk 

aktivitet är bra för hälsan och samtidigt väldigt svårt att upprätthålla i sin livsstil för 

många människor, då samhället idag har begränsat möjligheterna till rörelse i vardagen, 

ansåg informanterna att FaR-konceptet låg rätt i tid och var väldigt aktuellt. Alla 

informanter var positivt inställda till FaR-konceptet som utvecklats under detta år. 

Hälsoutvecklare 1 beskrev att av den feedback som de redan fått i de mötena med 

kunderna, har det visat sig skett positiva förändringar. Hälsoutvecklare 2 ser positivt på 

att träningen idag sker på en individanpassad nivå och ser definitivt en vinst i detta. 

Fysioterapeut 1 ansåg även att konceptet var bra i och med att det fanns två olika 

upplägg där det ena handlade om att träna dels på egen hand och det andra med 

kontinuerlig stöttning av en personal på företagshälsovården X. Detta var några 

övergripande positiva aspekter på konceptet. Nedan följer mer ingående, de intervjuades 

reflektioner över FaR-konceptet som används hos företagshälsovården idag.  

 

Vikten av att motivera och informera  

Två faktorer som kunde urskiljas i informanternas upplevelse av konceptet visade sig 

handla om att motivera och informera. Att det nya upplägget av FaR-konceptet kändes 

så bra ansåg informanterna handla mycket om att de nu haft ett bättre informationsflöde 

både till kunderna och till deras arbetsgivare, men även ut till de kollegor på 

företagshälsovården, vilket gjorde dem mer motiverade och engagerade i konceptet. 

Informanterna beskrev hur informationen hade blivit mer lättillgänglig och förenklat, 

när det kommer till tillvägagångssättet i manualen, för alla inblandade. Så här sa 

fysioterapeut 2: 

 

Man måste hålla det levande och informationen hela tiden. Att man måste 

belysa det. Att vi fortsätter och skriva recept och att det hålls levande på 

APT; n och sådana typer av möten också. Så att man har ett gemensamt 
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fokus och vet vart man ska. Och att man liksom också följer upp kanske, 

hur många recept som har skrivits. 

 

Citatet kan tolkas som att det är ett bra sätt för konceptet att hållas levande genom att 

hela tiden ha uppdateringar om hur det går, genom arbetsplatsträff möten (APT möten), 

andra möten och via mail med kollegorna. Åsikten delades av resterande informanter 

och fysioterapeut 1 berättade att de hade mejlat ut uppdateringar om uppföljningar en 

gång i veckan till alla kollegor under sin enhet för att ge ännu mer ”pepp” och 

motivation att hålla konceptet levande. Varje fredag mejlades det ut en sammanfattning 

på hur många recept som skrivits och hur många som godkänts. Detta medförde att 

konceptet inte glömdes bort samtidigt som det motiverade dem att fortsätta arbeta med 

det. Fysioterapeut 2 kallar det för en framgångsfaktor och förklarar situationen med 

arbetskollegorna: 

 

Samt att alla har då varit intresserade av det. Alla kollegorna har visat ett 

visst intresse för det. För annars, alltså, hade det bara varit jag och X som 

hade drivit det så hade det ju inte kommit någon vart liksom. Utan det har 

ju varit att informationen även har engagerat övriga medarbetare. 

 

Citatet styrker det föregående som presenterades innan, att det krävs ett visat intresse av 

resterande kollegors engagemang för arbetet med människor i strävan mot en fysiskt 

aktiv livsstil. Vidare är det viktigt med en enad personal som strävar mot samma mål för 

att konceptet ska kunna etableras och förankras i organisationen. Samtidigt behövs en 

kontinuerlig information för att hålla intresset vid liv. En gemensam nämnare för 

informanterna var att alla ansåg det som viktigt att hela tiden upplysa varandra om ny 

information och att motivera varandra, speciellt att få uppdateringar från de som 

ansvarade för utförandet av FaR. Så här säger sjuksköterskan: 

 

Nej men det är ju så att, i vårt samhälle idag så matas vi ju av information 

och jag menar, vi har ju många andra förnyelser i verksamheten och nya 

tjänster och mycket man ska sätta sig in i så att. Det är väl alltid bra. Nu 

har vi ju fått fin information men, de ju alltid så att man behöver ju en 

liten påminnelse. Man har ju ett visst mönster och jobba efter och det, det 
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blir ju vardag och rutin i det också så all form av upp peppning när det 

gäller det är väl inte fel. 

 

Detta citat visar uppfattningen att kollegorna behöver ett kontinuerligt 

informationsflöde för att hålla uppe motivationen och se till att det faktiskt skrivs 

rekommendationer och recept. Även läkaren på företagshälsovården ansåg det som 

viktigt att bli påmind och få kontinuerlig information för att behålla sin motivation. Det 

var egentligen ingen som inte kände att påminnelser och uppdateringar av information 

var något annat än positivt och förstärkte motivationen att skriva ut recept. Vidare 

tolkning som kan göras av citatet är att det krävs att bryta ett gammalt mönster genom 

att vänja in sig med ett nytt som i detta fall handlar om att få in att skriva ut 

hälsoblanketter eller ordinationer som en del av den nya vardagen på arbetet. Därför är 

det så viktigt med att påminna, motivera och ha ett kontinuerligt informationsflöde 

främst i början när något ska implementeras och förankras som detta koncept. 

 

Vikten av motiverande samtal och uppföljning(ar) 

När det kommer till att informera och motivera kunderna, handlade det även om den 

motivation som gavs genom det motiverande samtalet (MI), vilket var ett av de nyaste 

tilläggen i konceptet. Att använda MI och dessutom ha en uppföljning efter varje 

behandling såg alla informanterna som fördelaktiga i konceptet. Att kunden fick 

chansen att träffas över en längre tid med fem träningstillfällen och få ett aktivt stöd om 

de ville, var alla positivt inställda till. Hälsoutvecklare 2 beskrev att de hade 

utvärderingsblanketter som fylldes i tillsammans med kunden, som därefter följdes av 

konditionstest och mätningar för att få en överblick över vilken fysisk 

aktivitetsnivå kunden i fråga låg på. Då det är svårt för människor att bryta sina gamla 

vanor medförde detta en fördel att ha MI, och uppföljning som skrevs ner på papper 

som därmed skapade synliga resultat för både kunden och arbetsgivaren att ta del av. 

Fysioterapeut 2 sa såhär:  

 

I de flesta fall så får man bättre resultat av kontinuerlig stöttning och 

coachning under den här förändringsprocessen. Så jag tycker att det är 

bra att vi har det här konceptet.  

 

Fysioterapeut 2 beskrev även vikten av det motiverande samtalet och uppföljning såhär: 
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Det har ju varit väldigt värdefullt att vi har haft ett motiverande samtal 

som, som inledning på allting (..) och sen just att det här med 

uppföljningen som vi gör. Att man gör en uppföljning med träningsdagbok 

då, som man för så att man kan följa upp litegrann vad som händer 

emellan. Det tror jag är en väldig fördel. Även att vi jobbar med de här 

fem träningstillfällena. 

 

Det första citatet kan tolkas som att det, enligt Fysioterapeut 2, är viktigt att lägga ner 

kontinuerlig stöttning och motivera kunderna i den förändringsprocess som de går 

igenom, då det har visat sig påverka resultatet positivt. Det andra citatet kan tolkas som 

att det är en fördel att använda både motiverande samtal och en slutlig uppföljning för 

kunderna. Det verkar vara betydelsefullt för kunderna att ha stöttning från början till 

slutet för att deras motivation och engagemang ska upprätthållas. 

Bestämningsfaktorerna är här ett konkret exempel på hur MI och uppföljningen kan 

anses viktigt då det handlar om att hjälpa människor att själva upptäcka sin inre förmåga 

till förändring i samverkan med det sociala stödet från företagshälsovården X. 

Hälsoutvecklare 1 beskrev det såhär: 

 

Och det som är så fascinerande är att alla vet om att det är viktigt att röra 

på sig men väldigt många har problem och inte gör det eller inte får ihop 

det eller inte prioriterar det. 

 

Citatet kan antyda att, från Hälsoutvecklare 1’s upplevelse av människor i dagens 

samhälle, som att de lever med kunskapen att det är viktigt med fysisk aktivitet eftersom 

det är kopplat till en bra hälsa men där träning och motion inte är tillräckligt etablerat i 

deras livsstil för att det ska utföras. Det kan tolkas som att dessa problem skulle kunna 

handla om de påverkansfaktorer eller bestämningsfaktorer, som exempelvis brist på den 

inre motivationen eller tidigare dåliga erfarenheter av fysisk aktivitet, som resulterar i 

att människor drar sig för att vara fysiskt aktiva. Därför kan MI, den kontinuerliga 

stöttningen samt uppföljningen ses som friskfaktorer då kunderna nu kan få det som de 

efterfrågar, och på så sätt skapa sig en god vana. Fysioterapeut 1 tog upp att de ofta fick 

höra att de var för reaktiva och kunderna idag efterfrågade ett mer förebyggande 

agerande i deras förhållningssätt till dem. 



 

23 

 

 

Vid intervjun med sjuksköterskan beskrevs konceptet som fantastiskt. Dels för att det 

varvades med både teoretiska och praktiska moment, dels då hen fick chansen att se 

uppföljningsresultatet. Detta anser jag även påverkar hen i sitt förhållningssätt till 

konceptet och visar ännu mer hur viktigt det är att använda MI och uppföljningen som 

två fördelar när det kom till användningen av FaR-konceptet nu. Hen beskrev det såhär: 

 

Man vet ju när det gäller all typ av recept att det är ju en tredjedel som 

inte löser ut sitt recept och en tredjedel som löser ut det men inte tar det, 

och en tredjedel som använder sin medicin. Samma gäller ju naturligtvis 

med detta. Så därför är det ju jätte fördel att vi har denna tjänsten nu. Där 

man kan få en följsamhet som är en helt annan förstås än tidigare. Tror 

jag. 

 

Citatet kan tolkas som att risken för att strunta i receptet bedöms som betydligt mindre 

då det sker en uppföljning. Därför kan uppföljningen ses som en viktig framgångsfaktor 

och bör eftersträvas att användas då det kan tolkas som en motivationshöjare att vara 

fysiskt aktiv. 

 

Chefen som viktig motivationsfaktor  

Att konceptet i första hand blev uppmärksammat och taget på allvar visade sig främst 

bero på chefens intresse och engagemang av FaR-konceptet. En av fysioterapeuterna 

berättade att hade det inte varit för deras chef så skulle antagligen inte konceptet 

utvecklats till vad det är idag. Båda fysioterapeuterna (grundarna till detta koncept) 

beskrev att det var en kombination av att de var intresserade av FaR och även deras chef 

var det, som gjorde att arbetet med det uppdaterade konceptet påbörjades. Fysioterapeut 

2 förklarar: 

 

Vi har ju fått tid. Vi har fått möjlighet att ge den informationen också 

genom att vår operativa chef har drivit på det. Att vi ska, och, avsatt tid 

till det vid APT och sådana typer av möten då. Då alla har varit med och 

blivit engagerade. 
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Detta citat visar att chefens engagemang för konceptet var en viktig faktor som gjorde 

att FaR fungerade bra och resulterade i att alla andra (kollegorna) blev motiverade och 

engagerade. På så vis fick konceptet ett bra flöde. Så här beskriver fysioterapeut 2 

chefen som en viktig motivationsfaktor i denna förändringsprocess: 

 

Och det tror jag mycket berodde på att vi hade liksom väldigt mycket stöd 

från vår operativa chef med att driva igenom de här och att våra kollegor, 

våra övriga kollegor var väldigt öppna för det här och sugna på det här 

med fysisk aktivitet också med recept att skriva mera.  

 

Citatet visar på att chefen upplevs vara en viktig faktor när det kommer till att öppna 

upp möjligheter för etablering och implementering av ett koncept. Detta genom att 

agera som stöd, engagera och motivera de kollegor som ansvarar för att konceptet ska 

sättas igång. Men, det visar också att det krävs mer än en person, mer än ”en eldsjäl”, 

som engagerar sig i konceptet för att processen och förankringen i organisationen ska 

kunna ske. Därför är det nödvändigt att kontinuerligt motivera varandra genom 

påminnelser och aktiv information om hur det går. Det som kan utläsas i informanternas 

beskrivningar av vad de ansåg om konceptet, är att alla faktiskt var intresserade. 

 

Fördelar av kunskap och trygghet genom tydliga riktlinjer för 

informanterna 

Att känna trygghet uppkommer ofta av att känna sig säker på något. I detta fall handlar 

det om att känna sig klar över vad som förväntas av informanterna och hur konceptet 

fungerar. Trygghet kommer genom kunskap och kunskap fås genom att ha tydliga 

riktlinjer, där företagshälsovården har sammanfattat läroboken för FaR och FYSS i en 

mindre komprimerad manual. Detta har gjort att informanterna lätt kunnat sätta sig in i 

vad deras uppgifter är inom konceptets ramar.  Fysioterapeut 1 säger: 

 

En av de viktiga komponenterna i det här är att vi har en tydlig struktur 

på processen kring FaR så att alla som jobbar på X kan ta fram den här 

processen och se exakt vilken väg den här individen, eller gruppen om 

man har de, har att gå. Det tror jag är en styrka och det tror jag är något 

som man behöver. Och ett flödesschema som man lätt kan titta på och 

följa. 
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Citatet beskriver att en viktig faktor anses vara att ha tydliga riktlinjer. Vidare 

tolkningar som kan göras här är att riktlinjer blir den kunskap som i sin tur behövs för 

att skapa en trygghetskänsla för alla. Genom att förstå vad som ska göras blir det lättare 

att hänga med i hela processen med receptet. Informanterna upplevde FaR-konceptet 

som tryggt och säkert i och med att det inte var ett måste att skriva ut eller ordinera 

recept själva. Framförallt var det läkaren och sjuksköterskan som fann det behagligt och 

tryggt att låta en annan yrkeskompetens, exempelvis hälsoutvecklare, ha hand om de 

motiverade samtalen och att skriva recept på fysisk aktivitet. De kunde skriva ut 

hälsoblanketter eller ge en rekommendation om att kunden behövde fysisk aktivitet på 

recept och sedan skicka det vidare till den ansvariga FaR-koordinatorn som tog över. 

Detta tillförde därför en trygghet och kan ses som en fördel enligt informanterna. 

Sjuksköterskan beskrev sin situation: 

 

Och så känner man väl själv. Kanske också många känner det här att man 

inte har tillräckligt med kunskap varken i hur man ska träna på bästa sätt 

eller hur man motiverar någon att komma dit.  

 

Detta citat kan tolkas att sjuksköterskan kände sig trygg i konceptet då hen hade bra och 

tydliga riktlinjer som nu fanns för hur hen skulle gå till väga vid exempelvis hur 

involverad hen behövde vara i kunden. Hälsoutvecklare 2 trodde att det kunde finnas en 

vinst med att det idag inte är en bundenhet i konceptet och att det finns uttalat hur alla 

kan förhålla sig till konceptet. Hen menade att det var bra att ha utsedda personer som 

skrev recepten, även då alla fick skriva dem, men påpekade att det viktigaste ändå var 

att det faktiskt skrevs ut recept: 

 

Om du inte känner dig komfortabel, om du inte känner att du har 

kompetensen, skriv en hälsoplanering på att någon ska ha aktivitet på 

recept så kan den som känner sig bekväm, ta hand om det och följa upp 

det. Den här rekommendationen då. Och det tror jag, om man ska se en 

fördel, det har gjort att fler har sett att det kan vara en lösning. 

 

Citatet visar hur viktigt det är att känna sig trygg i sin roll och i sin position. Om du inte 

har kunskapen som krävs, kommer det att påverka processen att skriva ut ordinationer 
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eller att ha det där motiverande samtalet. Tolkningen är därför att fler hälsoblanketter 

eller rekommendationer har skrivits ut på grund av att kollegorna på 

företagshälsovården, exempelvis läkare och sjuksköterskor, inte längre känner sig 

tvingade till att skriva ut några ordinationer eller att ha det där motiverande samtalet 

som i vissa fall kunde kännas obekvämt. 

 

Vikten av kommunikation och att samarbeta som ett team  

Detta tema förklarar vikten av att ha ett bra samarbete och god kommunikation med 

varandra i organisationen. En av framgångsfaktorerna med exempelvis 

implementeringen av FaR är att samarbeta. I detta fall samarbeta med de olika 

aktörerna, vilka är informanterna och deras kollegor på företagshälsovården X. Ett bra 

samarbete styrs här av en god kommunikation med varandra där en viktig faktor för 

både läkaren och sjuksköterskan var att ha ett bra samarbete med kollegorna. De båda 

beskrev situationen idag som att de trivdes bra i sina positioner men att de kunde känna 

avsaknad av en ännu bättre kommunikation med de andra i arbetslaget på 

företagshälsovården. Läkaren kunde känna att samarbetet med sina kollegor var bra men 

inte tillräckligt bra och tar som exempel:  

 

Och då också när vi har haft patienter med sjukgymnaster och sådär som 

har börjat så har vi kunnat gå med och få se hur det går till för oftast 

säger patienten en sak till oss och en sak till sjukgymnasten. Och tar man 

då ett gemensamt möte vid maskinen så ser man ju vad de klarar och inte 

klarar på ett annat sätt.  

 

I citatet ovan framgår tydligt att läkaren anser det väldigt viktigt att ha en bra 

kommunikation med sina arbetskamrater när det handlar om att behandla samma 

personer. Samtidigt är det ett roligt och tydliggörande arbetssätt att möta kunden 

tillsammans. Detta anser hen alltid kan förbättras. Sjuksköterskan visar sig ha liknande 

åsikter och beskriver en situation där det kan vara bra och tryggt att ha en läkare eller 

sjuksköterska som stöd när det handlar om att skriva en fysisk aktivitet på recept till 

exempelvis multisjuka personer. Sjuksköterskan fann det väldigt bra och motiverande 

på det sättet att de fick använda sig av varandras tjänster vilket kändes väldigt givande. 

Hen beskrev att ett starkt samarbete kunde vara bra när man ville stärka kunders 
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förtroende till att förändra ett visst beteende. Att ha en annan medicinsk personal som 

”stöd i ryggen” ansåg sjuksköterskan var en fördel.    

 

Förändringar (och skillnader) över tid  
Detta tema behandlar de upplevelser som informanterna har över skillnader och 

förändringar som konceptet medfört och här ställdes frågan om hur informanterna såg 

på konceptet och förändringarna över tid, alltså hur det har varit innan och hur det 

förändrats fram till nu. 

  

Ökning av receptutskrivningarna 

Informanterna var eniga om att den största skillnaden nu var att det skrivits ut ett större 

kontinuerligt flöde av recept, än vad som gjorts tidigare. För fysioterapeut 1 så var det 

en markant skillnad då det förr inte hade skrivits ut några recept alls på hens enhet. 

Detta kan förvisso bero på att hen började arbeta på företagshälsovården i samma veva 

som detta koncept uppkom och det faktum att hen var en av grundarna till detta 

koncept. En annan skillnad som hälsoutvecklarna tog upp som eventuell 

framgångsfaktor handlade om att det inte längre är begränsat vilka som ska få skriva ut 

recept, vilket de övriga informanterna instämde som en trevlig förändring. Situationen 

för hälsoutvecklare 1, som arbetat inom företagshälsovården sedan flera år tillbaka, 

beskrev sin upplevelse med konceptet såhär: 

 

Men alltså, historiskt sätt så har vi haft oerhört få fysisk aktivitet på 

recept. Så därför är den skillnaden som skett här sen efter nyåret eller 

alldeles innan den är jättestor i det här faktiskt. Det är många hundra 

procent mer än vad vi någonsin har jobbat med. 

 

Citatet beskriver att det, i min tolkning, blivit en stor förändring sedan detta koncept 

infördes på deras företagshälsovård. Från att det påbörjade i oktober för hälsoutvecklare 

1 tills nu har det skett dubbelt så många utskrivningar på hälsoblanketter och 

ordinationer än i föregående koncept på företagshälsovården. Hälsoutvecklare 2, som 

arbetat i flera år med hälsoutvecklare 1, skildrade sin upplevelse som att det nya 

upplägget satte igång fler receptskrivningar än tidigare och att fler av kollegorna har 

rekommenderat konceptet till varandra. 
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En ny satsning på lönsamhet  

Grundtanken med FaR är att få människor att bli fysiskt aktiva och ha det som livsstil. 

Detta vill såklart även denna företagshälsovård i Västra Götaland uppnå. Ett 

återkommande samtalsämne handlar om ekonomi och värdet i att satsa på ett koncept 

som FaR. Att använda företagshälsovården innebär en kostnad för arbetsgivaren. Alla 

vill tjäna på att använda sig av en tjänst, speciellt om det är en betald tjänst. Som sagt 

vet många idag att fysisk aktivitet är bra för hälsan och därför vill företagshälsovården 

även trycka på att den här tjänsten kan, på lång sikt, vara värd att investera i då det 

förhoppningsvis leder till att anställda motiveras att förändra sin livsstil. Satsningen som 

gjorts för att få med sig arbetsgivarna, är att fysioterapeuterna reviderat 

utvärderingsfrågorna som används innan och efter behandlingen, där de tagit med 

arbetsrelaterade frågor som kan skapa ett intresse för arbetsgivaren. Detta är en skillnad 

mellan fysioterapeuternas enheter och de resterande informanternas enhet. Fysioterapeut 

2 förklarar: 

 

Vi har ju gjort kopplingen i vårat FaR-koncept till numera då till upplevd 

arbetsförmåga och de bitarna som trycker på lönsamhet på företaget att 

ha fysiskt aktiva medarbetare. Det är ju någonting som har utvecklats. 

Under den här tiden då. 

 

Utifrån citatet har utvärderingsfrågorna omvärderats för att även få med sig 

arbetsgivarna, vilka är de som står för den ekonomiska utgiften för användningen av 

konceptet. En tolkning är att FaR bör ses som en lönsam investering istället för en stor 

kostnad och genom att denna del av företagshälsovården i Västra Götaland har lagt till 

frågor med en ekonomisk koppling för att även arbetsgivarna ska se att det är värt att 

investera i sina anställdas hälsa.  

 

Tiden - en betydelsefull faktor 

En annan betydelsefull faktor som beskrivits som ett dilemma för bland annat läkare är 

tidsaspekten. Att det idag är tidsbrist bland hälso-och sjukvårdens personal är ingen 

nyhet, enligt informanterna. Innan konceptet ändrades fanns där ingen tid för kollegorna 

på företagshälsovården att verkligen sätta sig ner i lugn och ro och ha ett motiverande 

samtal eller coachning med kunden. Det var inte bara tidsbrist för läkare utan för alla, 

tillägger hälsoutvecklare 2. Hen berättar att de idag fått tid till utskrivningar av recept då 
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de tar betalt för den tjänsten som innebär en timmes coachning eller motiverande 

samtal. Företagssjuksköterskan förklarade att det nya konceptet med FaR har 

underlättats för alla då de har en ganska fulltecknad kalender.  

 

Viktigt med FaR-koordinatorns roll 

En stor förändring, som fysioterapeut 1 uttrycker, är att konceptet idag fått en viktig 

nyckelrollsperson i form av en FaR-koordinator som är utsedd att ta hand om det 

övergripande med FaR på företagshälsovården. De tar i de flesta fall hand om allt från 

det motiverade samtalet till stöttning och uppföljning under de 12 veckor som upplägget 

pågår. Sjuksköterskan ansåg att hälsoutvecklarna hade en bättre kunskapsgrund för att 

skriva ut ett korrekt recept och ordination och betraktade dem som mer lämpliga när det 

kom till att stötta och motivera kunderna i jämförelse med läkare, som enligt hen kanske 

inte alltid hade den förmågan. Läkaren beskrev sin upplevelse av att ha en utsedd 

ansvarig person som en viktig del i träningen med kunden. Fysioterapeut 1 beskriver en 

liknande synpunkt på rollfördelningar: 

 

Nu kan man genom att skicka den här individen till en FaR-koordinator, 

som får skriva receptet, så kan man veta att individen får experthjälp på 

någon som är väl påläst på FYSS. Så att man har möjlighet att skicka 

individen till en som är van vid att jobba med det här. 

 

Detta citat kan tolkas att fysioterapeut 1anser att en FaR-koordinator behövs som 

tydliggör för kunden att det finns en expert i fysisk aktivitet som är utsedd att hjälpa till 

med träningen för kundens skull. Att det finns en tydlig rollfördelning kan tolkas som 

en tydlig framgångsfaktor för att det ska kunna skapa ett bra underlag till 

förändringsprocessen med kunderna och personalen på företagshälsovården. Tydliga 

roller anses viktigt för informanterna i organisationen, där alla vet vad som ska ske och 

har den kunskap som krävs för att kunna utföra uppdraget, är därför en tolkning jag gör. 

 

 

Försämringar och förbättringar 
Detta tema beskriver vad informanterna på en av de tre enheterna av 

företagshälsovården i Västra Götalands län, ansåg om upplägget att inte längre ha en 
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extern leverantör; ett gym dit de förut skickade sina kunder och deras ordination av 

FaR. Jag kan bara svara för denna enhet där de förut hade den externa leverantören.  

Valet att ta upp detta gjordes då träningen, enligt FaR, ska styras av individens intressen 

där gymmet kan vara just ett sådant. Två av informanterna som båda arbetade inom 

samma enhet i företagshälsovården i Västra Götaland ansåg att det kunde vara en brist 

att deras enhet inte hade någon träningsanläggning med träningsmaskiner, vilket kunde 

försvåra träningen och utförandet av FaR. Läkaren ansåg att kunden skulle bli mer trygg 

och mer motiverad att fortsätta gå till gymmet även efter den avslutade behandlingen av 

FaR om den hade chans att testa på ett gym, i lugn och ro med FaR-koordinatorn. 

Fysioterapeut 2 förklarade att många människor kan känna en rädsla för att träda in i ett 

gym eller att överhuvudtaget anstränga sig fysiskt och detta kan tolkas som att det då 

vore bra att ha ett eget gym att vänja sig in i. Hälsoutvecklare 2 förklarade att det kunde 

ses som ett hinder att inte ha tillgång till ett gym med träningsmaskiner och tyngre 

vikter. Samtidigt som det ansågs vara ett hinder, kunde möjligheter ses utifrån att inte 

vara beroende av ett gym. Hälsoutvecklare 2 förklarade att samarbetet med den externa 

leverantören visade sig vara krångligare då det betydde att företagshälsovården släppte 

sin kontroll över hur träningen och uppföljningen av kunden skedde. Hälsoutvecklare 2 

beskrev situationen utan gym som en möjlighet att visa att det faktiskt går att träna vart 

som helst med vad som helst och att gymmet inte alltid behöver vara lösningen. Hen 

förklarar även att vikten av att träna utan gym utgår från övningar som kan utföras 

hemma och detta kan kopplas till aktivitetspyramiden som har olika typer av aktiviteter 

som kan utgås ifrån vid träning. Hälsoutvecklare 2 anser att vikten av att få en liknande 

upplevelse när de träffas och utför olika övningar som sedan kan göras hemma ses som 

en framgångsfaktor till att kunden sedan tar med sig övningen hem.  

 

Sammanfattning resultat 
Studiens första tema om FaR som ett positivt och fördelaktigt koncept visar att samtliga 

informanter tycker det är ett väldigt bra verktyg för att hjälpa deras kunder att göra en 

förändring att bli fysiskt aktiva. Att ha en god och tydlig kommunikation och tydliga 

mål med varandra, där information och motivation når både arbetsgivare, kundanställda 

och kollegor på företagshälsovården, samt att samarbeta och ha ett engagemang i hela 

organisationen, anses vara viktiga faktorer till att FaR har fungerat bra i dagsläget. 

Kommunikationen kunde dock bli bättre enligt vissa informanter. Att chefen är 

engagerad har också visat sig viktigt för organisationens etablering av FaR-konceptet 
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och ger bättre förutsättningar till att det implementeras. Andra faktorer som visats ge 

framgång handlar om att det, idag, är mindre begränsat vilka som får skriva ut recept, 

samt att det tillkommit utsedda FaR-koordinatorer som visats skapa trygghet för de 

anställda på företagshälsovården.  

 

Gemensamt för alla informanter vara att de ansåg konceptet som enkelt och fördelaktigt 

i och med den nyskapade manualen. Temat om förändringar över tid visar på vikten av 

att få med sig arbetsgivarna. Att utveckla utvärderingsfrågor till arbetslönsamheten ger 

fördelar då det visar arbetsgivarna hur en god hälsa hos de anställda skapar goda 

ekonomiska fördelar på lång sikt. Här ses även tiden som en viktig faktor och 

informanterna anser att det är bra att ha en betald timme som gjort att det finns tid för 

det motiverade samtalet och receptutskrivningar med kunden, utan att stressa. Studien 

visar även att det skrivits ut fler recept idag än tidigare. I temat försämringar och 

förbättringar var det två informanter som såg en brist i att inte ha tillgång till ett gym, 

men samtidigt ansåg den ena informanten att det var viktigt att se möjligheter att träna 

utan ett gym. Fördelen att inte ha ett gym förklarades av att kunden lätt skulle kunna ta 

med sig övningarna hem och träna utifrån sin egen kroppsvikt. 

 
 

Diskussion  

Studien tyder på att alla informanter är eniga om att FaR är ett bra verktyg och 

framgångsrik metod att använda för att förändra ett stillasittande beteende, och öka den 

fysiska aktiviteten bland människor.  Den visar även att de framgångsfaktorer som 

Statens hälsoinstitut (2011a) har beskrivit som viktiga för att förankra och implementera 

FaR i arbetet, kan kopplas till den historiska mängden receptutskrivningar som gjorts 

under detta år, jämfört med tidigare. Josefsson och Lindwall (citerad i Hallberg, 2010) 

beskriver att då de teoretiska modellerna enbart är kraftiga förenklingar av 

verkligenheten, är det ändå den bästa hjälpen vi kan få när det kommer till att motivera 

människor. Samtliga är positivt inställda till det uppdaterade konceptet, som varit igång 

under cirka ett år, vilket nu lett till att fler recept blivit utskrivna än tidigare. Att det 

blivit fler utskrivningar beror, enligt min tolkning, på ett bättre engagemang från alla 

håll. Enligt Prochaska, Norcross och DiClemente (citerad i Faskunger, 2001) bör 

engagemang även ses som en process som måste upprätthållas. Informanterna anser att 

konceptet ligger rätt i tid då samhället idag inte uppmuntrar till rörelse. En av 
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informanterna berättar att kunderna önskar ett mer förebyggande arbetssätt. Detta för att 

lyckas med förändringsprocessen att bli mer fysiskt aktiv. Att vi idag väljer, i större 

utsträckning en stillasittande fritid beskriver Faskunger (2007) och FYSS (2008) är på 

grund av en försämrad samhällsplanering, där cykeln har byts ut mot bilen eller bussen. 

Detta visar på att vårt beteende påverkas av samhället, vilket konstateras av både 

Faskunger (2007), Statens folkhälsoinstitut (2011a) och FYSS (2008). Min tolkning är 

därför att företagshälsovården har en viktig roll när det kommer till just 

beteendeförändringsprocessen som visat sig ha betydelse för individens brist att gå 

igenom en förändringsprocess själv. Detta kan styrkas av den nationella undersökningen 

Hälsa på lika villkor som Statens folkhälsoinstitut (2011a) tar upp. Detta leder oss in på 

det motiverande samtalet och uppföljningen som nu införts och stärks i konceptet. 

Enligt informanterna är dessa, två centrala faktorer för att skapa och öka motivation i 

förändringsprocessen till att bli fysiskt aktiv. Kalman (2013) tar upp begreppet 

samhandling som betyder att kunskap i form av människokännedom och erfarenhet 

behövs i mötet med en annan individ för att kunna ta tillvara på dennes förmåga och 

resurser i situationen som råder. Med detta syftar jag på hur viktigt det då är att ha ett 

motiverande samtal där kundens bakgrund och erfarenheter av tidigare fysisk aktivitet 

lyfts fram och sedan används för att förstärka dennes positiva upplevelser av fysisk 

aktivitet för att skapa ett träningsschema som uppföljs och fortsätter att användas även 

efter den avslutade behandlingen. Att kunna stötta och följa upp kunden beskrev en 

informant som fantastiskt, en annan informant ansåg att det behövdes både stöttning, 

motivation och uppföljning då hen uppfattat att kunderna, som sagt, har svårt att själva 

göra förändringen och bli fysiskt aktiva. Att ge råd och stöttning om fysisk aktivitet är 

Elley et al (2003), Joysula och Lyle (2012) samt Statens folkhälsoinstitut (2011a) 

överens om som effektivt när det kommer till att öka livskvaliteten genom att bli fysiskt 

aktiv, speciellt med uppföljning under en längre tid. Motivation och engagemang har 

även visat sig vara lika viktiga att ha bland kollegorna inom företagshälsovården som 

hos kunden och dennes arbetsgivare. Utifrån informanternas perspektiv, är det lika svårt 

för dem att ändra ta in en ny vana och förändra ett beteende som innefattar att arbeta 

med fysisk aktivitet på recept. Lipschüts (1971) förklarar att upplevelsen av 

medmänniskor och dess omgivning påverkas liksom tidsperspektivet och den inställning 

man har till framtiden, och syftar till att det krävs ett öppet sinne till att en förändring 

ska kunna ske, enligt min tolkning. Här visade det sig att företagshälsovårdens chef var 

en viktig faktor för att skapa möjlighet och tillfällen att kunna implementera konceptet i 
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företaget. Att det var chefens öppenhet för förändring och nytänkande om FaR som 

gjorde det möjligt för fysioterapeuterna att utveckla konceptet och implementera det i 

sitt och kollegornas arbete. Att utveckla en självständighet hos individer menar 

Lipschüts (1971) är viktigt för att de ska kunna se skilda möjligheter vilket kan göra att 

de får lust att testa olika alternativ i en situation och att vara chef handlar i detta fall mer 

om att kunna agera som bra ledare menar Ohlson (2011) som beskriver att det krävs ett 

bra ledarskap för att nå resultat via sina medmänniskor. I min tolkning handlar det om 

att skapa och upprätthålla engagemang och motivation till sina kollegor, vilket kan 

utveckla deras eget engagemang för konceptet. Något Faskunger (2001) kallar för 

socialt stöd där engagemang är en egen förändringsprocess enligt Prochaska, Norcross 

och DiClemente (citerad i Faskunger, 2001). Dock ska tilläggas att det även krävs att 

kollegorna i sig redan har något slags intresse av att vilja implementera FaR-konceptet, 

vilket jag tolkar som att alla informanterna hade. Hur bra en metod än är, har 

förankringsprocessen och implementeringen visat sig vara en svår uppgift, enligt statens 

företagshälsoinstitut (2011a). Men flera av framgångsfaktorerna för implementering av 

FaR som Statens folkhälsoinstitut (2011a) tar upp, har överensstämt med 

informanternas uppfattningar och upplevelser av hur ett lyckat koncept bör se ut. Dessa 

framgångsfaktorer var bland annat att konceptet gjorts tydligare genom en förenklad 

sammanfattning av riktlinjerna från läroboken om FaR och kunskapsbanken FYSS, i 

form av en manual, som efterföljdes. Persson, Ovhed och Hansson (2010) och FYSS 

(2008) förklarar att en enkel och tydlig beskrivning av hur implementeringen av FaR 

går till, anses leda till fler receptutskrivningar och ordinationer i praktiken. 

Informanterna ansåg även att en framgångsfaktor med det nya upplägget är att få bra 

och kontinuerlig information och stöttning, samt att få påminnelser och uppdateringar 

om FaR för att hela tiden hålla konceptet levande. Säljö (2000) förklarar att lärande 

behövs återges muntligt för att sätta sig i minnet och menar på att vi människor har en 

mycket begränsad förmåga att hålla kvar all information, som vi varje dag exponeras 

för. Men uppdateringarna och informationen var även det som skapade motivation och 

engagemang för att leda till receptutskrivningar. Jag finner att informanteras starka 

engagemang är ett bevis på att de ser en meningsfullhet i arbetet med FaR. 

Meningsfullhet kallas, enligt Antonovsky, även för motivationskomponent. 

Organisationens medlemmar ska förstå, bli delaktiga och få kunskap om 

organisationens mål förklarar Heide et al (2012). Kommunikation är en viktig 

ledningsfråga där cheferna också måste sätta egna mål (ibid). Detta gällde även för 
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informanterna som ansåg att samarbetet hos dem kunde förbättras genom mer 

kommunikation mellan kollegorna och tillsammans med kunden för att minska risken 

för missförstånd. Min tolkning är att informanterna efterfrågar ökad tydlighet i dialogen 

med sina kollegor för att kunna hjälpa kunden ännu bättre. Statens folkhälsoinstitut 

(2011a) har konstaterat att en framgångsfaktor hittas i ett bra samarbete och genom en 

bra kommunikation mellan aktörer i en organisation eller företag. De förändringar som 

jag anser vara av störst relevans är att receptskrivningarna ökat och att tydliga roller har 

stärkts. För två av informanterna var det en befrielse att det nu var mindre begränsat 

vilka som fick skriva ut och ordinera recept och att det fanns utsedda personer som nu 

skulle ta över rollen som utförare av recepten för fysisk aktivitet. De så kallade FaR-

koordinatorerna som visade sig vara en trygghet och tidshjälp. Persson et al (2013) 

beskrev i sin studie att en utsedd person som tog över ansvaret att träna de kunder med 

FaR var uppskattat av speciellt läkare. Detta uppfattar även jag och ser det som en 

framgångsfaktor att ha en utsedd person som kan ta på sig rollen som hälso -och 

träningsexpert. En informant beskrev det som en fördel att ha en person som ansågs mer 

kunnig och påläst om FYSS. Statens folkhälsoinstitut (2011a) trycker även på att detta 

är viktigt för att skapa tydlighet, där man får tid och stöd att arbeta med FaR. Tiden har 

även varit en brist för många, inklusive informanterna i studien som idag såg det som en 

viktig förändring, att det nu låg en befogad betald timme som användes exempelvis till 

det motiverade samtalet. Detta möjliggjorde att informanterna kände en mindre stress i 

utförandet av FaR. 

 

Metoddiskussion 
Studiens resultat bygger på en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har 

gjorts. Valet av metod grundas på studiens syfte att undersöka hur de anställda inom 

företagshälsovård X ansåg om det FaR-koncept som påbörjats för cirka ett år sedan. Av 

mot de anställda och för att följa de etiska principerna, valde jag att referera all 

information om företagshälsovårdens upplägg med konceptet till dokument, Västra 

Götaland med tillhörande numrering. Innan de riktiga intervjuerna, valde jag att göra en 

pilotstudie. Denna informant var en närstående till mig och före detta allmänläkare på 

en primärvård i en av västra Götalands läns kommuner. Dock ska tilläggas att 

pilotstudien inte kunde användas då pilotpersonen inte var insatt i det FaR-koncept som 

jag skräddarsytt frågorna till. Presentationen av resultatet bygger här på informanternas 

egna åsikter och erfarenheter av hur de upplever konceptet. Kravet för att få vara med i 
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studien var att ha erfarenhet och ha använt sig av konceptet eller haft någon slags 

relation till konceptet i fråga. Kriteriet av urvalet blev därför att de som tillfrågades att 

vara med i undersökningen hade skrivit ut mer än två hälsoblanketter. I studien var två 

av informanterna bekanta till mig. En av de bekanta fungerade även som min grindvakt 

för att få tag på de resterande informanterna till studien. Att jag hade en grindvakt som 

även var en bekant sedan innan kan ha varit en påverkansfaktor till resultatets utfall. 

Även det faktum att jag blev tillfrågad av denne person som även var en av 

informanterna i studien kan ses som en styrande påverkansfaktor i denna undersökning. 

Det positiva med att vara bekant med några av informanterna och även ha den ena som 

grindvakt tror jag har varit bra när det kommer till att ha en avslappnad attityd mot 

varandra, att de kände sig trygga att prata med mig. Även att resten av informanterna 

fick en positiv bild av mig genom grindvakten innan vi träffades/pratades vid i telefon 

som jag även gjorde med två av informanterna. Att jag valde att ha två telefonintervjuer 

var på grund av distansförhållandet då de arbetade i andra kommuner. Att ha haft 

telefonintervjuer har enligt mig varit en positiv upplevelse men skulle kunna vara en 

påverkansfaktor till resultatets utfall då det är en viss skillnad jämfört med att sitta öga 

mot öga och se den andra personens gester och reaktioner på frågorna. Enligt Nilsson 

och Waldemarson (2007) beskriver det icke-verbala som en viktig del av 

kommunikationen då det förstärker och kompletterar det verbala, genom kroppsliga 

uttryck som gester och minspel. De tar även upp att lyssnande kan förknippas med 

passivitet som kan ses som negativt (Nilsson och Waldemarson, 2007). Vid 

telefonintervjuerna gick jag härmed miste om de icke-verbala uttrycken som skulle 

kunna ha påverkat informanternas svar och hade även ett högre krav på mig att vara mer 

aktivt lyssnande, där det ingår att genom min röst uttrycka mitt engagemang och 

uppmärksamma att jag har reagerat på det som sägs och att jag förstår.  Jag vill även 

utgå från mig själv som en påverkansfaktor då jag tror att jag har varit lite för styrande i 

samtalen med informanterna. Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver att ett bra 

samtal kräver en blandning av subjektivitet och objektivitet där det pendlas mellan 

närhet och distans. Samtalet ska ske genom en dialog med varandra och inte en 

monolog där enbart en person pratar. Jag tror att jag kan ha haft lite för mycket monolog 

ibland där jag varit för styrande i samtalet.  

 

Jag anser att jag fått svar på syftet att undersöka hur de anställda ser på det uppdaterade 

FaR-konceptet som de har idag. Även vilka framgångsfaktorer som kan liknas med det 
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Statens folkhälsoinstitut har sett ut som viktiga för implementering av en metod i 

organisationer. 

 

Fortsatt forskning 
Studien tog upp många intressanta aspekter. En studie som skulle vara intressant att 

göra i kommande forskning är att studera skillnader mellan primärvården och 

företagshälsovårdens arbete med FaR och se över skillnader och likheter mellan 

koncepten. Förslagsvis skulle det kunna införas FaR-koordinatorer som ett bra 

komplement i primärvården för att underlätta sjukvårdspersonalens arbete och även öka 

lönsamheten.  
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Bilaga 1. Missiv 

 

Hej! 

Mitt namn är Jenny Söderberg och jag studerar vid Högskolan i Gävle på det 

hälsopedagogiska programmet och är inne på min sista termin innan examen i sommar.  

Jag har valt att skriva min slutliga uppsats (C-uppsatsen) om fysisk aktivitet på recept 

och intresset är mer precist att undersöka hur det nya FaR-konceptet fungerar för er på 

XXX. Studien kommer utföras i form av intervjuer som sker via telefonsamtal eller på 

plats i XXX. Intervjun kommer ta mellan 30-60 minuter och kommer även att spelas in 

och transkriberas (skrivas ut i pappersformat för analysering). 

All information kommer endast användas för studiens syfte och alla personuppgifter 

kommer behandlas konfidentiellt. Under studiens gång finns det möjlighet att avbryta 

din medverkan om så önskas. Efter att studien har genomförts är tanken att ni på XXX 

ska få ta del av resultatet och kunna använda er av det för eventuella 

förbättringsmöjligheter. När studien väl är färdig och godkänd, kommer den att bli 

offentlig och publiceras i DIVA som är ett bibliografiskt dokumentationssystem där 

forskningspublikationer av e-publiceringar dokumenteras samt examensarbeten som har 

producerats av forskare, lärare och studenter på högskolan. 

Studien påbörjas tidigast vecka 12 och jag kommer att kontakta dig från den 

information jag nu fått genom din kollega XXX på XXX i XXX.   

Vid frågor så går det bra att höra av dig till mig eller min handledare! 

Med vänliga hälsningar, Jenny Söderberg 

Jenny Söderberg email: XXX 

Handledare, XXX   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

 Vad anser du om det nya FaR-konceptet? 

 Hur ser du på förändringen av FaR-konceptet över tid? 

 Vad kan ha förbättrats/förändrats efter det nya upplägget? (för -och 

nackdelar?) 

 

 

 

 


