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Abstract 

Forsberg, E. & Hjerpe, J. (2011). To motivate clients with Physical activity on prescription (PaP) 
to increased physical activity – Interviews with PaP-leaders about their thoughts on the subject.
C-essay in pedagogy. Academy for education and economics. University of Gavle

In today’s society, many people are physically inactive and the health care is for example using 
Physical activity on prescription (PaP) to work against it. In order to increase the physical activity 
level in people they need to feel motivated and there are many factors that can motivate people. 
The purpose of this survey is therefore to explore the leaders of PaP and their thoughts about what 
motivates clients with PaP to increase their physical activity levels. This is explored by a 
qualitative method incorporated with semi-structured interviews with four respondents who works 
with PaP. The results were analyzed with a descriptive method that contributed to a narrative 
analysis, which was interpreted at some levels. The result showed that the primary methods the 
respondents used to motivate the clients with PaP was to set goals together and to individualize the 
motivational work. It was also important to the PaP-client to feel secure and it could be achieved 
through a good attitude and an understanding of why and how the PaP-client needed to implement 
a lifestyle-change. Finally, the most important was to investigate how the lifestyle-change process 
gone, through a follow-up. 

Keywords: Motivation, PaP-leader, PaP-client, Physical activity on prescription, PaP



Abstrakt

Forsberg, E. & Hjerpe, J. (2011). Att motivera klienter med Fysisk aktivitet på recept (FaR) till 
ökad fysisk aktivitet – Intervjuer med FaR-ledare om deras tankar kring ämnet. C-uppsats i 
pedagogik. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle

I dagens samhälle är många människor fysiskt inaktiva och detta arbetar hälso- och sjukvården
mot med hjälp av bland annat Fysisk aktivitet på recept. För att öka den fysiska aktiviteten hos 
människor krävs att de har motivation och det finns många olika faktorer som kan motivera 
människor. Syftet i denna undersökning var således att undersöka vad FaR-ledare ansåg motiverar 
FaR-klienter till att öka sin fysiska aktivitet. Detta undersöktes via en kvalitativ studie som 
innehöll delvis strukturerade intervjuer med fyra respondenter som arbetade med Fysisk aktivitet 
på recept. Resultatet analyserades sedan med en deskriptiv metod som bidrog till en berättande 
analys som tolkades i viss mån. Resultatet visade att de främsta metoderna respondenterna 
använde sig av för att motivera FaR-klienterna var att sätta upp mål tillsammans och 
individanpassa motivationsarbetet. Det var även viktigt att FaR-klienten kände trygghet och det 
kunde uppnås via ett bra bemötande och förståelse för varför och hur denne ska genomföra 
livsstilsförändringen. Slutligen var det centralt att undersöka hur förändringsarbetet gått via 
uppföljning.

Nyckelord: Motivation, FaR-ledare, FaR-klient, Fysisk aktivitet på recept, FaR
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1. Inledning
I dagens svenska samhälle är många människor fysiskt inaktiva vilket bidrar till kostnader på
omkring 6 miljarder kronor per år (Statens Folkhälsoinstitutet 1, 2010). Den fysiska inaktiviteten 
kan i sig leda till välfärdssjukdomar som exempelvis fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och 
typ 2-diabetes (Statens Folkhälsoinstitut 2, 2010). Dessa sjukdomar har i många år förebyggts 
inom hälso- och sjukvården genom bland annat medicinering, men idag önskas en ökning av 
förebyggande insatser med hjälp av fysisk aktivitet. I vissa fall ses även fysisk aktivitet ge
liknande eller bättre effekt på hälsan än vad medicineringen kan göra (Rimpi, 2011) utan att 
medföra några biverkningar (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 2007).

Med detta som bakgrund använder hälso- och sjukvården sig av konceptet Fysisk aktivitet på 
recept som skrivs ut av exempelvis en läkare till patienter med olika behov av fysisk aktivitet 
(Börjesson, Ståhle & Strandell, 2008). Tanken med detta recept är att minska användandet av 
mediciner inom sjukvården och få läkarna att prioritera utskrift av fysisk aktivitet i första hand 
(Rimpi, 2011). På senare år har Fysisk aktivitet på recept blivit alltmer populärt och 
förskrivningen har ökat bland läkare (Kallings, 2010). Många av de personer som får ett sådant 
recept utskrivet har en stillasittande livsstil (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 2009). Med 
tanke på detta tror vi att många av dessa personer behöver ett grundligt motivationsarbete från 
ledarna inom Fysisk aktivitet på recept. Detta på grund av att det inte är lätt att ändra en persons 
livsstil och tankesätt.

I ett förändringsarbete motiveras människor av olika faktorer (Lei, 2010). På grund av detta har 
alla olika behov av stöd från sin omgivning. I en undersökning ur den Nationella folkhälsoenkäten 
i Sverige (Statens Folkhälsoinstitut 3, 2010) på över 2 miljoner människor, framkom att 84
procent av deltagarna ville öka sin fysiska aktivitet. För att genomföra detta ansåg 27 procent av 
dessa människor att de behövde stöd från andra människor för att lyckas (ibid.). Med detta i åtanke 
förs våra tankar till klienterna som fått Fysisk aktivitet på recept utskrivet. Med hänsyn till att 
många av dem antagligen varit inaktiva under en längre period, reflekterar vi över om de är en 
grupp i behov av extra stöd och mer tanke bakom motivationsarbetet. Vi reflekterade även över 
om det krävs specifika metoder eller teorier för att motivera dessa klienter till fysisk aktivitet. Vi 
vill se över sambandet mellan motivation, Fysisk aktivitet på recept och ledarna inom Fysisk 
aktivitet på recept. Vad anser ledarna för Fysisk aktivitet på recept motiverar sina klienter till att 
öka sin fysiska aktivitet? I denna undersökning vill vi uppmärksamma ledarnas tankar kring detta. 
Vi har förhoppning om att människor som arbetar med att motivera FaR-klienter till att bli fysiskt 
aktiva, därefter kan ta del av resultatet i studien och utveckla sin kompetens inom detta område.
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2. Bakgrund
För att förbereda läsaren inleds bakgrunden med definitioner av ord och begrepp som används i 
undersökningen. Sedan beskrivs motivation på olika plan genom vetenskapliga artiklar där 
benämningar som lärare och pedagoger förekommer, vilket vi senare associerar med ledare inom 
Fysisk aktivitet på recept och dess motivationsarbete. Därefter beskrivs Maslows behovstrappa 
kopplat till motivation samt innebörden av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 
Slutligen informeras det om vad Fysisk aktivitet på recept innebär och motivation kopplat till 
fysisk aktivitet.

2.1. Definitioner av begrepp

 Fysisk aktivitet: All form av rörelse som ökar energiförbrukningen. Detta kan innefatta 
både vardagsmotion och planerad träning. Det förstnämnda kan vara att ta trapporna 
istället för hissen och det sistnämnda kan innebära att besöka gymmet (Börjesson, m.fl., 
2008). 

 Fysisk aktivitet på recept: Kan förkortas till FaR och är ett recept som skrivs ut av 
exempelvis en läkare med ordination på fysisk aktivitet. Detta för att förebygga fysisk 
inaktivitet hos befolkningen (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007). FaR beskrivs 
djupare under kapitel 2.5. Fysisk aktivitet på recept.

 FaR-ledare: Aktivitetsledare inom en organisation som tar emot och ansvarar för klienter 
som fått Fysisk aktivitet på recept utskrivet (Faskunger, m.fl., 2007). 

 FaR-klienter: Den person som får Fysisk aktivitet på recept utskrivet av en behörig person, 
som exempelvis en läkare och ordineras till att delta i fysisk aktivitet med en FaR-ledare 
(Faskunger, m.fl., 2007).

 Respondenter: Respondenten betyder den svarande i en undersökning (Backman, 1998). I 
denna undersökning är respondenterna således FaR-ledarna som deltagit i intervjuerna.

2.2. Motivation
Motivation kan bland annat beskrivas som: ”de faktorer hos individen som väcker, formar och 
riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2011). Motivation handlar enligt Ahl 
(2004) om de inre och yttre processer hos en människa som driver och uppmuntrar denne till olika 
handlingar. Granbom (1998) styrker detta genom sitt argument att motivation beskrivs som en 
aspekt som påverkar och styr viljan utifrån inre eller yttre faktorer. Flera forskare är eniga om att 
motivationen ofta finns inom individen och relateras till en viss handling (Yli-Piipari, Watt, 
Jaakkola, Liukkonen & Nurmi, 2009, Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006 samt Lei, 2010). En 
annan aspekt som kan påverka motivationen kan enligt Ahl (2004) vara att ha fokus på ett visst 
mål eftersom motivationen i en viss situation då kan vara lättare att finna och bibehålla. Enligt 
Granbom (1998) styr viljan att uppnå målet i handlingen hur stor motivation personen har. Detta 
styrker även Lei (2010) som kompletterar att delmål kan underlätta genomförandet av en uppgift. 
Om delmål sätts upp kan målet oftast kännas närmare och blir lättare att uppnå, vilket i sig kan öka 
motivationen. 

Motivation kan delas in i två typer, inre och yttre motivation. Lei (2010) anser att motivation är 
viktigt för vilket resultat som framkommer i en viss situation och att den kan komma från olika 
håll. För vissa kan den inre motivationen vara mest framträdande, genom att glädjen och 
inspirationen för uppgiften är motiverande i sig. Den inre motivationen kan ofta bidra till en bättre 
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prestation hos en person eftersom inspirationen finns nära till hands (ibid.). Vansteenkiste, m.fl.
(2006) noterar att inre motivationen fokuserar på om en person är motiverad i en situation, således 
känner personen ett intresse och anser det roligt. Forskarna poängterar även att den inre 
motivationen ökar om personen har förståelse och ser meningen i en uppgift eller situation (ibid.). 
Yli-Piipari, m.fl. (2009) förklarar den inre motivationen som någonting som skapas i situationer 
där människan tar till sig en ny lärdom och ökar sin kompetens inom ett område. En annan 
förklaring på inre motivation beskriver Brouse, Basch, LeBlanc, McKnight och Lei (2010) som en 
process som bygger upp en inre tillfredställelse och genomförs frivilligt. Granbom (1998) 
förklarar att den inre motivationen härstammar från fri vilja och är starkare och mer ihållande i 
större grad än den yttre motivationen.

Lei (2010) hävdar att för andra människor kan den yttre motivationen vara mest inspirerande och 
ger exemplet att tanken om att få berätta om sina resultat för vännerna kan verka motiverande för 
vissa personer (ibid.). Yttre motivation skapas oftast i situationer där ett visst mål eftersträvas 
(Yli-Piipari m.fl., 2009). Personer med yttre motivationen har ofta större fokus på att uppnå ett 
resultat och strävar i många fall efter att exempelvis öka sin fysiska attraktion genom en 
viktnedgång (Vansteenkiste, m.fl., 2006).

Enligt Lei (2010) har personer med stor motivation, vare sig inre eller yttre, lättare att uppnå sina 
mål och resultat. Motivationen kan även variera i olika situationer samt perioder och det är oftast
ingenting personen själv kan styra över. Detta kan en lärare ha en stor inverkan på eftersom denne
kan påverka motivationen och prestationen genom att finnas där och handleda och inspirera en 
person (ibid.). Moreno, González-Cutre, Martin-Albo och Cervelló (2010) noterar att om det finns 
en tro på förbättring inom någonting så kan motivationen öka. Det är även viktigt att en lärare 
påvisar att det alltid finns en möjlighet att förbättras och utvecklas. Denne bör även berätta att 
människor har olika nivåer av förmåga inom olika situationer och att alla kan förbättras inom sin 
nivå. Det är utöver detta viktigt att en lärare poängterar när eleverna gjort någonting dåligt, 
berättar hur de ska göra och uppmuntrar till att fortsätta försöka. Om eleverna tror på sig själva 
kan motivationen till studierna fortsätta att öka och utvecklingen kan bli mer effektiv (ibid.).
Granbom (1998) styrker detta genom att påpeka att ett misslyckande inte behöver vara negativt, 
utan kan istället ses som ett steg i en förändringsprocess. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i 
ett förändringsarbete kan vara det Ahl (2004) nämner om att människor påverkas av olika 
motivationsfaktorer. Några exempel på motivationsfaktorer kan vara lön, status, prestation, 
utveckling, trygghet, uthållighet, välgång, betyg, mål, kondition, träningspartner samt intresse. För 
att koppla ihop Granbom (1998) och Ahl’s (2004) påståenden kan vi ge exemplet att om en person 
varit förkyld och konditionen minskat kan det påverka denna motivationsfaktor till det negativa. 
Detta behöver enligt Granbom’s (1998) påstående inte enbart vara negativt, utan kan ses som en 
möjlighet för en person till ett nytt steg i en förändringsprocess.

2.3. Maslows behovstrappa kopplat till motivation
Även Maslow (1943) menar att människan påverkas av olika motivationsfaktorer och att dessa 
berörs av människans olika behov i en utveckling. Maslow utvecklade en behovstrappa under 40-
talet som visar hur människan prioriterar sina behov och vad som krävs för att genomföra en 
uppgift eller hantera en situation. Anledningen till att Maslow’s teori ingår i denna undersökning
är på grund av reflektioner kring om stegen i teorin är viktiga att ta hänsyn till i ett 
motivationsarbete. Nedan beskrivs stegen i behovstrappan (Maslow, 1943):

 Det första steget handlar om människans fysiologiska behov, så som till exempel mat och 
sömn. Det handlar även om de behov vi har för att ha en bra balans i kroppen gällande 
bland annat blod- och saltnivån.
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 Det andra steget handlar om människans behov av trygghet. Med detta menas att det är 
svårt att gå vidare till nästa steg om en person inte känner sig trygg i en situation. Ofta kan 
det då krävas strukturer som personen är bekant med och känner sig trygg i, vilket bidrar 
till stabilitet. 

 Nästa steg i behovstrappan innebär behov av kärlek och gemenskap. För att komma upp till 
detta steg krävs det att personen känner kärlek och respekt från bland annat vänner och 
familj. Gemenskapen är viktig i detta steg med tanke på att det kan bidra till att personen 
känner delaktighet och får bekräftelse från andra. 

 Det fjärde steget gäller behov av självkänsla, vilket innebär att människan bör ha stabila 
och bra värderingar om sig själva. Om en person har hög självkänsla kan detta leda till ökat 
självförtroende i olika situationer, istället för känsla av underlägsenhet och hjälplöshet som 
kan bli följden av en låg självkänsla. 

 Det sista steget i behovstrappan handlar om självförverkligande. Detta steg betonar vikten 
av att en person utvecklas och har förmågan att uppnå sina mål i livet. Ett exempel kan 
vara engagemang i en utbildning. 

Sammanfattningsvis innebär Maslows behovstrappa att en människas alla behov måste vara 
tillfredställda för att uppnå ett visst mål. För att gå vidare till nästa steg gäller det att trappsteget 
innan uppfylls ordentligt (ibid.). 

Granbom (1998) beskriver att Maslows behovstrappa går att vidareutveckla och noterar då hur 
individen påverkas av detta. Granbom menar att människan kan delas in i olika grupper med 
varierande personlighetstyper och att dessa har olika förutsättningar i exempelvis en 
livsstilsförändring. Med detta menas således att alla behöver olika slags metoder och påverkan för
att lyckas i en uppgift eller situation. Detta kan därför påverka de olika stegen i Maslows 
behovstrappa eftersom en person då följaktligen kan ha större behov av gemenskap och kärlek än
trygghet i jämförelse med en annan person. Detta leder i sin tur till att behoven kan se olika ut för 
dem. Dessa aspekter menar Granbom är viktiga att ta hänsyn till som pedagog då denne ska 
motivera människor. Detta kallar Granbom för motivationscentrum, som följaktligen har som 
fokus att individanpassas till människor (ibid.). 

2.4. Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet
KASAM är ett begrepp som Antonovsky (2005) myntade och betyder känsla av sammanhang. 
KASAM kan delas in i tre grundläggande delar – meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 
Inom Antonovsky’s teori är det, enligt oss, viktigt med individanpassning eftersom 
meningsfullheten, begripligheten och hanterbarheten kan se olika ut hos individer. En beskrivning 
av dessa delar följer nedan utifrån Antonovsky’s (2005) teori:

 Med meningsfullhet menas att en person känner en mening och betydelse med det denne 
gör. Denna del av KASAM handlar främst om motivation och benämns som en 
motivationskomponent. Detta påverkas av om en person känner mening i en uppgift och är 
villig att lägga energi och satsa på den. 

 Med begriplighet menar Antonovsky att en person ska känna att denne kan få struktur i sitt 
liv, känna förståelse för det denne gör och varför denne ska göra det. Inom denna del ingår 
begreppen inre och yttre stimuli. Det innebär att en person har förståelse över inre och yttre 
påfrestningar som denne utsätts för i sitt liv. 
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 Den sista delen handlar om hanterbarhet och innebär att en person kan kontrollera olika 
situationer och inre och yttre påfrestningar. Det kan handla om personliga resurser så som 
omgivning, egna kunskaper och färdigheter (ibid.). 

Antonovsky (2005) menar således att meningsfullhet är då en person ser meningen och betydelsen 
med en situation och i och med det ökar sin motivation. Detta kan liknas med vad Lei (2010) tar 
upp om motivation, som menar att det är centralt i en viss situation och styr det slutliga resultatet.
Detta styrs ofta av den inre motivationen som kan ge glädje och inspiration till en uppgift eller 
situation. Antonovskys (2005) teori kan även liknas med vad Brouse, m.fl. (2010) nämner om inre 
motivation. De menar att den inre motivationen bidrar till en ökad inre tillfredställelse i en 
situation. Vansteenkiste, m.fl. (2006) kompletterar med att om en person har en inre motivation 
kan denne känna att situationen är intressant och finner en mening med den, vilket kan öka
motivationen. Således ser både Antonovsky (2005) och de nämnda forskarna (Lei, 2010, Brouse, 
m.fl., 2010 samt Vansteenkiste, m.fl., 2006) vikten i att en person ser meningen med en situation. 
Kan personen känna glädje och tillfredställelse, kan det i sin tur medföra att motivationen ökar. 
Dessa kopplingar grundar sig i att det är betydelsefullt inom Antonovsky’s (2005) teori att se 
meningsfullheten, vilket benämns som en viktig aspekt för att uppnå motivation.

Med begriplighet och hanterbarhet menar Antonovsky (2005) att en person förstår en situation och 
vet hur denne ska hantera den. Detta kan liknas med det Moreno, m.fl. (2010) betonar om att det 
för en lärare är viktigt att instruera sina elever i hur de ska gå tillväga i en situation för att på så vis 
öka förståelsen och motivationen hos dem. Vansteenkiste, m.fl. (2006) kompletterar att om en 
person förstår varför denne ska genomföra en uppgift ökar motivationen i många fall. 
Antonovskys (2005) teori och de nämnda forskarnas (Moreno, m.fl., 2010 samt Vansteenkiste, 
m.fl., 2006) argument kan liknas med varandra. Detta då samtliga anser det viktigt att 
läraren/ledaren förmedlar kunskap och på så vis får personen att begripa och hantera en situation 
på ett bra sätt (ibid.). 

2.5. Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept är ett verktyg som används inom hälso- och sjukvården i samarbete med 
andra aktörer (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007). Det innebär att exempelvis en läkare, 
sjuksköterska eller sjukgymnast skriver ut ett recept på fysisk aktivitet för att förebygga och 
behandla olika sjukdomar och skador (Börjesson, m.fl., 2008). Syftet med Fysisk aktivitet på 
recept är att öka rörligheten hos befolkningen främst hos personer som är inaktiva, i riskzon för 
diabetes, har högt blodtryck, högt kolesterolvärde, psykiska besvär eller liknande (Leijon, m.fl, 
2009). Recepten som skrivs ut ska vara individanpassande gällande både aktivitetsform och 
mängden av denna (Börjesson, m.fl., 2008). En bra hjälp för att öka motivationen kan vara genom 
självregistrering av den fysiska aktiviteten på receptets baksida. Detta kan även underlätta 
uppföljningen av resultatet med den ansvarige (Roos, 2009).

Kallings, m.fl. (2007) beskriver Fysisk aktivitet på recept som en evidensbaserad metod med 
fördelen att den är effektiv och minskar risken för flertalet kroniska sjukdomar och den orsakar 
dessutom inte några biverkningar. De menar att Fysisk aktivitet på recept är en metod som är 
enkel att genomföra, ofta ger goda resultat samt att graden av fysisk aktivitet ökar markant hos 
merparten av FaR-klienterna. Utifrån forskarnas studie går det avläsa att personer med Fysisk 
aktivitet på recept utskrivet kan få en bättre livskvalitet och i och med det få en ökad kondition, 
muskelstyrka samt rörlighet i jämförelse med tidigare (ibid.).

2.6. Motivation och fysisk aktivitet
Utifrån den insamlade forskningen till undersökningen noteras att professionell 
rådgivning/vägledning är en relevant metod att använda för att öka motivationen till fysisk 
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aktivitet hos människor. Detta konstaterar Leijon, m.fl., (2009) som genomförde en studie med 
syfte att se hur Fysisk aktivitet på recept fungerar inom primärvården. Även Korkiakangas, 
Taanila och Keinänen-Kiukaanniemi (2010) fann liknande resultat i sin studie. De genomförde en 
undersökning på människor i medelåldern med syfte att undersöka vad som motiverar och hindrar 
människor i riskzon eller med utvecklad typ 2 diabetes till att bli fysiskt aktiva. De tillägger att 
motivation för fysisk aktivitet för äldre individer uppnås genom regelbunden rådgivning. Med 
rådgivning menas att personerna har ett samtal med en professionell och kunnig person inom 
ämnet. Korkiakangas, m.fl. noterar även att motivationen ofta kan öka genom en påminnelse om 
de positiva effekterna av fysisk aktivitet och goda kostvanor i en hälsovägledning. De menar att en 
diskussion med personen är nödvändig för att diskutera fördelar samt nackdelar med en 
livsstilsförändring. Detta för att stärka personens självförtroende till förändringen (ibid.).
Schelling, Munsch, Meyer, Newark, Biedert och Margraf (2009) genomförde en studie på 
överviktiga och feta personer där syftet var att öka motivationen till fysisk aktivitet. De kom fram 
till att motivationen kan öka om personen får information om att fysisk aktivitet exempelvis kan 
förebygga och minska övervikt och skapa energibalans. Motivationen kan dessutom öka om 
personen får information om hur denne ska gå tillväga för att bibehålla den nya livsstilen (ibid.). 

Kallings, m.fl. (2007) undersökte om Fysisk aktivitet på recept inom primärvården påverkade den 
fysiska aktiviteten samt livskvaliteten sex månader efter utskrivet recept. Forskarna anser att det är 
viktigt att samarbetet mellan olika aktörer fungerar optimalt så att exempelvis en läkare kan vara 
säker på att patienten får hjälp om denne skriver ut Fysisk aktivitet på recept. Detta menas att om 
en person får Fysisk aktivitet på recept utskrivet, men inte får den hjälp denne behöver efteråt, kan 
motivationen minskas eller utebli (ibid.). Utöver detta finns det enligt Schelling, m.fl. (2009) 
andra faktorer som kan minska utövandet av fysisk aktivitet. Några faktorer kan exempelvis vara 
att personen känner sig omotiverad, har bristande kunskaper om fysisk aktivitet, minskad tillgång 
till olika träningscenter, höga kostnader för att träna, tidsbrist och brist på stöd från omgivningen. 
Korkiakangas, m.fl. (2010) tillägger att andra hinder till fysisk aktivitet kan vara bland annat 
väder, årstid och andra intressen. Ytterligare ett hinder kan enligt Lei (2010) vara 
tävlingsinstinkten, som menar att personen jämför sig med andra och på grund av det tappar 
motivationen. Även Leijon, m.fl. (2009) ger exempel på ett hinder som kan uppstå och det var att 
motivationen kan påverkas av vem som uppmuntrar personen till fysisk aktivitet, ett exempel kan 
vara vem som skriver ut Fysisk aktivitet på recept. Forskarna antyder att de patienter som får 
Fysisk aktivitet på recept utskrivet av en läkare eller sjuksköterska får bättre resultat än patienter 
som får det utskrivet av en sjukgymnast. Detta på grund av att de troligtvis känner större allvar i 
om en läkare skriver ut receptet (ibid.).
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3. Problemformulering
Det finns många olika definitioner av motivation och dess innebörd. Inom ämnet finns även olika 
metoder och teorier för att motivera människor (Ahl, 2004) och det har även genomförts forskning 
inom Fysisk aktivitet på recept (Börjesson, m.fl., 2008 samt Leijon, m.fl., 2009). Dock anser vi att
sambandet mellan motivation, Fysisk aktivitet på recept och FaR-ledarnas tankar kring detta bör 
belysas mer och därmed krävs mer forskning inom detta område. 

4. Syfte
Studien syftar till att undersöka vad FaR-ledare anser motiverar FaR-klienter till att öka sin fysiska 
aktivitet. Anledningen till detta är att genom studien öka informationen om sambandet mellan 
motivation, Fysisk aktivitet på recept och FaR-ledarnas tankar kring detta. 

4.1. Frågeställningar
 Vad menar FaR-ledare motiverar FaR-klienter till att öka sin fysiska aktivitet?

 Vilka metoder anser FaR-ledare kan användas för att främja motivationen?

 Vad anser FaR-ledarna som tar emot FaR-klienter om Fysisk aktivitet på recept som 
motivationsfaktor?
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5. Metod
I metoddelen presenteras val av metod, de etiska aspekterna, reliabiliteten och validiteten i 
undersökningen samt hur undersökningen genomfördes. 

5.1. Val av metod
I val av metod diskuteras vilken metod som lämpar sig för undersökningen. Sedan förklaras den 
deskriptiva metoden och dess inspiration i undersökningen.

5.1.1. Kvalitativ undersökning
En kvalitativ undersökning fokuserar på hur människor uppfattar och tänker kring ett visst område
(Trost, 2005) och uppmärksamheten riktas mot hur människor ser och tolkar sin verklighet
(Backman, 1998). Inom den kvalitativa undersökningen kan intervjuer användas och den som 
intervjuar ställer enkla, raka och öppna frågor som kan bidra till berättande och djupa svar. Detta 
kan innebära att intervjuaren får en bred och djup data att arbeta med som denne kan få ut mycket 
av. I undersökningen bearbetas och analyseras datan genom tolkningar av respondentens svar
(Trost, 2005). Under intervjuerna i denna undersökning uppmuntras respondenterna att utförligt 
motivera och beskriva sina svar.

Enligt Gillham (2008) finns det olika typer av intervjuer där en är delvis strukturerade intervjuer. 
Med denna typ av intervju används öppna frågor vilket kan bidra till att riktningen på svaret är 
öppen och svaren kan på grund av detta variera mellan respondenterna. Samma frågor ställs 
dessutom till alla respondenter för att bevara en struktur. Bibehållandet av strukturen möjliggör 
således en analys av likheter och olikheter samtidigt som de öppna frågorna kan bidra till olika 
perspektiv bland respondenterna (ibid.). Genom att använda en kvalitativ metod med delvis 
strukturerade intervjuer kan öppna frågor användas och respondenterna kan själva berätta om sina 
åsikter inom ämnet. Detta kan medföra att respondenterna i denna undersökning med egna ord kan 
berätta vad de anser motiverar FaR-klienterna till att öka sin fysiska aktivitet.

5.1.2. Deskriptiv metod
För att analysera resultatet användes en deskriptiv metod eftersom den exempelvis handlar om 
individers olika åsikter, attityder och processer i livet. Metoden används när forskaren vill få fram 
en berättande bild av ett ämne vilket sker genom att forskaren beskriver och förklarar detta
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Respondenterna i undersökningen uppmanas att beskriva det 
valda ämnet så tydligt som möjligt utefter hur de upplever och känner kring det (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Resultatet som framkommer i en deskriptiv undersökning analyseras, 
diskuteras och tolkas nära sanningen, således utefter respondenternas svar (Ejvegård, 2003). 
Forskaren hanterar det insamlade resultatet som det är och försöker inte manipulera detta genom 
alltför vida tolkningar (Merriam, 1994). Genomförandet av analysen sker genom en noggrann 
uppdelning av vad som anses relevant gentemot syftet. Det resultat som framkommer i en 
undersökning med en deskriptiv metod syftar till att senare kunna användas av människor som är 
insatta i ämnet (Ejvegård, 2003).
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5.2. Etiska överväganden, reliabilitet samt validitet
Etik handlar om de aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i en studie. I en undersökning bör 
fokus läggas på respondenternas rättigheter och respekten för deras fysiska, psykiska och mentala 
välmående. På grund av detta är det viktigt att ta hänsyn till vilka effekter undersökningen kan ha 
på respondenterna. Det är även viktigt att reflektera över respondenternas synpunkter och låta de 
ta del av den information som handlar om deras rättigheter i undersökningen. En forskare måste 
vara grundlig med att ordna tillstånd från respondenten gällande exempelvis videoinspelningar och
citat (Cohen, m.fl., 2007). 

En forskare bör vara observant över huruvida respondenterna kan uppleva intervjun, gällande 
exempelvis stress (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna undersökning kan risken ha minimerats för 
detta genom att intervjufrågorna samt information om undersökningen sändes ut i förväg och 
respondenterna kunde i och med detta förbereda sig. Stressen kan även ha minskats av att 
respondenterna fick bestämma plats och tidpunkt för intervjuerna. Enligt Dalen (2007) kan 
tryggheten öka desto mer och få respondenterna avslappande genom att intervjun inleds med 
lättsamma frågor och de mer centrala frågorna ställs därefter (ibid.). I och med detta inleddes 
intervjuerna i undersökningen med enklare former av frågor. Respondenterna blev väl informerade 
om undersökningens syfte och deras rättigheter till att dra sig ur om de ville. Ytterligare en aspekt 
att ta hänsyn till var att intervjuerna bandades och på grund av detta gavs grundlig information om 
vilka som kommer att ha tillgång till inspelningarna. 

Etiska överväganden genomfördes och beslut togs att respondenternas namn och arbetsplats inte 
nämns i undersökningen. I och med detta fanns förhoppning om att respondenterna kände ökad 
trygghet. Anledningen till detta beslut var att resultatet förmodligen blir mer sanningsenligt om 
respondenterna har vetskapen om att deras identiteter är konfidentiella och att deras svar inte går 
att leda tillbaka till dem. På så vis har de chansen att uttrycka sig som de vill.

Reliabilitet handlar enligt Cohen, m.fl. (2007) om tillförlitligheten i en undersökning och att 
exempelvis alla intervjuer i en undersökning sker under liknande förhållanden. Med detta menas 
att respondenterna får samma förutsättningar under intervjun gällande intervjuplats, tidpunkt och 
att de intervjuas av samma forskare. Om undersökningen har en hög reliabilitet, kan liknande 
resultat framkomma om undersökningen genomförs igen vid ett senare tillfälle och av en annan 
forskare (ibid.). Dock är inte människor i ett statiskt förhållande, utan ingår i processer. Detta 
menas att människor utvecklas, får nya kunskaper och andra tankesätt. Detta kan bidra till att 
resultatet ändras med tiden och reliabiliteten sjunker (Trost, 2005). En intervju som genomförs 
igen vid ett senare tillfälle, kan således få andra resultat eftersom respondenten kan ha mognat och 
ökat sin kunskap inom ämnet (Cohen, m.fl., 2007). Intervjuaren måste dessutom vara väl 
medveten om hur denne ställer sina frågor eftersom det i stor grad kan påverka svaren. Det är 
viktigt att inte ställa ledande frågor, då detta kan resultera i ett svar som respondenten egentligen 
inte hade som avsikt att nämna. Öppna frågor bidrar däremot till att respondenten fritt kan tala 
kring ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom denna undersökning är en kvalitativ studie finns vissa hinder till att uppnå en hög 
reliabilitet. Utifrån ovanstående information kan vi konstatera att reliabiliteten sjunker i och med 
att respondenternas kunskapsområde troligen utvecklas med tiden. Detta kan medföra att om en 
senare studie genomförs och samma frågor ställs, kan resultaten bli annorlunda. Faktorer som kan 
påverka denna utveckling kan vara att exempelvis ämnet utvecklas, som i denna undersökning är 
synen på motivation. En annan faktor kan vara att Fysisk aktivitet på recept vidareutvecklas och 
nya metoder inom detta framkommer. Trost (2005) poängterar att i en kvalitativ undersökning 
deltar oftast få respondenter och kan därför inte representera en större del ur befolkningen.
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Ytterligare en aspekt som kan påverka reliabiliteten kan enligt oss vara respondenternas humör 
och välmående under den dag de intervjuas. Vi kan omöjligt veta vad de upplevt innan 
intervjutillfället. En faktor som däremot höjer reliabiliteten, enligt Trost (2005), är att samma 
frågor ställs till samtliga respondenter. Detta medför att respondenterna får uttrycka sig fritt under 
samma förutsättningar och frågor. Dessa aspekter togs hänsyn till i denna undersökning.

Validitet betyder förenklat giltighet och med det menas hur relevant och sanningsenlig den 
insamlade datan är i förhållande till undersökningens syfte (Cohen, m.fl., 2007). Det är därför 
viktigare att se över undersökningens innehåll och syfte, än den lämpliga metoden. Detta för att 
innehållet ska överensstämma med den tänkta undersökningens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). 
I denna undersökning har innehållet noga granskats gentemot syftet då ingen irrelevant 
information ska förekomma. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det av stor vikt att ständigt 
kontrollera och ifrågasätta innehållet i undersökningen, från början till slut. En hög validitet kan
enligt Cohen, m.fl. (2007) uppnås genom ärlighet och noggrannhet samt att en lämplig metod 
använts för att få fram ett relevant resultat. I en kvalitativ undersökning bör validiteten inte ses 
som ett tillstånd utan hellre på ett kontinuum. En undersökning har således inte en bestämd 
validitet utan snarare en viss grad av validitet (ibid.). 

5.3. Genomförande
Här nedan presenteras hur urvalet av respondenterna till undersökningen genomfördes och därefter 
en beskrivning av hur fullföljandet av intervjuerna gick till. 

5.3.1. Urval av respondenter
Inför valet av respondenter bestämdes ett icke-slumpmässigt urval som enligt Cohen, m.fl. (2007)
innebär att undersökningen inriktar sig på en viss grupp inom samma yrkesområde. I en 
undersökning med ett icke-slumpmässigt urval är respondenterna ofta relativt få och dessa 
undersökningar kan då inte representera en hel befolkning. Urvalets syfte är istället att 
representera en viss grupp och diskutera deras enskilda åsikter. Inom ett icke-slumpmässigt urval 
finns olika typer av metoder för insamling och en av dem är ändamålsenlig insamling. Denna 
insamling syftar till att respondenterna utses av forskaren utefter det centrala kunskapsområdet för 
undersökningen (ibid.).

I sökandet efter respondenter till denna undersökning användes broschyrer över olika 
träningscenter som tar emot klienter som fått Fysisk aktivitet på recept utskrivet. Genom dessa 
broschyrer påträffades de ansvariga personerna inom Fysisk aktivitet på recept och tretton stycken 
av dem kontaktades via e-post (se bilaga 10.1.). På broschyrerna påträffades sjutton ansvariga 
personer, men endast de som arbetade på ett träningscenter med varierande aktiviteter 
kontaktades. Detta då vi tror att de har relevant information för just denna undersökning. Av dessa 
tretton personer var tre stycken villiga att delta i studien. Dock deltog två respondenter från 
samma träningscenter i en av intervjuerna, vilket medförde att undersökningen innehöll fyra 
respondenter. Två av dessa respondenter har en högskoleutbildning inom området hälsa och 
resterande två är gyminstruktörer. Samtliga har erfarenheter inom Fysisk aktivitet på recept. 

5.3.2. Intervjuernas genomförande
Respondenterna fick själva bestämma tidpunkt och plats för intervjuerna. Samtliga intervjuer 
genomfördes på en avskiljd plats på deras arbete och under dagtid. För att förbereda dem inför 
intervjuerna sändes information om undersökningen, samt intervjufrågorna, ut i förväg. Innan 
intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om undersökningens syfte, att de kunde dra 
sig ur om de ville samt att inga namn och företag nämns i undersökningen. De informerades även 
om att de flesta frågor var öppna och att svaren då gärna fick motiveras. Under intervjuerna 
användes en bandspelare, efter respondenternas tillåtelse, detta då Dalen (2007) rekommenderar 
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användandet av det i intervjuundersökningar eftersom det kan underlätta den senare bearbetningen 
då respondenternas egna ordval framkommer (ibid.). Utöver detta fördes anteckningar på 
intervjuarnas tolkningar och reflektioner. Dessa anteckningar utgjorde även en säkerhet om 
problem skulle uppstå med tekniken. Under samtliga tre intervjuer deltog vi båda forskare, men 
det var samma person som intervjuade, detta för att höja reliabiliteten. Den andra forskaren deltog 
i syfte att föra anteckningar. Intervjufrågorna ställdes och förklarades mer ingående om så 
behövdes och respondenterna fick fritt berätta med egna ord och reflektioner utefter frågorna.

5.3.3. Bearbetning av intervjuerna 
Efter intervjuernas genomförande transkriberades respondenternas svar genom att det lyssnades på 
inspelningarna och anteckningar genomfördes på allt som sades. Därefter bearbetades texterna och 
samband mellan dem söktes. Sedan sammanfördes respondenternas intervjusvar till en mer 
enhetlig text i resultat och analys. Svaren analyserades sedan och delades in i olika underrubriker 
som vi ansåg relevanta för undersökningen.
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6. Resultat och analys
Här nedan presenteras en sammanställning utefter relevanta aspekter i undersökningen av tre 
intervjuer med fyra olika respondenter. I intervjuerna medverkade tre kvinnor och en man och i
intervju nummer tre medverkade två respondenter.

6.1. Presentation av respondenterna
Respondent ett har en högskoleutbildning inom området hälsa och är i dagsläget, 2011, leverantör 
av aktiviteter inom friskvården. Hon har tagit emot klienter med Fysisk aktivitet på recept sedan 
ett år tillbaka. Hennes uppgift är att ta emot klienter som fått Fysisk aktivitet på recept utskrivet 
och motivera dem till att bli fysiskt aktiva, dock genomförs uppföljningen av en annan person. 
Tidigare arbetade hon på en annan arbetsplats i tretton år där hon skrev ut Fysisk aktivitet på 
recept.

Respondent två är sedan 2006 ansvarig för klienter med Fysisk aktivitet på recept på sin 
arbetsplats och tar emot cirka två till tre FaR-klienter i veckan. Hon har ingen utbildning inom
Fysisk aktivitet på recept, men har en utbildning som gyminstruktör.

Respondent tre (man) och fyra (kvinna) utbildade sig till FaR-ledare år 2010, men har innan det 
arbetat med Fysisk aktivitet på recept sedan två till tre år tillbaka. Respondent fyra hade innan sin 
FaR-utbildning ansvaret för Fysisk aktivitet på recept då hon läst om detta i sin tidigare 
högskoleutbildning med inriktning på hälsa. Respondent tre har en utbildning som gyminstruktör. 
De berättar att år 2009 tog de emot cirka femton klienter med Fysisk aktivitet på recept och 2010 
var det tjugofem stycken. Hittills, år 2011, i början av april har de redan tagit emot femton FaR-
klienter.

6.2. FaR-ledares tankar kring vad som motiverar FaR-klienter till ökad fysisk
aktivitet
Enligt respondent ett är det viktigt att FaR-klienten känner att någon bryr sig om denne och får 
bekräftelse att hon/han är på rätt väg. Detta på grund av att personen inte ska falla tillbaka i gamla 
vanor. Hon anser även att det är viktigare att FaR-klienten rör på sig i någon form av fysisk 
aktivitet, än att vara inaktiv. Hon menar således att FaR-klienten ska tycka att aktiviteten är 
tillfredställande och rolig och då spelar det ingen roll vilken aktivitet som genomförs. Respondent 
ett nämner att snabbkurser där de lovar en stor viktnedgång snabbt, strider mot alla hennes 
principer. Dock kan hon förstå konceptet eftersom de flesta studier, enligt henne, pekar på att en 
snabb viktnedgång i början ger bra resultat och ökad motivation. Motivationen kan avta om FaR-
klienten endast minskar ett gram i vikt per vecka och kan leda till att denne avbryter 
förändringsarbetet. Respondent två menar att många av FaR-klienterna ökar sin rörlighet och 
värdena i kroppen förbättras under kort tid. Detta ser hon som en fördel då många av FaR-
klienterna blir mer motiverade när de märker av resultat fort. Detta medför att de finner motivation 
till att fortsätta vara fysiskt aktiva.

Respondent två nämner att hennes intresse för att arbeta med Fysisk aktivitet på recept grundar sig 
i att hon själv haft mycket problem med värk sedan tonåren. Hon anser i och med det att hon vet 
hur det känns och vad som fungerar eller inte i rehabiliteringssyfte. Hon anser att första intrycket 
är oerhört viktigt och att en FaR-ledare måste ta sig tid och finna någonting som passar för varje
FaR-klient. För att FaR-klienten ska känna sig trygg vid mötet med FaR-ledaren anser hon det 
viktigt att vara förberedd och visa sig hjälpsam, annars tappar många av dem troligtvis 
motivationen. Respondent två berättar:
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För att motivera FaR-klienterna är jag mig själv och visar att jag älskar att vara 
fysiskt aktiv. Jag hoppas att det smittar av sig i mitt sätt när jag pratar och ger tips 
och råd. Jag försöker såklart vara en god förebild. Jag tror att om jag talar om att 
jag lyckats hålla mig i form fast jag haft ont i tio år så ökar chansen till att FaR-
klienten också får målet att klara av att ta sig fram i livet.

Respondent tre och fyra berättar att de inte särbehandlar FaR-klienterna i jämförelse med övriga 
gym-klienter. Respondent tre förtydligar detta med att de alltid har en annan tanke bakom arbetet 
med FaR-klienterna, men menar samtidigt att de inte ska särbehandlas på grund av deras recept. 
Han menar att detta kan vara nedvärderande för FaR-klienten och att denne bör få samma känsla 
och förutsättningar som övriga klienter i gymmet. Han nämner även att en FaR-ledare måste vara 
ödmjuk i sitt yrke och anpassa sig efter FaR-klientens förkunskaper. Med detta menas att FaR-
ledaren har i åtanke att vad som är självklart för denne kanske inte är det för FaR-klienten.
Respondent fyra tillägger att FaR-klienterna kan behöva extra stöd eftersom de vanligen varit 
inaktiva eller haft ett långt uppehåll från fysisk aktivitet. Respondent tre kompletterar med: ”ett 
stöd, mentalt stöd, det är en bra motivering”.

Respondent tre påpekar även att många av FaR-klienterna har fördomar om att det endast är 
”kroppsbyggare” i gymmet och denna bild försöker han ändra på då de följer mottot: ”kom som 
du är”. Han försöker även lyfta fram den sociala aspekten inom fysisk aktivitet då han anser det 
väldigt viktigt. Han anser att själva typen av fysisk aktivitet inte är det centrala, utan att FaR-
klienten ska må bra och vara fysiskt aktiv av den anledningen. Detta menar han är individuellt och 
att de tillsammans kan hitta en lösning till detta, ingen FaR-klient får vara självklar då alla är 
unika.

6.3. FaR-ledares metoder för att främja motivation
Enligt respondent ett skrivs det i många fall ut recept på gym utan att personen i fråga anser det 
roligt att vara på ett gym. Då försöker hon ta reda på vilka mål FaR-klienten har och sedan leda in 
denne till aktiviteter som anses roliga och tillfredställande istället. Dock kan FaR-klienten med
tiden förändra sitt förhållningssätt till aktiviteten och tillslut finna den rolig. Med detta menar hon 
att fördomar gällande en aktivitet med tiden kan förändras till nya positiva tankesätt. Detta kan 
bland annat ske genom att FaR-ledaren introducerar gymmet och på så sätt förhoppningsvis 
avdramatiserar miljön. I arbetet som FaR-ledare är det enligt respondent ett svårt att inte lägga för 
mycket ansvar på sig själv då denne hjälper en FaR-klient. Detta ansvar kan ofta komma från FaR-
ledaren själv eller från FaR-klienten som kanske anser att FaR-ledaren ska ta hand om dennes 
problem. Respondent ett poängterar även att den som skrivit ut receptet naturligtvis har en tanke 
bakom det, men i många fall kan detta individanpassas i stor grad utefter deras mål. Även 
respondent två betonar vikten av att se över vad FaR-klienterna har för mål med sin fysiska 
aktivitet. Hon börjar alltid gå igenom målen tillsammans med FaR-klienterna eftersom arbetet 
framåt kan bli mycket lättare då. Även respondent fyra berättar att de tillsammans med FaR-
klienterna sätter upp mål utefter vad de vill och är ute efter. Respondent tre kompletterar detta med 
att vissa FaR-klienter kan behöva hjälp på vägen att finna sina mål, de kan då rekommendera
traditionella mål som att må bra. Detta kan visa sig genom att FaR-klienten får känna efter hur 
denne mår nu och sedan jämföra två till tre månader senare. Enligt respondent tre är det även 
viktigt att målen inte är för höga då det kan verka avskräckande. Han ger ett exempel på att om en 
FaR-klient kommer och säger att denne ska springa en löpartävling på en viss tid för första gången 
är det bra om FaR-ledaren rekommenderar mer realistiska mål så som att endast börja springa.

Respondent ett noterar att FaR-klienterna kan ha olika förutsättningar i sin fysiska aktivitet. Hon 
tar upp som exempel att om det kommer en FaR-klient med en idrottsskada kan denne fortfarande 
ha motivationen till fysisk aktivitet kvar, vilket gör motivationsarbetet lättare för FaR-ledaren. Om 
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det däremot är en person som varit inaktiv i många år kan motivationsarbetet vara mer krävande 
för FaR-ledaren eftersom denne troligtvis behöver mer stöd. Enligt respondent ett kan det finnas 
risk att vissa FaR-klienter vill mer än de klarar av från början i en livsstilsförändring. Detta kan 
leda till att de utför fysisk aktivitet på för hög nivå med konsekvensen att motivationen kan avta.
Med detta i åtanke menar hon att om en person varit inaktiv under lång tid är det viktigt att börja 
på en låg nivå för att motivera denne till fysisk aktivitet.

Respondent två berättar att hon inför vissa möten läser på inför kommande situation. Hon påpekar 
att sjukgymnasten bestämmer formen av fysisk aktivitet och hon följer direktiven från denne, dock 
ändrar hon övningarna ibland om hon finner någonting annat som passar bättre. Det står på 
recepten vilken aktivitet som ska utföras, men hon ser det som sin uppgift att individanpassa 
aktiviteten efter FaR-klientens önskemål och vilja. Oftast är recepten redan individanpassade, men 
ibland kan hon märka att aktiviteten gör FaR-klienten osäker och omotiverad. Respondent två kan 
då leda FaR-klienten till en annan form av fysisk aktivitet som denne känner sig mer trygg i. Hon 
menar att det centrala inom fysisk aktivitet är att det ska vara roligt.

Respondent tre noterar att den kunskap en FaR-ledare vid ett tillfälle lärt sig inte alltid kommer 
vara aktuell, detta då FaR-ledaren måste individanpassa sina metoder till varje FaR-klient. Han 
berättar:

Vi (respondent tre och fyra) är väldigt aktiva med att röra oss bland våra FaR-
klienter och det gör vi för att de inte ska känna att det blir ett stort steg att fråga 
oss om någonting. Vi presenterar oss dagligen och tillslut smälter vi in i deras bild 
av fysisk aktivitet så att det är en självklarhet att fråga oss om de har några 
funderingar. Det gör vi för att FaR-klienterna ska känna sig bekväma med vår roll 
som kunniga inom området.  Det tycker jag är viktigt för att hålla dem motiverade.

Respondent två anser det viktigt att följa upp FaR-klienterna för att se hur det gått och om de 
känner att de är på rätt väg. I sitt arbete försöker respondent två leda och motivera sina FaR-
klienter och efter avslutad introduktion anser hon det viktigt att fråga klienterna hur den fysiska 
aktiviteten gått. Dock påpekar hon att uppföljningar sker för sällan i hennes arbete. Respondent ett 
har arbetat med Fysisk aktivitet på recept under många år och enligt hennes erfarenheter är 
uppföljning oerhört relevant för motivationen. Respondent fyra berättar att de följer upp FaR-
klienterna i gymmet och att detta kan anses motiverande för många då de inte bara träffas en gång 
och sedan överges. FaR-klienten är då medveten om att denne följs upp och har då chans att fråga 
om någonting känns fel eller inte fungerar. Som FaR-ledare är det således viktigt att ha ständig 
kontakt med FaR-klienterna och finnas där om de tappar motivationen eller får för höga tankar i 
sin tro om sin fysiska kapacitet. Respondent ett berättar:

Det är framförallt uppföljning som motiverar. Ibland kan det stå tolv månader till 
uppföljning på receptet. De flesta FaR-klienterna klarar inte av att vänta i tolv 
månader till att en sköterska ska ringa upp, eftersom de då har alla möjligheter i 
världen att skjuta det framför sig till exempelvis nästa höst. Det är min tanke och 
därför försöker jag alltid ha uppföljning redan efter två månader.

Respondent ett anser att FaR-klienten då hinner reflektera över att konditionen troligtvis ökat och 
att denne fått bättre balans och funktionsmässigt klarar mer. Sedan kan det vara lämpligt med en 
telefonuppföljning efter sex och tolv månader, då motivationen troligtvis fallit tillbaka lite. Detta 
för att uppmuntra FaR-klienten till fortsatt fysisk aktivitet. Respondent tre betonar även att om det 
går för lång tid innan uppföljningen kan FaR-klienten ha ändrat sitt tankesätt om fysisk aktivitet 
helt. Det gäller därför att FaR-ledaren finns där och leder in denne på rätt spår med exempelvis 
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realistiska mål. Dock kan det vara svårt att sänka FaR-klienternas mål utan att få dem att tappa 
intresse för fysisk aktivitet.

6.4. FaR-ledares tankar kring Fysisk aktivitet på recept som motivationsfaktor
Respondent ett anser att det är väldigt bra att Fysisk aktivitet på recept finns och att användandet
av det ökar. Hon anser att Fysisk aktivitet på recept är ett mycket bra och motivationshöjande 
redskap. Detta genom att det är självregistrerande på ett väldigt enkelt sätt och FaR-klienten kan 
själv markera när denne varit fysiskt aktiv. FaR-klienten får då högre motivation när denne ser att 
markeringarna ökar. Det centrala är att självregistreringen är enkel att använda och förstå.

Respondent ett anser att användandet av Fysisk aktivitet på recept hos läkarna bör öka inom 
sjukvården då läkarens ord i många fall påverkar i större grad än exempelvis sjuksköterskan. Ett 
hinder i detta fall tror respondent ett kan vara att personer inom sjukvården inte har tid att 
diskutera förändringen, vilket krävs för att motivationen till förändringen ska öka. Respondent 
fyra berättar:

Vissa FaR-klienter blir motiverade av att få recept på fysisk aktivitet, alltså att 
själva receptet motiverar. Detta beror även på hur duktig den som skriver ut 
receptet är och hur pass bra den skriver receptet gällande träningsupplägget. Om 
en läkare skriver ut ligger det mer tyngd i vad han säger. Så det kan vara 
tillräckligt motiverande för vissa, men det är ju väldigt individuellt vad som 
motiverar.

Respondent ett anser att Fysisk aktivitet på recept är viktigt och att användandet bör vara en 
självklarhet. Dock kan det genomföras i kombination med exempelvis mediciner om så behövs. 
Hon anser det bättre med skriftliga recept än muntliga, eftersom muntliga i större grad kan 
ignoreras. Vid skriftliga recept sker en uppföljning där de får visa på receptet att de har varit 
fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet på recept hjälper följaktligen FaR-klienten att hålla ambitionen för 
fysisk aktivitet på en lagom nivå. 

Med tanke på att FaR-klienterna oftast är nöjda med Fysisk aktivitet på recept anser respondent 
två att det är ett bra koncept. Dock förstår hon inte varför många av FaR-klienterna inte sökt upp 
en träningsanläggning tidigare. Hon ger sig själv som exempel, att då hon får ont ryggen vet hon 
att hon är svag och behöver träna upp den och går till gymmet. Hon anser att om en person har 
värk bör denne självmant ta sig iväg och utöva fysisk aktivitet. Hon förstår inte dem som blir 
glada över ett recept på fysisk aktivitet, med åsikten att de alltid varit välkomna till 
träningsanläggningen. Samtidigt poängterar hon att dessa människor antagligen inte kommit hit 
utan recepten. 

Respondent tre anser att Fysisk aktivitet på recept är genialiskt med tanke på att medicineringen 
minskas eller avlägsnas och byts ut mot fysisk aktivitet. Han menar att människor likaväl kan 
utöva fysisk aktivitet och känna att de får en bättre effekt än vid medicinering. Med medicinering 
kan personer i många fall fortsätta att vara inaktiva, men med hjälp av Fysisk aktivitet på recept 
har de lättare att komma igång vilket ger mycket mer för personerna. Respondent tre berättar att 
många av FaR-klienterna likaväl skulle kunna komma och söka en egen instruktion tidigare, då de 
ofta har motivationen och tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet, men istället har de fått recept 
utskrivet. Detta medför att dessa FaR-klienter blir enklare att motivera eftersom de inte har lika 
stort behov av hjälp.
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6.5. FaR-ledares tankar kring inre respektive yttre motivation
Respondent ett menar att FaR-ledarens uppgift är att väcka FaR-klientens inre drivkraft. Detta är 
inte en lätt uppgift då det är svårt att ändra på ett helt tankesätt och förhållningssätt hos en person. 
Om FaR-klienten inte vill göra en förändring och känner sig omotiverad kommer arbetet bli svårt.
Enligt respondent ett blir arbetet till att bli fysiskt aktiv lättare om FaR-klienten har en inre 
motivation. Dock menar hon att det oftast ingår både inre och yttre motivation i ett 
förändringsarbete. Hon ger exempel på en kvinna som behövde bli starkare i ryggen på grund av 
dålig hållning, men samtidigt ville hon förbättra utseendet på sina axlar. Respondent ett menar att 
den yttre motivationen inte är den viktigaste, men att den är mer konkret och lättare att mäta. Hon 
försöker fokusera mer på den inre motivationen i sitt arbete genom att börja fråga sina FaR-
klienter om de verkligen vill göra en förändring och varför de vill göra den. Hon tror att de flesta 
har en inre motivation, det gäller bara att finna den.  

Tidigare då respondent två arbetade med en mer generell målgrupp, träffade hon ofta personer 
med yttre motivation, med exempelvis målet viktnedgång. Generellt har FaR-klienter i större mån 
inre motivation i fokus då de exempelvis vill stärka sin kropp. Hon tar oftast emot äldre människor 
och menar att dem inte är lika utseendefixerade som yngre kan vara. På grund av detta anser hon 
att de i större utsträckning har inre motivation eftersom deras mål hellre kan vara att må bra. Hon 
poängterar att hon självklart blir glad om FaR-klienterna kommer och säger att de lyckats med en 
viktminskning, men att fokus ligger på den inre motivationen, så som att det ska vara roligt att 
vara fysiskt aktiv.

Respondent fyra nämner att alla FaR-klienter har olika inre och yttre motivation, men hon anser 
att det i flesta fall handlar om att uppmärksamma den inre motivationen då den i större mån 
bibehålls. Den yttre motivationen kan ofta handla om utseendemässiga mål, så som 
viktminskning. Denna motivation bibehålls sällan då de vanligen upptäcker att det är svårt att nå 
målen.

6.6. FaR-ledares tankar kring meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet
Respondent ett anser att innebörden med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är oerhört 
viktig. I hennes arbete anser hon det viktigt att undersöka FaR-klienternas tankar kring fysisk 
aktivitet. Hon anser det väldigt viktigt att FaR-klienten är delaktig i arbetet och förstår varför 
denne gör det han/hon gör. Hon poängterar att det handlar om helheten med att bland annat få in 
den fysiska aktiviteten i vardagen. Även respondent två ser vikten i att FaR-klienterna förstår, 
begriper och ser meningen i en livsstilsförändring. Hon ser sig själv som en noggrann person som 
inte ger sig innan FaR-klienten förstår vad denne ska göra. Hon ger exemplet att om en FaR-klient 
besöker gymmet och det är mycket teknik i vissa övningar är det extra viktigt att vara tydlig och 
förklara på ett individanpassat och detaljerat sätt. Detta ser hon vikten i då hon tror att om de inte 
förstår övningarna tappar de så småningom motivationen.

Respondent tre menar att det centrala i en övning är att begripa och hantera den på ett bra sätt för 
att förebygga en skada. Det är även viktigt att FaR-klienten lär sig en övning på rätt sätt från 
början då det kan vara svårt att förändra detta sedan. Har en FaR-klient lärt sig en övning på 
felaktigt sätt kan det vara svårt att ändra dennes tankesätt. Han menar att många övningar blir 
lättare om FaR-klienten genomför dem på sitt eget vis då denne kanske fuskar i övningen. Ska 
FaR-klienten sedan lära sig övningen på rätt sätt kan det kännas tyngre och denne orkar färre 
repetitioner, vilket kan medföra att motivationen minskar och det blir inte lika roligt. Med tanke på 
denna aspekt är det enligt respondent tre lättare att hjälpa en FaR-klient, då de oftast kommer med 
ett öppet sinne till FaR-ledaren då deras tidigare erfarenheter vanligen inte är så stora. Respondent 
fyra kompletterar med att det är viktigt att FaR-klienten vet vad, varför och hur denne ska gå 
tillväga. Kunskaperna FaR-klienten besitter efter introduktion gällande fysisk aktivitet kan i 
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många fall verka motiverande. Hon säger att det ”tänds ett ljus” hos FaR-klienten då denne förstår 
vikten av att vara fysiskt aktiv och hur allt hänger ihop.

6.7. FaR-ledares tankar kring kopplingen mellan motivation och att FaR-klienten 
känner trygghet och tillit
Respondent ett anser att det finns en stor koppling mellan motivation och trygghet. I hennes 
tidigare arbete skapade hon en relation till sina FaR-klienter, vilket gjorde att de litade på henne 
och hennes omdöme. I dagsläget ringer hon till sina FaR-klienter och för in dem i en relevant 
aktivitet eller verksamhet och sedan är det upp till någon annan att följa upp dem. Hon träffar dock 
vissa av FaR-klienterna och då anser hon det viktigt att de trivs med henne. FaR-klienterna skulle 
inte gå till någon som de inte trivs med eftersom de ofta lämnar ut en del av sig själva när de vill 
göra en förändring. Det är dessutom väldigt viktigt att FaR-klienterna tror på idén kring Fysisk 
aktivitet på recept. 

Respondent två anser att det finns en koppling mellan motivation och att FaR-klienten känner 
trygghet och tillit till FaR-ledaren. Hon poängterar på så vis vikten av att FaR-ledaren är förberedd 
inför mötena med FaR-klienterna. Hon anser det även viktigt att FaR-ledaren visar sig hjälpsam 
eftersom FaR-klienten oftast kommit till henne på grund av att hon/han behöver hjälp i arbetet till 
att öka dess fysiska aktivitet.

Respondent tre och fyra anser att tryggheten och tilliten spelar stor roll i utvecklingen av fysisk 
aktivitet. Respondent tre citerar: ”Det är ju en summering av det hela. Otroligt viktigt. Tillit är 
allting”. De båda respondenterna nämner att genom en hög grad av tillit ökar motivationen för 
FaR-klienten att utveckla sig själv. De brukar dessutom erbjuda samtal och visning av lokalerna i 
syfte att öka tryggheten hos FaR-klienterna. Detta då de ser vikten av att FaR-klienterna känner 
sig säkra i lokalerna och med hela träningskonceptet. Respondenterna försöker således underlätta 
för FaR-klienterna i så stor grad som möjligt, vilket fått positiv respons. För att öka tryggheten 
ytterligare kompletterar respondent tre med:

Det är svårt att säga hur man ska göra för att motivera en FaR-klient, för det är så 
olika hela tiden. Det gäller att hitta många roller i sig själv för att gestalta alla 
former av trygghet. Kommer det exempelvis en blyg FaR-klient gäller det att 
anpassa sig efter den. Det ger ju samtidigt en bra utveckling hos sig själv att 
bemöta människor och vi lär oss hur vi ska nå ut till människor.
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7. Slutsatser
För att motivera en FaR-klient till att öka sin fysiska aktivitet var samtliga respondenter eniga om 
att nedan nämnda aspekter är viktiga att ta hänsyn till:

 Mål – Respondenterna anser det viktigt att tillsammans med FaR-klienten gå igenom vilka 
mål denne har med sin fysiska aktivitet. Målen kan bidra till att motivationen ökar och 
arbetet inom livsstilsförändringen underlättas. Det gäller att inte sätta upp för höga mål 
eftersom det kan bidra till att FaR-klienten tappar motivationen. 

 Trygghet och bemötande – Det framkommer i intervjuerna att vikten ligger i att FaR-
klienten känner trygghet och tillit till FaR-ledaren, lokalerna och till tanken kring Fysisk 
aktivitet på recept. Respondenterna anser att en FaR-ledares bemötande kan påverka FaR-
klientens känsla av trygghet. Utan trygghet och ett bra bemötande finns risken att FaR-
klienten tappar motivationen.

 Förståelse – Respondenterna poängterar att det är viktigt att FaR-klienten förstår varför 
denne bör vara fysiskt aktiv. Respondent fyra nämner även att kunskap hos FaR-klienten 
kan vara motiverande i sig. Alla är eniga om att FaR-klienten kan tappa motivationen om 
denne inte förstår vikten av att vara fysiskt aktiv eller att klara en annan uppgift i livet.

 Individanpassning – Samtliga respondenter anser att fokus hos FaR-ledaren bör ligga i att 
individanpassa motivationsarbetet. Detta i exempelvis aktiviteter, beskrivningar av olika 
övningar och mål. Alla FaR-klienter har olika förutsättningar som FaR-ledaren bör ta 
hänsyn till.

 Uppföljning – Återkommande i alla tre intervjuer är vikten av att ha uppföljningar på 
motivationsarbetet. Uppföljningarna bör ske efter två månader enligt respondent ett
eftersom FaR-klienten själv kan upprätthålla sin motivation under den tiden. Enligt 
respondent tre får det inte gå för lång tid mellan uppföljningarna då FaR-klienten kan 
ändra sitt tankesätt om det gått för lång tid. På grund av detta är det viktigt med ständig 
kontakt mellan FaR-ledare och FaR-klient. 
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8. Diskussion
Diskussionen börjar med en metoddiskussion där det reflekteras över valet av metod och 
respondenter i undersökningen samt användandet av en deskriptiv metod. Därefter diskuteras 
resultatet och sambandet mellan respondenternas svar kopplat till den tidigare forskningen i 
bakgrunden. 

8.1. Metoddiskussion
Metoddiskussionen inleds med en diskussion angående val av metod och därefter diskuteras 
respondenternas förutsättningar i undersökningen. Slutligen diskuteras respondenternas 
erfarenheter och utbildningar gällande Fysisk aktivitet på recept och den deskriptiva metodens 
inspiration till undersökningen.

8.1.1. Val av metod
Valet av att använda en kvalitativ metod och i och med det delvis strukturerade intervjuer var 
passande till denna undersökning, eftersom vi fick ut berättande och relativt djupa svar från 
respondenterna. Dock bidrog användandet av öppna frågor till att respondenterna ibland kunde ge 
irrelevant information som exempelvis hur de arbetar med sina övriga klienter, således inte FaR-
klienterna. I efterhand då vi såg svaren från respondenterna reflekterade vi över att de två frågorna 
om meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet samt trygghet kopplat till motivation var 
ledande frågor. Dessa frågor kan ha bidragit till att respondenterna inte fick möjlighet att reflektera 
fritt kring svaren eftersom de ställdes som ja/nej-frågor. Den sistnämnda frågan om trygghet 
kopplat till motivation ställdes som en följdfråga under intervju ett vilket bidrog till att det inte 
reflekterades kring om frågan var ledande vid det tillfället. Med tanke på att alla respondenter ska 
ges samma förutsättningar ställdes samma fråga även vid intervju två och tre.

Hade vi fått möjligheten att genomföra denna undersökning på nytt, hade vi övervägt att använda 
oss av fokusgrupper. Med fokusgrupper menas att respondenterna sitter samlade i en gruppintervju 
och diskuterar det valda ämnet med varandra. Det är diskussionerna i fokusgruppen som bidrar till 
resultatet i undersökningen (Cohen, m.fl., 2007). Vi tror att denna metod hade kunnat bidra till ett 
djupare resultat eftersom respondenterna då hade haft möjligheten att diskutera olika metoder och 
tankesätt med varandra. 

8.1.2. Respondenternas förutsättningar
Vi reflekterade över om valet att inte nämna namn och arbetsplatser i undersökningen påverkade 
resultatet. Vi undrar om respondenterna svarat annorlunda om detta skulle nämnts i 
undersökningen. Vi hade förhoppningar om genom valet att inte nämna namn och arbetsplatser 
skulle få respondenterna att känna ökad trygghet under intervjuerna. Dock tror vi inte att 
tryggheten påverkades i så stor grad av detta val eftersom ämnet, enligt oss, i de flesta fall inte 
anses känsligt att diskutera. En annan reflektion från oss, var om läsarna skulle finna det intressant 
att ha kännedom om dessa faktorer hos respondenterna. Detta då läsarna kan dra egna slutsatser 
om respondenterna var lämpade för denna undersökning och lättare kan ta till sig informationen 
om de vet vilka respondenterna är. Med detta menar vi att läsaren kan känna en ökad samhörighet 
om denne exempelvis vet arbetsplatsen hos respondenterna.  

Intervjuerna genomfördes efter respondenternas villkor, med exempelvis tid och plats eftersom vi 
hade förhoppning om att detta ökade tryggheten. Av samma anledning sändes frågorna till 
intervjun ut i förväg till respondenterna. Trots detta verkade en av respondenterna nervös då denne 
skrivit stödord innan och förlitade sig på dessa. Respondenten lät även nervös i sitt tal. Någonting 
som antagligen ökade tryggheten under den sista intervjun var att de var två stycken och kunde ge 
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stöd åt varandra. I och med detta hade inte alla respondenter samma förutsättningar i 
undersökningen, alternativet hade således varit att intervjua respondent tre och fyra separat. Vi
reflekterade över om detta påverkade resultatet då de möjligen kan ha influerat varandra i deras 
tankegångar. Dock tror vi inte att detta påverkade resultatet nämnvärt eftersom båda hade 
erfarenhet kring Fysisk aktivitet på recept och säkerligen skapat sig egna åsikter kring detta.

8.1.3. Utbildningar och erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept hos respondenterna
Som tidigare nämnt har två av respondenterna högskoleutbildning inom området hälsa och
resterande två är gyminstruktörer. Erfarenheterna skiljer även med hur länge respondenterna 
arbetat med Fysisk aktivitet på recept då en arbetat i fjorton år, en annan respondent i fem år och 
resterande två respondenter har tre till fyra års erfarenhet. Vi frågar oss om hur detta kan ha 
påverkat resultatet i undersökningen. Vi reflekterade över om deras olika utbildningar och 
erfarenheter bidrog till ett bredare och mer givande resultat då alla kan ha olika syn på vad som 
motiverar. Samtidigt reflekterar vi över om detta påverkade resultatet negativt eftersom 
respondenterna med mindre erfarenhet kanske hade färre tankar och reflektioner kring ämnet. 

8.1.4. Deskriptiv metod
Det var en fördel att inspireras av den deskriptiva metoden med tanke på att resultatet således 
kunde beskrivas och tolkas i viss mån. Detta då deskriptiva metoder ofta inriktar sig på 
människors åsikter, attityder samt processer i livet (Cohen, m.fl., 2007). I denna undersökning 
fångas respondenternas åsikter via intervjuer, dess tankar kring attityder i yrket samt mot FaR-
klienterna. Olika processer i livet speglas i livsstilsförändringarna hos FaR-klienterna och tankarna 
kring detta. Valet att använda en deskriptiv metod har även medfört att en berättande bild kunde 
formas av ämnet. Detta sker genom respondenternas svar under intervjuerna samt hur vi beskriver,
förklarar och tolkar detta i texten. 

Syftet med denna undersökning var att undersöka vad FaR-ledarna anser motiverar FaR-klienter 
till ökad fysisk aktivitet. På grund av detta var det en fördel med en deskriptiv metod eftersom 
respondenterna uppmanades att beskriva ämnet kring deras egna åsikter och tankar. Resultatet från 
intervjuerna kunde sedan analyseras, diskuteras och tolkas nära respondenternas svar och 
följaktligen deras personliga sanning. Resultatet tolkades på en låg nivå för att våra tankar och 
värderingar kring ämnet inte skulle speglas i så stor grad. I undersökningen fokuseras det istället 
på att respondenternas svar framkommer på ett sanningsenligt och relevant sätt. 

När en deskriptiv metod används är meningen att resultatet i undersökningen ska komma till 
användning av personer som är intresserade eller insatta inom ämnesområdet. Denna 
undersökning syftar därför till att personer som arbetar med Fysisk aktivitet på recept ska kunna ta 
del av den. Genom detta har vi förhoppningar om att de kan utveckla sitt motivationsarbete och 
sina tankar kring detta. Metoderna som framkommer i resultatet kan redan vara kända av läsaren, 
men vi tror det ändå kan anses positivt att läsa om det utifrån andras perspektiv.
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8.2. Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen diskuteras de mest centrala aspekter som respondenterna ansåg kunde 
påverka motivationen hos sina FaR-klienter. Dessa aspekter diskuterades gentemot forskningen i 
bakgrunden och våra egna tankar och åsikter om ämnet.

8.2.1. Motivationsfaktorer
Enligt Ahl (2004) finns olika motivationsfaktorer och exempel på dessa kan vara prestation, 
utveckling, trygghet, mål, träningspartner och intresse. Dessa faktorer kan kopplas ihop med 
många av de motivationsfaktorer som respondenterna nämnt i undersökningen. En koppling drar 
vi till prestation och utveckling, som Ahl upplyser om, och respondent ett och tvås svar om att ett 
snabbt resultat i en livsstilsförändring kan bidra till ökad motivation. Det vi menar är att ett snabbt 
resultat blir en ökad prestation och utveckling i en livsstilsförändring. Detta kan påverka 
motivationen till det positiva. Samtliga respondenter nämner även att mål och trygghet är två 
viktiga aspekter att ta hänsyn till i ett förändringsarbete. Respondenterna var även eniga om att 
individanpassning är en central aspekt och detta tror vi ökar intresset som Ahl (2004) belyser som 
en motivationsfaktor. Med detta menar vi att om den fysiska aktiviteten individanpassas utefter 
vad FaR-klienten är intresserad av, kan motivationen öka eftersom denne då troligtvis ser det 
roligt och tillfredställande. Den sociala aspekten som respondent tre nämner kan kopplas ihop till 
att om en person har en träningspartner kan dennes motivation öka. Schelling, m.fl. (2009) tar upp 
ytterligare en motivationsfaktor genom att nämna att information om exempelvis vad fysisk 
aktivitet har för positiva effekter kan leda till ökad motivation. Detta kan liknas med det 
respondent fyra säger om att ökad kunskap hos FaR-klienten kan vara motiverande i sig.

Schelling, m.fl. (2009) poängterar vikten av att en person har förståelse för hur denne bör gå 
tillväga för att bevara en ny livsstil. Detta noterar även samtliga respondenter i undersökningen 
som påpekar att förståelsen för varför en person kan behöva en livsstilsförändring är oerhört 
viktig. Vikten ligger även i att FaR-klienten förstår övningarna korrekt i ett tidigt stadium samt att 
denne förstår konceptet med Fysisk aktivitet på recept. Andra faktorer respondenterna anser 
viktiga är att FaR-klienterna ser meningen i en situation, eftersom det kan underlätta hanteringen. 
Detta går koppla ihop med Antonovskys (2005) teori som innehåller begreppen inre och yttre 
stimuli, vilket innebär att en person kan förstå och hantera inre och yttre påfrestningar. Har 
personen förståelse för de inre och yttre påfrestningarna kan denne troligtvis hantera olika 
situationer på ett bättre sätt. Antonovskys tankar kring meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet kan även liknas med respondenternas och Schelling, m.fl. (2009) tankar kring ämnet. 

8.2.2. Inre och yttre motivation
Samtliga respondenter var eniga om att den inre motivationen är viktigast för FaR-klienterna 
jämfört med den yttre motivationen. Detta argument kan stärkas i och med att flera forskare (Yli-
Piipari, m.fl., 2009, Vansteenkiste, m.fl., 2006 samt Lei, 2010) nämner att motivation finns inom 
individen. Respondent ett tror att de flesta människor besitter en inre motivation och att det gäller 
att finna denna drivkraft. Om denna drivkraft är framträdande anser hon att det blir lättare för FaR-
klienten att bli fysiskt aktiv. Hon anser även att denna drivkraft är lättare att finna om FaR-
klienten anser uppgiften/situationen rolig och tillfredställande. Detta noterar även Lei (2010) som 
anser att om en person känner glädje inför en uppgift, kan denne öka sin inre motivation. 
Respondent två kompletterar denna information med att FaR-klienter oftast har en hög inre 
motivation då de i många fall vill stärka sin kropp. Respondent fyra betonar att det i många fall 
handlar om att upptäcka de faktorer som driver den inre motivationen och arbeta utefter dem då de 
ofta vidmaktshålls. Granbom (1998) styrker detta genom argumentet att den inre motivationen ofta 
är starkare och lättare att bibehålla, detta på grund av att den har sitt ursprung från fri vilja. Lei 
(2010) påpekar dock att för vissa kan den yttre motivationen vara mer framträdande än den inre 
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motivationen, eftersom det för vissa kan vara motiverande att berätta om sina resultat för 
vännerna. Yttre motivation kan i många fall skapas då en person strävar efter ett visst mål enligt 
Yli-Piipari, m.fl. (2009). Respondent ett påpekar dock att både inre och yttre motivation kan vara 
framträdande i ett förändringsarbete, men att den inre motivationen ofta varar i längden. Hon 
nämner dessutom att den yttre kan anses mer konkret eftersom den exempelvis kan mätas i en 
viktnedgång. Även respondent fyra kopplar yttre motivation till utseendemässiga mål och menar 
att alla motiveras av olika faktorer. Yttre motivation är däremot svår att bibehållas enligt denne. 

Vi reflekterade över varför inte fler respondenter och forskare begrundat över sambandet mellan 
inre och yttre motivation och hur dessa kan påverka varandra. Utifrån den insamlade datan till 
undersökningen och forskningen om inre och yttre motivation i bakgrunden anser vi att det finns 
ett starkt samband mellan inre och yttre motivation och att detta bör belysas i större mån. Med 
detta menar vi att en person exempelvis kan utöva fysisk aktivitet av anledningen att denne anser 
det roligt och för att må bra, samtidigt som denne vill gå ned i vikt eller bygga muskler. Vi har fått
känslan av att det är lite skambelagt att enbart ha yttre motivation eftersom det kan anses ytligt 
med utseendemässiga mål. Vi tror dock att en person med yttre motivation kan vara så pass 
motiverad att denne bibehåller sin fysiska aktivitet och vi frågar oss därför om det då är så negativt 
med denna motivation. Om en person har som mål att förändra sitt utseende och utövar fysisk 
aktivitet av den anledningen, blir följderna även då positiva eftersom all fysisk aktivitet är bra 
fysisk aktivitet.

8.2.3. Maslow’s behovstrappa kopplat till individanpassning och trygghet
I Maslow’s (1943) behovstrappa ingår steg som handlar om behov av fysiologiska aspekter, 
trygghet, kärlek och gemenskap, självkänsla samt självförverkligande. Detta för våra tankar till 
respondenternas åsikter om individanpassning, då det handlar om att börja förändringsarbetet med 
att ta reda på FaR-klienternas behov och arbeta utifrån det. Det kan då vara en fördel att utgå från 
Maslow’s teori till detta och se var FaR-klienten är i behovstrappan. Samtliga respondenter 
noterade vikten av individanpassning. Respondent ett menar att alla FaR-klienter har olika 
förutsättningar och att motivationsarbetet bör anpassas efter deras mål. Respondent två poängterar
att en FaR-ledare bör ta sig tid att finna någonting som överensstämmer med FaR-klientens 
önskemål och vilja. En annan aspekt att ta hänsyn till nämner respondent tre är att anpassa sig 
efter förkunskaperna hos FaR-klienten. Detta gäller främst vilka metoder en FaR-ledare använder 
sig av i ett motivationsarbete. Även Granbom (1998) menar att i ett förändringsarbete måste en 
ledare anpassa sina metoder eftersom alla människor har olika förutsättningar. På grund av detta 
anser Granbom att stegen i Maslows behovstrappa kan se olika ut för alla då en person kan ha 
större behov av exempelvis trygghet i jämförelse med andra.

I Maslow’s (1943) behovstrappa ingår tryggheten som en grundläggande del för att människan ska 
fungera och uppnå olika mål. Detta kompletterar Granbom (1998) med att tryggheten spelar 
mycket stor roll i ett förändringsarbete och kan till och med bidra till att de fysiologiska behoven 
ignoreras. Samtliga respondenter i denna undersökning ansåg tryggheten vara en bidragande 
faktor till motivation. Respondent ett associerade tryggheten med trivsel mellan FaR-ledare och 
FaR-klient. Hon menar att FaR-klienten ofta lämnar ut en del av sig själv i en livsstilsförändring 
och i och med det krävs det att denne litar på och känner sig trygg med sin FaR-ledare. Detta 
styrks med vad respondent tre och fyra nämner om att trygghet ökar motivationen som behövs för 
att FaR-klienten ska kunna utveckla sig i sin fysiska aktivitet. De poängterar även vikten av att de 
anpassar sin roll som FaR-ledare efter FaR-klientens individuella behov eftersom det kan öka 
tryggheten hos denne. 

Respondent två anser att första intrycket med en FaR-ledare är viktigt för en FaR-klients trygghet. 
På grund av detta anser hon det viktigt att förbereda sig och hjälpa klienten i största mån. Detta 
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kopplar vi ihop med det respondent ett, tre och Leijon, m.fl. (2009) nämner om att en läkares ord 
kan tas på större allvar än exempelvis en sjukgymnast. Vi tror därför att motivationen i hela 
förändringsarbetet kan påverkas av vem som skriver ut receptet. Mötet med läkaren, 
sjukgymnasten eller sjuksköterskan är oftast det första steget inom Fysisk aktivitet på recept och 
kan på grund av dessa aspekter vara avgörande om FaR-klienten tar förändringsarbetet på allvar. 
Vi menar således att första intrycket med Fysisk aktivitet på recept kan påverka tryggheten i 
förändringsarbetet. För att öka tryggheten ytterligare anser respondent fyra det viktigt att dagligen 
presentera sig och samtala med FaR-klienterna. Således anser denne att bemötandet från FaR-
ledare till FaR-klient är en viktig aspekt i motivationsarbetet. Det är därför viktigt att FaR-ledaren 
finns där som ett stöd för FaR-klienten då denne vanligen kan behöva mer av detta eftersom denne 
troligtvis varit inaktiv under en längre tid. I och med detta kan det krävas mer i motivationsarbetet 
med FaR-klienter eftersom de kan ha svårt att finna motivationen till fysisk aktivitet. Respondent 
ett poängterar att FaR-klienten alltid kan behöva bekräftelse i det de gör, oavsett ålder och kön. 
Samtliga respondenter var följaktligen eniga om att trygghet och stöd är viktiga komponenter för 
ökad motivation hos FaR-klienter. Även Statens Folkhälsoinstitut 3 (2010) och Schelling, m.fl.
(2009) konstaterar att stöd är viktigt för motivationen och att brist på stöd kan leda till bland annat 
minskad fysisk aktivitet och motivation. 

8.2.4. Mål kopplat till motivation
Samtliga respondenter anser det viktigt att ta reda på vad dess FaR-klienter har för mål för att på 
så vis kunna veta vilka aktiviteter som skulle kunna passa dem. Både respondent två och tre
nämner att FaR-klienter ofta har mer inre motivation och i och med det mer fokus på mål som att 
må bra. Respondent två poängterar även att just mål är oerhört viktigt och går alltid igenom målen 
tillsammans med FaR-klienten. Detta anser hon bidrar till att arbetet framåt underlättas. Även Ahl 
(2004) poängterar att genom att ha ett mål att sträva efter kan det vara lättare att finna 
motivationen och bibehålla den. Detta kan styrkas med Lei’s (2010) åsikter om att det är lättare för 
en person att uppnå ett mål och resultat om denne har en stark motivation. Respondent fyra går 
även hon igenom målen tillsammans med sina FaR-klienter för att ta reda på vad de är ute efter 
med sin fysiska aktivitet. Respondent tre och fyra poängterar att det är viktigt att inte sätta upp för 
höga mål eftersom motivationen då kan sänkas om det blir för svårt att uppnå. En metod som kan 
användas för att inte få för höga mål är den Lei (2010) tar upp om delmål, som kan bidra till att en 
uppgift blir enklare att genomföra och målen känns närmare. 

8.2.5. Uppföljning kopplat till motivation
Enligt samtliga respondenter är uppföljning en viktig aspekt i motivationsarbetet. Respondent två
anser det viktigt att ta reda på hur FaR-klienterna ser på hur den fysiska aktiviteten gått. 
Respondent fyra kompletterar med att FaR-klienternas motivation kan öka om de har vetskapen 
om att de följs upp och att någon bryr sig om dem. Enligt respondent ett bör uppföljningen 
genomföras efter två månader eftersom FaR-klienten kan ha svårt att hålla motivationen på en hög 
nivå under en längre tid. Även respondent fyra anser det viktigt att bibehålla en ständig kontakt 
med FaR-klienten och finnas tillgänglig för denne om motivationen skulle avta. Detta styrker 
respondent tre som noterar att uppföljningen bör ske i ett tidigt stadie eftersom FaR-klienten kan 
få svårt att ändra sitt tankesätt om det går för lång tid. Detta kopplar vi ihop med det
Korkiakangas, m.fl. (2010) nämner om rådgivning. Om en person har ett samtal med en 
professionell och kunnig ledare inom ämnet, kan de tillsammans gå igenom för- och nackdelar i en 
livsstilsförändring. En rådgivning genomförs med förhoppning om att stärka personens 
självförtroende till förändringen. De nämner även att äldre individers motivation till fysisk 
aktivitet kan öka om de får regelbunden rådgivning. Vi drar följaktligen kopplingen att 
respondenterna och Korkiakangas, m.fl. (2010) anser det viktigt att en person i ett 
förändringsarbete får regelbundet stöd från en professionell ledare.
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8.2.6. En motiverande FaR-ledare enligt respondenterna
Sammanfattningsvis ansåg respondent ett att en FaR-ledare inte bör lägga för stort ansvar på sig 
själv, utan arbetet fokuseras på att finna den inre drivkraften hos FaR-klienterna. FaR-ledarens 
uppgift ligger i att bry sig om FaR-klienterna och ge dem den bekräftelse de behöver. Respondent 
två ansåg däremot att FaR-ledaren bör vara en god förebild till FaR-klienterna. Denne bör visa sin 
passion till fysisk aktivitet och vara sig själv. Vikten ligger även i att vara förberedd och hjälpsam. 
Respondent två menar att hon är en bra förebild till FaR-klienterna då hon själv haft värk och 
enligt henne vet vad som fungerar mot denna värk. Respondent tre och fyra menar att FaR-ledaren 
bör anpassa sig efter FaR-klienterna och finna olika roller i sig själv utefter dessa, då det 
exempelvis gäller att anpassa sig efter en blyg person. Utefter dessa tankar från respondenterna 
kan vi konstatera att deras tankar om hur en bra FaR-ledare bör vara skiljer sig dem emellan. Vi 
tror dock att tankarna om att en FaR-ledare bör fokusera på individanpassning och att finna den 
inre drivkraften är det mest optimala. Detta då alla FaR-klienter, som tidigare nämnts, är olika och 
motiveras av olika faktorer. Argumentet att respondent två vet vad som fungerar för att bli fri 
värk, tror vi är svårt att arbeta utifrån. Detta med argumentet att alla FaR-klienter motiveras av 
olika faktorer (Ahl, 2004), det gäller således, enligt oss, att individanpassa motivationsarbetet.
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8.3. Fortsatt forskning
Utefter den tidigare forskning vi samlat in till denna undersökning, anser vi det bristande inom 
ämnet om olika ledares syn på vad som motiverar i ett förändringsarbete. Detta bör upplysas med 
reflektionen att förändringsarbetet kan förbättras hos många ledare som arbetar med detta.
Sambandet mellan ledarens roll och motivationsarbetet bör upplysas i större mån än vad det gör i 
dagsläget. 

Inom ämnet Fysisk aktivitet på recept har det genomförts få undersökningar och i och med det är 
det svårt att ta del av och använda forskningen i praktiken (Leijon, m.fl., 2009). Det framkommer 
även att det finns få bevis på effekterna av Fysisk aktivitet på recept (Thurston & Green, 2004)
och det finns bristande forskning om Fysisk aktivitet på recept fungerar på längre sikt (Leijon, 
m.fl., 2009). Med detta i åtanke anser vi att det krävs mer forskning inom ämnet.
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10. Bilagor

10.2. Kontaktbrev

Hej XXX!

Vi heter Johanna och Erika och studerar på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle.
Vi ska skriva en C-uppsats nu om hur personer som tar emot FaR-klienter motiverar dem till att 
öka sin fysiska aktivitet.

Anledningen till att vi skriver till dig är att vi såg på er hemsida att ni tar emot dessa personer. Vi 
tänkte i vår uppsats göra intervjuer med personer som tar emot FaR-klienter och eftersom 
du arbetar med detta undrar vi om du skulle vilja ställa upp på en intervju? Om du vill ställa upp, 
skulle någon dag under XXX passa för dig?

Ha det så bra!

Med vänliga hälsningar Johanna Hjerpe och Erika Forsberg
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10.1. Intervjufrågor

 Hur stor erfarenhet har du av fysisk aktivitet på recept?

 Vad anser du om fysisk aktivitet på recept? Motivera gärna ditt svar!

 Vad anser du motiverar personer som fått fysisk aktivitet på recept till att bli fysiskt 
aktiva?

 Hur gör du för att motivera personer som fått fysisk aktivitet på recept?
– Använder du dig av några metoder och/eller teorier? Berätta om dem. 

 Märker du någon skillnad på människor som visar inre respektive yttre motivation?
Motivera gärna ditt svar! 
(Exempel; en person med inre motivation kan se uppgiften som rolig och tillfredställande. 
En person med yttre motivation vill uppnå ett mål, till exempel utseendemässigt.)
– Fokuserar du mest på den inre eller yttre motivationen i ditt arbete? Berätta gärna 
varför just den!
– Hur gör du för att främja denna? Berätta!

 Enligt en teori av Antonovsky är det viktigt att se meningsfullheten, begripa och 
hantera en uppgift/situation på ett bra sätt. Är detta någonting du reflekterat över? 
– Hur arbetar du för att främja dessa faktorer i så fall?
(Förtydligande; Personen förstår sin uppgift, hur denne ska gå tillväga och varför denne 
ska genomföra den)

 Enligt dig, finns det någon koppling mellan motivation och att FaR-klienten känner 
trygghet och tillit? Motivera gärna!


