
36  svensk idrottsforskning  2/2011

Efter årtionden av inaktivitet fick några patienter i 60-årsåldern fysisk 
aktivitet på recept (FaR). Vår studie pekar på att det var ett bra sätt att 
hjälpa dem att finna motivation och att ta ett första steg mot ett 
aktivare liv.

I  Vä s t e r b o t t e n I n t e r V j u a d e  vi under 
2010 fyra patienter som fått ett recept på 
fysisk aktivitet från sin hälsocentral. 
Hälso- och sjukvården har en viktig roll 
det gäller att främja fysisk aktivitet, 
framför allt eftersom den når de grupper i 
samhället som är mest inaktiva. Fysisk 
aktivitet på Recept, FaR®, är en arbets-
metod som används av vårdpersonal för 
att motivera och vägleda patienter till ett 
aktivare liv. I receptet ingår att förskriva-
ren har motiverande samtal med patien-
ten, stöttar patienten i att lägga upp ett en 
plan för ett mer aktivt liv samt kommer 
överens med patienten om hur uppfölj-
ningen av receptet ska ske. Till fysisk 
aktivitet räknas inte bara träning utan alla 
aktiviteter som ökar förbrukningen av 
energi i kroppens muskler. Det innebär att 
det inte bara är regelrätt träning eller 
motion som kan skrivas in i receptet. Det 
gäller även rekommendationer som att till 
exempel promenera till jobbet eller att ta 
hissen istället för trapporna.

Minst en halvtimme fysik aktivitet
I dagens Sverige är det knappast någon 
som har missat att man bör vara fysiskt 
aktiv om man vill behålla och förbättra sin 
hälsa. Folkhälsoinstitutet, FHI, rekom-
menderar att man som vuxen bör ägna sig 
åt minst 30 minuter fysisk aktivitet om 
dagen, i ett tempo som motsvarar en rask 
promenad, för att påverka hälsan positivt 
(1). Informationen är väl spridd – och 
ändå är många inaktiva (2). Vad är det då 
som gör att vissa människor har en fysiskt 

En spark i baken för ett 
aktivare liv

aktiv livsstil, medan andra förblir inak-
tiva? Det har visat sig att både psykolo-
giska, sociala, fysiologiska och miljöbe-
tingade faktorer på olika sätt kan påverka 
människors motivation och möjlighet att 
vara fysiskt aktiv (3,4). Till exempel har 
social gemenskap och tillgång till frisk luft 
kunna motivera till en fysiskt aktiv livsstil. 
Däremot kan kroppslig svaghet och 
depression bidra till en mer inaktiv 
livsstil. FaR-metoden har i flera studier 
visat sig leda till att försökspersonerna 
ökar sin aktivitetsnivå och därmed ofta 
förbättrar sin hälsa och livskvalité (5,6,7). 

Effekter av FaR
Att finna informanter till vår studie var 
inte helt enkelt då flera av sjukgymnas-
terna som vi kontaktade uppgav att de 
inte skrev ut fysisk aktivitet på recept utan 
istället gav muntliga träningstips till sina 
patienter eller att hälsocentralen inte 
använde sig av FaR över huvud taget. 
Vi hade förväntat oss att FaR användes i 
det dagliga arbetet inom primärvården 
eftersom vi hört och läst om dess positiva 
effekter – men det tog en månad att hitta 
dessa fyra informanter. Av de fyra infor-
manterna som intervjuades var det en 
man och tre kvinnor mellan 56 och 62 år, 
vilket är en ålder då inaktivitetsrelaterade 
krämpor och sjukdomar kan börja ge sig 
till känna. De tidigare inaktiva informan-
terna var nu fysiskt aktiva mellan två och 
fyra timmar per vecka. Alla hade fått FaR 
utskrivet minst ett år tidigare, vilket 
gjorde att de kunde berätta om hur de 
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samband med aktiviteten blev gladare och 
fick tid för eftertanke. Rörelseglädjen och 
tiden för eftertanke sågs som snabba 
belöningar under eller direkt efter passet 
medan hälsoförbättringen var en långsiktig 
effekt. 

Men de upplevde även kroppsliga och 
mentala hinder som försvårade ett aktivt 
liv. Till exempel kunde smärta, tillfällig 
sjukdom, rörelserädsla eller allmän lättja 
försvåra eller omöjliggöra fysisk aktivitet 
från dag till dag. Informanterna berättade 
att de därför behövde ha strategier för hur 
de skulle kunna bemästra sina hinder de 
gånger de uppkom. Vi vill därför betona  
vikten av att FaR-förskrivaren tillsammans 
med patienten försöker identifiera hinder 
som eventuellt skulle kunna uppkomma 
och noggrant tillsammans med patienten 
arbetar fram bemästringsstrategier. Det 
tycks vara mycket viktigt att förskrivaren 
och patienten gör detta tillsammans för att 
i största möjliga mån säkerställa att 
receptet följs. Till exempel kan rörelse-
rädsla göra att man undviker att vara aktiv 
samtidigt som aktiviteten kan ge de 
förutsättningar som behövs för att det ska 
göra mindre ont i knäna när man reser sig 
upp. Så här uttryckte sig en av informan-
terna: 

”… men då skulle jag ju börja röra på mig alltså, och 

jag var ju så rädd för att röra på mig eftersom jag 

trodde jag skulle gå sönder.”  (Kvinna 61 år)

upplevt långtidseffekterna av FaR och i 
vilken grad de hade kunnat fortsätta vara 
aktiva. Av de fyra informanterna var det 
tre som följde sitt recept. En följde 
receptet till en början men slutade då 
motivationen försvann.

Samtliga intervjuer utgick från infor-
manternas upplevelse av FaR, tidigare och 
nuvarande erfarenheter och upplevelser 
av fysisk aktivitet och vad som hindrade 
och underlättade för dem att vara fysiskt 
aktiva. När samtliga intervjuer var 
genomförda analyserades de enligt 
kvalitativ innehållsanalys. Under analy-
serna framträdde tydligt tre olika teman: 
1) För min egen skull, som beskriver hur 
informanterna ser utövandet av fysisk 
aktivitet som en investering i sig själva 
samt vilka kroppsliga och psykiska 
förtjänster och hinder som finns i sam-
band med utövandet. 2) På mitt vis som 
belyser när, var och på vilket sätt infor-
manterna föredrar att vara fysiskt aktiva 
och 3) En förändring av mitt liv där 
informanterna berättar om hur de med 
hjälp av FaR gjorde ett försök att bli mer 
fysiskt aktiva (Tabell 1).

Aktiv för min egen skull
Informanterna upplevde att de positiva 
kroppsliga och mentala effekter som den 
fysiska aktiviteten gett dem var motive-
rande för att fortsätta vara aktiva. De 
upplevde en förbättrad hälsa och att de i 

     För min egen skull     På mitt vis     En förändring i mitt liv

Satsa för att vinna
Kroppsliga vinningar
Kroppen säger ifrån

Kämpa för goda känslor
Källa till glädje och lättnad
Stärka sin självbild
Mentala spärrar

För framtidens skull
Skapa förutsättningar för att åldras
FaR som medicin

Rörelse på olika sätt
Den lättillgängliga aktiviteten
Den styrda träningen

Sociala preferenser
Att få träffa andra
Egen tid

Naturens sätt att vara
Lockande utemiljö
Hinder i utemiljön

Att styra sin tid
Fysisk aktivitet får inte ta tid från arbete
Det man väljer att lägga fritiden på

Chans att ta ansvar för sin egen hälsa
Starthjälp med FaR
Recept är starkare än råd
Blankettens utseende har betydelse
Ingen verkan av recept

Engagemang utifrån
Uppmuntran från nära och kära
Stöd från sjukvårdspersonal

Ett försök att bli mer aktiv
Tufft i början
Viljan räcker inte alltid till
Att få det att funka
Träning blir rutin

Tabell 1. Tabellen ger en översikt och en fingervisning om hur vi tolkat informationen från intervjuerna. Under de tre temana finns det 
tre eller fyra kategorier med respektive underkategorier. Underkategorierna består i sin tur av kodade citat som direkt avspeglar 
intervjuernas innehåll, dessa är dock för många för att redovisas här.

Ur patienternas synvinkel är fysisk 
aktivitet på recept ett bra sätt att 
hjälpa patienter att finna motivation 
och att ta ett första steg mot ett 
aktivare liv.
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Flera av informanterna underströk även 
FaR:s medicinska betydelse som en 
förberedelse för ett hälsosamt åldrande 
med möjligheten att vara självständig och 
delaktig i sådant som känns betydelsefullt. 
De såg även fördelar med att kunna 
minska behovet av läkemedel. Så här sade 
två av informanterna:

”… jag vill kunna vara självständig, kunna röra mig… 

Jag hoppas ju att jag ska få barnbarn, då vill jag ju 

orka leka med dem.” (kvinna 61 år)

”… jag kan vinna mycket, till exempel när jag ska 

knyta skorna, det går lättare när jag ska byta däck på 

bilen… Det var ganska jobbigt, men nu, alla smågrejer 

man ska göra. Det går jättebra alltså.” (man, 62 år)

Aktiv på mitt vis
Det finns väldigt många sätt att utöva 
fysisk aktivitet på. Det gör att de allra flesta 
människor kan hitta ett tillvägagångsätt 
som passar just dem, men också att det 
kan vara svårt att hitta det tillvägagångs-
sättet bland det massiva utbud av tränings-
former som finns och som kan varieras 
med otaliga komponenter, såsom sällskap, 
plats och tid på dygnet. 

De flesta av informanterna valde att 
göra tiden för fysisk aktivitet till sin egen 
tid där de fick möjlighet till antingen 
reflektion eller till frihet att inte behöva 
tänka överhuvudtaget. Samma informan-
ter uppgav också att det ibland kunde 
kännas omständligt att planera aktiviteten 
i förväg, speciellt om det innebar att de 
skulle sammanstråla med en eller flera 
andra människor. En form av fysisk 
aktivitet som ger utrymme för spontanitet 
och egenbestämmande, till exempel 
promenader ute i naturen, var det som 
dessa informanter föredrog och också 
ägnade sig åt. 

”… och så när jag går vill jag att det ska vara tyst. jag 

har prövat ibland långt tillbaks att gå med en kompis, 

men hon ville prata så mycket.” (man, 62 år)

”Just det här med stavgång som jag blev så väldigt 

förtjust i, det var ju för att jag tycker om att vara ute i 

naturen, plocka svamp och bär och liksom bara vara 

ute…Jag tycker det är så härligt, frisk luft...” 

(kvinna, 61 år)

”Det tyckte jag också var trevligt att få träffa andra… 

Liksom man gör liksom samma saker i en stor 

grupp… På något sätt blir sporrad när man ser de 

andra står där och kämpar. Det tyckte jag var väldigt 

positivt.” (kvinna, 57)

Det var alltså en av informanterna som 
föredrog att vara fysiskt aktiv genom att 
delta i gruppträningar som regelbundet 
genomfördes på bestämda tider och 
platser. För denne var det framför allt det 
sociala utbytet som upplevdes positivt. Det 
var dels stärkande under själva aktivite-
ten, dels en möjlighet att få träffa andra 
människor. Informanten menade dock att 
det ibland kunde kännas motigt att 
komma iväg och att de förberedelser som 
krävdes ibland gjorde att aktiviteten inte 
blev av.

Samtliga informanter framhöll att den 
kanske största svårigheten att förbli mer 
fysiskt aktiv är att finna tidsutrymme för 
den egna aktiviteten utan att det inskrän-
ker för mycket på det övriga livet. Det 
gäller att prioritera fysisk aktivitet före 
andra saker man också vill göra. Samtliga 
informanter utförde sin förskrivna aktivi-
tet på sin fritid. De framhöll dock att det 
för dem skulle det ha varit bra och tidsbe-
sparande att istället kunna utföra sin 
aktivitet under arbetstid. Samtidigt ansåg 
de att deras arbetsbörda var stor och att gå 
ifrån arbetet för att träna skulle innebära 
en ökad stress i arbetet. Det framkom att 
inte ens de som hade tillgång till frisk-
vårdstimmar tränade under arbetstid. En 
timmes friskvård upplevdes vara en allt 
för kort tid för att kunna genomföra sin 
aktivitet och hinna fram och åter till 
arbetet. 

En förändring i mitt liv
Gemensamt för informanterna var att de 
alla, med hjälp av FaR, gjort ett försök att 
bli mer fysiskt aktiva. Samtliga informan-
ter beskrev hur FaR hade fungerat som en 
starthjälp och blev den spark i baken som 
hjälpte dem att komma igång med sin 
fysiska aktivitet. Det var tydligt att några 
av dem ansåg att ett recept på aktivitet var 
betydligt bättre än att få ett muntligt råd 
om att röra på sig mer. Råd om hur man 
kan bli aktivare hade de flesta fått någon 
eller flera gånger tidigare i livet, antingen 
från sjukvården eller från annat håll, men 
det hade inte hjälpt dem. Några av infor-
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manterna betonade även att FaR-blanket-
tens utseende hade en uppmärksammande 
och påminnande effekt, speciellt om den 
kombinerades med någon form av trä-
ningsdagbok eller krysslista som hjälpte 
dem att hålla koll på vad de gjort tidigare 
och följa utvecklingen. 

Den informant som i dagsläget inte 
följde innehållet i sitt recept på aktivitet 
menade dock att receptet inte skiljde sig 
från ett muntligt råd. Hon nämnde att hon 
skulle behöva ytterligare stöd i form av 
handledd träning för att bli mer aktiv. 
Något som också framgick i intervjuerna 
var vikten av stödet från människorna i 
informanternas omgivning. 

”… min dotter som bor här i stan hon är jätteduktig… 

Då kom hon ner stadigt varje morgon halv tio. – ’Är 

du klar? - Då går vi!’ Så att hon var ju också en hjälp i 

början.” (kvinna, 56 år)

Framför allt familjen framhölls som ett 
viktigt stöd dels direkt genom uppmuntran 
och uppskattning, dels också indirekt 
genom att informanterna ville hålla sig 
friska för att kunna finnas där för familjens 
skull. Attityden gentemot fysisk aktivitet 
upplevdes även positiv bland vänner och 
arbetskamrater. De intervjuade menade 
också att de i samband med att de fick FaR 
även kände stöd från sjukvården. Samtliga 
upplevde att uppföljning av receptet 
tillsammans med sjukvårdspersonal som 
var väldigt viktigt för motivationen.

”Däremot hade jag ju en FaR-lots som ringde till 

mig… Det tyckte jag var jättebra… Att det var någon 

som var intresserad helt enkelt om jag rörde på mig 

eller inte.” (kvinna, 61 år)

”… hon förslog beteendemedicin. Så då gick jag där i 

tre veckor … Vi började varje gång med ett motions-

pass och sedan till lunch eller efter lunch gick vi med 

gåstavar. Det var då jag blev intresserad, för jag tyckte 

det fungera så väldigt bra.” (kvinna, 57 år)

Försöket att komma igång med sin fysiska 
aktivitet upplevdes av flera informanter 
vara svårast i början. Det kunde både bero 
på svårigheter med att göra aktiviteten till 
en del av vardagen, men även känslan av 
att vara otränad kunde verka avskräckande 
under själva träningspasset. När man tagit 
sig förbi det svåra förstastadiet blev 
träningen en rutin och ett behov. Det 

gällde då att förhindra att träningen 
kändes slentrianmässig. Det gjorde infor-
manterna genom att exempelvis byta 
promenadsträcka eller lyssna på radio eller 
musik. 

FaR – inte bara för sjukvården
I studien framkom att informanterna 
förknippade fysisk aktivitet med känslan av 
att kunna påverka sin hälsa i positiv 
riktning. Detta var i regel den största 
drivkraften att fortsätta vara fysiskt aktiv. 
Vidare visade det sig att fysisk aktivitet går 
att utföra på många olika sätt och att alla 
informanter föredrog olika sätt att utföra 
den på. Det blir därför viktigt att hitta sitt 
sätt, så att aktiviteten känns lockande och 
givande för att motivationen ska finnas 
kvar. Arbetet med att finna och behålla 
motivationen att vara fysiskt aktiv spelar 
därför en avgörande roll och det är också i 
detta arbete man kan behöva stöd och 
hjälp med. I och med FaR har hälso- och 
sjukvården en möjlighet att jobba preven-
tivt mot flera inaktivitetsrelaterade sjukdo-
mar som utgör ett problem för samhälls-
ekonomin men också skapar personliga 
lidanden. 

Sammanfattningsvis fann vi att FaR, sett 
ur patienternas synvinkel, är ett bra sätt att 
hjälpa patienter i 60-årsåldern att finna 
motivation och att ta ett första steg mot ett 
fysiskt aktivare liv. Detta är en viktig 
kunskap för sjukvården men även för 
andra aktörer som intresserar sig för och 
jobbar med att tillhandahålla möjligheter 
till fysisk aktivitet. Detta speciellt med 
tanke på att sjukvården har begränsade 
möjlighet att tillgodose alla patienter med 
tid, utrymme och handledning för de 
aktiviteter som är specificerade i receptet. 
Vi hoppas att FaR i framtiden kommer att 
bli det primära behandlingsalternativet för 
inaktivitetsrelaterade sjukdomar och att 
övergången från sjukvård till olika typer av 
ideella organisationer och gym kommer att 
fungera. Det skulle på lång sikt kunna leda 
till ett aktivare och hälsosammare Sverige.


