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För att främja fysisk aktivitet finns det en arbetsmetod som heter 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Det är ett konkret verktyg för hur 

hälso- och sjukvården, tillsammans med externa aktörer, kan främja 

fysisk aktivitet hos individer. Med hjälp av FaR kan kostnader för 

läkemedel reduceras, biverkningar av mediciner minskas och 

patienters rehabilitering ge snabbare resultat. Syftet med studien var 

att beskriva psykosociala upplevelser hos patienter som förskrivits 

FaR. För studien valdes en kvalitativ metod där fyra 

semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades. 

Patienterna upplevde FaR antingen positivt eller negativt. Positiva 

upplevelser var bland annat ökad ork och en känsla av minskade krav 

som bildade en pol som benämndes ”Upplevd meningsfullhet”. 

Patienterna upplevde även att de efter förskrivningen kunde inspirera 

andra till att bli mer fysiskt aktiva och på så vis skapa en bredare 

umgängeskrets. Negativa upplevelser var exempelvis känsla av 

tristess och känsla av misslyckande och de bildade motpolen 

”Upplevd otillfredsställelse”. Åldern var en viktig faktor för hur 

receptet upplevdes och därför önskade patienterna ett mer 

individanpassat recept. Trots att det enbart ingick fyra intervjuer i 

studien framkom det att det fanns brister när det gällde mervärden 

som patienterna förväntades vinna av FaR. Studien kan ses som en 

grund för fortsatt forskning inom området med fokus på 

individanpassat recept. 
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To promote physical activity there is a working method named 

Physical activity on Prescription (PaR). It is a concrete tool how the 

healthcare, with external participants, can promote physical activity 

among individuals. With PaR it is possible to reduce the costs of 

medicine, side-effects can be reduced and faster results of patients‟ 

rehabilitation can be reached. The aim of the study was to describe 

psychosocial experiences from patients with PaR. A qualitative 

method was used where four semi structured interviews were 

carried through and analyzed. The patients experienced PaR either 

positive or negative. Positive experiences were for example 

increased energy and a feeling of reduced needs which created a 

pole named “Experienced meaningfulness”. After the prescription, 

the patients also felt like they could inspire others to be more 

physically active and because of that they could create a wider 

social life. Negative experiences were for example a feeling of 

drabness and a feeling of failure and they created the antipole 

“Experienced un satisfaction”. The age was an important factor for 

the experiences of the prescription, therefore the patients wished for 

a prescription more adjusted for individuals. Even though the study 

contained only four interviews there were defectiveness when it 

came to values that the patients were expected to obtain of PaR. The 

study can be seen as a foundation for further research within this 

field and with focus on a prescription adjusted for individuals.  
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Introduktion 
I dagens samhälle ställs allt mindre krav på fysisk ansträngning och vardagliga aktiviteter. Att 

gå i trappor ersätts med rulltrappor, cykeln till jobbet byts ut mot bilfärd och promenader 

ersätts med en stillasittande livsstil. De nya vanorna avspeglar en markant ökning av 

förekomsten av övervikt i befolkningen och de individer som är fysiskt inaktiva i samhället 

har en ökad risk för att utveckla välfärdssjukdomar och ohälsa (Faskunger, Leijon, Ståhle & 

Lamming, 2007; Kallings & Leijon, 2003). Kallings och Leijon (2003) skriver att felaktig 

kost och för lite fysisk aktivitet är den viktigaste orsaken till sjukdom i EU-länderna. Nio 

procent av olika sjukdomar i EU orsakas av rökning medan fysisk inaktivitet och en felaktig 

kost når upp till 9,7 % (ibid). Vidare menar Faskunger m.fl., (2007) att regelbunden fysisk 

aktivitet har en positiv verkan på hälsan genom att bland annat minska total dödlighet och för 

tidig död. Fysisk aktivitet motverkar även olika sjukdomsförlopp så som diabetes och hjärt-

kärlsjukdomar. En annan viktig roll är att fysisk aktivitet ökar välbefinnande och livskvalitet, 

minskar oro och depression samt ökar individers självkänsla och höjer individers humör 

(ibid).  

 

Enligt nationell och internationell erfarenhet nås inte inaktiva grupper i samhället med enbart 

information (Kallings & Leijon, 2003). Därför bör insatser breddas och ta utgångspunkt i 

människors livsvillkor, livsstil och tidigare erfarenheter av idrott. För att nå en folkhälsovinst 

bör mängden fysisk aktivitet öka och framförallt uppmuntras (ibid). Enligt Henriksson och 

Sundberg (2008) bör alla individer vara fysiskt aktiva sammanlagt 30 minuter varje dag, detta 

till en måttlig intensitet, exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsovinst kan erhållas om 

den dagliga mängden eller intensiteten ökas (ibid). 

  

För att främja fysisk aktivitet på individnivå finns det en arbetsmetod som heter Fysisk 

aktivitet på Recept (FaR). Det är ett konkret verktyg för hur hälso- och sjukvården, 

tillsammans med externa aktörer, kan främja fysisk aktivitet. Får fler individer FaR som 

behandlingsmetod kan det på lång sikt också leda till en hälsosammare befolkning som är mer 

fysiskt aktiva (Faskunger et al., 2007). Det representerar också en arbetsmetod som bidrar till 

att uppfylla målet om att hälso- och sjukvården ska driva ett mer sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande arbete (ibid). Fysisk aktivitet på Recept skrivs ut av patientens läkare och där 

framgår träningsform, intensitet, antal träningstillfällen under behandlingen samt om det finns 

någon träningsform som bör undvikas (Hermansson, 2009). En utbildad FaR-ledare är den 
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som aktiverar patienterna i dess fysiska aktivitet. Det kan vara ledare i form av gym- och 

spinninginstruktörer eller gympa- och stavgångsledare som genomgått en FaR-ledarutbildning 

som går ut på att stötta personer med olika sjukdomar och hjälpa dem i deras träning. 

Behandlingsmetoden FaR följs upp av läkaren som ordinerat receptet precis som det görs vid 

en medicinsk behandling med läkemedel (ibid). 

Att som individ skapa motivation för ett hälsosammare beteende är något som erhålls i större 

eller mindre utsträckning i olika samhällsgrupper. De som är minst motiverade är oftast de 

som behöver mest hjälp, dock är dessa individer svårast att nå då de själva inte söker någon 

hjälp (Kallings & Leijon, 2003). För att väcka ett intresse för fysisk aktivitet hos individer 

behövs motiverande samtal tillsammans med exempelvis en terapeut där de på ett lugnt och 

sakligt sätt får hjälp med att utforska egna tankar, farhågor och erfarenheter. Det viktigaste 

med samtalet är att individer får stöd för att kunna påbörja en förändring i sin livsstil (ibid). 

Vid förskrivning av FaR är det lämpligt med ett eller flera motiverande samtal kring fysisk 

aktivitet för att kunna riskbedöma patienten och ge lämplig rådgivning för mest passande 

aktivitet (Kallings & Leijon, 2003). Viktigt är också att råden som förskrivaren ger till 

patienten är individuella, vilket gör att patienten själv kan styra upplägget av sin fysiska 

aktivitet. Aktiviteterna bör läggas på lämplig nivå för att undvika bakslag som kan leda till 

avhopp från förskrivningen. Åtagandet ska även vara fullt möjligt att klara av så att patienten 

får en känsla av empowerment, det vill säga förmågan att besluta om och att agera i livet 

(ibid).  

Fysisk aktivitet på Recept används till såväl friska individer som till sjuka för att förhindra 

och behandla uppkomst av sjukdomar (Kallings & Leijon, 2003). Med hjälp av FaR kan 

kostnader för läkemedel reduceras. Dessutom kan biverkningar av mediciner minskas och 

patienters rehabilitering ge snabbare resultat (ibid). En aspekt som Kallings och Leijon (2003) 

nämner, är att patienter även upplever psykosociala mervärden av fysisk aktivitet. Exempel på 

psykosociala mervärden är att patienter fått en känsla av grupptillhörighet, förbättrad 

självkänsla, förhöjt självförtroende och även en känsla av ökat ansvarstagande. Kallings och 

Leijon (2003) beskriver också att FaR kan leda till en så kallad ”snöbollseffekt”, det vill säga 

att familj och vänner uppmuntras att delta, vilket kan resultera i bättre socialt stöd och ökad 

livskvalitet hos patienterna. En annan aspekt är att fysisk aktivitet även ger positiva effekter 

på koncentration, minne och uppmärksamhet. Det används också som en behandlingsform vid 
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lättare depression hos äldre människor (Henriksson, 2004). Även om fysisk aktivitet ofta 

uppfattas som något positivt så finns det patienter som känner negativa effekter av fysisk 

ansträngning. Det kan vara förknippat med en ökad upplevelse av trötthet, stress och 

misslyckande (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Känslan av att fysisk aktivitet blir ett 

”måste” kan göra att patienter känner en tveksamhet till att fortsätta att vara fysiskt aktiva 

(ibid).    

Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg och Ståhle (2008) studerade individer som förskrivits Fysisk 

aktivitet på Recept under en period av två år. Syftet med studien var att beskriva och 

analysera i vilken omfattning patienter förskrivits FaR på en vårdcentral i Östergötland. Under 

tvåårsperioden var det 6300 patienter som fick recept på fysisk aktivitet. Två tredjedelar var 

kvinnor och hälften av dem var mellan 45-64 år. En tredjedel av alla som ingick i studien var 

fysiskt inaktiva medan 29 % av deltagarna menade att de nådde upp till en nivå av 30 

minuters fysisk aktivitet en till två gånger per vecka. Studiens resultat visar att fysiskt inaktiva 

och patienter med stillasittande livsstilar var de som oftast fick Fysisk aktivitet på Recept 

(ibid). Patienterna som ingick i studien fick olika behandling beroende på kön, ålder och 

fysiska förutsättningar. För exempelvis kvinnor i medelåldern 45-64 år var det vanligast med 

gruppaktiviteter så som gruppgymnastik, vattengympa och stavgång medan yngre patienter 

tilldelades en mer intensiv träning i form av styrketräning. En aktivitet som var lika vanlig 

bland båda könen och i alla åldersgrupper var hemmabaserade aktiviteter så som promenader 

och hushållsarbete (Leijon et al., 2008). I studiens resultat beskrevs också att läkare bör ge 

mer information om vikten av fysisk aktivitet för ett friskare och hälsosammare liv. 

Information skulle ges till patienter när de kom till en läkare, oavsett vad patienten sökt för i 

förhoppning om minskad receptutskrivning för läkemedel och för att därmed reducera 

oönskade biverkningar (ibid).   

 

Promenader är ett bra sätt att få patienter att bli mer fysiskt aktiva och börja med en 

beteendeförändring mot en mer aktiv livsstil. Enligt McKay m.fl., (2008) kan stegräknare leda 

till ett bibehållande av en ny livsstil med ökat antal promenader. I studien delades stegräknare 

ut till 374 patienter som under 12 veckor ingick i ett program med promenader som aktivitet. 

Resultatet visade att efter 12 veckor hade patienterna ökat antal steg per dag och över hälften 

av patienterna beskrev att de var fysiskt aktiva fler dagar i veckan. Resultatet visade även att 

stegräknare var mest effektivt när patienter var redo för förändring av livsstil. Socialt stöd var 



4 

 

även det viktigt för att patienter skulle behålla den nya livsstilen med mer fysisk aktivitet.  

Ungefär hälften av patienterna tyckte att stegräknare var effektivt för att bli motiverad till att 

bli mer fysiskt aktiv. Det visades även att mer än hälften fortsatte att använda stegräknare 

efter interventionens slut (ibid).  

 

De danska författarna Sørensen, Kragstrup, Skovgaard och Puggaard (2008) har gjort en 

randomiserad studie där de ville få reda på om det fanns några skillnader på kort- och 

långtidseffekter mellan olika gruppers exponering av träning och rådgivning. Under en period 

av fyra månader fick en grupp både rådgivning och fysisk aktivitet i form av gruppträning, 

medan den andra gruppen endast fick rådgivning och själva ansvarade för sin fysiska aktivitet. 

Resultatet visade inga skillnader mellan grupperna varken på kort- eller långtidseffekter. Av 

den orsaken ansåg författarna att interventioner med endast rådgivning och självständiga 

aktiviteter förmodligen var ett bättre alternativ att tillämpa i primärvården då det behövdes 

mindre resurser än vid gruppbaserade aktiviteter. Sørensen m.fl., (2008) menade också att det 

kunde vara lättare att få patienter att gå promenader än att försöka ordna gruppbaserade 

aktiviteter som krävde mer resurser i form av ledare och lokaler.      

En svensk studie gjord i primärvården av Kallings m.fl., (2007) visade att FaR hade en positiv 

inverkan på patienters inställning till att vara mer fysiskt aktiva. Uppföljning efter sex 

månader visade att patienterna var redo för en ny livsstil med mer fysisk aktivitet och de 

kände även en ökad livskvalitet. Det fanns många olika anledningar för att skriva ut FaR och 

många av patienterna hade också fler än en anledning till att få receptet. De vanligaste 

diagnoserna var smärta, övervikt och rygg- och nackskador. Många av patienterna ordinerades 

mer än en aktivitet och det kunde vara kombinationer av exempelvis konditionsträning, 

muskelstärkande träning och rörlighetsträning. Hälften av patienterna rapporterade att de 

utövade fysisk aktivitet individuellt medan resterande deltog i någon gruppaktivitet. Innan 

patienterna fick ordination för FaR var 35 % fysiskt inaktiva. Efter sex månader hade siffran 

reducerats till 16 % och att vara fysiskt aktiv minst en gång i veckan hade ökat från 19 % till 

36 % (Kallings et al., 2007).  

Bredahl, Puggaard och Roessler (2008) har designat en intervention där de använde sig av 

både kvantitativ och kvalitativ metod för att belysa patienters psykosociala upplevelser av 

FaR. Syftet med studien var att lägga en grund för hur forskare kan gå vidare för att förbättra 

utskrivningarna av FaR och få patienter som använder receptet att fortsätta med den fysiska 
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aktiviteten även efter en interventions slut. Bredahl m.fl., (2008) ansåg också att det behövdes 

mer forskning på de psykosociala mervärdena som patienter upplever av FaR. De beskrev att 

den kvantitativa metoden skulle vara baserad på ett frågeformulär där patienter fyllde i 

träningsmängd, grad av motivation och benägenhet för beteendeförändring. För att stärka och 

utöka resultaten från frågeformulären och för att patienters upplevelser av FaR skulle 

framkomma, skulle även en kvalitativ metod tillämpas där intervjuer var tänkta att 

genomföras med deltagarna (ibid).       

 

Faskunger m.fl., (2007) fann att bättre självkänsla, bredare socialt nätverk och ett sunt 

välbefinnande var psykosociala mervärden som fysisk aktivitet kunde ge. Det är därför 

angeläget att vidare studera upplevda effekter av FaR.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva psykosociala upplevelser hos patienter som förskrivits 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR). 

 

Metod 

Forskningsansats 

Grunden i en kvalitativ studie är att få förståelse för helheten som framkommer ur material 

som samlats in och därav få en djupare förståelse för individers upplevelser (Starrin & 

Svensson, 1994). Då syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av Fysisk 

aktivitet på Recept valdes därför en kvalitativ metod.  

 

Urval 

Fem olika anläggningar kontaktades både via telefon och personligt besök för att hitta så 

varierande FaR-patienter som möjligt. Varje anläggning hade olika FaR- aktiviteter och det 

var i form av stavgång, ryggymnastik, vattengymnastik och långpromenader. Av de fem 

anläggningarna visade en intresse för att delta i studien och det var anläggningen som 

anordnade vattengymnastik. FaR-ledaren fick information om studiens syfte och ett brev 

delades ut till patienterna där de fick ta del av informationen om studiens syfte, samt om de 

var intresserade av att delta i en intervju (Bil I). Då det enbart fanns en grupp av FaR-patienter 

på anläggningen, tillämpades ett bekvämlighetsurval (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
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Patienterna i gruppen var både män och kvinnor i blandade åldrar. Av de 15 som tillfrågades 

om deltagande valde fyra stycken att delta i en intervju. Åldersspridningen hos patienterna 

som blev intervjuade låg mellan 42 och 78 år. Både män och kvinnor deltog. Före varje 

intervju undertecknades ett skriftligt informerat samtycke (Bil II).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer där en av de två författarna 

intervjuade, samtidigt som den andra fungerade som observatör. Rollerna skiftade mellan 

intervjuerna för att skapa förutsättningar för lärande hos författarna. För att få ett stöd under 

intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga III) som skulle utgöra en grund för att kunna 

skapa en dialog med patienterna. Intervjuguiden innehöll frågor som relaterades till studiens 

syfte. Intervjuernas längd var 15-30 minuter och samtliga intervjuer bandades för att sedan 

kunna transkriberas och analyseras av författarna. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla 

för helheten. Därefter identifierades meningsfulla utsagor som relaterade till studiens syfte 

(Neuman, 1994). Utsagorna bestod av meningsfulla citat som bearbetades till två motpoler 

som beskrev de psykosociala mervärden som upplevts. Ett exempel på hur polen ”Upplevd 

meningsfullhet” bildades, från ett betydelsefullt citat, kunde vara:”… vi satt ju och pratade vi 

killar, ja det var ju damer där också, när vi hade duschat färdigt där så, så när vi var färdiga 

så kunde man ju sitta och prata en stund va, å sådär vidare va”.  

 

Etiska aspekter 

Ett informativt brev skickades ut till anläggningen där ledaren delade ut brevet till patienterna. 

Brevet innehöll information om studiens syfte, författarna till studien och även att deltagandet 

var frivilligt och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. På så sätt hade patienterna en 

chans att bekanta sig med ämnet och fundera på ett eventuellt deltagande. För att patienterna 

skulle få en trygg bild av vilka författarna var, besöktes patienterna under ett 

vattengympapass. Där hade patienterna möjlighet att efter passets slut komma fram och 

anmäla sitt intresse för att delta i studien. 
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Patienterna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna, det för att de skulle känna en 

trygghet och känna sig bekväma i situationen. Innan varje intervju förklarades återigen vikten 

av att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst fick avbryta sitt deltagande utan att 

ange orsak. Det förklarades också att deras deltagande var anonymt och att intervjumaterialet 

skulle behandlas konfidentiellt. På så vis skapades ett muntligt informerat samtycke. 

 

Även ett skriftligt informerat samtycke fanns där varje patient fick skriva under en blankett 

om att de samtyckte till att medverka i intervjustudien. Det delades ut och skrevs under innan 

varje intervju.  

 

Resultat 

Utifrån syftet med studien, som var att beskriva psykosociala upplevelser bland patienter som 

förskrivits Fysisk aktivitet på Recept (FaR), framkom många skilda upplevelser. Eftersom 

deras upplevelser av FaR var olika bildades två motpoler som speglade positiva eller negativa 

upplevelser. Vad som var av betydelse för de olika upplevelserna var åldern på patienterna där 

de äldre upplevde receptet positivt och de yngre negativt. För att på ett tydligt sätt visa hur 

patienter upplevde olika psykosociala mervärden av FaR samlades de positivt speglade 

upplevelserna till polen ”upplevd meningsfullhet” och de negativt speglade upplevelserna till 

motpolen ” upplevd otillfredsställelse”. 

 

Upplevd meningsfullhet 

Den första polen beskriver de positivt speglade upplevelserna som framkom av intervjuerna 

med patienterna. Patienters olika positiva upplevelser av FaR hade en gemensam innebörd 

som handlade om att patienterna upplevde en meningsfullhet. 

 

Hälften av patienterna kände sig nöjda med att ha fått receptet på den fysiska aktiviteten 

istället för medicin i tablettform. De beskrev att medicin i tablettform förmodligen inte kunde 

ge samma känsla av ökad energi och ork på grund av olika biverkningar som patienterna ville 

undvika. Patienterna beskrev att det inte går att uppnå samma känsla med medicinsk 

behandling som vid fysisk aktivitet. 
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” Ahh för det är alltid biverkningar på, man kan inte uppnå så samma grej så med medicinsk 

behandling förstår du, jag menar där kan man ju inte få… öka muskelstyrkan eller så ju, då 

får man ju äta såna där, vad heter det, anabola vet du.” (Intervju 2). 

 

”Men jag har redan för många, många år sedan sagt till mina kollegor, ät inte penicillin och 

antibiotika. De åt det som karameller, alltså de hann knappt sluta ena kuren förrän de 

började, för de hade ont i halsen, hade förkylning och nu har jag ju fått rätt. Man kan inte 

äta, blir ju snart ingen verkan på det…” (Intervju 4). 

 

En patient beskrev att mer fysisk aktivitet gav en ökad energi, vilket ledde till att patienten 

kände mer lust till att umgås med andra. Även en känsla av ett piggare och yngre sinne samt 

smidigare leder i kroppen upplevdes av den fysiska aktiviteten. 

 

Genom den fysiska aktiviteten reducerades känslan av alla krav och måsten och känslan av att 

hantera den inre stressen ökade. Krav och stress var något som upplevdes av både patienter 

och deras omgivning, men medverkande i FaR-gruppen kunde leda till minskande krav på 

fritiden och på så vis kunde en känsla av lugn infinnas.   

 

”… förut var jag lite sådär stressig, och sådär… den här pressen har jag helt blivit av med va 

… jag tänker inte på att det ska gå snabbt eller så där va… annars kände man liksom, det var 

liksom en inre oro, ibland gjorde det ont i magen.” (Intervju 2). 

 

Patienterna beskrev att det kändes bra att vara placerad i en aktivitetsgrupp där det enbart var 

patienter med Fysisk aktivitet på Recept. De kände att alla som ingick i gruppen låg på samma 

nivå och de kände en trygghet med varandra, vilket gjorde att de inte kände sig utpekade som 

”de sjuka”. De upplevde även att rörelserna var anpassade för FaR-patienter, vilket ytterligare 

bidrog till att de ville komma till aktiviteten. 

 

Patienterna fick även en känsla av tillhörighet genom att de flesta i gruppen var i samma ålder 

och de behövde liknande behandling, på så vis blev det meningsfullt för patienterna att 

komma varje vecka på aktiviteten. Då behandlingen var i form av vattengymnastik kände 

patienterna att de kunde ta ut alla rörelser efter sin förmåga och de kände ingen 

prestationsångest inför varandra eftersom alla var där av samma orsak, att bli friska. 
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En viktig synpunkt som nämndes var att Fysisk aktivitet på Recept hade gjort att patienter 

även fick andra människor i sin omgivning att börja aktivera sig. Vid umgänge med familj 

och vänner hittades det ofta på aktiviteter där de var fysiskt aktiva och då i form av golf, 

skidresor och badminton. Att kunna inspirera andra till fysisk aktivitet ansåg patienter även 

vara i socialt syfte, då de fick chans att umgås och samtidigt vara fysiskt aktiva. Genom FaR 

hade patienterna fått andra att förstå vikten av att vara fysiskt aktiv, att det var något som 

behövdes för att fungera bättre i vardagen.  

 

”… tror det är farligt att vara stillasittande, det kan man ju inte vara… det vore ju jättefarligt 

att sluta nu… tror jag är en a och o att hålla på, sköta sin kropp. Sådana grejer gör vi, badar 

och simmar… tror jag man måste ha, sådana aktiviteter och att kroppen mår bäst av det. ” 

(Intervju 4).  

  

Vidare beskrev patienterna att de hade ett socialt umgänge med en stor del av gruppen, både 

under och efter passet. En anledning till att patienterna kom på passen var för att få umgås och 

”prata av sig” med varandra och att de flesta av patienterna dessutom var i samma ålder 

ansågs vara viktigt för gemenskapen i gruppen. De menade att den sociala biten var lika viktig 

som den fysiska. 

  

”… vi satt ju och pratade vi killar, ja det var ju damer där också, när vi hade duschat färdigt 

där så, så när vi var färdiga så kunde man ju sitta och prata en stund va, och sådär vidare 

va… det är alltid trevligt att komma hit, och det ju, vi pratar ju lite sådär och skojar lite vi 

som gått här lite längre va. Det är väldigt socialt, för det är ju det man behöver… ja jo det är 

väldigt viktigt i vår ålder, även i ungdomen ska man ju ha det socialt.” (Intervju 2).  

 

Upplevd otillfredsställelse  

Motpolen beskriver de negativt speglade upplevelserna som patienter upplevde av FaR. Den 

gemensamma innebörden som framkom av upplevelserna var en känsla av otillfredsställelse.  

 

Patienterna beskrev att informationen om Fysisk aktivitet på Recept hade varit dålig från 

läkarens sida. Det enda som framkommit vid förskrivningen av receptet var att 

vattengymnastik var ett bra alternativ. Patienterna beskrev därför att det kändes som ett tvång 

att komma dit och medverka på vattengymnastiken istället för att leta andra alternativ där de 
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skulle fått ut mer av sin träning. En bristande motivation till träningen upplevdes och det 

fanns en önskan om ett mer individanpassat recept. Att patienterna kände ett måste till att gå 

på vattengympan gjorde att en känsla av ökad stress uppkom och träningen blev mer som en 

belastning än som en friskfaktor.  

 

”… ja nej det har man kanske, men det var ett förslag han kom med va, för att, nej jag har 

gått mycket på gympa innan men jag kan liksom inte längre, det funkar inte. ” (Intervju 3). 

 

En känsla av misslyckande beskrevs tydligt av en patient då någon diagnos inte fastställts på 

sjukdomen och en ovisshet fanns om en diagnos någonsin skulle fastställas. Det gjorde att 

patienten hade svårt att hitta någon aktivitet som fungerade för att kroppen skulle bli bättre. 

Antingen var det för svåra övningar som gjorde att sjukdomens smärtor blev mer markanta, 

eller så var övningarna för enkla och bidrog till att träningen ”rann ut i sanden”. På grund av 

att sjukdomen gick i skov, var det svårt att anpassa en aktivitet som hela tiden kunde motivera 

patienten till att vara fysiskt aktiv. Oavsett vilken träning som patienten ordinerades, uppkom 

ändå en känsla av misslyckande. Om patienten kunnat bli frisk hade medicin i tablettform 

önskats istället, men då patienten inte kunde bli frisk från sjukdomen valdes FaR för att 

undvika biverkningar. 

 

”… jag har fortfarande ingen diagnos så läkaren där säger att jag kanske aldrig kommer få 

det för det är såhär, de är ju lite udda de sjukdomarna… jag behöver ju fysisk aktivitet men 

det är ju det som är problemet, att hitta någonting som fungerar.” (Intervju 1).  

 

”… går det bra då tränar jag på gym… sen räcker det att det blir sådär konstigt, att man 

lyfter någonting konstigt, gör någonting konstigt så att någon sådan där irritationsgrej och 

att en inflammation startar och då blir det en negativ spiral i en evighet, känns som det 

verkligen tar månader.” (Intervju 1).  

 

Patienterna beskrev också att de upplevde att deras tilldelade aktiviteter var något som inte 

tilltalade dem och därför kändes det tråkigt. De ansåg att det var tråkig musik, inte tillräckligt 

engagerade ledare och låg ansträngningsnivå. De ansåg också att det kunde varit mer anpassat 

till deras ålderskategori, då de kände att de inte hade något gemensamt med resten av 

gruppen. Vidare beskrev patienterna att de inte hade något att prata om med de andra i 
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gruppen och på så sätt kände de att de missade mycket av det sociala som de trodde hade 

upplevts i en grupp med samma åldrar. Aktiviteten de fått på recept kändes därför enformig 

och tråkig.  

 

”… jag går ju helst hit när hon den andra tjejen är här, den andra ger ingenting… man flyter 

omkring där och ja så att… men jag tycker det är inte vitsen med varför man är här.” 

(Intervju 3).    

 

”Ja precis det är ju därför jag tycker detta egentligen är skittråkig om jag ska vara riktigt 

ärlig, man tänker bara herregud, första gången man kom dit någon kom med rullator.” 

(Intervju 1).    

 

”… när man går iväg på vattengympa så blir det liksom nu går jag och tränar, så försöker 

jag tänka bort att det är lite för tråkig träning, tråkig musik, tråkig… du vet såhär... det hade 

kanske varit skillnad om det varit ett gäng 40- åringar där… det kunde varit helt annorlunda, 

så jag tror det har med åldern att göra.” (Intervju 1).  

 

Diskussion  
 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva psykosociala upplevelser bland patienter som förskrivits FaR 

och det som framkom tydligt i resultatet var den markanta skillnaden att patienter antingen 

var helt positiva till FaR, eller helt negativa. De psykosociala upplevelserna var varierande 

och det berodde mycket på i vilken ålder patienterna befann sig. De äldre patienterna var de 

som upplevde mest positiva mervärden och de yngre hade mer negativa upplevelser. De 

positiva upplevelserna som patienterna kände var bland annat i form av ökad ork, minskade 

krav och en känsla av gemenskap i gruppen, som gemensamt bildade polen ”upplevd 

meningsfullhet”. De patienter som däremot upplevde FaR som ett måste och att 

träningsformen inte levde upp till deras förväntningar speglades i polen ”upplevd 

otillfredsställelse”. I en studie gjord av Crone, Smith och Gough (2004) fann de liknande 

psykosociala mervärden av fysisk aktivitet som i den aktuella studien. Deras resultat visade 

att individerna i studien erhöll ökad ork och en känsla av tillhörighet.  



12 

 

Då även Crone m.fl., (2004) fann att tillhörighet var något ur positiv synpunkt, anses FaR vara 

bra för att få människor att känna sig meningsfulla genom tillhörighet till en grupp. 

 

Då studien enbart utgjordes av fyra intervjuer kan den ses som en grund för fortsatt forskning 

inom området för att vidareutveckla förskrivningen av FaR. På enbart fyra intervjuer framkom 

det ändå att det fanns brister när det gällde mervärden som patienterna förväntades vinna av 

FaR. Ett förslag som beskrevs i bakgrunden var en studie av Bredahl m.fl., (2008) som 

syftade till en vidareutveckling av receptet. De beskrev en intervention för framtida forskning 

där både kvalitativ och kvantitativ metod skulle tillämpas för att studera upplevda vinster av 

FaR. Att göra en vidare forskning på fler patienter skulle kunna påvisa om det framkommer 

lika tydliga positiva och negativa upplevelser av FaR, även i en större population.  

 

I den aktuella studien ingick patienter som var mellan 42-78 år gamla och det framgick att de 

äldre patienterna upplevde mest positiva aspekter av FaR. Det kan jämföras med en studie 

gjord av Conn (1998) där enbart äldre kvinnor blev intervjuade angående deras psykosociala 

upplevelser av fysisk aktivitet. Det framkom att den fysiska aktiviteten gav positiva 

merfaktorer i form av bättre sovvanor, ett mer socialt liv och en vilja att inspirera andra att bli 

mer fysiskt aktiva. En liten grupp av de äldre kvinnorna upplevde även negativa effekter av 

fysisk aktivitet och då i form av ökad stress att hinna med träningen och även en rädsla av att 

bli skadade genom träningen. Resultatet kan liknas med den aktuella studien som också fann 

en indelning av positiva och negativa upplevelser av fysisk aktivitet. Det som skilde studierna 

åt var att i den aktuella studien var det enbart de yngre patienterna som upplevde de negativa 

upplevelserna av FaR, medan Conn (1998) erhöll resultat om negativa upplevelser även hos 

äldre kvinnor. Då studien av Conn (1998) enbart studerade upplevelser av fysisk aktivitet och 

inte som den aktuella studien, som studerade upplevelser av Fysisk aktivitet på Recept, kunde 

ålder vara en faktor för hur patienter upplevde FaR på ett positivt eller negativt sätt.      

 

De yngre patienterna var de som upplevde receptet som negativt i form av att de kände sig 

misslyckade och att de tyckte träningsformen de blivit tilldelade var tråkig. Det kunde bero på 

att nivån på träningen var för låg då dessa patienter var vana vid en mer intensiv träningsform 

sen tidigare och det kunde även bero på att åldersskillnaden var stor i gruppen. Därför bör, 

som Kallings och Leijon (2003) nämner i sin studie, Fysisk aktivitet på Recept 
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individanpassas efter patienters behov, det för att undvika bakslag som skett i den aktuella 

studien där FaR lett till negativa psykosociala upplevelser.          

 

Något som ansågs positivt var att patienterna var väl medvetna om att fysisk aktivitet inte gav 

några biverkningar som andra medicinska behandlingar kunde göra. Trots detta fanns det 

patienter som hellre hade tagit medicin i tablettform om de vetat att det hade lindrat deras 

symptom på sjukdomen. Detta kan uppfattas som att patienterna upplevde en 

otillfredsställelse med deras recept på fysisk aktivitet och att de ville bli friska snabbt. Därför 

blev det som ett tvång att komma på den tilldelade aktiviteten och patienterna tyckte att det 

varit effektivare att ta en tablett istället.  

 

Metoddiskussion 

I den kvalitativa studien som gjordes ingick det fyra begrepp som det togs hänsyn till för att 

studien skulle vara tillförlitlig för läsaren. De fyra begreppen var tillämplighet, trovärdighet, 

överrensstämmelse och noggrannhet (Patel & Tebelius, 1987).  

 

Med tillämplighet menades det att valet av insamlingsteknik och undersökningsgrupp passade 

till studiens syfte och även det tänkta upplägget av undersökningen. För att kunna samla in 

den önskade informationen krävdes det att tekniken och undersökningsgruppen valdes med 

omsorg och betänksamhet. Det för att få ett användbart material (Patel & Tebelius, 1987). 

Med tanke på dessa kriterier och att det var patienters upplevelser som var relevant, valdes 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsteknik för att få den information som studiens 

syfte beskrev. Valet av undersökningsgrupp gjordes genom ett bekvämlighetsurval, det för att 

det var ett begränsat intresse från patienter som förskrivits Fysisk aktivitet på Recept. En 

grupp av patienter som förskrivits FaR besöktes, där de frivilligt fick anmäla sitt intresse för 

deltagande i studien. För att kunna generalisera resultatet till en större population, krävs det 

dock ett större intervjumaterial i form av fler patienter med mer variation på olika aktiviteter 

och en större åldersvariation på FaR-patienterna.   

 

Trovärdigheten i studien handlade om huruvida miljön och tekniken fungerade och även hur 

intervjuerna samt bearbetningen av materialet och analysen genomfördes. Det avsåg att 

undvika faktorer som kunde hindrat ett bra informationsutbyte, till exempel störande miljö, 

felaktiga intervjufrågor eller att inspelningsapparaten inte fungerade som den skulle (Patel & 
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Tebelius, 1987). Det handlade även om att informationen som erhölls under intervjun skulle 

vara trovärdig, att patienterna kunde känna sig trygga med situationen och därmed svara 

sanningsenligt (ibid). I studien togs det hänsyn till att patienterna skulle känna en trygghet i 

situationen och därför fick de bestämma tid och plats för intervjun. Vid ett intervjutillfälle 

upplevdes dock miljön som störande då många människor gick förbi platsen där intervjun 

ägde rum. Störningen kunde ha lett till att patienten känt sig stressad och därmed inte svarat så 

utförligt som den tänkt. Därför kunde ett rum, där inga yttre störningar fanns, varit ett bättre 

alternativ. Eftersom det var så få intervjuer ses det som en brist att en intervju ägde rum i 

störande miljö.   

 

Då den kvalitativa studien tog hänsyn till överrensstämmelse, gällde det att författarna var väl 

medvetna om vad studien utgick från, vad som söktes och vad som slutligen erhölls (Patel & 

Tebelius, 1987). Det var viktigt att den insamlade informationen var rimlig så att en 

bearbetning och analys kunde leda till ett resultat som relaterade till studiens syfte (ibid). En 

intervjuguide utformades för en bra överrensstämmelse med studiens syfte, där frågorna 

skulle leda till svar som innehöll information som var av vikt för resultatet. Det som var 

bristande för intervjuguiden var att den inte var testad innan den användes för studien. Det 

kunde ha gjorts för att få reda på om någon fråga skulle behövts ändrats för att få mer 

uttömmande svar. Då tiden var begränsad och det fanns svårigheter med att få kontakt med 

patienter med FaR, ansåg dock författarna att det var viktigare att använda sig av de få som 

valde att delta, än att prova intervjuguiden innan. Det hade annars lett till en deltagare mindre 

i den avsedda studien. Vad som tänktes på i efterhand var att intervjuguiden kunde ha testats 

på en person som inte nödvändigtvis var en FaR-patient. På så vis kunde ändå frågorna ha 

prövats och det kunde ha visats om de hade behövts omformuleras.   

Noggrannheten i studien var viktig att ta hänsyn till (Patel & Tebelius, 1987). Det som var 

avgörande för kvalitén på studien var en ärlighet från processens början och genom alla olika 

steg för att slutligen leda till en tydlig och fullständig redovisning. Det var därför viktigt att 

varken förfalska eller förvränga informationen som framkom vid intervjuerna, eller vid 

bearbetningen och analysen (ibid).  

I studien utfördes en noggrann inspelning, följt av en ordagrann transkribering. Det som 

gjorde intervjun tydlig och lätthanterlig var att en person intervjuade och den andra agerade 
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som en observatör, vilket förklarades för patienten innan intervjun startade. Det gjorde att det 

skapades en ärlig och trygg situation både för patienten och för den som intervjuade. Något 

som inte framkom vid intervjuerna var om patienterna kände sig hämmade när det fanns en 

som intervjuade och en som observerade. Om den som observerade inte varit närvarande vid 

intervjuerna kanske patienten hade öppnat sig mer och gett mer uttömmande svar. Därför 

hade det varit bra att ha gjort två provintervjuer innan, en med observatör och en utan, det för 

att se vilken metod som varit mest lämplig.   

 

Ett problem som tydligt visade sig under studiens början var svårigheten att få kontakt med 

olika anläggningar som hade FaR i sin verksamhet. Både individerna med det förskrivna 

receptet och anläggningens FaR-ledare, visade bristande intresse för deltagande. Tanken med 

att kontakta olika anläggningar var för att få FaR-patienter med olika förskrivna 

aktivitetsformer och därmed ett bredare resultat. Sammanlagt kontaktades fem anläggningar 

varav enbart en valde att delta i studien. Urvalet ses därför som det stora problemet i studien 

och bidrog till att det blev ett bekvämlighetsurval och få intervjuer.  

 

Konklusion 

Den viktigaste slutsatsen var att FaR kunde ge psykosociala mervärden om patienter upplevde 

den förskrivna aktiviteten som meningsfull och att aktiviteten skedde i grupp med likasinnade. 

Det som ledde till patienternas upplevda meningsfullhet var patienternas upplevelser av ökad 

ork, känslan av minskade krav, en känsla av tillhörighet, förmågan att inspirera andra och 

även att de hade en känsla av gemenskap.  

 

FaR kunde också vara en negativ upplevelse där patienter kände sig otillfredsställda med det 

förskrivna receptet. Det speglades av att patienter beskrev att de kände ett misslyckande och 

att träningsformen var tråkig. 

 

Implikationer 

Studien kan ses som ett underlag för vidare studier där det kan vara intressant att se om det är 

sådan tydlig indelning i positiva och negativa upplevelser angående FaR, även i en större 

population. Då det framkom två tydliga inriktningar av patienternas psykosociala upplevelser 

anses det vara av intresse att vidareutveckla resultatet för att en förändring av förskrivningen 
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skulle kunna ske. En vidareutveckling av resultatet skulle kunna vara att intervjua fler 

patienter med olika aktiviteter och även med olika sjukdomssymptom.   

 

Något som tydligt framkom från patienterna var att kommunikationen mellan dem och 

receptförskrivaren borde förbättras. Vissa patienter var inte nöjda med sitt recept för att de 

inte hade blivit tillräckligt informerade om receptets innebörd och vilka andra alternativ till 

träning som fanns.  

För att främja Fysisk aktivitet på Recept och för att patienter ska uppleva fler psykosociala 

mervärden, bör förskrivningen av receptet utvecklas och individanpassas för varje enskild 

patient.  
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  Bilaga I 

 

 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad 

 

Hej 

Vi är två studenter som läser på Högskolan i Halmstad och ska nu skriva en uppsats i 

Folkhälsovetenskap där syftet är att få ökad kunskap om hur användarna uppfattar Fysisk 

aktivitet på Recept (FaR). Med anledning av detta vill vi intervjua några aktiva personer som 

är intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter av FaR. Det är naturligtvis helt 

frivilligt att delta och intervjupersonernas identitet kommer inte att avslöjas.  

Om Du är intresserad av att delta kommer vi finnas på plats på en av era träffar för vidare 

information om studien. Då kan du även anmäla ditt intresse för att delta och vi kan komma 

överrens om tid och plats för intervjun som beräknas till ca 30-40 minuter. Intervjun spelas in 

på band och skrivs därefter ut i text för att kunna sammanställas i uppsatsen. Alla utskrifter 

behandlas konfidentiellt och du kan när som helst avbryta utan att ange orsak. 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare per telefon 

eller e-post. 

Vänliga Hälsningar 

Johanna Samuelsson   &    Sofia Söderberg, Högskolan i Halmstad 

Johsam07@stud.hh.se        sofsod07@stud.hh.se  

076-2766350                       073-3995545  

Handledare: 

Eja Pedersen 

Eja.pedersen@hh.se 

035-16 71 39 

                                                                                                                

                                                                                                                                                  

mailto:Johsam07@stud.hh.se
mailto:sofsod07@stud.hh.se
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    Bilaga II 

Skriftligt informerat samtycke till att medverka i intervjustudien angående 

Fysisk aktivitet på Recept. 

 

Jag har blivit informerad om syftet med studien samt om att mitt deltagande är 

frivilligt och att min identitet inte kommer att avslöjas. Jag är väl medveten om 

att intervjun kommer att spelas in på band och att det skriftliga materialet 

behandlas konfidentiellt. Dessutom är jag medveten om att jag kan avbryta 

intervjun när jag vill utan att ange någon orsak. 

Härmed samtycker jag till att medverka i intervjustudien om Fysisk aktivitet på 

Recept. 

 

Ort och datum___________________________________ 

Namnunderskrift_________________________________  

Namnförtydligande_______________________________ 
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       Bilaga III 

Intervjuguide 

För att intervjupersonen ska känna sig bekväm i situationen inleds intervjun med 

lättare frågor så som namn, ålder, om de exempelvis varit fysisk aktiva under 

dagen eller har gjort något annat de vill dela med sig av. 

1. Hur länge har du haft FaR? 

2. Skulle du vilja berätta om varför du fick FaR 

3. Kan du berätta lite om hur din ork och lust att hitta på saker på fritiden ser 

ut nu jämfört med tidigare. 

4. Har du märkt några skillnader i dina sovvanor?  Vad tror du detta beror 

på? 

Följdfråga: 

– Känner du några andra effekter av den fysiska aktiviteten?  

5. Ser din umgängeskrets annorlunda ut nu än innan du fick receptet?  

Följdfrågor: 

– Hittar ni i FaR- gruppen på saker utanför aktiviteten? 

– Vågar du ta kontakt med andra människor mer nu än tidigare? 

– Tar du eget initiativ till fysisk aktivitet utöver det du har på ditt recept? 

6. Känner du dig tillfredsställd med att ha fått FaR istället för en medicinsk 

behandling i form av tabletter? 

 

Extra frågor: 

- Kan du berätta om dina förväntningar du hade innan du fick receptet.  

- Har de förväntningarna uppfyllts eller känns det annorlunda nu? 

 

           Vad vi vill ha ut av intervjuerna: 

Vi har en förhoppning om att få ut både positiva och negativa aspekter kring 

fysisk aktivitet på recept. 

Har de fått mer ork av FaR, eller är det så att de känner en ökad stress av att 

hinna med aktiviteterna? 

Ser sovvanor annorlunda ut? 

Tycker patienterna att det är bättre med FaR, än att få behandling av tabletter? 


