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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie är att analysera patienters upplevelser av fysisk aktivitet 

på recept (FaR) och på vilket sätt dessa upplevelser påverkar deras syn på hälsa och 

fysisk aktivitet.  

För att ta reda på syftet har en kvalitativ metod tillämpats. Sex stycken 

semistrukturerade intervjuer har genomförts och respondenterna består av tre kvinnor 

och tre män i åldrarna 57 till 73 år, som alla har eller har haft FaR. 

Till grund för analysen av studiens empiri har fyra teorier valts ut. Dessa teorier är: 

Institutionaliseringens ursprung, tillit och ontologisk trygghet, social responsivitet samt 

språk och kunskap i vardagslivet.  

Resultatet visar att upplevelsen av fysisk aktivitet (FaR) är positiv. Det visar även att 

denna upplevelse har påverkat synen på fysisk aktivitet och hälsa på ett positivt sätt. 

Den förändrade synen innebär ett bredare tänk när det gäller fysisk aktivitet och ökad 

insikt och medvetenhet när det gäller hälsa.   
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Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till länets folkhälsoutvecklare som visat intresse och 

hjälpsamhet genom att svara på frågor och delgivit kontaktuppgifter. Ett stort tack vill 

jag även rikta till de hälsokoordinatörer och FaR-ledare som hjälpt mig att dela ut 

informationsbrev och självklart till de respondenter som gjort detta examensarbete 

möjligt. Till sist vill jag även tacka min handledare Jesper Andreasson som hjälpt och 

stöttat mig under arbetets gång. 
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1. Inledning 

Jag är lite tidig och slår mig så länge ner i entrén, där en jämn ström av folk passerar 

med sina träningsväskor i högsta hugg. En del med svettpärlor i pannan på väg därifrån 

och en del med fokuserad pigg blick på väg in i gymmet. Efter en stund kommer min 

respondent. Han ursäktar sig över att han är sen samtidigt som han grimaserar och tar 

sig på knäet. Vi småpratar och går mot caféet som ligger runt hörnet, där intervjun ska 

genomföras över en kopp kaffe och kaka. Det sistnämnda kan, framför allt, 

respondenten behöva som energipåfyllning efter besöket på gymmet. Anledningen till 

gymbesöket är det onda knäet och det är även det som är anledningen till att vi sitter 

här, bland sorlet från fikagäster och ska genomföra intervjun.  

Det onda knäet är resultatet av en halkningsolycka och som lett till att respondenten fått 

fysisk aktivitet på recept (FaR). Denna uppsats handlar om hur fysisk aktivitet på recept 

(FaR) upplevs av de som använder det samt hur denna upplevelse påverkar deras syn på 

hälsa och fysisk aktivitet.    

Tidigare forskning gjord av Van Sluijs m.fl. (2005) pekar på att regelbunden fysisk 

aktivitet kan förhindra uppkomsten av flertalet kroniska sjukdomar och enligt FHI 

(2011) finns det idag väldigt god vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet kan 

användas för att både främja hälsa och förebygga och behandla sjukdomstillstånd och 

skador. Numera ingår fysisk aktivitet som en viktig del i att behandla och förhindra 

vissa sjukdomstillstånd och ett sätt att få den fysiska aktivitetsnivån att öka är att 

ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR). Detta innebär att fysisk aktivitet används som 

recept till såväl friska som sjuka människor, just för att förhindra, behandla och lindra 

vissa sjukdomar och skador (FYSS 2003). Det finns bevis för långsiktiga ökningar i 

fysiskt aktivitetsbeteende och för att förbättra upptaget av fysisk aktivitet ytterligare 
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verkar strategin med skräddarsydda motionsbelagda recept enligt Müller-

Riemenschneider m.fl. (2008) vara lovande. 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är alltså en metod för att öka den fysiska aktivitetsnivån 

och för att förhindra, behandla och lindra vissa sjukdomar och skador.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera patienters upplevelser av fysisk aktivitet på 

recept (FaR) och på vilket sätt dessa upplevelser påverkar deras syn på hälsa och fysisk 

aktivitet.  

 

 Hur beskriver respondenterna sin bakgrund gällande fysisk aktivitet? 

 Vilka upplevelser av FaR och av de aktörer som arbetar med FaR framträder 

i respondenternas berättelser? 

 Vilka faktorer beskrivs av respondenterna som avgörande för deras 

förändrade syn på hälsa och fysisk aktivitet?  

 

För att kunna uppnå syftet består studiens empiri av insamlat material ifrån intervjuer 

gjorda med personer som erhållit ett recept på fysisk aktivitet. Detta material har som 

avsikt att besvara de tre frågeställningarna som utformats. För att kunna besvara 

studiens första frågeställning om respondenternas bakgrund gällande fysisk aktivitet är 

fokus för analysen det fysiska aktivitetsmönstret och dess periodisering. För att kunna 

besvara studiens andra frågeställning om respondenternas upplevelser av FaR och av de 

aktörer som arbetar med FaR är fokus för analysen legitimitet och social motivation.  
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För att slutligen kunna besvara studiens tredje och sista frågeställning om de faktorer 

som anses avgörande för en förändrad syn på hälsa och fysisk aktivitet fokuserar 

analysen på att belysa kunskapens påverkan. I slutdiskussionen kommer resultatet sedan 

att kopplas samman med tidigare liknande resultat samt att lyftas en nivå och ses utifrån 

ett folkhälsoperspektiv.    
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1.2 Disposition 

Hittills har en inledning till föreliggande studie samt dess syfte och frågeställningar 

presenterats. I kommande kapitel kommer en bakgrund, innehållandes begrepp som är 

återkommande i studien och som därmed anses relevanta, att finnas. Dessa begrepp är 

fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på recept (FaR), hälsa och folkhälsa. Även de hälso- och 

sjukdomstillstånd som kan behandlas med FaR kommer i denna del av studien att 

presenteras. I nästkommande kapitel presenteras den tidigare forskning som är relevant 

för studien. Här kommer även de teorier som valts ut till analysen av empirin att tas upp. 

Metoden återfinns i studiens fjärde kapitel. Här redogörs för val av metod, urval, hur de 

mellanmänskliga mötena som metod gått till, analysen av intervjumaterialet, 

forskningsetiska överväganden samt validitet och reliabilitet. Det femte kapitlet består 

av studiens resultat, som utgörs av en sammanställning och analys av intervjuerna. Där 

efter, i studiens sista kapitel, hålls en slutdiskussion som innefattar reflektioner kring 

studiens resultat.   
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras de begrepp som anses relevanta då de är återkommande i 

studien. Texten utgörs av såväl vetenskapliga referenser från tidigare forskning som av 

andra referenser i form av internetsidor och böcker. I och med denna relevans och 

blandning av referenser valdes att skilja på detta kapitel och nästkommande kapitel där 

endast tidigare forskning presenteras.    

2.1 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning och 

rekommenderas att utföras dagligen då det har positiva effekter på människans hälsa 

(FHI 2012). Tilltagande ökning av vällevnadssjukdomar är en följd av vår allt mer 

stillasittande livsstil (FYSS 2003). Detta är något som även Swinburn m.fl. (1998) pekar 

på då de i sin artikel skriver att en stillasittande livsstil är en viktig riskfaktor för tidig 

sjuklighet och dödlighet.          

För att maximala hälsoeffekter ska uppnås måste fysisk aktivitet ske ofta och 

regelbundet. Dock kan goda hälsoeffekter ofta uppnås redan vid lägre intensiteter och i 

de flesta fall går det att dela upp den dagliga fysiska aktiviteten i separata perioder á 10-

15 minuter, förutsatt att den sammanlagda tiden blir tillräcklig (FYSS 2003). Det man 

enligt FHI (2012) menar med regelbunden fysisk aktivitet är en aktivitet som är av 

måttlig intensitet och som utförs i 30 minuter dagligen.  

Vuori (2010) menar att både mängden och kvaliteten av vetenskaplig data, som pekar på 

att fysisk aktivitet har hälsorelaterade effekter, kraftigt har ökat under det senaste 

decenniet och att bevisen nu på ett övertygande sätt visar att otillräcklig fysisk aktivitet 

är en av de viktigaste kausala riskfaktorerna för bland annat hjärtkärlsjukdom.  
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2.2 Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

FaR i Sverige  

Förskrivning av fysisk aktivitet har i Sverige använts på ett antal platser under de 

senaste decennierna, i mer eller mindre organiserad form. FaR har under de senaste åren 

fått en stor spridning och används i dag i alla landsting. Grundmodellen är densamma 

men sedan har modellen utifrån lokala förhållanden anpassats i respektive landsting (V 

Kallings 2010). Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att all personal som inom 

hälso- och sjukvården har rätt att förskriva FaR ska göra detta, i den utsträckning det 

går, för att stimulera allmänheten till ökad fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte 

(FHI 2012). Swinburn m.fl. (1998) menar att ett skriftligt motionsrecept är ett 

användbart verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal eftersom de har tillgång till en stor 

del av den stillasittande befolkningen och är en respekterad källa för rådgivning och på 

så sätt kan motivera sina patienter till att öka den fysiska aktiviteten 

Organisation kring FaR 

De flesta landsting och regioner har tagit fram riktlinjer, policyer, flödesschema och 

organisatonsbilder för hur man ska arbeta med FaR, för att tydliga strukturer ska finnas. 

Det är legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården som har behörighet 

att förskriva FaR (FYSS 2008). 

Aktivitetsarrangörer och FaR-ledares roll  

Enligt FYSS (2008) är samverkan med aktivitetsarrangörer viktigt för att stötta 

patienten till ökad fysisk aktivitet och därmed en viktig del i FaR-arbetet. Dessa 

aktivitetsarrangörer arrangerar och genomför aktiviteter för personer som fått FaR 

utskrivet, men exakt vilken roll dessa har skiljer sig dock i olika regioner. I de flesta 

landsting och regioner finns det sedan speciellt utbildade personer, så kallade FaR-

ledare, som tar emot patienterna på aktiviteterna. Det är personer som redan har lämplig 
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utbildning, kunskap och erfarenhet i den aktivitet som avses för FaR som har möjlighet 

att gå en FaR-ledarutbildning. I och med denna utbildning får aktivitetsarrangörerna 

kunskap och förståelse för vilken roll och vilket ansvar de har, som kan bidra till ett 

lyckat samarbete som gör det möjligt för patienterna att nyttja sina recept på ett bra sätt 

(FYSS 2008).       

2.3 Hälso- och sjukdomstillstånd som kan behandlas med FaR 

Det finns en rad olika hälso- och sjukdomstillstånd som kan behandlas med fysisk 

aktivitet, men i följande text kommer endast de tillstånd som senare nämns i 

resultatdelen att tas upp.  

En av de sjukdomar som kan behandlas med fysisk aktivitet och där FaR därmed kan 

vara lämpligt är enligt Van Sluijs m.fl. (2005) typ 2-diabetes. Grundläggande i 

behandlingen av typ 2-diabetes är främst ökad fysisk aktivitet. Att vara regelbundet 

fysiskt aktiv vid typ 2-diabetes har nämligen positiv påverkan på insulinkänsligheten 

och flera undersökningar har visat att utveckling av sjukdomen kan hindras med hjälp 

av fysisk aktivitet (FYSS 2008). Ytterligare ett tillstånd som kan behandlas med fysisk 

aktivitet är depression (Vuori 2010). Fysisk aktivitet har nämligen positiv effekt både 

när det gäller att förhindra och behandla depressionsperioder, både på akut och på lång 

sikt (FYSS 2008). Enligt Conn m.fl. (2011) är fysisk aktivitet även kopplat till en 

minskning av övervikt och FYSS (2008) pekar på att fysisk aktivitet vid fetma har två 

huvudfunktioner och att motion är en av delarna i all fetmabehandling. Vid långvariga 

ryggproblem menar FYSS (2008) att en återgång till så normal fysisk aktivitet som 

möjligt är det bästa sättet att minska smärta och förbättra funktionen på. Vidare menar 

FYSS (2008) att fysisk aktivitet även har stor betydelse i samband med behandling och 

rehabilitering av patienter med långvarig smärta i andra former, som t.ex. vid en 

knäskada. 
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2.4 Hälsa och folkhälsa 

Det finns ingen entydig definition av begreppet hälsa som kan användas i alla 

sammanhang, utan hälsobegreppet har successivt förändrats under de senaste åren 

(Pellmer och Wramner 2007). Enligt Winroth och Rydqvist (2008) har hälsobegreppet 

sina rötter i religiösa, filosofiska och etiska tankesätt, medan de menar att dagens 

hälsobegrepp har en mycket stark koppling till den medicinska vetenskapen. Samtidigt 

menar Pellmer och Wramner (2007) att den traditionella biomedicinska 

förklaringsmodellen har kommit att kompletteras med en humanistisk 

förklaringsmodell. Således kan två huvudinriktningar av hälsodefinitioner ses. Inom den 

biomedicinska inriktningen utgår man ifrån att hälsa betyder frånvaro av sjukdom 

medan man inom den humanistiska inriktningen menar att utgångspunkten är hälsa och 

inte sjukdom.    

Redan i början av 1900-talet användes ordet folkhälsa och i ordböcker beskrevs det 

bland annat som ”Ett folks fysiska och andliga hälsa” och ”Allmänna hälsotillståndet i 

ett land”. Under senare år har begreppet folkhälsa, vid arbete med hälso- och 

sjukvårdsplanering, främst använts för att beskriva sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor 

och hälsorisker i olika befolkningsgrupper (Pellmer och Wramner 2007). Folkhälsan, 

det vill säga hälsan och ohälsan i en befolkning, kan enligt Pellmer och Wramner (2007) 

förstås som ett samspel mellan en rad olika faktorer.  

I Sverige finns det ett övergripande mål för folkhälsan som innebär att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en bra hälsa på lika villkor för hela befolkningen (FHI 

2010). Ett sätt att förbättra folkhälsan på är att öka den fysiska aktiviteten bland 

befolkningen (FYSS 2003). Detta är något som även Van Sluijs m.fl. (2005) pekar på i 

sin studie, då de menar att främjande av hälsofrämjande fysisk aktivitet anses vara en av 

de viktigaste komponenterna när det gäller folkhälsan. Ytterligare en studie, gjord av 
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Kallings m.fl. (2009) visar på att en ökning av fysisk aktivitet är viktig både på 

individuell nivå och på folkhälsonivå. 
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3. Forskningsmässig och teoretisk bakgrund 

Detta kapitel inleds med en genomgång av delar av den forskning som tidigare har 

bedrivits inom området fysisk aktivitet på recept, och som är relevant för denna studie. 

Därefter presenteras de teorier som används vid analysen av empirin.   

3.1 Tidigare forskning 

Under senare år har relativt mycket forskning kring FaR bedrivits. Denna forskning har 

fokuserat på betydelsen av fysisk aktivitet i form av liknande koncept som FaR, på 

utfall, hinder, förväntningar och på förslag till förändringar av konceptet. Det har även 

fokuserats på följsamheten av recepten.   

Kallings et al (2009) har t.ex. gjort en studie som syftar till att undersöka 

självrapporterad följsamhet av individualiserade föreskriva recept på fysisk aktivitet. 

För att ta reda på detta ombads totalt 240 patienter som rekryterats från 13 svenska 

primära hälso- och sjukvårdsenheter att svara på frågor om självrapporterad följsamhet 

och fysisk aktivitetsnivå. De fick även besvara frågor om möjligheten till att byta till en 

mer fysiskt aktiv livsstil och om deras välbefinnande, vilka är de frågor som mest kan 

kopplas till denna studie. Frågorna besvarades vid studiens start och efter sex månader. 

Resultatet visar enligt Kallings et al (2009) att det finns ett samband mellan rapporterad 

följsamhet och välbefinnande. Resultatet visar även att konceptet med fysisk aktivitet på 

recept uppskattas och ger en positiv upplevelse, både för de som fullföljt det och för de 

som inte gjort det.   

Stathi et al (2004) har genom enskilda intervjuer och fokusgrupper tagit reda på hur 

betydande fysisk aktivitet är för åldrande människor som deltar i ERS, och varför 

klientbaserade mål genom ERS ska uppnås. ERS är i sydvästra England, där studien 

genomfördes, motsvarigheten till FaR. De som medverkade på intervjuerna var 13 
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pensionärer som befann sig i olika stadier av ERS. Utifrån de material som samlades in 

genom intervjuerna visar resultatet att en rad personligen värderade förbättringar 

uppnåtts genom deltagande i ERS. Av resultatet framgår även att en lyckad framgång av 

ERS bygger på professionell hjälp och stöd från entusiastisk och erfaren personal, samt 

att flera behov av välbefinnande hos äldre vuxna tillgodoses med rätt motionsinnehåll 

(Stathi et al 2004).  

Dunn et al (2007) har genomfört en beskrivande explorativ studie vars syfte var att visa 

hur man maximerar fullföljandet till ett recept på fysisk aktivitet. Syftet besvarades 

genom tre stycken fokusgruppintervjuer, som inriktades på frågor om möjligheter och 

hinder kring fysisk aktivitet och FaR.  Deltagarna i studien bestod av 14 äldre 

afroamerikanska kvinnor. I resultatet framgick att det mest övertygande skälet till att 

kvinnorna fullföljde sitt recept var att de hjälpte varandra. Andra nödvändiga 

komponenter för att lyckas fullfölja ett recept visade sig vara stöd och förtroende från 

familjerna. Dunn et al (2007) tar i sitt resultat även upp de komponenter som hindrade 

några av kvinnorna från att fullfölja sina recept. Dessa komponenter var bristande stöd 

från familjerna, den personliga hälsostatusen samt förpliktelser till familjerna.   

Även Ingram et al (2011) har gjort en studie på afroamerikanska kvinnor som har fått ett 

recept på fysisk aktivitet. Denna studie syftade till att belysa de minnen av utfall, hinder 

och förväntningar som fanns hos kvinnorna, synpunkter på programmets olika 

komponenter och förslag till förändringar av upplägget kring recepten. Detta gällde 

kvinnor som mellan år 2002 och 2005 hade fått ett recept som sträckte sig över 12 

månader. Även här använde man sig av fokusgruppintervjuer för att besvara syftet och i 

dessa intervjuer medverkade 33 kvinnor i åldrarna 44 till 69 år. Resultatet visar att 

stegräknare för egenkontroll är en av de komponenter som inkluderas i de förslag som 

kvinnorna gav på hur arbetet kring recepten kan förbättras. En annan sak som framkom 
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var att ett pågående gruppstöd och stöd i form av automatiserad telefonsupport 

efterfrågades. Utöver dessa förslag framkom även i resultatet att recepten haft en positiv 

påverkan på deltagarna när det gäller fysisk aktivitet (Ingram et al 2011).       

Sammanfattningsvis pekar de vetenskapliga resultaten på att FaR är en metod som 

påverkar den fysiska aktiviteten på ett positivt sätt, men också på att det finns vissa 

hinder och faktorer som kan förbättras. I relation till denna studies syfte blir detta 

intressant eftersom förhoppningen med syftet och de formulerade frågeställningarna är 

att genom analys ge en bild av hur upplevelserna av FaR ser ut och hur dessa påverkar 

synen på hälsa och fysisk aktivitet. Vilket således kanske kan skapa en förståelse för 

resultaten av denna tidigare forskning.  
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3.2 Teorier 

Detta kapitel innehåller fyra teorier som används vid analysen av empirin. Anledningen 

till att dessa teorier valdes var för att de enligt mig ansågs ha kopplingar till de olika 

delarna av resultatet. Kapitlet är upplagt som så att teorierna presenteras, under 

respektive underrubrik, i den ordning som de sedan kopplas samman i resultatet. 

Teorierna och resultatets olika teman har alltså överrenstämmande ordningsföljd. 

Studiens tre frågeställningar kan även de kopplas samman med dessa teorier och teman, 

i samma ordningsföljd. 

 
3.2.1 Institutionaliseringens ursprung 

Berger och Luckmann (1998) tar i boken Kunskapssociologi upp teorin 

institutionaliseringens ursprung. Enligt denna teori är all mänsklig aktivitet utsatt för att 

bli vanemässig och denna vanemässighet innebär att handlingen i fråga i framtiden kan 

utföras på samma sätt och med samma kraftbesparing som tidigare. De betydelser det 

handlar om i de vanemässiga handlingarna förenas som rutiner med individens allmänna 

kunskapsförråd, men trots detta behåller vanehandlingarna sin meningsfullhet för 

individen. Vanemässigheten skapar en viktig psykologisk fördel som innebär att antalet 

alternativ minskar och vanemässigheten leder även till att varje ny situation, steg för 

steg, inte behöver definieras (Berger och Luckmann 1998). 

Det är denna teori som kommer användas till analysen av de delar i resultatet som berör 

rutanisering i vardagslivet. Den kommer användas för att förstå den periodisering, av i 

detta fall fysisk aktivitet, som kan förekomma under livet.    
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3.2.2 Tillit och ontologisk trygghet   

Giddens (1996) belyser och diskuterar, i boken Modernitetens följder, teorin om tillit 

och ontologisk trygghet. Ordet tillit är förekommande i vardagligt språk och vissa 

aspekter av ordet verkar även förekomma i alla kulturer. Ontologisk trygghet är en 

mycket viktig form för känslan av trygghet i en vid bemärkelse. Och uttrycket syftar på 

den hoppfullhet de flesta människor har gällande att deras identitet kommer att uppvisa 

en kontinuitet och att den omgivande sociala och materiella handlingsmiljön kommer 

vara konstant. Något som är centralt för begreppet tillit är känslan av att personer och 

ting är pålitliga och denna känsla är i sin tur även grundläggande för känslan av 

ontologisk trygghet. Således är de båda begreppen psykologiskt nära besläktade 

(Giddens 1996).  

Till hjälp för att analysera de delar av studiens resultat som berör att få legitimitet för 

sin träning kommer ett exempel och resonemang om tillit att användas. Detta 

resonemang grundas i det som ovan beskrivits om tillit och ontologisk trygghet och är 

taget ur boken Modernitetens följder. Exemplet råkar handla om tillit i en relation 

mellan ett barn och dess förälder, vilket inte är av betydelse för analysen i sig utan det är 

tillitsrelationen som analyseras och inte personerna i sig. Respondenterna ses alltså inte 

som barn trots att detta exempel senare används i analysen.    

 Giddens (1996) pekar på att barn redan i ett tidigt stadium av livet utvecklar tillit till 

sina föräldrar, då de lär sig lita på att de är konsekventa och uppmärksamma. Samtidigt 

lär de sig även att de måste hantera sina egna begär på sätt som de omvårdande 

personerna anser vara godtagbara och att dessa förväntar sig att barnen ska uppvisa 

pålitlighet och trovärdighet i sitt eget beteende. Genom att föräldrar skapar en känsla av 

tillit hos barn bildas hos dessa barn en grund för en identitetskänsla som längre fram 

sammanförs med en känsla om att bli det andra hoppas man ska bli. Förutom att 
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föräldrar har vissa sätt att uppfostra sina barn på är det också viktigt att de kan ge 

barnen en djup övertygelse om att det finns någon mening med vad de gör (Giddens 

1996). Utifrån detta resonemang kan alltså tillit till omvårdande personer ses som 

betydande för utvecklingen av ett identitetskapande.  

3.2.3 Social responsivitet 

I boken Det sociala livets elementära former skriver Asplund (1987) om den socialt 

responsiva människan, som han menar är en varelse som lever upp i andras närvaro och 

som i ensamhet eller isolering är liv- och mållös. Det nyckelbegrepp som boken handlar 

om och som dess teorier kretsar kring är begreppet social responsivitet. Enligt Asplund 

(1987) innefattar detta begrepp två olika led, nämligen socialitet respektive 

responsivitet. Det förstnämnda kan översättas med samhällelighet eller sällskaplighet 

medan responsivitet kan översättas till respons, med betydelsen svar eller gensvar. För 

att förtydliga detta begrepps innebörd beskrivs ett växelspel. Där man menar att två 

personer, som är inbegripna i någon form av samvaro eller samfärdsspel, ger varandra 

gensvar. Vad den ena personen gör är att ge ett gensvar på vad den andra personen nyss 

har gjort och detta gensvar genererar i sin tur ett gensvar från den andra personen.  

I bokens tredje och sista del diskuterar Asplund (1987) sex olika socialpsykologiska 

experiment. Ett av dessa experiment är en socialpsykologisk tolkning av en fysiologiskt 

inriktad undersökning av tävlingscyklister. Experimentet som utgörs av en ihopbygd 

apparat, som av försökspersonerna används för att veva på en spinnrulle, går ut på att se 

hur prestationsförmågan påverkas i andras närvaro. Alltså handlar det om social 

responsivitet. I experimentets resultat framgår att 50 % av försökspersonerna 

påverkades positivt av närvaron av en medtävlare medan 25 % påverkades negativt. De 

övriga 25 % påverkades varken positivt eller negativt. Triplett, som står bakom 

experimentet, valde att resonera kring resultatet på ett intressant sätt. Han menade 
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nämligen att de försökspersoner som vevade långsammare med en medtävlares närvaro 

i själva verket blev överstimulerade. Verkan av närvaron blev alltså för stor och sänkte 

därför prestationsförmågan. När det gäller de försökspersoner som varken påverkades 

positivt eller negativt resonerades det som så att de utan medtävlare vevade mycket fort 

och på så sätt fanns inget utrymme för en prestationsförbättring när en medtävlare 

närvarade. Således kan resultatet av experimentet och teorin om social responsivitet 

sammanfattas med att människor och dess prestationsförmåga på olika sätt kan påverkas 

av andras närvaro.      

De delar i studiens resultat som berör social motivation kommer att analyseras med 

hjälp av denna teori. Experimentet kommer användas för att förstå hur, i detta fall 

respondenterna och deras prestationsförmåga, påverkas av någon annans närvaro.     

3.2.4 Språk och kunskap i vardagslivet  

I boken Kunskapssociologi diskuteras av Berger och Luckmann (1998) även språk och 

kunskap i vardagslivet. De delar som i resultatet berör den kunskap FaR genererat i 

kommer att analyseras med hjälp utav denna teori.      

Ett resonemang som i boken tas upp är att summan av de språkliga objektifieringar som 

hör ihop med ens yrke bildar ett annat betydelsefullt fält som genererar meningsfull 

ordning i alla de rutinhändelser som inträffar under ens dagliga arbete. Detta i sin tur 

bildar ett socialt kunskapsförråd som överförs från generation till generation och som 

individer kan utnyttja i vardagslivet. Och ens samspel med andra i vardagslivet påverkas 

således ständigt av att vi har gemensam del i det sociala kunskapsförråd som är 

tillgängligt. Detta sociala kunskapsförråd innefattar kunskap om ens situation och dess 

gränser. (Berger och Luckmann 1998).   
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Denna teori är relevant för analysen i och med resonemanget om att kunskapsförrådet 

kan tillämpas i vardagslivet. Utifrån det kommer teorin, tillsammans med detta 

resonemang, främst att användas för att förstå det fysiska aktivitetesmönstret och dess 

förändring.    
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4. Metod 

I föreliggande kapitel kommer studiens metod att beskrivas. Inledningsvis kommer val 

av metod att presenteras, följt av en beskrivning av urvalet och hur detta gått till. Efter 

detta kommer de mellanmänskliga mötena som metod att beskrivas och därefter 

kommer analysen av intervjumaterialet beskrivas. Avslutningsvis kommer ett 

resonemang kring forskningsetiska övervägande, validitet och reliabilitet att hållas.  

4.1 Val av metod  

För att ta reda på syftet valdes att tillämpa en kvalitativ metod, i form av 

semistrukturerade intervjuer. En djup och fullständig förståelse av syftet ville uppnås 

och jag, som i detta fall forskare, ville förstå FaR-patienternas upplevelser utifrån deras 

situation. I och med detta lämpade sig en kvalitativ metod bäst då en kvalitativ metod 

enligt Holme och Solvang (1997) innebär att forskaren försöker se de fenomen som 

studeras inifrån. Genom intervjuer hade jag möjlighet att kunna komma respondenterna 

in på livet, vilket är viktigt när man vill förstå den situation individer, grupper eller 

organisationer befinner sig i (Holme och Solvang 1997).    

 

4.2 Urval 

För att komma i kontakt med patienter som erhållit ett recept på fysisk aktivitet och som 

kunde tänka sig att delta i studien togs en inledande kontakt med länets 

folkhälsoutvecklare. Denna kontakt togs via mejl och upplevdes som väldigt positiv och 

hjälpsam. Folkhälsoutvecklaren tillfrågades vilket tillvägagångssätt som var att föredra 

för att nå patienterna. Detta ledde till att jag fick ta del av en lista med kontaktuppgifter 

till alla hälsokoordinatörer som arbetar med livsstilsfrågor och som förskriver FaR, på 

alla hälsocentraler i länet. Hälsoutvecklaren föreslog även att kontakt kunde tas med de 

träningsanläggningar som tar emot patienter som erhållit FaR.    



  
 

19 

 

Som förberedelse inför att kontakt skulle tas med dessa hälsokoordinatörer och 

träningsanläggningar skrevs ett informationsbrev (bilaga 1). Det var detta brev som 

hälsokoordinatörerna och FaR-ledarna på träningsanläggningarna sedan tillfrågades om 

de kunde dela ut till patienterna. I brevet presenterades studiens syfte och information 

kring hur intervjuerna skulle gå till fanns att tillgå. Det framgick även på vilket sätt 

patienterna skulle lämna sina kontaktuppgifter i de fall intresse för att delta i en intervju 

fanns. 

Hälsokoordinatörerna och FaR-ledarna tillfrågades via mejl (bilaga 2 & 3), då detta sågs 

som smidigast då det var ca 40 personer som kontaktades fördelat på 33 stycken 

hälsocentraler samt 3 stycken träningsanläggningar. Anledningen till att så många 

kontaktades var för att jag var rädd att inte få tag i tillräckligt många respondenter och 

därför kontaktades så många som möjligt för att minska risken för lågt deltagande. I 

samband med att dessa mejl hade skickats och svar inväntades utformades en 

intervjuguide (bilaga 4). Kontakten med hälsokoordinatörerna och FaR-ledarna 

upplevdes som varierande när det gäller hjälpsamhet. Vissa hade en mycket positiv 

inställning och nyfikenhet av studien medan andra antingen inte hade tid att hjälpa till 

eller inte kunde på grund av bestämmelser från verksamhetschefer. Ytterligare en 

anledning var att de ansåg att de inte hade tillräckligt många patienter att kontakta.      

När svar sedan efterhand kom från hälsokoordinatörerna och FaR-ledarna påbörjades 

nästa steg. De som svarade att de ville ställa upp på att hjälpa till att dela ut 

informationsbrevet fick efter överrenskommelse detta brev skickat till sig på mejl som 

de sedan valde att antingen vidarebefordra till patienterna eller skriva ut och överlämna 

i handen då de träffade dem. Det var ca hälften av hälsokoordinatörerna som valde att 

hjälpa till samt två av de tre FaR-ledarna.  
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Redan någon dag senare kom jag i kontakt med första respondenten och under den 

kommande veckan kontaktades ytterligare fyra personer som hade anmält sitt intresse 

till att medverka i en intervju. Intervjutillfälle bokades med en gång in för dessa 

personer, alla under de två kommande veckorna. Under den sista av dessa två veckorna 

kontaktades ytterligare en person och intervju genomfördes under den kommande 

veckan.  

De personer som således utgör undersökningsgruppen har alla fått sitt recept utskrivet i 

samma län, antingen från en hälsocentral eller från en privat aktör. I och med detta 

tillhör alla respondenter samma geografiska område som enligt V Kallings (2012) utgår 

ifrån samma modell i sitt arbete kring FaR. Inga begränsningar gjordes utan det enda 

krav var att respondenterna skulle ha eller ha haft FaR. Detta ledde till att det i 

undersökningsgruppen ingick tre kvinnor och tre män, alla mellan 57-73 år.  

Eftersom jag valde ut vilka hälsocentraler och träningsanläggningar som skulle 

kontaktas för att få tag i respondenter blev urvalet således ett bekvämlighetsurval. Detta 

eftersom ett bekvämlighetsurval enligt Trost (2010) innebär att man använder sig av de 

personer man kan nå på lämpliga platser i förhållande till studiens syfte.  

 

4.3 Mellanmänskliga möten som metod 

Insamlingen av data skedde genom semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att 

semistrukturerade intervjuer valdes var för att jag, genom intervjuerna, ville få ut viss 

information från alla respondenter och jag ville känna en trygghet i att ha en 

intervjuguide att luta mig tillbaka på (jfr. Merriam 1994 och Kvale och Brinkmann 

2009).  
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Intervjuguiden som användes innehöll fyra teman med förslag på relevanta frågor för 

syftet. Ordningsföljden var inte i förväg bestämd, vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

menar är upp till intervjuaren att avgöra. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) 

nämligen att ordningen antingen är avgjord i förhand och därmed bindande för 

intervjuaren eller så avgör intervjuaren efter omdöme och känslighet hur strikt 

intervjuguiden ska följas och hur mycket utrymme det ska lämnas åt att följa upp 

respondenternas svar och de nya riktningar som kan uppstå under en intervju. Jag kände 

mig tillräckligt bekväm med och påläst på området och valde därmed att låta omdöme 

och känslighet styra.     

Alla respondenter fick samma förslag på plats där intervjun skulle genomföras och alla 

fick även möjlighet att själva bestämma om de ville vara på denna plats eller om de ville 

välja någon annan. Platsen som föreslogs var ett enskilt rum på mitt universitet. Fem 

intervjuer genomfördes på den föreslagna platsen och den sjätte intervjun genomfördes 

på ett café. Det kändes naturligt från min sida att föreslå en plats och bjuda in till 

intervju men för att skapa en situation som liknar en vardaglig och få intervjun att likna 

ett vanligt samtal fick respondenterna möjligheten att bestämma en plats som kändes 

bekväm för dem (Holme och Solvang 1997).   

Intervjuerna inleddes med att jag berättade hur intervjun var upplagd, vad den skulle 

innehålla samt hur den skulle gå till. Detta är något Holme och Solvang (1997) menar är 

viktigt då de pekar på att en nödvändig tillit kan byggas upp genom att respondenterna 

får reda på vad det är de medverkar i och varför. Viktigt är också att respondenterna vet 

att medverkandet är anonymt och helt frivilligt, vilket på ett noggrant sätt framfördes 

både i informationsbrevet och i inledningen av intervjun. Efter denna inledning av 

intervjun ombads respondenterna att kort berätta om sig själva och sedan utvecklades 

intervjuerna på olika sätt, med intervjuguiden som stöd och underlag. Alla intervjuer 
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spelades in med hjälp av en ljudbandspelare och respondenterna fick förklarat för sig att 

det inspelade materialet sedan skulle raderas efter att det skrivits ut och anonymiserats.  

Intervjuerna valdes att spelas in för att det skulle vara säkert att allt som sades under 

intervjun skulle finnas tillgängligt för analys (Merriam 1994).  

4.4 Analys av intervjumaterialet  

Efterhand som intervjuerna hade genomförts överfördes ljudinspelningarna till en dator, 

för att sedan lyssnas av och transkriberas. Jag valde att inte återge intervjuuttalanden 

ordagrant, vilket innebar att ofta förekommande upprepningar så som ”mm” och pauser 

inte skrevs ut (jfr. Kvale och Brinkmann 2009). Den transkriberade texten lästes sedan 

igenom för att få en helhetsbild av materialet. Utifrån analysen av denna text och med 

hänsyn till syftet och frågeställningarna skapades tre teman som resultatet presenteras 

utefter. Utifrån mönster och gemensamma svar från respondenterna, som 

uppmärksammades under analysarbetet, skapades sedan underrubriker till tema två och 

tre.  

 

4.5 Forskningsetiska övervägande 

Under en intervjuforskning kan det uppstå etiska problem, vilket jag var medveten om 

och tänkte på redan innan studien påbörjades (jfr. Kvale och Brinkmann 2009). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kan de etiska frågorna uppstå vid de sju 

forskningsstadierna; tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering.  

När den första kontakten togs med folkhälsoutvecklaren framgick på ett tydligt sätt vad 

jag ville ha hjälp med och varför. När hälsokoordinatörerna och FaR-ledarna sedan 

skulle kontaktas formulerades ett välskrivet mejl där jag förklarade varför jag 

kontaktade dem och vem som hade gett mig deras kontaktuppgifter. Även i detta mejl 
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framgick tydligt vad jag ville ha hjälp med och varför, och syftet med studien 

presenterades. I de informationsbrev som skrevs framgick att deltagandet var frivilligt, 

anonymt och att respondenterna fick avbryta sitt medverkande när som helst utan 

förklaring. I och med detta togs hänsyn till informationskravet som Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) menar är ett av de fyra allmänna 

huvudkraven som det grundläggande individskyddskravet består utav. 

Informationskravet innebär nämligen att forskaren ska informera de som är berörda av 

forskningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Uppgiftslämnare och 

respondenter bör även informeras om deras uppgift i studien och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1999). 

Eftersom jag i informationsbrevet skrev att de skulle lämna sina kontaktuppgifter till 

mig via mejl om intresse för att medverka i en intervju fanns och eftersom detta således 

innebar att jag personligen inte kunde påverka deras beslut i att delta, togs även hänsyn 

till samtyckeskravet. Detta krav innebär att deltagare i en undersökning själva ska ha 

rätt att bestämma över sin medverkan (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet 1999). De personuppgifter respondenterna uppgav i form av namn, 

telefonnummer, mejladress och i vissa fall även bostadsadress, har endast jag kunnat ta 

del av och det är endast i forskningsändamål dessa uppgifter använts. 

Konfidentialitetskravet som är det tredje allmänna huvudkravet innebär att alla 

personuppgifter ska behandlas så att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. I det fjärde 

och sista huvudkravet, nyttjandekravet, framgår det att all insamlad information och 

uppgifter om deltagarna endast får användas för forskningsändamål. Således har hänsyn 

tagits till individskyddskravet (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1999). 
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Eftersom en förutsättning för studiens syfte var att respondenterna hade fått ett recept på 

fysisk aktivitet utskrivet var sekretess kring detta något jag var tvungen att ta hänsyn 

till. Detta gjorde att tillvägagångssättet för att få tag i respondenterna blev på det sätt 

som tidigare förklarats. Att jag var tvungen att gå via förskrivarna och mottagarna av 

FaR-patienter visade sig vara lättare än jag först trodde. Fler än jag trodde hade 

nämligen en positiv inställning till att hjälpa till att nå respondenterna och detta gäller 

överlag både hälsokoordinatörerna och FaR-ledarna ute på träningsanläggningarna. 

Dock fick jag en känsla av att inställningen skiljde sig åt lite mellan 

hälsokoordinatörerna och FaR-ledarna. FaR-ledarna verkade vara mer måna om att de 

personer med FaR som tränade hos dem skulle ställa upp på intervju än vad vissa 

hälsokoordinatörer verkade vara när det gällde deras patienters deltagande. Detta skulle 

dels kunna bero på det sätt de var tvungna att förhålla sig till sekretessen kring 

patienterna. Hälsokoordinatörerna behövde nämligen tillfråga verksamhetscheferna om 

lov för att få hjälpa till att dela ut informationsbrevet till patienterna medans FaR-

ledarna med en gång kunde skicka ut brevet via mejl till de personer som använde sitt 

recept på träningsanläggningarna. Att tillfrågningen kunde ske via mejl är ännu en 

faktor som skulle kunna varit avgörande. FaR-ledarna hade nämligen mejladresser till 

alla personer som använde sitt recept hos dem medan en stor del av 

hälsokoordinatörerna saknade mejladress till sina patienter och därmed var tvungna att 

dela ut informationsbrevet i samband med att patienten var på läkarbesök eller liknande.         
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två vanligt förekommande begrepp inom kvalitativa studier 

och enligt Kvale och Brinkmann (2009) är validitet ett begrepp som innebär att man 

undersöker det som avses undersökas. Medan reliabilitet enligt Hassmén och Hassmén 

(2008) handlar om en studies tillförlitlighet, nämligen att samma studie ska kunna göras 

om och att samma resultat då ska kunna uppnås.  

För att förhålla mig till validitetens innebörd och för att sträva efter att studien ska ha 

hög validitet har vissa medvetna val gjorts. Detta eftersom Kvale (1997) menar att 

validiteten måste återfinnas i ett antal stadier under hela arbetets gång. En sak som 

gjorts i strävan efter att uppnå en valid studie är att utformningen och användningen av 

intervjuguiden och analysen av studiens intervjumaterial hela tiden under arbetets gång 

har kopplats till studiens syfte och frågeställningar. Ytterligare saker jag medvetet gjort 

och haft i åtanke under arbetets gång är sådant som skett under intervjutillfällena. Jag 

har under intervjuerna eftersträvat att ställa frågorna på ett bra och begripligt sätt, för att 

på så sätt öka chansen för att respondenterna ska uppfatta frågorna rätt och att syftet 

därmed ska kunna besvaras. Den relation som mellan mig som intervjuare och 

respondenterna uppstår har jag medvetet försökt få lättsam så att båda parter skulle 

känna sig trygga i situationen och att frågorna och syftet på så sätt gick att förhålla sig 

till. Med detta menar jag att jag som intervjuare i en trygg och lättsam situation känner 

att jag kan ta mig tid att på ett begripligt sätt ställa frågorna och att respondenterna i och 

med den lättsamma situation kan känna att de kan be om förtydligande om de inte 

förstår de frågor som ställs, vilket gör att chansen för att det som avses undersökas 

faktiskt undersöks ökar. Att intervjuer använts är något som i sig även höjer studiens 

validitet. Detta eftersom man under en intervju exempelvis har möjlighet till att ställa 
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följdfrågor som gör att man som intervjuare kan styra intervjun på ett sätt så att den 

förhåller sig till studiens syfte och frågeställningar.  

För att förhålla mig till reliabilitet har tillvägagångssättet när det gäller utformningen av 

intervjuguiden och analysarbetet väl beskrivits i studiens metoddel. Det framgår även 

hur kontakt tagits för att få tag i respondenter och hur intervjuerna genomförts. Detta för 

att studien ska gå att utföras en gång till och då förhoppningsvis även uppnå samma 

resultat, i den utsträckning som är möjligt.   
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5. Resultat 

Utifrån den information som samlats in genom intervjuerna presenteras i följande 

kapitel resultatet och analysen för denna studie. Kapitlet är upplagt utifrån de tre teman 

som skapades under analysen av intervjumaterialet och som också relaterar till de 

frågeställningar som formulerats. I det första temat beskrivs Respondenternas bakgrund 

och förhållande till fysisk aktivitet och FaR, samt att respondenterna på så sätt 

presenteras i denna första del av resultatet. De namn som används är påhittade och inte 

respondenternas riktiga. Under de två följande teman, Gestaltning av respondenternas 

upplevelser av FaR och Upplevelsernas påverkan på en förändrad syn på hälsa och 

fysisk aktivitet, kommer underrubriker att finnas, som skapats utifrån funna mönster och 

gemensamma svar från respondenterna. I slutet av varje tema kommer en teoretiskt 

inspirerad analys genomföras.     

Texten kommer varvas med citat från intervjuerna och egna kommentarer. Detta 

eftersom en väl avvägd balans mellan citat och kommenterande text enligt Patel och 

Davidsson (2003) gör att texten på ett bra sätt blir tillgänglig för läsaren. 

5.1 Respondenternas beskrivning av sin bakgrund och sitt förhållande 

till fysisk aktivitet och FaR 

Alla respondenterna berättade att de ansåg sig ha varit fysiskt aktiva under i stort sett 

hela sina liv. Med undantag för skador, sjukdomar och vissa perioder i livet då andra 

saker prioriterats framför den fysiska aktiviteten. Åsa uttryckte det på följande sätt: 

”Ja, under mitt liv så har jag skött det där med fysisk aktivtet bra tycker jag. Sen har 

det liksom varit lite periodvis när barnen va små och så där, så blev det mindre.. Och 

även nu då de senaste 4 åren kan jag nog säga har det varit ganska dåligt, för ja jag 
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har helt enkelt haft för mycket att göra och jag har känt att min tid inte har räckt till. Så 

jag har prioriterat bort det, dumt nog. Har jag ju insett. Så ja det var ju ganska dåligt 

då innan jag började med FaR då och så hade det varit några år då. Och jag ville ju 

komma igång alltså, för jag vet ju att jag mår bra.. bättre av det.”   

Anledningen till att de har eller har haft FaR var varierande och tre av respondenterna 

bad själva om att få ett recept på fysisk aktivitet. En av dem var Anna som berättade att 

hon sedan en tid tillbaka börjat känna att hon gått upp i vikt och därför ville få ett 

recept. Anledningen till att Åsa bad om ett recept varför att hon, som hon uttryckte det 

gått in i väggen. Lars hade länge haft problem med en smärtande rygg och bad till slut 

om ett recept. Det som låg bakom att de andra, Jan, Christer och Carin, fick sina recept 

var ett skadat knä och åldersdiabetes.  

Att alla respondenter hade haft perioder i livet då de var mindre fysiskt aktiva kan 

kopplas till och förstås utifrån Berger och Luckmanns (1998) beskrivning av 

vanemässiga handlingar. Enligt denna beskrivning förenas betydelsen av handlingarna 

som rutiner med individens kunskapsförråd, vilket kan jämföras med att respondenterna 

innan de fick FaR inte såg betydelsen av fysisk aktivitet och därmed inte hade fysisk 

aktivitet som en rutin i vardagen.  

5.2 Gestaltning av respondenternas upplevelser av FaR 

5.2.1 Att få legitimitet för sin träning 

Inledningsvis uttalade alla respondenter att det var en positiv upplevelse att få FaR och 

de fortsatta berättelserna från respondenterna var mer specifika, bland annat inriktade på 

legitimitet.  

Christer berättade att det kändes bra att få receptet eftersom det innebar att någon 

äntligen talade om för honom att han behövde träna.  
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”… Jag reagerade positivt för återigen så ville jag komma igång och träna innan men 

så hände annat också som gjorde att jag inte började. Så, äntligen tänkte jag! Jag är en 

sån person som behöver någon som peppar och uppskattade därför att få en knuff.”  

Åsa, Carin, Anna och Jan uttryckte i sina berättelser att receptet innebar en knuff till att 

komma igång och de menade att de tog det på allvar och att de kände skyldighet till att 

ta tag i det på riktigt när de hade fått det svart på vitt, genom receptet. Lars uttryckte 

tydligt att han sedan innan visste att han borde träna och att när han då fick receptet och 

började följa det inte förstod varför han inte gjort det tidigare.       

Att det i berättelserna framkom att de uppskattade att någon talade om att träning 

behövdes och att recepten togs på allvar och på så sätt genererade i en känsla av 

skyldighet till att följa dem, kan förstås utifrån det Giddens (1996) menar med att barn 

redan i ett tidigt stadium lär sig lita på att deras föräldrar är konsekventa och 

uppmärksamma. I detta fall kan vi då välja att se på det som att respondenterna när de, 

vid mötet med förskrivaren, fick sina recept skapade en tillit och litade på att de fick den 

ordination som var bäst för dem. Alltså att förskrivaren var konsekvent och 

uppmärksam på respondenternas behov. Här är viktigt att återigen poängtera att 

respondenterna inte ses som barn trots att detta exempel används. Det som i denna 

analys bör poängteras är snarare resonemanget om att tillit till omvårdande personer ses 

som betydande, alltså är det en analys om tillitsrelationen och inte om personerna i sig.  

Som citatet ovan, om den positiva reaktionen Christer fick, visar så uppskattades det att 

få peppning och en knuff, vilket kan kopplas till det Giddens (1996) menar med att 

föräldrar förväntar sig att barn ska uppvisa pålitlighet och trovärdighet i sitt eget 

beteende. Ett recept på fysisk aktivitet ges för att personer behöver behandla eller lindra 

sina åkommor med fysisk aktivitet samtidigt som en förhoppning med detta är att 

receptet ska leda till att de blir mer fysiskt aktiva i sin vardag. För att uppnå detta och få 
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personer med FaR att lita och tro på sitt eget beteende kan, som resultatet visar, 

peppning och en knuff ses som ett bra sätt.   

Att Lars uttryckte att han när han började följa sitt recept inte förstod varför han inte 

tidigare börjat vara mer fysiskt aktiv, kan förstås utifrån det Giddens (1996) pekar på 

när han skriver att det är viktigt att man genom omvårdande personer förstår att det man 

gör är meningsfullt. Genom receptet blev det ju nämligen tydligt för Lars att den fysiska 

aktiviteten är meningsfull och av betydelse för hans hälsa.  

Insikt tillhandahålls alltså av legitimerade experter som innehar kunskapsstatus och som 

anses kompetenta att ge råd, i detta fall om fysisk aktivitet. Tydligt är också att det 

skapar ”press” att ta tag i den fysiska aktiviteten när någon bryr sig, genom stöttning.  

5.2.2 Betydelsen av social motivation  

Carin och Jan menade att hjälpen som medföljde med FaR var en förutsättning för att de 

överhuvudtaget skulle ta sig till ett gym för att träna och må bra. De menade också att 

hjälpen, från FaR-ledaren, som medföljer när man får ett recept hade haft stor betydelse 

för deras framsteg samt till följsamheten av recepten, vilket Carin uttryckte på följande 

sätt: 

”… jag kanske inte hade gått till en träningsanläggning annars, men framförallt så 

hade jag inte använt all utrustning som finns där om jag inte fått hjälp att lära mig det 

via receptet”. 

Något som var återkommande i flera av respondenternas berättelser var att upplevelsen 

av FaR och att det sågs som en möjlighet till att komma igång förstärktes efter deras 

första möte med FaR-ledaren. De menade nämligen att de efter detta möte kände sig 

bekväma inför att följa sitt recept och de kände sig mycket omhändertagna och 
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motiverade vilket gjorde att de tyckte det skulle bli roligt, vilket i sin tur gjorde att de 

mådde bättre efter en tid.  

Citatet ovan kan förstås och ställas i relation till de växelspel Asplund (1987) beskriver. 

I detta fall kan respondenten och dess FaR-ledare ses som de personer som ger varandra 

gensvar. De gensvar som först ges på de den andra personen nyss har gjort kan i denna 

situation vara att respondenten ger ett gensvar, i form av att göra framsteg med sitt 

recept, på det FaR-ledaren har instruerat och hjälpt respondenten med.  

Det som i respondenternas berättelser berör FaR-ledarnas påverkan på upplevelsen kan 

förstås utifrån resultatet av de experiment som Asplund (1987) tar upp. Resultatet som 

visade att hälften av deltagarna påverkades positivt av närvaron av en medtävlare kan 

här väljas att liknas vid att flera av respondenternas upplevelser förstärktes efter deras 

första möte med FaR-ledaren. FaR-ledarnas närvaro genererade alltså i detta fall något 

positivt för respondenterna, precis som de medtävlande i experimentet gjorde för 

varandra.   

 

 

5.3 Upplevelsernas påverkan på en förändrad syn på hälsa och fysisk 

aktivitet  

 

5.3.1 Kunskap ger ökad medvetenhet, insikt och ett bredare tänk  

Åsa, Christer och Anna ansåg att upplevelsen av att få FaR hade påverkat deras syn på 

hälsa. Alla var dock noga med att berätta att de alltid haft en bra syn på hälsa men de 

menade att den hade förändrats till viss del. Åsa och Anna menade att den förändrade 

synen innebar att en större respekt för hälsa och dess viktiga effekter nu fanns. Båda två 

uttryckte att de nu ansåg sig ha mer koll på hälsans betydelse och att upplevelsen av 
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FaR hade genererat i ett lite annorlunda tänk och bättre prioritering när det gäller 

hälsosamma val i vardagen och i livet.  

Deras nya sätt att se på hälsa och deras ökande kunskap hade gjort att de även försökte 

få personer i sin omgivning att leva mer hälsosamt. Christer tyckte precis som Åsa och 

Anna att upplevelsen gjort att han nu prioriterade sin egen hälsa på ett annat sätt och han 

menade att han tänker mer på hälsa nu än tidigare. I hans berättelse framgick även att 

den förändrade synen innebar en större medvetenhet när det gäller hälsa och hur hälsan 

påverkar honom, vilket uttrycktes på följande sätt:  

”Ja jag tycker faktiskt att upplevelsen har förändrat min syn på hälsa och den enklaste 

beskrivningen på vad jag tycker att det har gjort är att det har skapat en medvetenhet. 

Som jag sa tidigare mår jag väldigt bra av detta och jag känner ju att detta har varit 

bra för mig, och då menar jag inte bara för knäet utan för välbefinnandet i allmänhet. 

Så jag har ju verkligen märkt att det har gett mig något positivt och därmed har min syn 

förändrats.”     

När det gäller en förändrad syn på fysisk aktivitet var det tre av respondenterna som 

ansåg sig ha fått det medan de andra tre ansåg att synen sett likadan ut hela tiden, innan 

och efter de fick FaR. Gemensamt för de respondenter som fått en förändrad syn var att 

de insett att fysisk aktivitet har större betydelse för dem än vad de tidigare trott. De 

berättade att de inte trodde att en ökning av fysisk aktivitet kunde påverka deras 

välmående så mycket som det gjort efter att receptet börjat följas.  

Gemensamt för deras berättelser var också att de fått upp ögonen för fler alternativ av 

fysisk aktivitet, och FaR och upplevelserna av det har gjort att de är fysiskt aktiva på ett 

annat sätt än vad de var innan. Carin beskrev det på följande sätt:  



  
 

33 

 

”Ja min syn har förändrats.. På så sätt att jag insett att det här var viktigare än jag 

hade kunnat tänka mig och så har det inneburit att jag får in en annan typ av fysisk 

aktivitet i mitt liv som gjort att jag har förstått att den allsidiga träningen är viktig för 

mig och får mig att må bra, både fysiskt och psykiskt.”  

Dessa respondenter menade att synen hade förändrats på ett positivt sätt och att den 

hade haft betydelse för dem. Något som fanns med i allas resonemang kring synens 

betydelse var att det hade fått dem att må bättre psykiskt och inte bara hjälpt dem med 

de besvär som var anledningen till att FaR skrevs ut. De menade att den positiva synen 

gjort att de haft rätt inställning till att göra en förändring i deras liv som i sin tur gjort att 

de mår mycket bättre, både fysiskt och psykiskt.     

 

Att det av respondenterna framkom att den förändrade synen de fått, i och med sina 

recept, innebar en kunskap som i sin tur hade haft påverkan på deras prioriteringar och 

val, både i vardagen och i livet i sin helhet, kan förstås utifrån och kopplas till det 

Berger och Luckmann (1998) tar upp om det sociala kunskapsförrådet, nämligen att det 

av individer kan utnyttjas i vardagslivet. Och det som framkommer i resultatet om att 

respondenternas fysiska aktivitetsmönster förändrats kan förstås utifrån det som det 

sociala kunskapsförrådet enligt Berger och Luckmann (1998) innebär, nämligen 

kunskap om ens situation och dess gränser. Här kan vi se det som att den nya kunskapen 

de fått tack vare recepten gjort att de även fått kunskap om deras egen situation och dess 

gränser när det gäller just den fysiska aktiviteten och på så sätt har den förändrats. De 

har alltså blivit mer medvetna och kunniga, vilket i sin tur att har lett till att ett nytt 

fysiskt aktivitetsmönster skapats i deras vardag. 

Sammanfattningsvis kan vi se att kunskapen blir en tillgång genom vilken 

respondenterna mer överskådligt kan distansera sig och skåda sin egen livsföring. På 
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detta sätt ser respondenterna hur vanor bör ändras och vilka rutiner som påverkar den 

övergripande hälsostatusen. De blir även på detta sätt sin egen hälsoövervakare 

samtidigt som förskrivarna av FaR samt FaR-ledarna blir kontaktpunkter till det 

expertsystem som de använder sig av.  

5.3.2 En aktiv och hälsosam livsstil som inte påverkade synen 
 

Gemensamt i berättelserna från de respondenter som inte hade fått en förändrad syn, 

både när det gäller hälsa och fysisk aktivtet, var att de trodde att det berodde på att de 

alltid hade varit aktiva och försökt leva ett hälsosamt liv och framför allt förstått att det 

är viktigt och bra att tänka på sin hälsa. En medvetenhet om deras egen hälsa och 

effekterna av att de är fysiskt aktiva hade alltid funnits. 

”… Även att jag efter att jag börjat med mitt recept fått det svart på vitt att jag 

verkligen mår bättre av att röra på mig och leva hälsosamt så har jag innerst inne alltid 

vetat om det och jag har ju alltid varit igång ganska mycket i livet och då har jag alltid 

förstått att det är bra också.. Så jag kan inte påstå att min syn på hälsa och fysisk 

aktivitet har förändrats nämnvärt.” 
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6. Diskussion 
 

Syftet med studien har varit att analysera patienters upplevelser av fysisk aktivitet på 

recept (FaR) och på vilket sätt dessa upplevelser påverkar deras syn på hälsa och fysisk 

aktivitet.  

Detta avslutande kapitel inleds med en metoddiskussion. Sedan sammanfattas studiens 

resultat i form av en slutdiskussion, som har ett folkhälsoperspektiv, kopplat till tidigare 

använda referenser och tidigare liknande resultat. Förslag på vidare forskning 

presenteras sedan i kapitlets sista del.  

6.1 Metoddiskussion  
 
Som tidigare nämnt valdes en kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer, 

eftersom en djup och fulltständig förståelse ville uppnås. Genom intervjuerna lyckades 

jag komma respondenterna in på livet och därmed få en förståelse för den situation de 

befinner sig i och hur deras upplevelser av FaR ser ut och hur dessa upplevelser 

påverkar deras syn på hälsa och fysisk aktivitet (Holme och Solvang 1997).  

Då fysisk aktivitet och hälsa som en del i det privata livet kan vara ett känsligt 

samtalsämne skulle val av metod kunna påverka antalet respondenter. En kvantitativ 

metod skulle möjligtvis kunna genererat i fler antal respondenter men då skulle den 

djupa och fullständiga förståelsen varit svår att uppnå.  

Något som skulle kunna ändras gällande insamlingen av information, intervjuerna, är att 

en testintervju skulle kunna genomförts innan intervjuerna med respondenterna gjordes. 

På så sätt hade intervjuguiden och sättet jag intervjuat på kunnat utvecklas och blivit så 

optimalt som möjligt.  
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Något som jag i efter hand har tänkt kanske har kunnat påverka resultatet är det faktum 

att hälften av respondenterna själva bad om att få fysisk aktivitet på recept. Det går inte 

med säkerhet att säga att dessa personer i och med detta redan innan har en positiv bild 

av FaR och därmed kanske får en positiv upplevelse av det, men det är något som bör 

tas i beaktande. Dock anses alla respondenter har bidragit med betydelsefull information 

oberoende om de själva bad om sitt recept eller inte och därför ses urvalet trots allt inte 

som något problem.  

 

6.2 Slutdiskussion 

6.2.1 Hur beskriver respondenterna sin bakgrund gällande fysisk 

aktivitet?  

Av respondenternas berättelser framkom det att det i deras liv och vardag har 

förekommit perioder då de varit mer eller mindre fysiskt aktiv, vilket gör att deras 

bakgrund och förhållande till fysisk aktivitet på så sätt skiljer sig åt. Detta är något som 

kan kopplas till de komponenter som i Dunn et al (2007) studie tas upp. De 

komponenter som i den studien tas upp är respondenternas hälsostatus och förpliktelser 

till deras familjer, vilket även är det som respondenterna i denna studie menar har styrt 

deras perioder av fysisk aktivitet.    

Att det under livet och i deras vardag förekommer perioder då de är mer eller mindre 

fysiskt aktiv och att deras bakgrund och förhållande till fysisk aktivtet på så sätt skiljer 

sig åt kan även ses ur ett folkhälsoperspektiv. Två av de faktorer som ingår i de samspel 

folkhälsan kan förstås utifrån är nämligen grundläggande levnadsförhållanden och 

individers livsstil (Pellmer och Wramner 2007). Dessa faktorer tillsammans med 

hälsostatus och förpliktelser till familjerna ger således en förståelse för respondenternas 

berättelser och beskrivning av deras bakgrund och förhållande till fysisk aktivitet och 



  
 

37 

 

FaR, samtidigt som det även ger en förståelse för att det skiljer sig åt mellan 

respondenterna.  

6.2.2 Vilka upplevelser av FaR och av de aktörer som arbetar med 

FaR framträder i respondenternas berättelser?  

Det framkom i respondenternas berättelser att det var en positiv upplevelse att få FaR, 

vilket är något som kan kopplas till Kallings et al (2009) studie. Det visade sig nämligen 

att 98 % av de personer som i den studien deltog och följde ett recept hade en positiv 

upplevelse av det. Förutom i Kallings et al (2009) studie ses övervägande positiva 

upplevelser även i Ingram et al (2011) studie.  

Gemensamt för alla respondenters berättelser var att de såg FaR som en möjlighet till att 

komma i gång med fysisk aktivitet och på så sätt behandla eller lindra de besvär som 

var anledningen till att de fått sina recept. Detta är något som kan kopplas till det 

resultat som framkommer i Ingram et al (2011) studie, här beskriver nämligen 

deltagarna det som att de med hjälp av FaR fick möjlighet till en omstart och på så sätt 

komma igång med fysisk aktivitet. I respondenternas berättelser framkom det även på 

ett tydligt sätt att legitimiteten de fick för sin träning uppskattades, vilket därmed kan 

ses som en av faktorerna som bidragit till den positiva upplevelsen de har av FaR. Ännu 

en faktor som kan ses som bidragande till den positiva upplevelsen är den sociala 

motivation som enligt respondenterna uppskattades. Det som flera av respondenterna 

menar med denna sociala motivation är de stöd de fått av FaR-ledarna som tagit emot 

dem på träningsanläggningarna och där hjälp och stöttat dem i deras process. Att stöd av 

kunnig personal på ett gym har betydelse för FaR-patienters upplevelser är något som 

även framkom i Stathi et al (2004) studie.     
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En av de andra faktorerna som ingår i de samspel folkhälsan kan förstås utifrån är 

resurser i samhället (Pellmer och Wramner 2007). Här kan FaR och det de enligt 

resultatet genererar i ses som en resurs i samhället, vilket således anses vara en resurs 

som på ett positivt sätt påverkar människors hälsa och på så sätt även i förlängningen 

kan påverka folkhälsan.  

6.2.3 Vilka faktorer beskrivs av respondenterna som avgörande för 

deras förändrade syn på hälsa och fysisk aktivitet?  

Av resultatet framgår att alla respondenter ansåg sig ha en bra syn på hälsa och fysisk 

aktivitet sedan innan men att hälften av dem menade att den ändå förändrats till viss del. 

Det de menade var att FaR hade genererat i kunskap som i sin tur bidragit till en 

förändrad syn i form av ökad medvetenhet och insikt när det gäller hälsa och ett bredare 

tänk när det gäller fysisk aktivitet. Även i Stathi et al (2004) studie visade det sig att 

deltagarna ansåg att den rekommendation de fick, som kan liknas vid FaR, fick dem att 

inse att det var nödvändigt med fysisk aktivitet för deras egen hälsas skull. Alltså fick 

de precis som respondenterna i denna studie en ökad kunskap som i sin tur förändrade 

synen på hälsa och fysisk aktivitet och även deltagarna i Dunns (2007) studie ansåg att 

de i samband med FaR fick en ökad kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för 

hälsan.   

Det den förändrade synen på hälsa och fysisk aktivitet inneburit för respondenterna kan 

ses ur ett folkhälsoperspektiv i och med att en av de resterande faktorerna som ingår i de 

samspel, som tidigare nämnt, är förutsättningar att fatta hälsosamma beslut (Pellmer och 

Wramner 2007). Utifrån detta blir det förståeligt att FaR bidragit till en ökad hälsa hos 

respondenterna vilket i sin tur kan ge en förståelse för att FaR även i förlängningen kan 

ha en positiv påverkan på folkhälsan.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Något som i resultatet inte var så positivt var det som framkom gällande kännedomen 

om FaR. Som resultatet visar var det nämligen endast de respondenter som själva bad 

om att få ett recept som kände till FaR sedan tidigare. Här ser jag en möjlighet till 

vidare forskning som kan leda till att FaR uppmärksammas mer och som i sin tur kan 

påverka människors hälsa och folkhälsan i stort. Om FaR hade varit mer omtalat och att 

fler människor på så sätt hade haft kännedom om det så hade andelen användare av FaR 

kunnat öka, detta eftersom fler troligen själva hade bett om att få ett recept om de visste 

att möjligheten fanns. På detta sätt hade man kunnat nå olika typer av människor som 

behöver eller vill bli behandlade med FaR av olika anledningar. Detta i sin tur hade 

bidragit till en ökad möjlighet till att uppnå samhälleliga förutsättningar för en bra hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen, vilket som tidigare nämnt är det övergripande 

målet för folkhälsan (FHI 2010). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev  
 

 
Hej! 

Jag är en student som är inne på min sjätte och sista termin på det idrottsvetenskapliga 

programmet på Linnéuniversitet i Kalmar, och som just nu skriver examensarbete. 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur patienters upplevelser av att få 

fysisk aktivitet på recept (FaR) ordinerat ser ut. För att ta reda på detta ska jag göra 

intervjuer och är därför intresserad av att komma i kontakt med just Dig som har eller 

har haft fysisk aktivitet på recept och som kan tänka sig att bli intervjuad. Det är helt 

frivilligt att delta och därmed även okej att när som helst avbryta sitt medverkande i 

studien utan förklaring. Intervjun kommer bandas och all data kommer behandlas med 

sekretess. Intervjun som beräknas ta ca 45 minuter omfattar 4 stycken teman. Dessa 

teman kommer innefatta frågor om: 1. din bakgrund kring fysisk aktivitet. 2. ditt 

ordinerade recept. 3. din upplevelse av att få detta recept. 4. din eventuella uppfattning 

om att upplevelsen av FaR har påverkat din syn på hälsa.  

Ditt deltagande är mycket uppskattat och av stor betydelse för studiens resultat. 

  

Om Du är intresserad av att medverka i studien vänligen skicka dina kontaktuppgifter 

(Namn och telefonnummer) till min email adress, så kontaktar jag dig för att bestämma 

tid för intervju.  

 

Har du frågor får du gärna kontakta mig.  

Tack för visat intresse! 

 

Med vänlig hälsning   

 

Student Handledare  

Josefina Andersson Jesper Andreasson 

Telefon: XXXX Email: XXXX 

Email: XXXX   
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Bilaga 2. Mejl till hälsokoordinatörerna   
 

 

Hejsan! 

  

Mitt namn är Josefina Andersson och jag studerar det idrottsvetenskapliga programmet 

på Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete som 

går ut på att ta reda på hur patienters upplevelser av att få fysisk aktivitet på recept 

ordinerat ser ut. För att ta reda på detta ska jag göra intervjuer med personer som har 

eller har haft FaR. Det är därför jag kontaktar dig då jag vet att du är hälsokoordinatör 

och därmed ansvarar för livsstilsmottagningen och bl.a. förskriver FaR. Det var av 

XXXX jag fick tips om att kontakta dig.  

Det jag undrar är om du skulle kunna tänka dig att hjälpa mig att få tag i informanter till 

min studie. Detta genom att dela ut ett "informationsbrev" (som jag skriver) åt mig till 

personer som har FaR. Detta skulle uppskattas otroligt mycket då det är svårt att komma 

i kontakt med dessa personer på annat sätt. 

  

  

För att bekräfta om du vill hjälpa mig med detta vänligen svara på detta mejl. 

Har du frågor får du gärna kontakta mig. 

Tack på förhand! 

  

Med vänlig hälsning 

Josefina Andersson 

Linnéuniversitetet 

Tel: XXXX 
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Bilaga 3. Mejl till träningsanläggningarna/FaR-ledarna   
 

 

Hejsan! 

 

Mitt namn är Josefina Andersson och jag studerar det idrottsvetenskapliga programmet 

på Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete som 

går ut på att ta reda på hur patienters upplevelser av att få fysisk aktivitet på recept 

ordinerat ser ut. För att ta reda på detta ska jag göra intervjuer med personer som har 

eller har haft FaR. Det är därför jag kontaktar er, då jag vet att ni tar emot personer med 

FaR. Det jag undrar är om ni skulle kunna tänka er att hjälpa mig att få tag i informanter 

till min studie. Detta genom att dela ut ett "informationsbrev" (som jag skriver) åt mig 

till de personer som ni vet har FaR och som tränar hos er. Detta skulle uppskattas 

otroligt mycket då det är svårt att komma i kontakt med dessa personer på annat sätt.  

 

För att bekräfta om ni vill hjälpa mig med detta vänligen svara på detta mejl. 

Har ni frågor får ni gärna kontakta mig. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Josefina Andersson 

Linnéuniversitetet 

Tel: XXXX 
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Bilaga 4. Intervjuguide  
 

 

Ålder, yrke, utbildning, familjesituation och sjukdomstillstånd 

 

Teman  

1. Bakgrund kring fysisk aktivitet  

Berätta hur ditt förhållande till fysisk aktivitet har sett ut under livet fram till idag 

 

Vad är anledningen till att du har/inte har varit fysiskt aktiv? 

 

 

2. Receptet 

Berätta om ditt ordinerade recept 

 

Varför har du fått detta recept? 

 

Är det första gången du får ett recept?  

- Om inte: Har du fått pga. samma besvär tidigare? 

Hur länge har du haft ditt/dina besvär? 

 

Över hur lång tid sträcker sig receptet?  

 

Vad ska du enligt ditt recept göra? 

 

Hur har uppföljningen sett ut?  

- Anser du att detta skulle kunna förbättras på något sätt: hur? 

 

 

3. Upplevelse 

Berätta hur du reagerade när du fick veta att du skulle få fysisk aktivitet på recept  

 

Hur kändes det att få ett recept på fysisk aktivitet? 

 

Hur kändes det att få detta recept istället för t.ex. medicin? 

- Hade du hellre velat ha något annat alternativ och i så fall vad och varför? 

Vad visste du om FaR innan du fick det ordinerat? 

 

Har din bild av FaR ändrats efter att du fått det? 

- Har bilden förändrats på ett positivt eller negativt sätt? 

Såg du några möjligheter med att få FaR? 

- Hur ser dessa möjligheter ut och anser du att de har varit av betydelse? 

Såg du några hinder med att få FaR? 

- Hur ser dessa hinder ut och anser du att de har haft en negativ påverkan? 
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Hur reagerade din omgivning när du fick FaR? 

 

Tycker du att du fick tillräcklig ”instruktion” och hjälp till en början av din förskrivare? 

Hur såg denna ”instruktion” och hjälp ut? 

- Om svar nej: Hur tycker du att detta kan förbättras? 

 

Berätta hur din upplevelse har varit under tiden du använt och jobbat med ditt recept 

      

Hur har du upplevt att det har gått/går att utföra det som du enligt ditt recept ska göra? 

      

Hur har eventuell hjälp/stöttning från FaR-ledarens sida sett ut under processen?  

- Anser du att detta skulle kunna förbättras? 

- Om svar ja: Hur?  

Anser du att arbetet kring FaR skulle kunna förbättras på något sätt? 

 

 

4. Synen på hälsa och fysisk aktivitet    

Berätta om och i så fall hur din upplevelse av att få FaR har förändrat din syn på hälsa 

och fysisk aktivitet  

 

Hur såg din syn på hälsa ut innan du fick ditt recept? 

 

Hur ser din syn på hälsa ut idag efter att du fått ditt recept? 

 

Anser du att din syn har förändrats positivt eller negativt, och i så fall hur? 

 

Anser du att din förändrade syn har haft någon betydelse, och i så fall hur? 

       

Hur såg din syn på fysisk aktivitet ut innan du fick ditt recept? 

 

Hur ser din syn på fysisk aktivitet ut idag efter att du fått ditt recept? 

 

Anser du att din syn har förändrats positivt eller negativt, och i så fall hur? 

 

Anser du att din förändrade syn haft någon betydelse, och i så fall hur?



  
 

 

 
 

 


