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Förord 
 

Hej! Vad kul att du tagit dig tid att öppna vår studie och kanske även planerar att läsa mer av den 

än så här? Oavsett hur mycket eller lite du tänkt läsa av studien vill vi att du nu intar en skön 

position och kanske även hämtar något att dricka om det behagar. Har du gjort det? Okej, då 

önskar vi, Kalle och Jonas, dig en fortsatt trevlig läsning. 

 

Vi vill börja med att tacka våra handledare Jan Karlsson och Lotta Fritzdorf för ert stora 

engagemang, ert stöd, er värdefulla återkoppling och för ett trevligt samarbete. Vi vill även tacka 

de som ställt upp på intervjuer för er medverkan. Ett tack vill vi också rikta till våra 

studiekamrater Emelie Hartelius och Ellen Almquist för er konstruktiva kritik och positiva energi 

som gjort skrivandeprocessen betydligt roligare. Slutligen vill vi tacka Linus Ålebring för bidrag 

av teknisk materiel, utan ditt bidrag hade genomförandet av uppsatsen försvårats.   

 

Vår förhoppning är att studien kan bidra till en ökad förståelse om Fysisk aktivitet på Recept 

(FaR). Vi hoppas att studiens resultat kan bidra med idéer och vara ett stöd för konceptets 

framtida utveckling. Om verksamheter som är involverade i arbetet med FaR tar del av uppsatsen 

tror vi det finns flera intressanta aspekter som kan skapa förutsättningar för, och även bidra med 

idéer till, konceptets fortsatta utveckling.  
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Sammanfattning 
Fysisk aktivitet och inaktivitet har under senare år fått mycket uppmärksamhet när man talar om 

hälsa. World Health Organization har identifierat fysisk inaktivitet som den fjärde vanligaste 

dödsorsaken i världen och vi går mot ett allt inaktivare samhälle. Fysisk aktivitet på Recept är en 

arbetsmetod som förebygger ohälsa och främjar hälsa genom förskrivning av fysisk aktivitet. 

Denna kvalitativa forskningsstudie belyser hur idrottsförbunds-, hälso- och sjukvårdspersonal i 

ett av Sveriges län talar om konceptet Fysisk aktivitet på Recept. Syfte: Studiens syfte är att 

analytiskt beskriva och problematisera de diskursiva mönster om FaR som kommer till uttryck 

genom hur ett antal FaR-arrangörer talar om FaR. Teoretisk utgångspunkt: Studien tar sin 

teoretiska utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Materialet har samlats in med 

hjälp av sju semistrukturerade intervjuer och materialet har analyserats med hjälp av en kritisk 

diskursanalys. Resultat: Ur analysen framträdde tre övergripande diskurser, en pedagogisk 

diskurs, en medicinsk diskurs och en aktualiseringsdiskurs. Resultaten visade på att det finns en 

problematik kring hur personal i den Svenska hälso- och sjukvården talar om och arbetar med 

Fysisk aktivitet på Recept. Det talas om konceptet som ett komplement till vanlig sjukvård 

snarare än som en etablerad arbetsmetod och de styrdokument som finns följs inte i de flesta 

verksamheter. Att styrdokument och avtal mellan verksamheter inte följs skapar även en 

problematik kring de pedagogiska aspekterna i konceptet. Slutsats: Slutsatser som kan dras är att 

FaR behöver aktualiseras i den svenska hälso- och sjukvården och i samhället. Arbetet behöver 

även etableras som en rutin i det vardagliga arbetet inom hälso- och sjukvården för att det ska 

fungera. Uppmärksammas inte dessa fakta och inget görs, är enligt författarna i den föreliggande 

risken överhängande att Fysisk aktivitet på Recept glöms bort och kanske även dör ut som 

arbetsmetod.  

Abstract 
Physical activity and inactivity has during the last years received a lot of attention when it comes 

to health. World Health Organization has identified physical inactivity as the fourth most 

common reason for death in the world and we are moving towards a society with increased levels 

of physical inactivity. Physical activity on Prescription (PaP) is a working method for obviating 

illness and promoting health through prescription of physical activity. The involved 

organizations in this research were healthcare and sports federation in one of Sweden’s regions 

and this qualitative study elucidate their way of talking about Physical activity on Prescription. 

Aim: The aim of this study is to analytically describe and problematize the discoursive patterns 

of PaP as reflected by how a number PaP-organizers speak of PaP. Theoretical basis: The 

theoretical basis of the study is a social constructional perspective and the data material was 

conducted with the help of seven semi-structured interviews. The data material was analyzed 

using a critical discourse analysis. Result: Three discourses were found in the analysis, an 

educational science discourse, a medical discourse and an actualization discourse. The results 

showed that there’s a problem of how staff in the Swedish healthcare talk about and working 

with Physical Activity on Prescription. They talk about the concept as a complement to regular 
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medical care, rather than as an established method of working and the steering documents are not 

followed in most organizations. The steering documents and contracts between the involved 

organizations are not followed which also creates problems concerning the educational aspects in 

the concept. Conclusion: Conclusions to be drawn is that PaP needs to be updated in the 

Swedish healthcare system and the society. The working method also needs to be established as a 

routine to the healthcare employees’ work tasks to make it work. If these facts are not observed 

and taken into action, there is a large risk that Physical activity on Prescription will be forgotten 

and might even disappear as a working method. 
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Introduktion 
Hälsa är ett begrepp som har på senare tid fått betydligt mer uppmärksamhet i dagens samhälle. I 

takt med att hälsoområdet blir mer uppmärksammat i media, skolan och på arbetsplatsen verkar 

vi samtidigt vandra mot ett mer inaktivt samhälle (FYSS, 2008). Sjukdomsbördan relaterad till 

fysisk inaktivitet orsakar samhället stora kostnader för sjukvård och produktionsbortfall, vilket 

har uppskattats till 6 miljarder kronor per år i Sverige (ibid). Konsekvenserna av att människor 

inte är lika aktiva har blivit ett folkhälsoproblem, att hjärt - och kärlsjukdomar är den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige idag är ingen slump (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Statens 

folkhälsoinstitut (2008, s. 40) beskriver: “Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö 

av hjärt-kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga”. 

  

Denna studie handlar om konceptet Fysisk aktivitet på Recept (FaR) vars syfte är att förebygga 

sjukdom med hjälp av fysisk aktivitet. FaR som är ett alternativt arbetssätt till medicinska 

åtgärder är etablerat i Sverige sedan 2001 och används sedan dess allt mer i primärvården 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Tidigare forskning visar att många som blir tillskrivna FaR, upp 

mot 75% i vissa fall,  inte följer sina recept och inte lyckas med sina förändringprocesser, vilket 

är ett stort problem (Romé, Persson, Ekdahl & Gard, 2009). I det tidigare forskningsavsnittet 

kunde det förstås att konceptet har två delar, en hälsodel och en pedagogisk del. Hälsodelen kan 

kopplas till de positiva hälsoeffekter man får av fysisk aktivitet vilket fått mycket utrymme i 

tidigare forskning. Hälsodelen är således relativt evidensbaserad i relation till den pedagogiska 

delen. Denna studie riktar främst in sig på den pedagogiska delen av konceptet då tidigare 

forskning visar att hälsodelen av konceptet fungerar bra. Däremot har den pedagogiska delen fått 

ytterst lite uppmärksamhet, vilket gör att vi vet väldigt lite om den. Den pedagogiska delen ses 

som “motorn” i konceptet och påverkar en individs-, en grupps- eller en organisations drivkraft 

till förändring och förmåga till vidmakthållande (Svensson, 2009). Det som påverkar individens 

drivkraft kan vara till exempel meningsfullhet, förståelse eller handlande (ibid). Mycket av den 

pedagogiska delen kan ligga på FaR-arrangörers sätt att ordinera recept till patienter. Flera 

pedagogiska aspekter som till exempel FaR-arrangörers förmåga att få patienter att förstå sitt 

eget lärande, hur FaR-arrangörer bemöter och kommunicerar med FaR-tagare, kontinuerlig 

rådgivning och utvärdering samt skapa meningsfullhet i FaR-tagares förändringsprocess, kan 

ligga hos FaR-arrangörer då deras syn på konceptet även blir patientens verklighet. Med det 

menas att FaR-arrangörer kan ha en stor inverkan på vilken inställning patienterna får till 

konceptet (ibid). Författarnas personliga intresse för fysisk aktivitet och hälsa är övervägande för 

valet av ämnesområde. Det finns många personer som tränar och motionerar, men även många 

som inte gör det (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Den största utmaningen i dagens hälsoarbete är 

inte att få de som redan tränar att fortsätta göra det, utan att få de som är inaktiva att bli aktiva 

(FYSS, 2008). Att skriva ut recept till personer som inte är fysiskt aktiva eller sjuka och behöver 

det mest tycker författarna är ett utmärkt sätt att nå de individer som kan ha flera fördelar med en 

aktivare livsstil. 
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Syfte 
Studiens syfte är att analytiskt beskriva och problematisera de diskursiva mönster om FaR som 

kommer till uttryck genom hur ett antal FaR-arrangörer talar om FaR. 

Frågeställningar 
 Vilka diskurser råder inom FaR-området? 

 

 Hur går det att urskilja en pedagogisk diskurs i FaR-arrangörernas tal om FaR? 

 

 Hur kan de diskursiva mönster som kommer till uttryck ge stöd åt konceptets utveckling 

för att förebygga FaR-tagares avhopp? 

Begreppsdefinitioner 
 Diktafon – Ljudupptagningsenhet. 

 Diskurs - Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av 

världen. 

 FaR - Fysisk aktivitet på Recept. 

 Eldsjäl - En engagerad person som i det här fallet förespråkar användningen av 

FaR. 

 FaR-arrangörer - De som ordinerar FaR och de som arbetar med FaR-tagare efter 

receptordinering, så kallade friskvårdsarrangörer. 

 FaR-tagare - Patienter som ordinerats FaR. 

 I - Intervjuare. 

 Ip - Intervjuperson. 

 Ip 1 - Friskvårdsarrangör. 

 Ip 2 - Friskvårdsarrangör. 

 Ip 3 - Arbetsterapeut inom sjukvården. 

 Ip 4 - Sjukgymnast inom sjukvården. 

 Ip 5 - Grundare och utvecklare av FaR. 

 Ip 6 - FaR-utvecklare. 

 Ip 7 - Verksamhetschef och distriktläkare vid en klinik som skriver ut hälften av 

alla FaR-recept i sitt län. 

 Patient – En individ som är i kontakt med sjukvården för att få en diagnos för sina 

besvär eller behandling för någon sjukdom. 

 Primärvård - En del av den öppna hälso- och sjukvården i Sverige som svarar för 

befolkningens behov av grundläggande behandling, omvårdnad, förebyggande 

arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska 

resurser eller annan särskild kompetens. 

 VC - Vårdcentral. 

 WHO - World Health Organization. 
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Fysisk aktivitet och hälsa 
I FYSS (2008) definieras fysisk aktivitet som alla kroppsrörelser som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begreppet 

fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika 

former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv. Människokroppen är byggd för 

rörelse, kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet (Henriksson & Sundberg, 2008). Forskning 

visar att en ökad fysisk aktivitetsnivå leder till positiva hälsoeffekter exempelvis förbättrad 

självuppskattad hälsa och även minskad risk för sjukdomar, psykisk ohälsa och förtida död.  

 

Enligt WHO (2010) har fysisk inaktivitet blivit identifierad som den fjärde vanligaste 

dödsorsaken i världen (6% av globala dödsfall). De tre vanligaste dödsorsakerna före fysisk 

inaktivitet är högt blodtryck (13%), tobaksbruk (9%) och högt kolesterol (6%). Även övervikt 

och fetma ligger till grund för 5% av global dödlighet (ibid). Gemensamt för de flesta av dessa 

dödsorsaker är att de går att förebygga med hjälp av fysisk aktivitet (ibid). Nivån av fysisk 

inaktivitet ökar i många länder med stora konsekvenser för den allmänna hälsan hos människor 

över hela världen och för förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Det 

starka sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa har lett till att det finns framtagna 

rekommendationer kring fysisk aktivitet på global nivå (WHO, 2010). 

  

WHO’s (2010) globala rekommendationer för fysisk aktivitet är måttlig ansträngning minst 30 

minuter om dagen. Vuxna människor mellan 18-64 års ålder rekommenderas fysisk aktivitet på 

fritiden som motion, företagshälsovård, hushållssysslor, lekar, idrott eller planerad träning som 

ska utföras dagligen, till exempel med familj eller idrottsföreningar. I syfte att stärka hjärtat och 

övriga muskler, skelettet samt minska risken för icke smittsamma sjukdomar rekommenderas: 

1. Vuxna människor mellan åldern 18-64 ska utföra minst 150 minuters måttlig träning av 

ovanstående aktiviteter i veckan, alternativt utföra 75 minuter högre intensitetsträning i veckan. 

2. Den valda aktiviteten ska utföras under en duration på minimum 10 minuter. 

3. För att förbättra sin fysiska status rekommenderas en ökad fysisk aktivitet från 150 minuter i 

veckan till 300 minuter måttlig ansträngd träning, alternativt 150 minuter högre 

intensitetsträning. 

4. Muskelstärkande aktiviteter ska involvera två stora muskelgrupper minst två gånger i veckan 

(WHO, 2010). 

  

WHO:s (2010) rekommendationer är framtagna för att främja den individuella hälsan. 

Människan är i behov av fysisk aktivitet för att må bra och undvika övervikt samt fetma som inte 

bara är ohälsosamt utan som också kan ge allvarliga påföljder som exempelvis diabetes typ två 

och hjärt- och kärlsjukdomar (ibid). 
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Fysisk inaktivitet får även stora ekonomiska konsekvenser för samhället. I Folkhälsopolitisk 

rapport (2010) beskrivs att sjukdomar relaterade till bland annat depression, diabetes typ 2, hjärt- 

och kärlsjukdomar och bröstcancer kostar samhället sju miljarder kronor per år. Sjukdomar som 

följd av för högt BMI som exempelvis stroke och hjärt- och kärlsjukdomar är beräknat till att 

kosta samhället 18 miljarder kronor per år. Hälso- och sjukvårdens merkostnader uppgår till 830 

miljoner respektive fyra miljarder kronor för sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet 

respektive högt BMI. Kostnaderna är baserade på risken för fysiskt inaktiva personer eller 

personer med högt BMI att insjukna i någon av ovan nämnda sjukdomarna (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012).   

Fysisk aktivitet på Recept 
Fysisk aktivitet på Recept är en arbetsmetod som syftar till att förebygga sjukdom och ohälsa 

med hjälp av fysisk aktivitet som skrivs ut som recept (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Att fysisk 

aktivitet förebygger många sjukdomar är idag inget nytt, men något som fått större 

uppmärksamhet på senare tid är användningen av FaR inom sjukvården (ibid). I bland annat 

Sverige, Danmark, Storbritannien och USA har konceptet FaR uppmärksammats och antalet 

patienter som ordineras FaR ökar varje år (ibid). Tanken med FaR är att ge de sjukvårdspatienter 

som kan tänkas ha behov av att röra på sig ett recept där man bytt ut medicinen mot fysisk 

aktivitet (ibid). Som det ser ut idag fungerar receptet som riktlinjer för patienten och de flesta får 

eget ansvar för sitt aktivitetsupplägg (ibid). Det finns möjlighet att samråda med vårdpersonal 

men man har eget ansvar för att ta kontakt med föreningar eller friskvårdsverksamheter 

(samverkanspartners) (ibid). 

  

Det första steget med FaR är själva receptutskrivningen, vilken görs av legimiterad hälso- och 

sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska tillsammans med 

patienten där de gemensamt kommer överens om vilken form av aktivitet, intensitet, frekvens 

och duration receptprogrammet skall innehålla (Statens folkhälsoinstitut, 2011). FaR har 

konstruerat en aktivitetskatalog som FaR-arrangörer går igenom tillsammans med patienten för 

att hitta en passande aktivitet. (Aktivitetskatalog, 2013). FaR har tre olika aktivitetsnivåer där 

nivå ett har anpassade recept till FaR-verksamheter där patienter tränar i en FaR-ledarledd 

träningsgrupp. I denna nivå har FaR-arrangörerna mellan friskvård och sjukvård ett samarbete 

genom att ansvara för recepten för kommande uppföljningar. På nivå två har patienten själv 

ansvar för sitt recept och kontakten med arrangören. Nivån innehåller träning på någon av 

hänvisade föreningsverksamheter i aktivitetskatalogen. Nivå tre innehåller egenträning som 

exempelvis stavgång, promenader, simning eller cykling (ibid). Därefter sker en uppföljning per 

telefon efter en till fyra veckor för att se hur den nya aktiviteten fungerar, alternativt 

rekommenderas eller rådgiver patienten om nya passande aktiviteter (ibid). Andra samtalet, som 

är det sista, sker efter fyra till sex månader och då görs en uppföljning på hur träningen gått och 

hur patienten ska gå till väga för att vidmakthålla sin fysiska aktivitet. Efter dessa två 

uppföljningssamtal avslutas receptprogrammet med att patientens aktivitetsval dokumenteras 

(ibid).  
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Utvärderingsmetoden för FaR är således både formativ och summativ, vilket innebär att 

patienterna utvärderas kontinuerligt under processen och även efter programmet är avslutat 

(Sandberg & Faugert, 2012). Vad som händer efter det är upp till patienten och ingen vidare 

handledning finns att delges (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Det kan vara fördelaktigt att 

använda sig av formativa utvärderingar då FaR-arrangörer får möjlighet att påverka 

förändringsprocessen innan den är slut, vilket de inte får om de endast genomför summativa 

utvärderingar (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Sandberg & Faugert, 2012). 

  

“Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna ger rådgivning med särskild uppföljning en större 

ökning av den fysiska aktivitetsnivån än rådgivning utan uppföljning”. s. 118. Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011. 

  

Statens folkhälsoinstituts undersökningar visar att kontinuerlig uppföljning och rådgivning för 

fysiskt inaktiva genererar en högre aktivitetsnivå, vilket ofta resulterar i en  förbättrad fysisk och 

ofta även psykisk hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Salutogent och patogent perspektiv på hälsa 
Resonemang kring salutogent, respektive patogent perspektiv på hälsa kommer föras i 

uppsatsens resultat- och diskussionsdel, därför beskrivs begreppens övergripande betydelse här. 

Sjukvården i Sverige är känd för att ha ett patogent perspektiv på hälsa, vilket innebär att de 

fokuserar på det sjuka hos människan, vad som skapat sjukdom eller ohälsa och försöker ta bort 

de negativa aspekterna (Brülde & Tengland, 2003). Med ett salutogent perspektiv på hälsa 

fokuserar man istället på det friska, och lyfter fram faktorer som får människan att må bra (ibid). 

För att förtydliga går det något förenklat att säga att det patogena synsättet menar att fysisk 

inaktivitet gör människor sjuka medan det salutogena synsättet menar att fysisk aktivitet gör 

människor friska (ibid).  

Tidigare Forskning 
I denna del beskrivs tidigare forskning som genomförts kring Fysisk aktivitet på Recept. 

Forskningen har sin utgångspunkt inom hälso- och sjukvården och forskningsresultat finns att 

tillgå från olika länder. 

  

Tidigare forskning inom FaR-området visar på att många som ordineras fysisk aktivitet på recept 

hoppar av sina program (Romé et al., 2009; Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin & Nilsen, 2011; 

Sørensen, Sørensen, Skovgaard, Bredahl & Puggaard, 2010). De flesta studier inom FaR-

området tar sin utgångspunkt i statistik om den fysiska aktivitetsnivån, uppföljning, antal 

avhoppare och antal receptutskrifter (ibid). Romé, Persson, Ekdahl & Gard (2009) beskriver, 

utifrån en interventionsstudie med slumpvis urvalda deltagare som fått träning ordinerat på 

recept, att upp mot 75% av de som blir förskrivna FaR hoppar av träningsprogrammen de fått 

(Romé et al., 2009).  
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Liknande resultat kan hittas i en interventionsstudie genomförd av Leijon, Faskunger, Bendtsen, 

Festin & Nilsen (2011) i Östergötland, Sverige. Studien är en av få undersökningar som 

fokuserar på vilka som hoppar av programmen och varför. Undersökningen visar att 1358 (28%) 

av 4867 deltagare i studien hoppat av vid tre-månaders-uppföljningen. Författarna beskriver även 

att 29% av de som följde programmet vid tre-månaders-uppföljningen endast var fysiskt aktiva 

1-2 gånger i veckan (Leijon et al. 2011). De tre vanligaste anledningarna för avhopp var sjukdom 

(19%), låg motivation (18%), smärta (14%). Hos de som ordinerats egen träning hemma var den 

främsta anledningen låg motivation (ibid). Hos de som ordinerats facilitetsbaserad träning var 

ekonomiska faktorer en vanligare orsak till avhopp (ibid).    

  

En interventionsstudie av fem danska FaR-program gjordes år 2010 av Sørensen, Sørensen, 

Skovgaard, Bredahl & Puggaard. Syftet med studien var att studera förändringar av fysisk 

aktivitet och livskvalitet hos 449 individer. Resultatet visar att en betydande stor del av 

deltagarna hoppar av vid studiens avslut; 123 (27%) efter fyra månader, 231 (52%) efter tio 

månader och 297 (66%) efter 16 månader. Viktigt att lyfta fram är att de som slutfört sina 

program visade högre nivå av fysisk aktivitet och hälsorelaterade livsstilsförbättringar (Sørensen 

et al, 2010). Även de som inte slutförde programmen visade under observationsperioden tecken 

på förbättrad livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå, dock inte i samma utsträckning (ibid). 

  

Den tidigare forskningen inom FaR-området skiljer sig åt då den består av två olika inriktningar. 

Tidigare forskning som riktar sig mot hälsorelaterade effekter av FaR verkar finnas i större 

utsträckning än forskning riktad mot avhoppare och orsaker till avhopp. Två studier genomförda 

av Petrella, Koval, Cunningham & Paterson (2003) riktar sig mer mot hälsoeffekterna av FaR. 

Författarna beskriver att FaR är en utmärkt metod för att förbättra den fysiska hälsan hos inaktiva 

patienter och äldre patienter inom primärvården. Det är välgrundat att de som genomfört sina 

program får signifikanta effekter rörande deras fysiska hälsa, men även upplevd livskvalitet 

(Petrella et al., 2003; Kallings & Leijon, 2003). 

  

Tidigare forskning visar vidare på ett ökat intresse för användningen av FaR inom sjukvården. 

Utvecklingen har medfört att arbetsmodeller, beskrivningar och erfarenheter av “vad som 

fungerar” efterfrågas (Kallings & Leijon, 2003). Förskrivningen av FaR inom hälso- och 

sjukvården respresenterar ett förändrat förhållningssätt där både personal och organisation på ett 

tydligare sätt integrerar förebyggande insatser i dagliga insatser (ibid). Forskning som syftar till 

att undersöka hälsoeffekter av FaR verkar finnas att tillgå i större utsträckning än forskning som 

syftar till att öka förståelsen kring det stora antalet avhoppare. 

  

Nilsson (2010) visar i Sveriges nationella utvärdering av Fysisk aktivitet på Recept år 2010 att 

det finns tydliga styrdokument för arbetet med FaR i 19 av 21 landsting. Studien fokuserar på att 

utvärdera olika faktorer i konceptet, bland annat utbudet av aktiviteter, bedömning av följsamhet 

och tillämpningen i sjukvården.  
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Utvärderingen lyfter samarbetets viktiga funktion i konceptet och beskriver FaR som en 

arbetsmetod som inte fungerar om inte alla aktörer samarbetar och vet sin roll och sitt ansvar 

(ibid). Utvärderingen av FaR visar att det finns mycket att arbeta på, bland annat lyfter den upp 

tre aspekter: öka utbildningen om FaR till FaR-arrangörerna, bli bättre på att utveckla FaR:s 

aktivitetskatalog samt informera arrangörerna mer om konceptet och den tredje aspekten är att 

stimulera uppföljningen hos FaR-patienter genom exempelvis ekonomiska incitament (ibid).   

 

Tidigare forskning inom hälso- och sjukvården har använt sig av diskursanalys för att synliggöra 

de diskursiva mönster som råder. Norman & Fritzéns (2012) studie handlar om att kvalitetssäkra 

hälso- och sjukvården och genom att synliggöra diskurser diskuterar de hur det kan skapa villkor 

för lärande, som exempelvis tid för reflektion när sjukvårdspersonalen samlas och diskuterar vad 

som är bäst för patienten. Som metod för datainsamlingen har Norman & Fritzén (2012) utgått 

från deltagande observationer av olika arbetslag inom sjukvården i deras kvalitetsuppföljningar. 

På så vis har de kunnat studera talet om det specifika ämnesområdet och skapa en förståelse för 

de diskursiva mönster som kommer till uttryck. Författarna spelade in observationerna för att 

kunna analysera talet även efter observationen för att skapa en förståelse för hur de talar om 

kvalitetsförbättringar (ibid). De har identifierat fyra olika diskurser: marknadsmönster, vård för 

alla-mönster, medicinskt mönster och värdemönster. I deras avslutande diskussionsavsnitt 

beskriver de hur deras studie av diskursiva mönster skapar förutsättningar för långsiktiga 

förändringar, att förståelsen av det undermedvetna kan påverka villkoren för lärande och 

utveckling (Norman & Fritzén, 2012). 

Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redogörs den teoretiska utgångspunkt studien bygger på. Här kommer det 

pedagogiska perspektiv uppsatsen vilar på samt den metodansats som kommer användas i 

analysen av empirin presenteras och den metodansats som kommer användas för att analysera 

empirin. Då studien riktar sig mot språket som konstruktion bygger uppsatsen i sin helhet på ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och kritisk diskursanalys, vilket ligger till grund för 

uppsatsens vidare resonemang.  

Socialkonstruktionism 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att kunna 

synliggöra och problematisera de diskursiva mönster som kommer till uttryck genom hur FaR-

arrangörer talar om konceptet. Börjesson (2003) beskriver att förståelsen av ett fenomen eller ett 

föremål är beroende av språket och hur vi genom språket uttrycker och tolkar dessa fenomen 

eller ting är avgörande för hur människan formar och uppfattar världen. Socialkonstruktionism 

bygger i grunden på hur livsvärlden är förankrad i ett socialt samspel (Allwood & Erikson, 

2010). Social konstruktionism bygger vidare på att skapa en förståelse för verkligheten som 

socialt konstruerad. Sociala konstruktioner sker hela tiden och människan är sällan medveten om 

hur vi förstår konstruktioner (Allwood & Erikson, 2010).  
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Vår förståelse är alltså inte beroende av den sociala konstruktionen i sin helhet, snarare att kunna 

koppla vår uppfattning om verkligheten, men också våra  åsikter och roller som följer den sociala 

konstruktionen (ibid).  

Att utgå från ett social konstruktionistiskt perspektiv bygger på att synliggöra och problematisera 

situationer i sitt sammanhang (ibid). Med utgångspunkt i social konstruktionism kan det sägas att 

den värld vi upplever och de människor vi upptäcker oss själva vara, först och främst är en 

produkt av sociala processer (ibid). Socialkonstruktionism kan kopplas till FaR då den sociala 

praktiken konstrueras genom språket och denna studie har ett fokus på hur talet konstruerar den 

verklighet vi lever i.   

  

Grundtanken för socialkonstruktionismen är förståelsen för de fenomen som ses som självklara 

av naturen och är skapade i sin sociala interaktion och är en produkt av 

kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i (Allwood & Erikson, 2010). På ett 

grundläggande plan handlar konstruktionerna om våra antaganden om begreppsinnebörder. Till 

exempel kan begreppet hälsa ses som ett resultat av en social konstruktion med flera olika 

innebörder, vilket kan visa att det finns olika outtalade överenskommelser förknippade med hälsa 

som konstruktion (ibid).  

  

Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver att de socialkonstruktionistiska angreppsätten är 

många och skiftande vilket gör det svårt att redogöra dem alla. Men de lyfter fram fyra 

nyckelpremisser som binder ihop det socialkonstruktionistiska fältet, som kommer att tillämpas 

på den kritiska diskursanalysen som används i studien. De fyra premisserna är följande. 

 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap. Med det menas att vår kunskap om världen inte 

kan betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är endast tillgänglig för oss genom våra 

kategorier och vår kunskap. Världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av 

våra sätt att kategorisera världen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

  

2. Historisk och kulturell specificitet. Människor är historiska och kulturella varelser och synen 

på kunskap om världen präglas av kultur och historia. Den mänskliga varelsen påverkas alltså av 

vilken tid vi lever i och vart vi befinner oss rent kulturellt, vilket innebär att våra världsbilder och 

identiteter kunde varit annorlunda och att de kan förändras över tid. Fortsättningsvis beskrivs att 

diskursivt handlande är en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala 

världen. Att den sociala världen konstrueras diskursivt och socialt betyder att dess karaktär inte 

är bestämd av yttre förhållanden eller given på förhand (ibid). 

  

3. Samband mellan kunskap och sociala processer. Hur människan uppfattar världen skapas 

och upprätthålls i sociala processer. “Kunskap frambringar i social interaktion, där man både 

bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant eller falskt”. (ibid. s. 12). 
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4. Samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild blir vissa former av 

handling naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala 

handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala 

konsekvenser (ibid). 

  

Kopplat till FaR-området kan detta innebära att en vårdcentrals eller ett sjukhus sätt att arbeta 

återges och utformas av den kultur och den diskurs som råder på arbetsplatsen. Kulturen och 

diskurser kan i sin tur sägas vara konstruerade av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

annan personal som arbetar på vårdenheten. De anställdas föreställningar i uttryck av språk och 

tal om FaR kan påverka deras förhållningssätt till både patienter och konceptet i sig (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Allwood & Eriksson (2010) menar att perspektivet har en 

betydande ställning inom den pedagogiska forskningen då det finns ett samband mellan kunskap 

och social handling. Social handling utgör en grund för den sociala konstruktionen av kunskap, 

således skapar olika sociala handlingar förutsättningar för kunskap och lärande (jmf. Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).   

Pedagogik 

Pedagogik härstammar från det grekiska ordet paidagôgikê, som betyder fostran eller uppfostran 

och undervisning (Svensson, 2009). Ett vanligt sätt att ange vad pedagogikämnet handlar om är 

att säga att det handlar om uppfostran, undervisning och utbildning (ibid). Dessa tre begrepp 

brukar uppfattas handla om tre olika typer av aktiviteter. Svensson (2009) menar att de inte bör 

ses som aktiviteter för sig, snarare att de tre begreppen överlappar varandra och att en aktivitet 

samtidigt kan vara uppfostrande, undervisande och utbildande. De tre begreppen handlar om 

olika egenskaper hos aktiviteten, en aktivitet kan således ha flera olika egenskaper samtidigt 

(ibid).  

 

Denna studie kommer fokusera på pedagogikens roll i arbetslivet. Pedagogik i arbetslivet som 

forskningsfält innefattar forskning som fokuserar på pedagogiska processer i organisationer på 

arbetsmarknaden (Pommer Nilsson, 2003). Begreppet pedagogiska processer kan i grunden 

förstås som påverkans- och förändringsprocesser (ibid). Det kan omfatta påverkansprocesser 

såsom undervisning, utbildning, socialisation och fostran, men även förändringsprocesser av 

olika slag som exempelvis lärande och organisationsutveckling (ibid). Pedagogik i arbetslivet har 

således fokus på pedagogiska frågeställningar inom ramen för organisationer vars främsta 

uppgift inte behöver vara att utbilda eller undervisa. Utan där pedagogiska processer är ett medel 

för att uppnå organisationernas mål och utföra de uppdrag de har på arbetsmarknaden, som till 

exempel att producera varor eller tjänster av olika slag (ibid). Quennerstedt (2006) beskriver i sin 

avhandling relationen mellan pedagogik och hälsa och menar att pedagogik spelar en stor roll när 

det kommer till att lära sig vara hälsosam. Författaren menar att en viktig faktor i en lärprocess är 

förståelsen för det egna lärandet. Kan patienter förstå sitt eget lärande, det vill säga förstå hur de 

lär eller tar till sig information på bäst sätt, skapas förutsättningar för lärande och därmed också 

förutsättningar för en lyckad förändringsprocess (ibid).  
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Pedagogiska aspekter, som även nämnts tidigare, skulle här till exempel kunna vara FaR-

arrangörers förmåga att få patienter att förstå sitt eget lärande och hur FaR-arrangörer bemöter 

och kommunicerar med FaR-tagare.  

 

I föreliggande studie ser författarna att kunskapen som förmedlas och förutsättningar till lärande 

skapas utifrån de sociala konstruktioner som finns på de vårdcentraler, sjukhus eller 

friskvårdsverksamheter som FaR-tagare kommer i kontakt med. Då studien har en pedagogisk 

inriktning kommer diskussioner och reflektioner kring lärande och organisatoriskt lärande föras i 

studiens diskussionsavsnitt. Lärande kan ses som en process hos varje individ som leder till en 

varaktig förändring av förmåga eller kapacitet (Svensson, 2009). Lärande kopplas ofta ihop med 

undervisning i skolan, vilket inte är fallet i föreliggande studie. Studien fokuserar på lärande som 

sker i hälsorelaterade förändringsprocesser på individnivå men även lärande på organisatorisk 

nivå. Organisatoriskt lärande kan definieras som; medvetet användande av lärprocesser på 

individ-, grupp, och organisatorisk nivå för att fortlöpande utveckla organisationen i en riktning 

som i ökad grad tillfredställer dess intressenter (Senge, 1990). 

Diskurs som begrepp 

Diskurs är ett begrepp som blivit mer uppmärksammat under 1990-talet, dess användning är ofta 

urskillningslöst utan närmare bestämning på vad en diskurs egentligen är vilket har gjort att 

begreppet ibland kan uppfattas som oklart (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskursbegreppet utgår från en konstruktionistisk idé, vilken menar att språket påverkar hur 

människan förhåller sig till den verklighet som finns runt omkring (ibid). Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) beskriver vidare diskurs som en idé om att språket är konstruerat i olika mönster 

våra utsagor följer när vi agerar i sociala sammanhang som exempelvis hur FaR-arrangörer talar 

om FaR som arbetsmetod, vilket är fallet i den här uppsatsen. “Diskursanalys” kan på 

motsvarande sätt sägas vara en analys av dessa mönster (ibid). Det råder idag en oenighet om 

vad en diskurs är och hur man analyserar dem, men den definition studien utgår från är att en 

diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt av världen (ibid). 

   

Utan diskurser skulle alla människor ständigt behöva förklara vad som menas när vi pratar om 

något, då inget av det som sägs kan tas för givet (ibid). Eftersom alla ord i vårt språk är laddade 

med värderingar och satta i ett sammanhang kan människan egentligen inte komma ifrån att 

diskurser ständigt konstrueras genom språket (ibid). Börjesson (2003) menar att det är omöjligt 

att skriva eller tala om verkligheten utan att tolka den, och i viss mån förenkla och även 

förvränga den. Här handlar det inte om att med hjälp av språket återge verkligheten, utan om hur 

verkligheten formas och konstrueras (ibid). 

  

Utifrån detta synsätt är forskarens roll inte att komma bakom de eventuella diskurser som råder, 

eller att fundera ut vad människor egentligen menar när de talar om ett ting, inte heller kommer 

forskaren funderar över hurdan verkligheten egentligen är bakom diskursen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000).  
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Det som finns är språket och dess representation av världen, följaktligen är språket en 

konstruktion och det som kan studeras är hur olika språkliga begrepp eller diskurser är 

konstruerade (ibid). Verkligheten kan aldrig nås utanför diskurserna, och det är därför diskursen i 

sig är föremål för analysen i denna studie. Studien handlar inte om att bedöma om utsagorna om 

världen är riktiga eller felaktiga. Det som görs är att studera det som faktiskt har sagts eller 

skrivits för att undersöka vilka mönster utsagorna visar och vilka sociala konsekvenser olika 

diskursiva framställningar av verkligheten får (ibid). 

Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys är ett angreppssätt som vilar på en socialkonstruktionistisk grund och är ett av 

flera socialkonstruktionistiska angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De 

diskursanalytiska angreppssätten bygger även till viss del på strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi som hävdar att vårt tillträde verkligheten alltid går genom 

språket (ibid). I denna studie användes diskursanalys som metodansats då författarna vill belysa 

hur respondenter talar om FaR och skapa sig en förståelse för vilken verklighet som konstrueras i 

respondenternas tal (jmf. Bolander & Fejes, 2009). Den verklighet som konstrueras av FaR-

arrangörers tal kan också bli patientens verklighet, att studera språket hos FaR-arrangörer kan 

därför bidra med information kring pedagogiska aspekter som till exempel i vilken utsträckning 

deras tal skapar mening, sammanhang och förståelse (ibid). Pedagogiska processer kan, som 

tidigare nämnt, förstås som påverkans- och förändringsprocesser vilket kan kopplas till hur FaR-

arrangörers tal om FaR påverkar FaR-tagare (jmf. Pommer Nilsson, 2003). Diskursanalys är en 

analysmetod som hjälper människan att förstå verkligheten genom språket som studeras och 

sedan tolkas det beskrivande talet såväl som texter (Bolander & Fejes, 2009). Att studera 

diskurser och sociala konstruktioner menar Börjesson (2003) innebär att fundera över vad som 

sägs, hur det sägs och hur det skulle ha kunnat sägas annorlunda. Det som skapar en diskurs 

mellan den sociala interaktionen speglar förståelsen och hanterbarheten kring det bestämda 

ämnet (jmf. Bolander & Fejes, 2009). Börjesson (2003) menar att diskurser är talordningar och 

logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som sant, 

trovärdigt, förnuftigt, gott med mera. Diskursens gränser visar därmed också vad som inte är 

möjligt att säga i ett visst sammanhang (ibid). Börjesson (2003) beskriver vidare att diskurser 

skapar mening, sammanhang och förståelse. Diskurserna gör det möjligt att se det märkvärdiga i 

något som framstår som naturligt. Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade 

förutsättningar, men i en diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren 

vill säga, man granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör och implicerar 

(Bolander & Fejes, 2009). 

  

Som tidigare nämnt i avsnittet tidigare forskning kan det konstateras att en del patienter inte 

genomför sina recept och därmed ses som avhoppare. Utifrån syftet i studien har kritisk 

diskursanalys valts för att identifiera olika diskurser som uppstår. Inom den 

socialkonstruktionistiska praktiken kan kritisk diskursanalys tillämpas för att identifiera de 

socialt konstruerade diskurser som råder (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver kritisk diskursanalys genom fem angreppssätt 

som strukturerar upp metodansatsen. Den beskrivs som en social och kulturell process och den 

strukturerar sig efter språklig och diskursiv karaktär (ibid). Kritisk diskursanalys grundar sig i 

socialkonstruktionistiska riktlinjer, där det är sociala konstruktioner som utgör världen (Allwood 

& Erikson, 2010). Vidare menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att den kritiska 

diskursanalysen ska analysera språkets empiriska material i dess sammanhang, för att kunna 

tolka och analysera diskurser. Det som utgör den kritiska delen av begreppet är dess uppgift att 

kartlägga de diskursiva mönster som sker i sitt sammanhang, den sociala världen och relationer 

som utgör ojämna maktförhållanden (ibid). Kritisk diskursanalys har som syfte att bidra till en 

social förändring genom att skapa jämna maktförhållanden i samhället utifrån 

kommunikationsprocesser (ibid). Denna metod har som fokus att angripa den sociala 

konstruktionen och avslöja möjliga diskursiva mönster som kan utgöra ojämna maktfördelningar 

i kommunikationen. 

Den tredimensionella modellen 

För att analysera det empiriska materialet användes Faircloughs (1995) tredimensionella modell 

som innefattar text, diskursiv praktik och social praktik (se figur 1). Varje fall av språkbruk 

beskriver Fairclough (1995) är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Den kan 

vara text, tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella. Den är en diskursiv 

praktik som innebär produktion och konsumtion av texter, där man undersöker relationen och 

utbytet mellan texterna för att hitta gemensamma diskurser. Den är även en social praktik där alla 

diskurser skapar en gemensam diskursordning.  

 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

74). 

 



Kalle Korpela & Jonas Nyman 

19 

 

Modellen är en analytisk ram som används vid empirisk forskning om kommunikation och 

samhälle. Alla tre dimensionerna ska dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ 

händelse, vilket i denna studie är intervjuer.  Modellens utgångspunkter är att se textens 

egenskaper (text), de produktions - och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten 

(diskursiv praktik), och den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del 

av (social praktik). (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Metod 
I detta avsnitt beskrivs den kvalitativa metod som ligger till grund för insamling av studiens 

empiri. Här redogörs för hur urvalet av respondenter gått till, hur empirin analyserats och vilka 

etiska ställningstaganden studien utgått från. 

  

Denna studie genomfördes med utgångspunkt i en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder syftar 

till att skapa en fördjupad förståelse för attityder och idéer som ligger till grund för människors 

formuleringar, handlingar och beslutsfattande, till skillnad från kvantitativa metoder där fokus 

snarare ligger vid vad som beslutas, görs och sägs (Ahrne & Svensson, 2011). Då studiens syfte 

är att analytiskt beskriva och problematisera de diskursiva mönster som kommer till uttryck 

genom hur ett antal FaR-arrangörer talar om FaR ansågs en kvalitativ metod vara lämplig för den 

företeelse som studerades.  

  

Intervjuer 

Den kvalitativa metoden som användes vid insamling av data var intervjuer. Intervjuer kan enligt 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) kallas för förståelsegrundanade undersökningar och syftar 

till att öka förståelsen för någonting människan redan tidigare vet en del om, men man inte anser 

sig förstå tillräckligt väl. Studiens syfte och frågeställningar handlade om sökande efter 

betydelser och om uppdagandet av en djupare mening än det omedelbara och uppenbara (ibid). 

Genom att fråga andra människor om exempelvis vad de gör eller hur de upplever ett fenomen 

menar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) att forskare och studenter kan få nödvändiga 

kreativa uppslag för sitt fortsatta arbete. Genom att intervjua ett antal individer som är en del av 

en social miljö av något slag får man efter hand insikter om rådande förhållanden i denna miljö, 

vilket studien var ute efter hos FaR-arrangörer (ibid). 

  

De kvalitativa intervjuerna hade en semistrukturerad utformning, vilket innebär att studien hade 

relativt få fasta frågeställningar med anledning att inte styra respondenterna i deras svar. I 

studien användes en tematiserad intervjuguide och den bestod av öppna frågor där respondenten 

tilläts prata fritt om det berörda ämnet. Intervjun började med generella frågor för att skapa ett 

behagligt klimat mellan intervjuare och de utvalda personerna, på så vis kommer samtalet igång 

och en relation byggs upp mellan båda parter (Thomsson, 2002). Det kan vara obekvämt för den 

intervjuade personen att besvara känsliga frågor i början av intervjun och det kan då hämma 

resten av intervjusessionen genom att inte ge några direkta svar till intervjuaren (ibid).  
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Det är därför strategiskt viktigt att ha någon form av intervjuguide som strukturerar upp intervjun 

som man har en tanke bakom (ibid). I mitten av intervjun rekommenderas att försöka gå djupare 

i frågorna eftersom intervjupersonen då är mer redo att utveckla sina svar och berätta mer om 

ämnet, gärna få fram konkreta exempel eller underliggande tankar (ibid). Det är i mitten av 

intervjun de eftertraktade svaren finns att få tag på och man bör därför fokusera på att utnyttja 

den relation som byggts upp i början av intervjun (ibid). Följdfrågor som används som stöd till 

intervjuguiden har exempelvis varit “Hur menar du då?” eller “Kan du utveckla ditt svar?” och 

syftet med följdfrågor är för att få mer tydlighet och utveckling i svaren som är bra för 

intervjuarens analytiska del i undersökningen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). En fördel 

med kvalitativa intervjuer var möjligheten att kunna ändra på frågeställningar under intervjun 

och nya frågor kunde även läggas till (ibid). Ytterligare en anledning att semistrukturerade 

intervjuer valdes var till viss del en avsikt att kunna bestämma vad respondenten skulle prata om, 

men inte hur den pratade om det (ibid). I studien var författarna noggranna med att ha en objektiv 

inställning vid intervjusessionerna för att i så liten utsträckning som möjligt påverka 

respondenternas svar och även inställningen till dessa (Thomsson, 2002). 

Urval 

Vårt urval har främst skett från hälso- och sjukvården och den senaste aktivitetskatalogen som 

presenterar olika samverkansparter för FaR och även de utsedda FaR-ledarna i verksamheterna. 

Urvalet av fyra respondenter gjordes genom ett tvåstegsurval, urvalet av tre respondenter gjordes 

genom ett snöbollsurval och totalt sju personer valdes ut för enskilda intervjuer (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Ett tvåstegsurval innebär att det gjordes ett urval av organisationer 

först som ansågs lämpliga för studien, vilket Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar är 

lättare att göra än ett direkt urval av individer. En fördel med att välja organisationer först var av 

praktiska skäl då organisationerna hade offentliga förteckningar över personalen och vilka som 

var involverade i arbetet med FaR. Vid val av organisationer fanns ett kriterie, och det var att 

verksamheten skulle arbeta med FaR. Vid nästa steg som var urval av intervjudeltagare gjordes 

detta utifrån kriteriet att alla respondenter på något sätt skulle vara involverade i arbetet med 

FaR. Urvalet bestod av en läkare, en arbetsterapeut och en sjukgymmnast från sjukvården, två 

friskvårdsarrangörer samt två personer som arbetar strategiskt för att utforma FaR. De utvalda 

personerna kontaktades via telefon och/eller epost och flera tillfrågade personer valde att inte 

ställa upp på intervju, skälet var ofta på grund av tidsbrist. Detta gjorde att studien till viss del 

blev begränsad i valet av respondenter till de som var involverade i arbetet med FaR och som var 

tillgängliga för intervju.   

 

Ett snöbollsurval användes vid tre tillfällen och innebär att man inleder med att intervjua en 

person som man fått kännedom om och som har erfarenheter eller upplysningar som är 

intressanta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). I samband med två intervjuer frågade 

intervjuarna om namn på andra personer som kunde ge ytterligare information och synpunkter, 

på så sätt kunde snöbollen rulla vidare och i efterhand fick intervjuarna tillräckligt med personer 

att intervjua (ibid).  
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Urvalet kan till viss del definieras som handplockat då de utvalda deltagarna kunde ge mest 

relevant information med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar (Thomsson, 2002).  

Med tvåstegsurval kunde respondenter lättare handplockas ur organisationerna och en anledning 

till att ett tvåstegsurval användes var att få så många sidor och kvaliteter av fenomenet belysta 

som möjligt (ibid).  

 

Tidsperioden för studien var två månader vilket var en avgörande faktor för hur många intervjuer 

som valdes att genomföras. Sju personer som var involverade i arbetet med FaR ansågs vara ett 

rimligt antal att intervjua under denna tidsperiod. Tidsbegränsningen innebar att fler intervjuer, 

utöver de valda, skulle generera överflödig information som inte skulle kunna hanteras eller 

användas. 

Genomförande 

När respondenterna kontaktades föll det naturligt att genomföra intervjuerna på deras 

arbetsplatser då dessa skedde under arbetstid. Platsen för intervjun menar Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011) i allra högsta grad kan påverka intervjupersonen såväl som intervjuaren. Oavsett 

var intervjun äger rum menar författarna vidare att miljön påverkar intervjupersonen, ett samtal i 

familjemiljö väcker vissa känslor medan en miljö på arbetsplatsen kan ge uttryck för andra 

känslor eller sätt att presentera sig. Intervjuarna var därför noga med att lägga extra tid på att 

skapa en god relation till respondenten tidigt vid intervjutillfället för att få denne att känna sig 

bekväm i sin roll som respondent. De försökte vid varje intervjutillfälle också sitta så avskilt som 

möjligt för att undvika störningsmoment.  

 

Ljudupptagning 

För inspelning av intervjuerna användes en diktafon. En diktafon eller annan 

ljudupptagningsenhet kan tyckas vara jobbigt för vissa människor av olika anledningar och bör 

därför tas hänsyn till, i vissa intervjusituationer räcker det med papper och penna (Thomsson, 

2002). Eftersom studies syfte handlar om att se på hur FaR-arrangörer talar om konceptet ansågs 

det vara viktigt att använda en diktafon för att i efterhand kunna granska det empiriska materialet 

noggrant (ibid). Diskursanalys grundar sig i hur människor talar om ett specifikt fenomen och 

utan inspelning är det svårt att anteckna allt som nämns och gester, ansiktsuttryck eller annat 

ohörbart som inte kan tas upp av en diktafon (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Det var 

viktigt att få tillgång att använda en diktafon som gav möjligheten att transkribera och analysera 

intervjuerna. För att skapa en behaglig känsla mellan respondent och intervjuare med användning 

av diktafon beskrevs processen tydligt och hänvisade till de forskningsetiska aspekterna med 

konfidentialitet av all information (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
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Intervjuguide  
Inför genomförandet av intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga 2) och även ett 

informationsbrev (bilaga 1) till respondenterna. Intervjuguiden har skapats utifrån urvalet av 

respondenter samt studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden sågs som en hjälp till att 

besvara studiens frågeställningar som i sin tur var till hjälp för att uppfylla studiens syfte. 

Intervjuerna tematiserades i tre olika teman som ansågs passande för att få information om de 

eventuella diskursiva mönster som råder.  

 

Det första temat var inriktat på att ställa öppna, generella frågor med enkel karaktär för att få 

igång intervjun och få respondenten att börja tala om FaR. De frågor som tillhörde det första 

temat låg inom ramen för studien och användes som en introduktion till ämnet, men även för att 

få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen. Frågorna i det andra temat försökte 

skapa en uppfattning om hur respondenterna valde att tala om faktorer som fungerade bra 

respektive mindre bra samt hur de såg på det faktum att många patienter hoppade av sina 

program. Dessa frågor gav möjlighet att se skillnader i uppfattningar mellan olika yrkesroller 

men även hur de såg på FaR som arbetsmetod. Det tredje temat, utvecklingen om FaR, syftade 

till att få respondenten att beskriva och reflektera kring hur utveckling av FaR-konceptet sett ut 

och vilka utvecklingsmöjligheter de eventuellt ville lyfta fram. Det ansågs väsentligt att ställa 

frågor kring konceptets utvecklingsmöjligheter och även hur de ställde sig till konceptets 

funktion idag då svaren på dessa frågor kan ge en bild av deras attityder, tankar och idéer kring 

FaR.  

  

Intervjuguiden underlättade för att få respondenterna att tala om FaR och även att ha koll på 

vilka områden som gått igenom under intervjun. Intervjuerna tog 25-50 minuter beroende på hur 

mycket respondenten hade att säga och hur utförligt respondenten svarade.  

  

För att vara säkra på hur lång tid intervjuerna förväntades pågå och för att kunna skapa en god 

stämning under intervjun rekommenderar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) att man gör 

pilotstudier. Vid pilotintervjuerna hade möjlighet att testa intervjuguidens konstruktion och fick 

återkoppling på frågornas ordningsföljd (ibid). Tre pilotstudier genomfördes med tre 

klasskamrater vilket resulterade i att ordningsföljden på ett antal frågor ändrades och vissa frågor 

omformulerades för att förtydliga dem ytterligare.  

Databearbetning & Analys 

För att kunna genomföra en analys av ett material måste det finnas någon slags rådata att börja 

med, för att kunna arbeta vidare med de genomförda intervjuerna i analysen transkriberades 

ljudfilerna så materialet blev till datafiler och papperskopior (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). För att spara tid och energi lyssnades materialet igenom, innan intervjuerna skrev ut, och 

därefter bestämdes hur varje enskild intervju skulle transkriberas. Thomsson (2002) menar att det 

kan vara en bra metod då valet finns att anteckna vilka avsnitt man vill ha ordagrant och exakt 
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återgivna på papper och vilka delar av intervjun som är öppna för en mer generell tolkning. 

Tolkningsdelen var en viktig del av analysprocessen. När materialet var transkriberat gjordes en 

noggrann läsning och granskning av texten, vilket innebar att vid sidan av intervjuerna fördes 

anteckningar och summeringar om hur och varför saker sades som de gjordes. Nästa steg i 

processen var kodning och kategorisering av datamaterialet för att få en överblick av materialet 

och för att systematiskt kunna bryta ned datamaterialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Transkriberingen kodades och varje intervjudel fick en tematisk huvudrubrik för att enklare 

kunna se vilka olika teman som trädde fram ur datamaterialet (ibid). Därefter blev det lättare att 

kategorisera koderna under specifika teman. På detta vis framkom vilka koder som kunde tänkas 

höra ihop och vilka som stod i motsägelse till varandra (ibid). Utifrån kategoriseringen 

sammanställdes all information och relevant data valdes ut för det som skulle tas upp i studiens 

resultatavsnitt (ibid). 

 

För att analysera materialet följdes som tidigare nämnt Faircloughs (1995) tredimensionella 

modell; text, diskursiv praktik och social praktik. Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver 

att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Det kan vara 

text, tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella som ska undersökas. Den 

är en diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion av texter, där man undersöker 

relationen och utbytet mellan texterna för att hitta gemensamma diskurser. Den är även en social 

praktik där alla diskurser skapar en gemensam diskursordning. Modellen är en analytisk ram som 

används vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Alla tre dimensionerna ska 

dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse, vilket i denna studie var 

intervjuer.  

 

Studien har även använt sig av Bolander & Fejes (2009) analysformulär (bilaga 3) för att 

analysera diskursiva mönster. Analysformuläret har konstruerats med hänsyn till ämnesområdet, 

vilket innebar att   frågeställningarna anpassades till FaR. Textanalysen delades upp i tre stadier: 

den deskriptiva fasen, den tolkande fasen och den förklarande fasen (Norrman & Fritzén, 2012). 

Den deskriptiva fasen fokuserade på vad som sades om FaR snarare än hur det samtalades om 

FaR i intervjuerna (ibid). I den tolkande fasen gjordes en analys om hur respondenterna talade 

om FaR och vilka diskursiva mönster som kom till uttryck (ibid). I den förklarande fasen ställdes 

de diskursiva mönster som kom till uttryck i relation till varandra och den sociala praktiken 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Frågor som ställdes i analysen redovisas i analysformuläret (bilaga 3). 

Användbarhet & Generaliserbarhet 

Studien har bidragit med en ökad förståelse kring hur diskursiva mönster kommer till uttryck 

genom hur ett antal FaR-arrangörer talar om konceptet. Studien är av kvalitativ karaktär vilket 

innebär att studien riktar sig mot fördjupad kunskap inom ett specifikt ämne (Ahrne & Svensson, 

2011).  
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Med anledning av detta kan studien inte generaliseras på samma sätt som en kvantitativ studie 

där resultaten lättare kan överföras till andra kontexter och målgrupper (jmf Thornberg & Fejes, 

2009). Då studien riktar sig mot de diskursiva mönster som kommer till uttryck vid samtal med 

ett antal FaR-arrangörer kan det vara svårt att generalisera resultaten till andra, liknande 

situationer. Studien kan bidra med information, idéer och synliggöra utvecklingsmöjligheter som 

kan skapa nya förutsättningar för ett systematiskt arbete med FaR.  

Då resultaten speglar respondenternas tal om FaR och de tolkningar som gjorts i analysen kan 

det dock vara svårt att helt och hållet generalisera studien och säga att den gäller under bredare 

villkor.  

 

Etiskt förhållningssätt 

Det finns det fyra allmänna etiska huvudkrav på forskning som tillsammans utgör det 

grundläggande individskyddskravet. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Inom all form av forskning 

som involverar en person utifrån, för både kvantitativ samt kvalitativ forskning, har denne rätt till 

konfidentialitet för att inte kunna bli identifierad i forskningen enligt konfidentialitetskravet 

(Svensson & Ahrne, 2011; Dalen, 2008). Framförallt inom den kvalitativa forskningen är det 

viktigt att lyfta fram att all information och personuppgifter som nämns under intervjuer är 

skyddat från obehöriga människor (ibid). Genom ett informationsbrev informerades 

respondenterna om att allt som kom att sägas vid intervjuerna skulle vara konfidentiellt. Med 

hänsyn till informationskravet upplystes undersökningsdeltagare i informationsbrevet även om 

deras uppgift i projektet, de villkor som gällde för deras deltagande, vad studiens syfte var och i 

korta drag hur undersökningen skulle genomföras (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Med samtyckeskravet menas att forskaren alltid ska inhämta studiedeltagarnas och 

uppgiftslämnarnas samtycke (ibid). Deltagarna i studien har rätt att bestämma om de skall delta, 

hur länge och på vilka villkor de skall delta (ibid). Om uppgiftslämnaren är yngre än 15 år skall 

samtycke även hämtas från förälder/målsman, vilket inte behövdes i denna studie då alla 

respondenter var äldre än 15 år (ibid). Därför informerades deltagarna endast om resterande delar 

av samtyckeskravet. Undersökningsdeltagarna informerades även om nyttjandekravet, vilket 

innebär att uppgifter från enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(Svensson & Ahrne, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär vidare att uppgifter 

insamlade för forskningsändamål inte får användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar 

den enskilde individen, uppgifterna får heller inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Metoddiskussion 
Studiens metodval ansågs vara lämpligt då arbetet fortskridit ungefär som förväntat. Intervjuerna 

gick bra och samtliga intervjuer upplevdes som värdefulla för uppsatsens innehåll. En stor fördel 

upplevdes att vara två intervjuare i studien vid samtliga intervjuer. Det kunde utnyttjas 

tolkningsmässigt då fokus kunde ligga på olika saker under intervjun och redan i förväg dela upp 

frågeområden mellan intervjuarna, vilket Thomsson (2002) menar kan vara bra att göra innan 

intervjuerna. Fortsättningsvis var det lättare uppmärksamma vad intervjudeltagaren sade och det 

var lite av en trygghet att vara två som tolkade och försökte förstå det som förmedlades under 

intervjun.  

 

Det anses dock viktigt att vara medveten om de nackdelar det medför att vara två intervjuare, 

exempelvis hände det att vi avbröt varandras tankekedjor, följdfrågor blev inte alltid ställda, och 

det som förmedlas av intervjudeltagarna kan falla bort (Thomsson, 2002). Genom att vid 

samtliga intervjuer utgå från den semistrukturerade intervjuguiden lyckades de negativa 

aspekterna minimeras av att vara två intervjuare.  

 

Något som anses positivt i studien är valet av urvalsmetoder. Till en början var tanken att endast 

använda ett tvåstegsurval, men under processen märktes att ett snöbollsurval kunde ge värdefulla 

och relativt lättillgängliga fakta föll valet på en kombination av de två urvalsmetoderna. Detta 

beslut kan ha höjt studiens relevans. 

 

Valet av analysmetod, Faircloughs (1995) tredimensionella modell och Bolander & Fejes (2009) 

analysformulär, anses vara lämpliga för att analysera diskursiva mönster. Metoden gav en 

fördjupad förståelse för diskursiva mönster och gjorde det möjligt att systematiskt analysera det 

transkriberade materialet.  

Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten från sju intervjuer med FaR-arrangörer utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Syftet är att analytiskt beskriva och problematisera de diskursiva mönster 

om FaR som kommer till uttryck genom hur ett antal FaR-arrangörer talar om FaR. De 

diskursiva mönster som kom till uttryck är uppdelade på tre huvudrubriker. 

Pedagogisk diskurs 

I studiens frågeställningar ställdes frågan hur det går att urskilja någon pedagogisk diskurs inom 

FaR. I studiens analys identifierades olika faktorer i FaR-arrangörers tal om FaR som innehöll 

pedagogiska mönster. Författarna i föreliggande studie har valt att lyfta tre betydelsefulla 

faktorer som utgör den pedagogiska diskursen, dessa ses som viktiga för vidare diskussion och 

reflektion kring utveckling av FaR-konceptet. De pedagogiska faktorer som synliggjorts i 

respondenternas talan om FaR var handledning för FaR-tagare, socialt stöd och slussning av 

FaR-tagare. Anledningen till att dessa begrepp lyftes fram var att respondenternas tal ofta 
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återgick till dessa begrepp, vilka ofta nämndes i talet om FaR när det inte fungerade. Begreppen 

kan således spela en betydande roll för konceptets utveckling. 

 

Handledning för FaR-tagare 

Handledning är en viktig byggsten i konceptet som lyfts fram av samtliga respondenter inom 

olika yrkesgrupper. Citatet nedan speglade deltagarnas sätt att tala om handledningens betydelse.  

 

“Man kan känna att många behöver gå och ha bokade tider och få handledning under ganska 

lång tid, och skriver man då recept utan uppföljning eller liknande funkar det inte lika bra.  

Det är mer löst deltagande, även om det är en ledare på plats så är det mer fritt.” - Sjukgymnast 

inom FaR. (Ip 4) 

 

Även en av de två friskvårdsarrangörerna menade att: 

“Sjukvården måste skriva fler recept och samtidigt ha fler handledningssessioner och 

uppföljning.” Friskvårdsarrangör inom FaR (Ip 1). 

 

Som sjukgymnasten beskrev ovan talade denne tydligt om hur handledning har en stor påverkan 

på FaR-tagarens förändringsprocess, och hur receptutskrivningen inte tas lika allvarligt utan den 

kontinuerliga handledningen, vilket även statistiken tydligt visade på i avsnittet tidigare 

forskning. Friskvården tryckte ett flertal gånger på sjukvårdens roll och att deras 

receptutskrivning måste öka så de fysiskt inaktiva människorna kommer ut till deras 

verksamheter. De båda verksamheterna talade tydligt om hur viktigt det är med handledning.    

 

“Jag tror det viktigaste är att man har handledning med små mål och att patienten verkligen 

känner att den får en förbättring i att uppnå målet /.../ Så det blir steg på steg att det alltid är 

hanterbart att det inte bli jättemycket, hela veckan är full med detta och detta, utan små 

förändringar och varje gång man uppnår det så känns det lite bättre.” - Arbetsterapeut inom 

sjukvården. (Ip 3) 

 

Arbetsterapeuten talade vidare om handledningens betydelse för FaR-tagaren och vikten av att ha 

kontinuerlig uppföljning. I relation till sjukgymnasten ovan som beskrev hur det brukar se ut vid 

brist av handledning kunde slutsatsen dras att flera yrkesroller talar om handledning som en 

viktig komponent i FaR-arbetet. Distriktsläkaren som intervjuades talade dock på ett annat sätt 

om handledning och menade på att om det görs rätt från början behövs inte handledning i samma 

utsträckning, eller inte alls.  

 

“Det är att det finns en intresserad läkare för det är ju de som träffar patienterna med problem 

från början och som måste lyfta frågan och intitera processen. Det är det absolut viktigaste! Att 

man väcker frågan, tanken, hos pateinten. Det är enligt mig mycket viktigare än att följa upp för 

här kan man påverka och motivera patienten redan från början, då behövs det ingen uppföljning 

för då löser dem det själva.” - Distriktsläkare (Ip 7). 
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Respondenten menade att det viktigaste i FaR-arbetet är att lyfta frågan tidigt och initiera en 

förändringsprocess direkt. Man hade på så vis kanske kunnat undvika processen att skicka 

patienten vidare till någon annan än läkaren som skriver ut FaR, exempelvis en sjuksköterska.  

 

“Ja på en del andra ställen så finns det hänvisningar till distriktsköterskan för att skriva ut 

recept och initiera processen. Jag tycker att det är ett ganska onödigt besök, det tar inte så lång 

tid  för läkare att skriva ut ett recept. “ - Distriktsläkare (Ip 7). 

 

Som det ser ut idag har sjuksköterskorna lika lite tid att skriva ut FaR-recept som läkarna har. 

Därför anser distriktsläkaren att skicka vidare en patient till en distriktssjuksköterska är onödigt 

då det förlänger processen. Ett recept tar inte lång tid att skriva.   

Socialt stöd  

Socialt stöd ger FaR-tagarna en bättre förändringsprocess i vardagen och respondenterna menade 

på att patienterna ofta behövde den typ ut av stöd utifrån (jmf. Romé et al., 2009).  

 

“Det här med personkontakt, från träningsstället tror jag är jätteviktigt, men det får vi inte idag 

när det kommer med recepten själva, så jag tror att vi borde saluföra oss på något sätt. Ja, jag 

tror att det funkade mer förr när vi hade det där andra, friskvård på remiss. Jag vet inte, för ett 

tag fick vi FaR- recept till föreningen men det får vi inte längre. Jag tror inte de har samma koll 

på personkontakten som de hade förut.” - Friskvårdsarrangör inom FaR (Ip 2). 

 

Friskvårdsarrangörerna visade ett tydligt intresse för hur de ville behålla den personliga 

kontakten med FaR-tagarna som kom till deras förening, men i takt med konceptets utveckling 

hade det sociala stödet hamnat i skymundan. De föreningar som är involverade i FaR hade inte 

ekonomiska resurser att stödja FaR-tagare i den mån de vill, vilket de visade sitt missnöje över, 

och den lägre förskrivningen av FaR skapade en uppgivenhet på friskvårdsenheterna. Även 

respondenter från sjukvården ville se att det sociala stödet fanns för FaR-tagarna i utomstående 

miljöer där fysisk aktivitet sker.  

 

“Kanske även lite att man har det som en större grej att man faktiskt går och tränar och tas emot 

på ett speciellt sätt eller omhändertas på ett speciellt sätt. “ - Arbetsterapeut inom FaR (Ip 3). 

 

Samma respondent fortsatte:   

 

“Ja det är väl lite det med mottagandet av patienterna som jag känner att det inte finns någon 

mottagarenhet, utan det är vi som förskriver det och sen får vi följa upp det här. Det är liksom 

ingen som tar emot de som kommer på FaR, har jag inte upplevt.” - Arbetsterapeut inom FaR (Ip 

3). 

 



Kalle Korpela & Jonas Nyman 

28 

 

Respondenten beskrev här att det inte fanns någon mottagarenhet att gå till för de som behövde 

FaR eller för de som fått FaR. Arbetsterapeuten upplevde att det inte fanns någon som arbetade 

med att ta emot dem eller skickade dem vidare, och att FaR-arbetet sågs som merarbete utöver 

deras vanliga arbetsuppgifter. Arbetsterapeuten som arbetade inom sjukvården menade även att 

det hade varit lättare för dem att arbeta med utskrivning av FaR om de visste vart de kunde 

skicka sina patienter så det blev lättare för dem att komma iväg.  

Slussning av FaR-tagare 

Slussning var en faktor som synliggjordes i analysen genom FaR-arrangörernas sätt att tala om 

bristen av mottagarenheter och verksamheter som aktivt arbetar med att ta emot och skicka 

vidare FaR-tagare till aktiviteter. En av respondenterna inom sjukvården beskrev hur denne 

hellre skulle vilja flytta ansvaret till en annan verksamhet som fokuserade på FaR-tagarna och 

deras förändringsprocess ut i aktivitetslivet.     

 

“Ja alltså, jag ser ju inte det som en huvuduppgift i mitt arbete, utan kanske tycker det hade vart 

bättre om någon annan hade gjort det. Eftersom jag inte är så inriktad på det egentligen, det är 

en liten extra grej att ha. Sen kan jag i och för sig tycka att om man har ställen där man har 

vissa speciella FaR-grupper kanske det inte hade gjort så mycket att det är en liten del av mitt 

arbete att jag kan skicka dem dit. Det blir lättare att komma iväg för dem och det kanske drar 

mer då, så kan jag pusha på lite istället.” - Arbetsterapeut inom FaR (Ip 3). 

 

Samma respondent menade på att det skulle vara lättare att arbeta med FaR om det fanns någon 

form av slussning och att en fördelning av ansvaret skulle främja arbetet med FaR i sjukvården. 

Även respondenten som var grundare och utvecklare av FaR-konceptet menade att det kan vara 

till fördel att arbeta med att “slussa” FaR-tagare vidare efter de fått receptet, men att det inte var 

något man använde sig av.  

 

“Nej det är inget vi jobbar med, utan det finns ett tydligt uppdrag och det har ju utvecklats under 

årens lopp. Vi kan inte påverka det utan det är upp till landstinget som måste ta beslut om det. 

Men ja det finns ju, Uppland jobbar med sluss, och där kan säkert finnas möjligheter till att man 

får bättre studs på det och att det tas mer seriöst. Visst.” - Grundare och utvecklare inom FaR 

(Ip 5). 

 

Respondenten ovan menade att de redan har sin etablerade arbetsmetod att arbeta efter och att de 

inte kan påverka konceptets utveckling utan att det är landstingets uppdrag att fatta beslut om 

konceptets arbetsmetod. Samtidigt menade respondenten att möjligheten fanns att arbetsmetoden 

kunde fungera bättre med någon form av slussning. 

 

Något som visades i den tidigare forskningen och som kom till uttryck vid FaR-arrangörers tal 

om FaR var att en mottagarenhet för slussning och handledning av FaR-tagare skulle ha positiv 

inverkan på antalet FaR-tagare som hoppar av deras recept (Nilsson, 2010).   
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“Sen kan jag i och för sig tycka att om det funnits ställen där de har vissa speciella FaR-grupper 

kanske det inte hade gjort så mycket att det är en liten del av mitt arbete, och jag kan skicka dem 

dit. Det blir lättare att komma iväg för dem och det kanske drar mer då, så kan jag pusha på lite 

istället.” - Arbetsterapeut inom FaR (Ip 3). 

 

Tidigare forskning visar på att det sker färre avhopp med kontinuerlig handledning vilket även 

två respondenter menade på (Romé et al., 2009).   

 

“Jag tror det viktigaste är att man har handledning med små mål och att patienten verkligen 

känner att den får en förbättring i att uppnå målet “ - Arbetsterapeut inom FaR (Ip 3). 

 

Att ha en speciell mottagarenhet dit FaR-tagare kan komma direkt efter de fått receptet utskrivet 

kan vara en möjlighet till att minska antalet avhopp, dels för att FaR-arrangörerna hade fått mer 

tid att få patienten motiverad och dels för att skapa förutsättningar för patientens egna lärande 

kring sin förändringsprocess. Enligt författarna är det en lärandeprocess som är pedagogisk och 

det viktiga här anses vara att få patienten medveten om att det handlar om att lära sig ett nytt, 

hälsosamt, beteende. Vilket kan vara svårt att göra vid endast ett läkarbesök.  

Inte vårt ansvar 

I de tre avsnitt som utgör den pedagogiska diskursen kunde även mönster synliggöras om hur 

ansvaret förskjutits mellan de olika verksamheterna. Ingen vill ta sig an det riktiga ansvaret, men 

sett till konstruktörerna på länets Idrottsförbund beskrev de vid intervjuerna tydligt hur det 

systematiska arbetet med FaR skulle gå till och vem som hade ansvar för vad med hjälp av avtal 

och styrdokument som skapats. Även tidigare forskning säger att det finns styrdokument att följa 

i nästan alla Sveriges län (Nilsson, 2010).   

 

“Ja alltså, som jag ser det är det gjorts väldigt mycket utbildningsmässigt, det finns avtal på vem 

som ska göra vad. Men det stora jobbet är ju klart för hälso- och sjukvården att ta det till sig och 

verkligen skriva recept. För det har ju stått still i stort sett.” - Grundare och utvecklare inom 

FaR (Ip 5). 

 

De respondenter som är involverade i konceptets konstruktion och utveckling uttryckte att 

arbetet med FaR fungerade väldigt bra, ur deras perspektiv menade de på att det är sjukvårdens 

ansvar att applicera konceptet i sitt arbete.  

 

“Det är ju det, mycket jobbigt att vi tycker vi sköter vår del bra, det går säkert utveckla det 

också, men vi ska säga att sjukvården bör lägga mycket kraft på att få läkare och andra att 

anamma det här och verkligen skriva ut recept, nu har det hållit på länge och det ligger med 

samma blygsamma nivå fortfarande.” - Grundare och utvecklare inom FaR (Ip 5). 
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Respondenten som är konstruktör av FaR-konceptet beskrev i citaten ovan hur olika avtal är 

gjorda mellan de olika verksamheterna och arbetsbeskrivningen för konceptet anses vara tydlig. 

Respondenten talade om att ansvaret inte låg hos de som arbetar strategiskt med FaR, utan hos 

sjukvården. Även fler respondenter tyckte det var sjukvårdens ansvar att se till att patienten är 

motiverad när den kommer till aktiviteten.  

 

“Det ligger ju på sjukvården att se till att de är motiverade, med motiverande samtal, att 

motivera folk att gå på aktiviteter över huvudtaget.” - Friskvårdsarrangör inom FaR (Ip 2).  

 

Att det enbart är sjukvårdens ansvar att göra patienter motiverade verkade vara en gemensam 

inställning hos flera FaR-arrangörer, både i och utanför sjukvården. På den enhet där FaR-arbetet 

fungerade bra beskrev respondenten att de uppmärksammade om patienten hade väldigt låg 

motivation och att i de fallen skrev en remiss till en speciell sjuksköterska.  

 

“Sen har vi vissa patienter som har väldigt stora krav på att de måste göra något åt det och har 

dålig motivation, då har vi en speciell distriktsköterska som jag skriver remiss till då som följer 

upp de flesta av deras besök för att motivera, ungefär som när man motiverar för att sluta röka,  

så motiverar vi för att öka fysisk aktivitet.” - Distriktsläkare (Ip 7). 

 

Här sågs tydligt att distriktsläkaren indikerade att de ibland måste arbeta mer med att motivera 

patienten och speciellt de som har en låg nivå av motivation.  

Medicinsk diskurs 

En diskurs som framträtt innehöll diskursiva medicinska mönster och kallas därmed medicinsk 

diskurs. Med utgångspunkt i studiens analys kännetecknades detta diskursiva mönster bland 

annat av sjukvårdens arbetssätt och deras perspektiv på hälsa. Den svenska sjukvården har som 

tidigare nämnt ett patogent synsätt på hälsa och arbetar med att försöka ta bort de faktorer som 

gör människor sjuka. Detta arbetssätt och synsätt på hälsa kan problematiseras när det kommer 

till konceptet Fysisk aktivitet på Recept.  

 

I analysen om hur FaR-arrangörer talade om FaR framträdde att respondenter inom 

sjukvårdspersonalen talade om FaR på samma sätt som de talade om mediciner. Det kunde alltså 

tolkas som att sjukvården inte betraktade FaR som en arbetsmetod utan som en medicinering och 

att Fysisk aktivitet på Recept således sågs ur ett patogent synsätt på hälsa. Konceptet är 

annorlunda konstruerat jämfört med en medicinsk behandling men FaR verkade behandlas och 

utföras på liknande sätt. En av konstruktörerna beskrev hur upplägget skiljer sig från en vanlig 

sjukvårdsbehandling med följande citat.  

  

“Ja, det är ju fysisk aktivitet på recept och det är ju ett komplement eller en ersättning för vanlig 

sjukvård, men det anses ju inte som sjukvårdsbehandling utan friskvård, men en ersättning eller 

komplement till vanlig sjukvård” - Grundare och utvecklare inom FaR (Ip 5). 
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En annan respondent beskrev att det krävdes mer arbete för att få FaR att fungera jämfört med 

andra medicinska metoder då FaR innehöll fler aspekter än att endast skriva ut recept. Därför kan 

det ses som viktigt att inte använda sig av de vanliga sjukvårdsmetoder som är etablerade i 

primärvården. 

 

“Jag tror mycket på att det är att patienter inte känner att det är på riktigt, det är ingen som 

pratar om det att det är en behandling och så.” - Arbetsterapeut inom FaR (Ip 3).  

 

Detta kunde även kopplas till att FaR inte verkade tas på allvar inom sjukvården, att det, som en 

annan respondent från friskvården uttryckte det, “tyvärr råder det en del lättja kring konceptet” 

- Friskvårdsarrangör inom FaR (Ip 2).     

 

Enligt studiens analys kring arrangörernas tal om FaR som behandlingsform gick den att jämföra 

med en medicinisk behandling, då talet om konceptets upplägg av handledning, utvärdering och 

patientkommunikation inte verkade skilja sig från den vanliga sjukvården. FaR-konceptet syftar 

till att få människor att leva ett mer fysiskt aktivt liv och med hjälp av FaR genomför många 

patienter en förändringsprocess mot ett hälsosammare liv. I analysen av de medicinska 

diskursiva mönstren verkade inte den medicinska diskursen involvera ett helhetsperspektiv på 

hälsa, vilket är väl känt som ytterst betydelsefullt för en lyckad förändringsprocess (Brülde & 

Tengland, 2003). Citatet nedan visade hur en respondent upplevde användandet av FaR: 

 

“Det känns egentligen lite löst ändå, jag använder det som en grej i min behandling. Men det 

känns liksom inte som jag hade behövt just ett recept på det. De hade lika gärna kunnat gå dit 

utan receptet. Det finns egentligen inget bakom som stöttar upp.” -  Arbetsterapeut inom FaR (Ip 

3).  

 

I citatet ovan kan utläsas att receptförskrivningen för respondenten inte var en nödvändig del, 

utan att det hade fungerat lika bra utan recepten. Det som kan förstås av detta citat var dels att 

FaR inte är en etablerad arbetsmetod utan ses som ett komplement som används vid enstaka 

tillfällen och dels att FaR-konceptets olika verksamheter inte arbetade tillsammans på ett 

systematiskt sätt där olika parter har kontakt med varandra och drar nytta av de olika 

yrkeskategorierna.   

 

I analysen ställdes en av intervjuerna i relation till de andra då respondenten i intervjun arbetade 

på en klinik som står för ett stort antal aktivitetsrecept som skrevs ut år 2012 i ett av Sveriges län. 

Talet om FaR hade även här en stark koppling till den medicinska diskursen, men en annan 

inställning till konceptet verkade råda.  
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“Vi har ju jobbat med detta sedan starten, jag var med och tog fram hela konceptet och vi tycker 

att det är fruktansvärt viktigt det här med att man inte bara medicinerar och sjukskriver och inte 

bara försöka planera för stunden utan se till vad man kan göra på sikt. Vad som kan göras utan 

biverkningar av mediciner och vad en frisk människa kan göra för att undvika att så småningom 

bli sjuk.” - Distriktsläkare  (Ip 7).   

 

I kontrast till andra respondenter lade denne vikt vid att gå ifrån det medicinska synsättet där de 

fokuserade på att försöka hålla personer borta från sjukdom och istället fokusera på hur de kunde 

hålla personen frisk på lång sikt. Här kunde tecken på andra mönster ses som pekade mot ett 

salutogent synsätt med fokus på det friska. Respondenten lade stor vikt vid att ha en långsiktig 

inställning till sitt arbete med FaR, att arbeta för att lägga en grund till en långsiktig 

hälsorelaterad livsstilsförändring.    

 

Distriktsläkaren talade också om vikten av att prioritera rätt inom svensk sjukvård. Som det ser 

ut idag menade denne på att det är hälsovården som blir lidande när resurser inte finns att tillgå, 

vilket är förståeligt. Men det viktiga är att vara medveten om vilka konsekvenser det kan få i 

framtiden att prioritera bort hälsovården.  

 

“Vi lever i ett samhälle med krympande resurser och det handlar ju om prioriteringar, har man 

då läkarbrist på vårdenheter drar de ner på hälsovården och tar hand om det akuta, det måste 

man göra. Det är viktigt att det finns välbemannande vårdenheter och på och utanför sjukhus 

och att det finns tid och intresse för hälsovårdande behandling. Tittar vi 20 år framåt i tiden så 

kommer vi inte ha tid och inte ha råd i samhället för de behandlingar som folk kommer att 

behöva om man inte lever sitt liv på ett smartare sätt.” - Distriktsläkare (Ip 7).   

 

Utan hälsovård kommer sjukvårdskostnaderna fortsätta öka och samhället kommer till slut inte 

ha råd att behandla de personer som man hade kunnat förebygga vid ett tidigare skede från 

sjukdom.  

Aktualiseringsdiskurs 

I analysen fanns ett tydligt diskursivt mönster i hur flera FaR-arrangörer talade om FaR-

konceptet som en underutnyttjad arbetsmetod. Dessa mönster ansågs tillhöra en form av 

aktualiseringsdiskurs då arrangörerna menade på att konceptet inte används så mycket som det 

borde göra, och samtliga FaR-arrangörer menade på att konceptet inte används till sin fulla 

potential. Författarna tyckte att det ansågs nödvändigt att presentera de tre citaten nedan från tre 

olika intervjuer. 

 

“Det skulle ju vara det då att riktigt aktualisera det på vårdcentralen och sjukhusen igen. Att 

någon verkligen tog tag i det, sökte information om vad som gäller nu. - Sjukgymnast inom FaR 

(Ip 4). 

 



Kalle Korpela & Jonas Nyman 

33 

 

 

“Alltså jag tror att det måste bli lite mer allmänkänt, det måste marknadsföras så att man känner 

att det är på riktigt och att det sprids lite, att man får erfarenheter av andra som t ex ‘Pelle 

tyckte det var jättebra, då vill jag med prova det’. Att man märker att folk mår bättre av det och 

vill prova det själv.“ - Arbetsterapeut inom FaR (Ip 3). 

 

“Just nu är det bara 2-3 som kommit med recept de senaste halvåret vilket är väldigt lågt. 

Tidigare, innan 2001 hade vi mycket mer, efter det har det tappat.” - Friskvårdsarrangör inom 

FaR (Ip 2). 

 

I citaten ovan gick det att urskilja de diskursiva mönster som kan ha en stark koppling till en 

aktualiseringsdiskurs. FaR-konceptet upplevdes på senare tid ha fallit tillbaka och tagit plats som 

en underliggande arbetsmetod. Personalen i hälso- och sjukvården var väl medvetna om att den 

fanns där, men få använde den. 

 

“Nej just nu funkar det ju inte alls, lite det här med att nivå ett plockades bort för ett antal år 

sedan, att man inte fick recepten och inte kontakten, det är ju sämre. Då får du vara väldigt 

motiverad om du tar dig hit, så det är inte så bra.” - Friskvårdsarrangör inom FaR (Ip 2). 

 

I citatet ovan nämnde även en friskvårdsarrangör att FaR-nivå ett, plockats bort sedan några år 

tillbaks. Detta medförde att det ekonomiska stödet för att arrangera specifika FaR-grupper på 

friskvårdsenheterna drogs tillbaka och ingen ekonomisk ersättning gavs till de verksamheter som 

vid nivå ett bidrog med rådgivning, handledning och olika aktiviteter. Att skapa specifika FaR-

grupper för nivå ett blev då extra arbete för friskvårdsverksamheterna som kräver både tid och 

pengar, vilket i det här fallet bidrog till att de inte längre kunde fortsätta med grupperna i nivå ett. 

Citaten ovan ansågs bidra främst med information om att FaR som arbetsmetod inte bara 

behövde aktualiseras ute på sjukhusen, utan även hos kommuner och landsting som står för det 

ekonomiska stödet till föreningar med nivå ett, vilket verkade spela en viktig roll i arbetet med 

FaR. 

 

Ett problem som författarna i den föreliggande studie lyfte var hur hälso- och sjukvårdspersonal 

talade om FaR-konceptet som något de hade förr men inte använde så mycket längre. I studiens 

analys fann författarna att i de fall som FaR användes var det ofta en “eldsjäl” som låg bakom 

arbetet, någon som brann för konceptet och fått med sig medarbetare i arbetsmetoden. Då denna 

eldsjäl inte längre fanns kvar verkade de andra glömt bort FaR.  

 

“Det var en sjukgymnast som gått i pension här som var FaR-ansvarig vilket har gått över till en 

annan sjukgymnast som började här 2010. Hon som jobbade med det då, hon kan jag uppleva 

var mer på, hon har varit här sen det kom från början och var ganska så aktiv att påminna 

resten av VC att det fanns och att vi skulle tänka på det, och tog upp det på möten och så. Men 
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sen när hon slutade har det vart mindre och det hänger nog samman med att vi allihop har lagt 

ned skrivandet av recept och det, det har fallit i glömska helt enkelt.  

Det är inte en aktiv del av jobbet och då, nej det blir inget utvecklingsarbete i det här över 

huvudtaget.”  - Sjukgymnast inom FaR (Ip 4). 

 

“Ja, det behövs ju några entusiaster där ute men jag tycker de skulle satsa på att få ett antal 

läkare som är ambassadörer för detta.” - Utvecklare av FaR-konceptet (Ip 6). 

 

Sjukgymnasten inom sjukvården menade också att FaR inte var en aktiv del av arbetet och att 

utvecklingsarbetet var obefintligt, vilket även andra respondenter gav uttryck för. Det var tydligt 

att personalen inte hade fasta riktlinjer att följa eller inte var medvetna om dessa. 

Receptskrivandet sågs som något de gjorde om det fanns tid över, det var inte en systematisk 

arbetsmetod. 

  

“Jag skriver bara ut till dem som frågar efter det, annars inte mycket.” - Arbetsterapeut inom 

FaR (Ip 3). 

 

I föreliggande studie ansåg det viktigt att lyfta upp konceptet för att ge det möjlighet att bli en 

etablerad arbetsmetod inom sjukvården, vilket författarna för vidare resonemang om i uppsatsens 

diskussion. 

Resultatsammanfattning 
Tre olika diskurser kom till uttryck i studiens intervjuer. Det var en medicinsk diskurs som med 

utgångspunkt i studiens analys kännetecknades av bland annat sjukvårdens arbetssätt och dess 

perspektiv på hälsa och att FaR ses som ett komplement snarare än en etablerat arbetsmetod. 

Skillnader i vilken inställning verksamheterna hade till FaR-konceptet kunde ses mellan en klinik 

som skrev ut många FaR-recept och andra sjukvårdsverksamheter som inte gjorde det. Det fanns 

en aktualiseringsdiskurs som främst beskrev hur de talade om FaR som en bortglömd och 

underutnyttjad metod. Respondenter nämnde även att det inte var en aktiv del av arbetet och att 

utvecklingsarbetet var obefintligt. Men också om vikten av att lyfta upp konceptet och “att börja 

tala om FaR igen”. Det framkom även en pedagogisk diskurs som innehöll diskursiva mönster 

rörande talet om handledning, socialt stöd samt slussning, men även om konceptets 

arbetsfördelning då det förekom i resultatet att ingen ansåg sig ha något ansvar. Talet om dessa 

begrepp indikerade att handledning, socialt stöd och slussning kunde skapa förutsättningar för en 

bättre förändringsprocess och således mindre avhopp bland FaR-patienter.  
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Diskussion 
I diskussionsavsnittet beskrivs den reflektion och problematisering som gjorts utifrån de funna 

diskursiva mönstren. Författarna ställer även diskurserna i relation till varandra och till vad 

tidigare forskningen visar. 

Pedagogisk diskurs 

Pedagogik handlar i grunden om att främja och skapa förutsättningar för lärande (Svensson, 

2009). Handledning för FaR-tagare, socialt stöd och slussning av FaR-tagare anses skapa 

förutsättningar för patientens förståelse för det egna lärandet om hälsa (jmf Quennerstedt, 

2006). Att förstå sitt eget lärande är en viktig förutsättning för att öka förståelsen och 

motivationen för det egna lärandet (ibid).  

 

I resultatet redovisades följande citat där respondenten menar att det absolut viktigaste i arbetet 

med FaR är att utskrivaren initierar en tanke hos patienten direkt vid första besöket.  

 

“Det är att det finns en intresserad läkare för det är ju de som träffar patienterna med problem 

från början och som måste lyfta frågan och initiera processen. Det är det absolut viktigaste! Att 

man väcker frågan, tanken, hos patienten. Det är enligt mig mycket viktigare än att följa upp för 

här kan man påverka och motivera patienten redan från början, då behövs det ingen uppföljning 

för då löser dem det själva.” - Distriktsläkare (Ip 7). 

 

När utskrivaren lyfter frågor kring hälsa och fysisk aktivitet och väcker en tanke kan det få 

patienten att bli mer medveten om sin situation och kanske även börjar fundera över hur man ska 

gå tillväga för att lyckas med sin förändringsprocess. På så vis kan reflektion ligga närmare till 

hands och patienten kan kanske även ta ställning till sina egna tankar och känslor vilket kan göra 

att personen blir mer distanserad till sina problem. Att vara medveten om sina egna tankar är 

enligt oss en pedagogisk aspekt, då lärandet och förståelsen för det egna lärandet kan öka.       

 

För att kunna öka patientens förståelse kring det egna lärandet krävs det, enligt författarna i 

föreliggande studie, mer förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården och att hälsovård som 

arbetsmetod får en större roll i sjukvården.  

Det går inte att arbeta förebyggande med alla patienter och alla mediciner går inte att ta bort, 

men förebyggande arbete inom hälso- och sjukvård med en salutogen syn på hälsa hade mycket 

väl kunnat skapa nya förutsättningar för utveckling. I studien tas det upp att det finns en 

pedagogisk fråga om hur man egentligen ska se på FaR-konceptet.  

 

I denna studie fokuserar författarna på talet om ett specifikt ämne och det intressanta med att 

genomföra intervjuer inom ett ämnesområde som rör flera olika yrkesgrupper/verksamheter var 

de olika värderingar och inställningar som kom till uttryck. Det finns tydliga arbetsbeskrivningar 

och styrdokument för arbetet med FaR, men i denna studie har svaren varit spridda angående 
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vem som har ansvar för vad i FaR-arbetet, så frågan är, vems ansvar är det egentligen att få FaR 

att fungera? Hur kommer det sig att de verksamheter som intervjuats har kunnat förmedla så 

olika svar på samma frågeställningar? Yrkesgrupperna har beskrivit olika hinder som gör att de 

inte kan använda sig av FaR, det kan vara allt från tekniska problem med datasystemet, till 

bristande tid eller till och med sagt att man medvetet inte använder sig av arbetsmetoden. 

 

Något som spelar en viktig roll i lärandeprocesser är tid för reflektion, vilket kan vara svårt för 

en FaR-tagare att skapa på egen hand (jmf. Svensson, 2009). Kanske skulle det finnas bättre 

förutsättningar vid en handledning eller i samband med en vidareslussning till en aktivitet. I det 

tidigare forskningsavsnittet kan det förstås att skapa förståelse för det egna lärandet kan påverka 

villkoren för lärande och utveckling angående hälsa (Norman & Fritzén, 2012).  

Vår uppfattning är att både talet om FaR, handledning, slussning och socialt stöd gemensamt kan 

bidra till en bättre lärprocess hos patienten och då kunna leda till ökad motivation.  

Då studien inte riktar sig mot FaR-tagare utan mot FaR-arrangörer finns det dock ingen grund till 

att vidare föra en diskussion kring FaR-tagarens lärande.  

 

Distriktsläkaren talade dock på ett annat sätt om handledning och menade på att om det görs rätt 

från början behövs inte handledning i samma utsträckning, eller inte alls. Denne sade att det 

viktigaste i FaR-arbetet är att lyfta frågan tidigt och initiera en förändringsprocess direkt. Kanske 

på så vis hade det kunnat undvika processen att skicka patienten vidare till någon annan än 

läkaren som skriver ut FaR, exempelvis en sjuksköterska. Som det ser ut idag har 

sjuksköterskorna lika lite tid att skriva ut FaR-recept som läkarna har.Varför inte göra det rätt 

från början i så fall? Distriktsläkaren fortsatte även beskriva att det skulle vara väldigt tids- och 

kostnadseffektivt att få fler läkare att skriva ut recept och FaR-tagarna skulle inte behöva 

genomgå en process bara för att få receptet utskrivet till sig. Distriktsläkarens synsätt lyfts upp då 

det är ett mycket bra sätt att arbeta med FaR, framförallt att ha inställningen att initiera fysisk 

aktivitet i så tidigt stadie som möjligt då det kan förebygga många andra sjukdomar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Att det enbart är sjukvårdens ansvar att göra patienter motiverade verkar vara en gemensam 

inställning hos flera FaR-arrangörer. I studien argumenteras att det bara är sjukvårdens ansvar att 

få patienten motiverad när den kommer till aktiviteten. Det är sjukvårdens ansvar att starta en 

motivationsprocess, att väcka en tanke hos patienten, men att begära att patienten ska vara fullt 

motiverad när den kommer till aktiviteten första gången är helt enkelt inte rimligt enligt oss. Det 

är inte en verksamhets fulla ansvar att se till att FaR fungerar, utan alla verksamheter måste 

arbeta tillsammans för att kunna få konceptet att fungera. Statens folkhälsoinstitut (2011) menar 

på att alla parter måste samarbeta för att arbetsmetoden ska kunna fungera då alla delar i 

konceptet är skapta för kommunikation, allt för att ge patienten så bra förutsättningar som 

möjligt.  
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“Det är ju det, mycket jobbigt att vi tycker vi sköter vår del bra, det går säkert utveckla det 

också, men vi ska säga att sjukvården bör lägga mycket kraft på att få läkare och andra att 

anamma det här och verkligen skriva ut recept, nu har det hållt på länge och det ligger med 

samma blygsamma nivå fortfarande.” - Grundare och utvecklare inom FaR (Ip 5). 

 

“Det ligger ju på sjukvården att se till att de är motiverade, med motiverande samtal, att 

motivera folk att gå på aktiviteter över huvuudtaget.” - Friskvårdsarrangör inom FaR (Ip 2).  

 

Kanske är det så att friskvården också har ett ansvar för att arbeta aktivt med att ta emot FaR-

tagare, för statistiken visar både att många hoppar av och att många recept skrivs ut (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Frågan om vad som görs på friskvårdsenheterna för att visa sig som 

aktivt arbetande med FaR, de kanske behöver ha mer kontakt med sjukvården för att visa sitt 

engagemang. 

Medicinsk diskurs 

Inom sjukvården verkar personalen ha ett patogent synsätt på hälsa, vilket innebär att se till det 

sjuka. Detta synsätt stämmer inte överens med FaR som arbetsmetod, då FaR grundar sig i ett 

salutogent synsätt på hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). När sjukvården har ett patogent 

synsätt verkar det arbetas på samma sätt med FaR som med medicinska behandlingar. För att 

FaR ska kunna fungera krävs det att sjukvården arbetar mer hälsofrämjande och fokuserar på att 

främja det friska för att uppnå hälsa. Konceptet tar sin grund i det salutogena perspektivet vilket 

stämmer inte överens med sjukvårdens patogena förhållningssätt då FaR snarare handlar om en 

långsiktig förändringsprocess än en medicinsk behandlingsform.     

 

Författarna i studien vill också föra en diskussion kring det faktum att endast en av fem 

tillfrågade läkare tackade ja till att delta i denna studie om FaR. Distriktsläkaren som valde att 

delta i studien arbetar på den tidigare nämnda hälsokliniken som skrivit ut mer än hälften av 

FaR-recepten i sitt län och han skriver själv ut ungefär hälften av dessa. Det finns således en 

tydlig bild av hur det ser ut när det fungerar och när det inte fungerar. Där FaR fungerar lyfts 

arbetsmetoden fram och det förespråkas på hela arbetsplatsen att använda sig av metoden.  

Verksamheten har FaR som en etablerad arbetsmetod i deras arbete med att få sjuka eller fysiskt 

inaktiva patienter friska. När det inte fungerar arbetar inte sjukvården systematiskt med att skriva 

ut recept och det talas inte om det i samma utsträckning.  

 

Enligt Nilsson (2010) finns det tydliga styrdokument i 19 av Sveriges 21 län i arbetet kring FaR 

och de är riktlinjer för hur man ska arbeta med konceptet. Utifrån studiens resultat kan det tolkas 

att styrdokumenten inte följs eller så är de inte tillräckligt tydliga eftersom flera verksamheter 

tydligt inte följer någon systematisk arbetsplan. Att delta i studier eller olika media kan 

eventuellt vara ett bidrag till att FaR som arbetsmetod lyfts upp både för de som arbetar på 

arbetsplatsen, FaR-patienter och även för de som arbetar med FaR i andra verksamheter.  
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Att andra läkare väljer att inte delta i studien kan dels  tolkas som att de inte har tid över för en 

intervju, men det skulle å andra sidan kunna tolkas som att de inte aktuellt arbetar med att lyfta 

fram FaR som arbetsmetod. Detta leder oss från ämnet “hur man talar om FaR” till, “att börja 

tala om FaR”.  

Aktualiseringsdiskurs 

Att börja tala om FaR hör till aktualiseringsdiskursen, som presenterades i resultatet, men kan 

även ha en stark koppling till den pedagogiska diskursen. Detta eftersom det kan vara en fråga 

om lärande på arbetsplatsen. Att börja tala mer om konceptet kan komma att interageras mer och 

mer i sjukvårdsperonalens arbetssätt (jmf. Senge, 1990). Distriktsläkaren menade att det är 

väldigt viktigt att vara entusiastisk och drivande i talet om FaR i verksamheten, denne föredrog 

någon från ledningen , för att det överhuvudtaget ska fungera. 

 

“Du verkar vara drivande?” (I). 

“Ja, man måste ju ha någon i ledningen som är entusiastisk och talar om att det här är något 

som vi prioiterar och ska arbeta mycket med, annars fungerar det inte.” - Distriktsläkare (Ip 7). 

 

Att tala om FaR menar författarna kan skapa förutsättningar för lärande på arbetsplatsen (jmf. 

Senge, 1990). Om även kontinuerliga reflektioner kring arbetet med FaR kan införas kan det bli 

mycket tydligare vad som fungerar och vad som inte fungerar och man kan arbeta mer som en 

lärande organisation (jmf. Senge, 1990). Att vara en lärande organisation ligger till grund för att 

utveckla verksamheten (Senge, 1990). Organisatoriskt lärande kan definieras som ett medvetet 

användande av lärprocesser på individ-, grupp, och organisatorisk nivå och är en pågående 

process då organisationen utvecklas i en riktning som hela tiden ökar samt stimulerar alla 

intressenter (ibid). Att ha någon i ledningen som är drivande ses som viktigt av distriktsläkaren, 

kan bidra till att verksamhetens mål, strategier, värderingar och vision implementeras i hela 

verksamheten och att de olika delarna av organisationen arbetar mot ett gemensamt mål (jmf. 

Senge, 1990). Detta är endast författarnas spekulationer, men ett mer utbrett tal om, och 

aktualisering av FaR skulle kunna bidra till att konceptet inte ses som en “bortglömd” 

arbetsmetod och att den lyfts till ytan igen. Frågan är, håller FaR på att dö ut? 

 

Om arbetet med FaR inte ses över finns det en möjlighet att det förblir en metod som inte 

fungerar så bra, men som ingen använder. I studiens resultatavsnitt lyfts sjukvårdspersonalens tal 

om aktualisering fram som något som behöver förbättras.  

 

“Det skulle ju vara det då att riktigt aktualisera det på vårdcentralen och sjukhusen igen. Att 

någon verkligen tog tag i det, sökte information om vad som gäller nu. - Sjukgymnast inom FaR 

(Ip 4). 
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“Nej just nu funkar det ju inte alls, lite det här med att nivå ett plockades bort för ett antal år 

sedan, att man inte fick recepten och inte kontakten, det är ju sämre. Då får du vara väldigt 

motiverad om du tar dig hit, så det är inte så bra.” - Friskvårdsarrangör inom FaR (Ip 2). 

 

Respondenterna lyfter fram något som är bristande i dagens arbete med FaR. Här vill vi lyfta 

fram det positiva som går att urskilja ur citaten, att sjuk- och friskvårdspersonalen pratar om att 

det behöver aktualiseras. Respondenterna är medvetna om vad som behöver göras, vilket är 

positivt, men anser inte att det finns tid eller resurser att göra det. Ett problem är enligt 

författarna att konceptet ses som ett komplement till sjukvården. Att tala om konceptet som ett 

komplement gör att det hamnar utöver personalens arbetsuppgifter och på så vis skapas varken 

den tid eller de resurser som krävs för sjukvårdspersonalen att applicera FaR i deras arbete. Det 

bör istället vara en etablerad arbetsmetod som ses som en resurs, och helst som en rutin, i det 

vardagliga arbetet. Att konceptet ses som ett komplement i sjukvården kan även kopplas till den 

medicinska diskursen och sjukvårdens patogena synsätt.    

 

Fortsättningsvis problematiseras aktualiseringen av FaR. Om vi ser till det senaste året har 

väldigt lite skrivits om FaR och det finns färre artiklar att hitta i vanlig media jämfört med hur 

det såg ut när det kom 2001. Hur kommer det sig? Författarna anser att det handlar om att lyfta 

fram det positiva med FaR, plocka fram fakta, forskning och kanske även FaR-tagare som 

genomfört lyckade förändringsprocesser med hjälp av FaR. Det finns skrivna artiklar om FaR 

som säger att det är en bra arbetsmetod, men kan det vara så att de enbart når ut till de som 

arbetar med FaR genom facktidsskrifter med mera? Enligt författarna kan det ge större effekt i 

samhället om det skrivs om FaR i medier som når alla människor, och speciellt de som kan 

tänkas vara svåra att övertyga. De flesta verksamheter anser att FaR är en bra arbetsmetod då 

arbetet ofta ger positiva resultat när det fungerar, men eftersom det inte är speciellt välkänt i 

samhället kan det vara så att människor vet väldigt lite om konceptet. Är kunskapen om FaR låg i 

samhället kan det finnas tvivel kring konceptet och kan vara en av anledningarna till det stora 

antalet avhopp (jmf. Romè et al., 2009). Ett påstående kopplat till studiens resultatkapitel är 

risken att FaR fortsätter vara en underutnyttjad metod och eventuellt även dör ut i framtiden om 

den inte aktualiseras samt etableras i sjukvården. 

Medicinsk diskurs i relation till aktualiseringsdiskursen 

I studien talas det om att aktualisera konceptet och kopplat till resultatet som visar på 

nedskärningar inom hälsovården då resurserna blir mindre. Det visar även tidigare forskning där 

författarna menar att aktualiseringsmönstret styrs av ekonomiska incitament där ökade resurser, 

eller ambitionen att bevara befintliga resurser, är målet för personalens handlingar (Norman & 

Fritzéns, 2012). Personalen arbetar för att hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt och det 

sker genom att prioritera vissa delar, i det här fallet hälsovården. Frågan som ställs är om det 

verkligen är rätt sätt att hantera problemet? Författarna anser att det är fel beslut att ta om man 

ska tänka långsiktigt, på kort sikt sänker de kostnaderna men på lång sikt ökar de.  
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Distriktsläkaren menar vidare att inom 20 år kommer samhället inte ha råd att betala de 

behandlingar människor kan komma att behöva på grund av en ohälsosam livsstil. Det är bättre 

om människor inte behöver gå till sjukhuset från första början. För att göra det måste sjukvården 

börja arbeta främjande med hälsovård inom sjukvården och till viss del gå från det patogena 

synsättet mot ett mer salutogent synsätt. På så vis skapar man förutsättningar för ett 

helhetsperspektiv. Det går inte att gå ifrån det patogena synsättet helt då sjukvården i grunden 

bygger på det, men att hitta en balans mellan de två skulle kunna påstås generera ett friskare 

samhälle i längden (Brülde & Tengland, 2003).  

 

Sett ur ett, som tidigare beskrivits, socialkonstruktionistiskt perspektiv, påverkas människan av 

vilken tid vi lever i och vart vi befinner oss rent kulturellt. Vilket innebär att våra världsbilder, 

identiteter, handlingar och sätt att angripa problem kunde ha varit annorlunda men också att de 

kan förändras över tid (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursivt handlande är en form av 

socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen. Att den sociala världen 

konstrueras diskursivt och socialt betyder att dess karaktär inte är bestämd av yttre förhållanden 

eller given på förhand (ibid). Att arbeta med att införa en salutogent synsätt samt öka hälsovård 

och FaR som arbetsmetod i sjukvården som nämnts tidigare i texten kan vara en form av socialt 

handlande som konstruerar förutsättningar för både FaR och hela sjukvården att utvecklas på 

sikt. Att börja tala mer om FaR och aktualisera konceptet i verksamheterna skulle, sett ur 

perspektivet beskrivet ovan, kunna innebära att konceptets förutsättningar förbättras och att sättet 

verksamheterna arbetar med FaR förändras och bidrar till en mer hälsovårdsinspirerad sjukvård.  

Slutsats 
Studiens syfte är att analytiskt beskriva och problematisera de diskursiva mönster om FaR som 

kommer till uttryck genom hur ett antal FaR-arrangörer talar om FaR. Med utgångspunkt i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och kritisk diskursanalys har författarna kunnat besvara 

syftet. Författarna har problematiserat de diskurser som kom till uttryck och ställt dem i relation 

till konceptet och vad de kan ha för påverkan på FaR-arrangörernas sätt att arbeta med FaR. De 

underliggande frågeställningarna har hjälpt studien att uppfylla syftet och genererade i nya 

upptäckter. De diskurser som kom till uttryck i FaR-arrangörers tal om FaR var den pedagogiska 

diskursen, den medicinska diskursen samt aktualiseringsdiskursen. Dessa tre diskurser består av 

olika diskursiva mönster som kom till uttryck i FaR-arrangörernas tal om FaR. Den pedagogiska 

diskursen utgörs av tre faktorer som ofta lyftes fram av respondenterna vid tal om arbetet med 

FaR, vilka är handledning för FaR-tagare, socialt stöd och slussning av FaR-tagare. Slutsatser 

som kan dras med utgångspunkt i studien är att FaR-arrangörer talar om FaR som en bra men 

underutnyttjad arbetsmetod, något de använde förr. Konceptet bör aktualiseras igen och det krävs 

att verksamheterna aktivt börjar arbeta med FaR, samt att konceptet diskuteras inom de olika 

verksamheterna samt i media för att allmänheten skall bli medvetna om att FaR finns och vad det 

är bra för. Arbetet behöver även etableras som en rutin i det vardagliga arbetet inom hälso- och 

sjukvården för att det ska fungera. Det är även möjligt att dra slutsatsen att pedagogiska faktorer 

i allra högsta grad påverkar konceptets utveckling och att en medvetenhet kring dessa är av stor 
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relevans. Uppmärksammas inte dessa fakta och inget görs, är risken överhängande stor att Fysisk 

aktivitet på Recept glöms bort och att det kanske även dör ut som arbetsmetod.  

Hälsopedagogisk relevans 
Denna studie har både en hälsorelevans och en pedagogisk relevans. Pedagogisk då den främst 

riktar sig mot den, av studiens så kallade “pedagogiska del” av konceptet, och innehåller analys 

och problematisering av de pedagogiska faktorer som kom till uttryck vid ett antal FaR-

arrangörers talan om FaR. I texten togs även upp hur lärande kan skapa förutsättningar för 

utveckling av FaR. Studien har en hälsorelevans då den förhoppningsvis kan skapa inspiration 

till mer hälsovårdsarbete inom sjukvården och även på sikt kunna vara en del i att skapa bättre 

hälsa hos individer, men även befolkningen i stort. Författarna anser därför detta vara ett område 

med hög relevans för den hälsopedagogiska yrkesrollen. 

Förslag till fortsatt forskning 
Författarna anser att det finns mycket utrymme för vidare forskning inom FaR. Som tidigare 

nämnt finns det relativt lite forskning där man riktar sig mot de pedagogiska aspekterna av 

Fysisk aktivitet på Recept. Med en pedagogisk inriktning finns det flera frågor inom FaR-

området som ännu inte är besvarade. Det hade varit intressant för fortsatt forskning att belysa 

vilken roll de pedagogiska faktorer som finns i konceptet kan påverka utvecklingen av konceptet 

och minska antalet avhoppare. En fortsatt intressant pedagogisk forskning skulle kunna handla 

om patientens lärande och dennes förståelse för det egna lärandet, där en frågeställning skulle 

kunna vara; i vilken utsträckning skapar FaR-arrangörer förutsättningar för patientens 

förståelse om det egna lärandet, och hur påverkar detta patientens förmåga till förändring? 

Författarna i studien anser det dock som ett mycket intressant ämne för fortsatt forskning att 

studera hur en systematiskt arbetande slussnings- och handledningsenhet påverkat FaR-tagarens 

egna förståelse för det egna hälsolärandet. Det hade också varit intressant att se om patienters 

lärande gynnas av att ha handledning, socialt stöd och slussning. Det hade även varit intressant 

att genomföra vidare studier kring hur hälsovården skulle kunna bli en större del av sjukvården 

och vilken effekt ett sådant salutogent perspektiv kan ge på sikt.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Hej! Vi heter Kalle och Jonas och studerar vid Hälsopedagogprogrammet på Högskolan i 

Halmstad. Vi skriver för tillfället vårt kandidatuppsats och vi har valt att skriva om Fysisk 

aktivitet på Recept (FaR). Forskning inom området visar att FaR är en bra metod för hälso- och 

sjukvården att arbeta med när det gäller sjukdomsförebyggande genom att främja fysisk aktivitet. 

Studiens syfte är att analytiskt beskriva och problematisera de diskursiva mönster som kommer 

till uttryck genom hur ett antal FaR-arrangörer talar om FaR. Vi vill ställa några frågor till dig 

angående konceptet, närmare bestämt dess funktion och utvecklingsmöjligheter. Samtalet 

kommer spelar in med diktafon och vi som intervjuare kan komma att föra anteckningar under 

intervjun. Intervjun är beräknad att ta runt 20 minuter, max 30 minuter. Intervjun är konfidentiell 

och det är ingen annan än vi som kommer ta del av denna information. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kalle Korpela & Jonas Nyman 

Häslopedagogiska programmet  

Högskolan i Halmstad 

Kontaktuppgifter 

tel. 0730 - 27 70 10. kalkor10@student.hh.se 

tel. 0762 - 17 49 32. jonnym10@student.hh.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

FaR-Ansvarig (Namn): 
Yrkesroll: 
Sjukhus/Verksamhet:  
 

Tema 1. Fysisk aktivitet på Recept (FaR): Hälsa är ett begrepp som på senare tid fått betydligt 

mer uppmärksamhet i dagens samhälle. I takt med att hälsoområdet blir mer uppmärksammat i 

media, skolan och på arbetsplatsen verkar vi samtidigt vandra mot ett mer inaktivt samhälle. 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en arbetsmetod som syftar till att förebygga sjukdom och 

ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet som skrivs ut som recept. 

 
- Kan du beskriva FaR? Kort sammanfattning. 
- Vad är din roll i arbetet med FaR? 
- Hur ser kommunikationen ut mellan de som ordinerar recept och de som tar emot FaR-tagare?  
- Vad tycker du är viktigt i arbetet med Fysisk aktivitet på Recept utifrån dina erfarenheter? Kan 

du ge några exempel?  
 

Tema 2. Vad fungerar bra respektive mindre bra med FaR?: Tidigare forskning inom FaR-

området visar att det finns ett stort antal FaR-tagare som valt att inte genomföra sina recept, i 

vissa fall upp till 75%. 
- Vad fungerar bra i arbetet med FaR? 
- Vad fungerar mindre bra i arbetet med FaR? Följdfråga: Finns det något som försvårar ditt 

arbete med FaR? 
- Vad tror du är anledningen till det stora antalet avhoppare? 

 
Tema 3. Utveckling av FaR:  FaR har används inom hälso- och sjukvården sen 2001 och är 

fortfarande under uppbyggnad. 
-Hur ser utvecklingen ut av FaR-arbetet på denna enheten? Hur såg arbetet ut tidigare och hur det 

det ut idag?  
- Hur tror du Fysisk aktivitet på Recept kan fortsätta utvecklas i framtiden för att förebygga att 

patienter hoppar av? (Om du skulle ge förslag på förbättringar till konceptet, vad skulle det 

vara?) 
 

 

Tack så mycket för din tid och medverkan! 
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Bilaga 3 
 

Analysformulär 

 

Frågor som vi ställde oss i den deskriptiva fasen för att kunna analysera den transkriberade 

texten var; 

 1) Vad talas det om?  

 2) Kan huvudsakliga ämnesområden identifieras?  

 

Frågor som ställdes i den tolkande fasen var;  

 1) Hur talar respondenterna om FaR?  

 2) Vilka diskursiva mönster finns representerade i texten?  

 3) Hur framställs de diskursiva mönstren?  

 

I den förklarande fasen ställdes följande frågor;  

 1) Vad framställs som sanning i konceptets sammanhang?  

 2) Vilken relation råder mellan de diskursiva mönstern?  

 3) Framträder någon form av ordning av diskurser? 

 

 

 

 

 

 

 

 


