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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Varje individ rekommenderas att ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet 

minst en halvtimme varje dag. Ett nytt arbetssätt är att skriva ut fysisk aktivitet på recept och 

en arbetsform för utskrivning kallas ordinerad fysisk aktivitet (OFA). Patientföljsamheten 

ökar genom personlig kommunikation mellan vårdgivare och patient, vårdpersonalens 

initiativ att kontakta patienten och patientens möjlighet till att aktivt deltaga i sin 

sjukdomsbehandling. Individens sjukdom eller skada, sociala intresse, personliga 

uppfattningar och omgivningens tillgänglighet för träning har betydelse för fysisk aktivitet 

enligt tidigare forskning. 

Syfte: Studiens syfte var att studera vilka faktorer som möjliggjorde för personer som har 

fått OFA i Västmanland att följa sin ordination. 

Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med explorativ design. Kvalitativ 

innehållsanalys användes för bearbetning av intervjuerna.  

Resultat och slutsats: Personalens betydelse för illtro till egen förmåga att träna framträder 

som ett centralt tema i informanternas berättelse enligt författarnas tolkning. Temat uttrycks 

i olika koder, underkategorier och kategorier. Fysiska faktorer som är betydelsefulla är 

kroppen och hälsan. Psykologiska faktorer är individens organisatoriska förmåga, tankar, 

känslor och erfarenheter samt personliga förhållningssätt. Närstående, personalen och deras 

insatser samt den fysiska miljön är betydelsefulla omgivningsfaktorer. Den sociala 

gemenskapen med familj och träningskamrater beskrivs också som betydelsefulla för att 

komma igång med OFA.   

 

 

 

 

Nyckelord 

Motivation, Motion, Hälsobeteende, Direkt rådgivning, Patientföljsamhet 



 

ABSTRACT 

 

Background: Every individual are recommended to spend at least thirty minutes per day 

with some form of physical activity. Writing prescription of physical activity is a new 

approach and one form of prescription is called prescribed physical activity (OFA). 

Patient compliance increases through personal communication between health care 

professionals and patients, initiative from health care professionals and patients’ 

possibility to take active part in their own treatment. A person’s injury or illness, social 

interest, personal preferences and exercise possibilities in the environment has importance 

for physical activity according to previous research.     

Purpose: The aim was to study what factors that made it possible for persons that have 

been prescribed physical activity (OFA) in Västmanland to follow their prescription. 

Method: The study was a qualitative interview study with explorative design. Qualitative 

content analysis was used for analysing the interviews.  

Results and Conclusion: Personnel’s importance for confidence in the ability to exercise 

appears as a central theme in the informants’ statement according to the authors’ 

interpretation. The theme is expressed in different codes, subcategories and categories.  

Important physical factors are body and health. Psychological factors are a person’s 

organizational ability, thoughts, feelings and experiences as well as personal adaptive 

attitude. Family, personnel and their contribution and the physical surroundings are 

important environmental factors. The social fellowship with family and exercise partners 

is also described as important in order to get started with OFA.  
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1.  INLEDNING 

Under de senaste åren har kunskapen ökat om den positiva effekt som fysisk aktivitet har på 

olika sjukdomar. Inaktiv livsstil har lett till hälsoproblem bland befolkningen i Sverige och 

andra länder. Det har skapat behov att inom vården utforma nya metoder för att stimulera till 

ökad fysisk aktivitet. En av dessa metoder har varit utskrivning av fysisk aktivitet på recept, 

vilket är ett relativt nytt kunskapsområde i Sverige. Fysisk aktivitet har förskrivits av 

legitimerad personal som till exempel sjukgymnaster. Som studenter på 

sjukgymnastprogrammet uppfattade vi området som viktigt då vi efter avslutad utbildning 

troligen kommer att arbeta med receptförskrivning av fysisk aktivitet. 

Sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola har en beteendemedicinsk inriktning som 

beaktar samspelet mellan individens beteende och sjukdom. Under vår utbildning har det varit 

ett genomgående tema att förstå olika aspekter som påverkar individens beteende. 

Utbildningens inriktning väckte vårt intresse för att bättre förstå vad patienter med fysisk 

aktivitet på recept har upplevt viktigt för att börja följa sin ordination. Genom pilotprojektet 

”OFA i Västmanland” kom vi i kontakt med personer som fått och kommit igång med 

ordinerad fysisk aktivitet på recept.  

2.  BAKGRUND 

2.1 Definitioner och begrepp 

Inom området fysisk aktivitet som behandlingsform för sjukdom har några begrepp använts 

och definierats i litteraturen. Dessa begrepp har central betydelse för studien. ”Fysisk 

aktivitet” har definierats som all typ av rörelse som ökar energiförbrukningen (Ekblom & 

Nilsson, 2000). ”Motion” har beskrivits som fysisk aktivitet som utförs med en viss avsikt 

som till exempel att öka välbefinnandet eller skaffa sociala kontakter. ”Träning” har 

definierats som att uppnå ökad prestationsförmåga i olika typer av fysisk aktivitet. 

”Kondition” har beskrivits som ett träningstillstånd som är relativt i förhållande till personens 

egna förutsättningar (Ekblom & Nilsson, 2000). ”Friskvården” har definierats som en 

receptmottagande organisation som tar emot personer med fysisk aktivitet på recept från 

hälso- och sjukvården (Kallings & Leijon, 2003). Under begreppet ”personal” menar 

författarna olika professioner som arbetar inom vården och friskvården. 

Möjliggörande faktorer för motion har benämnts som faktorer som främjar deltagandet i 

fysisk aktivitet. Att utföra fysisk aktivitet möjliggör för personer med sjukdom att uppnå 

någon positiv konsekvens som förbättrad sömn eller att undvika någon negativ konsekvens av 
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sin sjukdom som till exempel att bli rullstolsburen. Möjliggörande faktorer för fysisk aktivitet 

uppfattas som betydelsefulla för att deltaga i fysisk aktivitet (Wilcox et al., 2006). Några 

synonyma begrepp till möjliggörande faktorer har använts i denna studie: motiverande, 

främjande och bidragande faktorer. Alla dessa begrepp har uttryckt faktorer som har varit 

betydelsefulla för att utföra fysisk aktivitet. 

2.2 Fysisk aktivitet i förebyggande och behandling av sjukdom 

En stor mängd internationella studier har tagit upp positiva effekter som fysisk aktivitet har på 

olika sjukdomstillstånd. I en brittisk studie sammanställdes resultat från 19 tidigare studier 

gällande sambandet mellan fysisk aktivitet och minskad risk för tjock- och ändtarmscancer.  

Resultatet visade betydande bevis för att fysisk aktivitet var förenat med minskad risk för 

tjocktarmscancer hos både män och kvinnor (Samad, Taylor, Marshall & Chapman, 2004).  

I en amerikansk studie framgick det att fysisk aktivitet förebyggde trötthet och ökade 

livskvalitén för män som genomgick behandling mot prostatacancer. Undersökningsgruppen 

deltog i åtta veckors träningsprogram med konditionsträning tre gånger i veckan och 

jämfördes med en kontrollgrupp som inte har tränat. Resultatet visade att de som har tränat 

hade förbättrad uthållighet i hjärt- och kärlsystemet, ökad muskelstyrka och ökat fysiskt och 

socialt välbefinnande (Monga et al., 2007). 

Neuberger et al. (2007) studerade träningens effekter på personer med sjukdomen reumatoid 

artrit (RA), en inflammatorisk sjukdom som drabbar lederna. 220 personer mellan 40-70 år 

med RA fördelades slumpvis i grupper som under tolv veckor fick träning, och jämfördes 

med en kontrollgrupp som inte tränat. Resultatet gav stöd till att fysisk aktivitet hade positiva 

effekter på symtom av trötthet, smärta och depression. Resultatet visade även att träning inte 

ledde till försämring i sjukdomsutvecklingen. 

Fossum et al. (2007) undersökte effekten av fysisk aktivitet hos personer som hade 

diagnostiserad och medicinbehandlad hjärt- och kärlsjukdom. I studien ingick över 9000 

personer som skattade sin fysiska aktivitetsnivå. Efter fem år gjordes en uppföljning av 

personerna. Resultatet visade att även en blygsam nivå av fysisk aktivitet (> 30 min, 2 

ggr/veckan) var förenad med minskad risk för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom, stroke, 

hjärtinfarkt och diabetes (Fossum et al., 2007).  

I Sverige har ett förslag för fysisk aktivitet antagits av Svenska Läkaresällskapets nämnd. 

Varje individ har rekommenderats att ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet, minst en 
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halvtimme varje dag, i form av till exempel intensiv promenad. Fysisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) är en evidensbaserad handbok som har 

beskrivit betydelsen av fysisk aktivitet i samband med sjukdomshantering på följande sätt:  

”Fysisk aktivitet har en mycket kraftig hälsofrämjande effekt och sannolikt också 

en förebyggande effekt vid så olikartade sjukdomar som depression, 

tjocktarmscancer och högt blodtryck. I en del fall kan fysisk aktivitet ersätta 

läkemedel och i andra minska behovet av mediciner” (Ståhle, 2003, s. 5).  

2.3 Patientföljsamhet - att följa vårdens råd 

I en studie från Nya Zeeland undersöktes primärvårdspatienters relationer till läkare. 220 

patienter fick medicin utskriven på recept men bara 79 procent av patienterna följde 

ordinationen. Studiens resultat visade att relationen mellan läkare och patient påverkade 

patientföljsamheten och därigenom medicinbehandlingens effektivitet. Patientens förtroende 

för och kontakt med läkare, vårdens kontinuitet samt överenskommelse mellan patient och 

läkare om sjukdomsbehandling var olika aspekter av relationen mellan läkare och patient. 

Enligt studiens resultat hade den sistnämnda aspekten starkt samband med patientföljsamhet 

(Kerse et al., 2004).    

En studie utfördes bland patienter som besökte akuten med mindre allvarliga bröstsmärtor och 

fick åka hem direkt efter besöket. Eftersom det fanns risk för att vissa av de här patienterna 

diagnostiserades fel på akuten rekommenderades en andra undersökning för att utesluta 

allvarlig hjärtsjukdom. Den andra undersökningen utfördes inte på akuten utan ordnades av 

patienten själv. Resultatet visade att patienter som kontaktades av akutens personal för att 

deltaga i den andra undersökningen hade större följsamhet än de som själv kontaktade sin 

familjeläkare för samma undersökning (Richards, Meshkat, Chu, Eva & Worster, 2007). 

Patienter med tidiga symptom av ändtarmscancer hänvisades till att genomgå 

ändtarmsunderökning för att minska risken för ökad dödlighet. Studien visade att 

standardiserad patientutbildning där patienter endast fick skriftliga instruktioner och 

information gav mindre följsamhet än muntlig rådgivning från vårdpersonal (Stokamer, 

Tenner, Chaudhuri, Vazquez & Bini, 2004). 

De här tre studierna redovisade några faktorer som ökade patientföljsamheten, dvs. 

patienternas deltagande och medverkande i undersökning och behandling. Faktorer som 

ökade patientföljsamheten var: personlig kommunikation mellan vårdgivare och patient, 
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vårdpersonalens initiativ att kontakta patienten samt patientens möjlighet till att aktivt deltaga 

i den sjukdomsbehandling som läkaren bedömde lämplig (Kerse et al., 2004; Richards et al., 

2007; Stokamer et al., 2004).      

2.4 Utskrivning av fysisk aktivitet på recept 

Forskning har visat att fysisk aktivitet har positiv effekt på olika sjukdomar. Ett nytt arbetssätt 

för att förebygga och behandla sjukdomar är att skriva ut fysisk aktivitet på recept. Utifrån 

nationella och internationella erfarenheter startades ett organiserat arbete även i Sverige för att 

införa förskrivning av fysisk aktivitet (Kallings & Leijon, 2003).  

På regeringens uppdrag introducerades Sätt Sverige i rörelse 2001. Rörelseåret utfördes av 

Statens Folkhälsoinstitut som utformade ett nationellt pilotprojekt om Fysisk aktivitet på 

recept (FaR®) vilket är den nationella benämningen i Sverige. Pilotprojektets syfte var att 

skapa arbetsformer för utskrivning av fysisk aktivitet på recept. I anknytning till rörelseåret 

initierades utbildning kring tillämpning av fysisk aktivitet enligt FYSS. I samband med 

rörelseåret utformades en receptblankett som kunde anpassas individuellt. Utskrivaren var 

legitimerad personal som fyllde i receptet utifrån den ordinerade aktivitetens typ, intensitet 

och längd (Kallings & Leijon, 2003).  

Vid utskrivning av FaR® utgår man från individens intresse för fysisk aktivitet. Motion 

ordineras i form av individuella aktiviteter som till exempel promenad eller 

vardagsaktiviteter. Individen kan även träna inom friskvården i form av motionsgymnastik 

eller på lokala gym. Ett samarbete mellan receptförskrivare och friskvårdsorganisationer har 

varit centralt för att förbereda friskvården att ta emot personer som har fått FaR® (Kallings & 

Leijon, 2003). I Östergötland gjordes en uppföljning av primärvårdens FaR® -arbete. 

Resultatet visade att promenad, vattengymnastik och styrketräning var de vanligaste formerna 

av fysisk aktivitet som ordinerades på recept (Leijon & Jacobson, 2006). 

Att få ordination innebär dock inte att individen automatiskt följer den (Faskunger, Leijon, 

Ståhle & Lamming, 2007). För att öka motivationen för deltagandet i fysisk aktivitet har 

motiverande samtal tillämpats vid förskrivning av FaR®. Samtalets syfte är att 

receptförskrivande personal ger stöd till personens eget beslutsfattande för att följa den 

ordinerade aktiviteten (Kallings & Leijon, 2003). 
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2.5 OFA 

Olika arbetsformer utvecklades och anpassades efter lokala förhållanden som fanns i olika 

svenska regioner. En arbetsform för utskrivning av FaR®, som kallas för ordinerad fysisk 

aktivitet (OFA), tillämpades inom ramen av en studie i Östergötland. I anknytning till studien 

intervjuades företagshälsovård- och vårdpersonal om de möjligheter och hinder som de 

upplevde i samband med utskrivandet av fysisk aktivitet på recept: ”OFA ger struktur, 

tydlighet och bättre följsamhet menar många intervjuade.” (Kallings & Leijon, 2003, s. 51). 

Projektledaren för OFA i Västmanland berättade att landstinget Västmanland bedrev ett 

pilotprojekt med syfte att skapa underlag för införande av OFA. Projektet har pågått mellan 

2006 och 2008. OFA innebär att legitimerad personal ordinerar fysisk aktivitet anpassad efter 

individ och sjukdom. Personalen har utbildning i FYSS och motiverande samtal. Receptet 

följs upp av receptförskrivaren efter ca 4 månader genom telefonintervju, återbesök eller 

postenkät. Ett nät av friskvårdsaktörer med lämplig utbildning tar emot patienter med recept. 

Personer som har fått OFA kan komma igång med olika typer av fysisk aktivitet. I varje 

kommun i Västmanland finns det en aktivitetskatalog med sammanställning av aktiviteter 

som kan utföras på recept, till exempel dans, gympa, gymträning och simning [Personlig 

kommunikation, 17 augusti 2007]. 

2.6 Betydelsefulla faktorer för fysisk aktivitet 

Trost, Owen, Bauman, Sallis och Brown (2002) sammanställde en litteraturstudie om 

främjande faktorer för fysisk aktivitet. Enligt litteraturstudien var tillgängligheten av 

närliggande motionsanläggningar en betydande faktor. Self-efficacy för fysisk aktivitet 

definierades som en persons tilltro till sin egen förmåga att regelbundet bli fysisk aktiv. Self-

efficacy visade sig vara viktigast för att deltaga i fysisk aktivitet. Enligt den här studien fanns 

det positiva samband mellan fysisk aktivitet, hälsosamma kostvanor och socialt stöd. 

Wilcox et al. (2006) studerade attityden till fysisk aktivitet hos personer med RA. Författarna 

hävdade att trots den väldokumenterade effekten av fysisk aktivitet i sjukdomshantering, var 

många personer med RA ändå inaktiva. Genom att förstå de faktorer som personer med RA 

ansåg som viktiga för att komma igång med fysisk aktivitet, kunde forskare utforma strategier 

för att kommunicera betydelsen av fysisk aktivitet till patienter. Deltagarna i studien 

diskuterade fördelarna som fysisk aktivitet ledde till och identifierade konsekvenser som 

gjorde det värt för dem att börja motionera. De beskrev vad som skulle underlätta för dem att 

börja respektive fortsätta ett motionsprogram.  
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Fysiska faktorer som beskrevs motiverande i artikeln var att kunna hantera symtom som 

smärta. Bland de psykologiska faktorerna nämndes självständighet som en viktig faktor för att 

komma igång med motion. Självständigheten för personer med RA innebar bland annat att 

undvika att bli rullstolsburen. Motionens betydelse uttrycktes i sociala faktorer som 

gemenskap där glädjen av att träna tillsammans med andra hade stor betydelse. 

Omgivningsfaktorer hade också viktig roll för träning. Ett vattenbaserat träningsprogram 

underlättade och möjliggjorde motion för personer med RA (Wilcox et al., 2006).   

Personer med RA ansåg träningsinstruktörers kunskap om både träning och sjukdom som 

viktigt för att träna. De uttryckte en önskan att få träna i en grupp av individer som hade 

liknande sjukdom. Att lära sig strategier för att kunna hantera smärta var en del av träningen 

och ledde till ökat deltagande i fysisk aktivitet (Ananian, Wilcox, Saunders, Watkins & 

Evans, 2006). 

Behandling av hjärt- och kärlsjukdom med fysisk aktivitet visade sig kunna minska 

sjukdomens riskfaktorer. En studie genomfördes för att ta reda på vad som kunde leda till 

ökad fysisk aktivitet hos denna patientgrupp. De som deltog i studien hade antingen fått 

ordination för motion av läkare, rådgivning av sjuksköterskor eller skriftlig information om 

fysisk aktivitet. Åtgärder som innehöll både ordination och rådgivning ökade deltagandet i 

fysisk aktivitet (Little et al., 2004).  

Låg fysisk aktivitetsnivå bland mexikaner med diabetes typ II i Amerika ledde till ökad 

dödlighet. Deltagarna i den här studien definierade fysisk aktivitet som ”motion”, 

”arbetsplatsaktivitet” och ”hushållsaktivitet”. Några motiverande faktorer för fysisk aktivitet 

identifierades: promenad som motionsform, familjens stöd och känslan av välbefinnande efter 

fysisk aktivitet. Deltagarna i den här studien föreslog att det ideala upplägget för fysisk 

aktivitet var familjebaserad motion nära hemmet med tvåspråkiga instruktörer (Mier, Medina 

& Ory, 2007).  

Deltagare i en studie som utfördes av Walcott-McQuigg och Prohaska (2001) definierade 

motion som ”fysisk ansträngning”, ”formella program” och ”fysisk aktivitet”. Följande 

faktorer betraktades som motiverande för motion: viktminskning, self-efficacy för fysisk 

aktivitet, socialt stöd från familj och vänner. Fysisk hälsa som att förbli rörlig och mental 

hälsa som att bli fylld med energi, identifierades som en fördel med träning.  
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Träning för patienter med artros, vilket är en degenerativ ledsjukdom, var ett effektivt sätt att 

minska smärta och förebygga invaliditet enligt en studie av Hendry, Williams, Markland, 

Wilkinson och Maddison (2006). Långsiktig träning hade positiva hälsoeffekter i 

sjukdomshanteringen. Primärvårdspatienter med artros intervjuades med syfte att bland annat 

undersöka motivationsfaktorer till motion. Att deltaga i fysisk aktivitet berodde på personliga 

erfarenheter av motion, råd från andra, sjukdomsorsak, övervikt, glädje av att motionera, 

socialt stöd, att kunna ta kontroll över invaliditet, prioritering, lokalisation av gym samt 

övervakad träning.   

En studie undersökte de vuxna canceröverlevarnas uppfattning om deltagande i fysisk 

aktivitet. Vuxna som överlevt barndomscancer hade ökad risk för att utveckla diabetes eller 

högt blodtryck i vuxenlivet enligt studien. En halvtimmes daglig träning kunde minska dessa 

risker. Resultatet visade att de som tränade av egen vilja och hade hög self-efficacy hade 

större sannolikhet att komma igång med träning än de som hade låg self-efficacy och kände 

sig pressade till att träna (Finnegan et al., 2007). 

The People with Arthritis Can Exercise, personer med RA kan träna, var ett träningsprogram 

som utformades för patienter med RA. I samband med detta program undersökte studien vilka 

motiverande faktorer som äldre patienter med RA ansåg vara viktiga för att motionera. Det 

sociala stödet som de fick av instruktörer och gruppmedlemmar betraktades som betydande. 

Upplevelsen av att ”jag kunde klara det” och möjligheten till att motionera i sin egen takt 

ökade deltagarnas self-efficacy för träning (Schoster, Callahan, Meier, Mielenz & DiMartino, 

2005). Sammanfattningsvis kan man konstatera att individens sjukdom eller skada, sociala 

intresse, personliga uppfattningar och känslor samt omgivningens stöd och tillgänglighet för 

träning hade betydelse för att komma igång med fysisk aktivitet enligt tidigare forskning. 

2.7 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod för analys av data i kvalitativa studier. Innehållsanalys möjliggör 

att analysera en text på olika abstraktionsnivåer. Det mest grundläggande är att välja lämplig 

analysenhet när man använder innehållsanalys. Tidigare forskning har beskrivit flera olika 

studieobjekt som analysenhet, till exempel en person, en organisation eller klassrum. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är hela intervjutexten den lämpligaste analysenheten i en 

intervjustudie. Intervjutexten som analysenhet ska inte vara för stor eftersom man behöver 

kunna överblicka hela kontexten. Den får inte heller vara för liten eftersom den ska inrymma 

helheten. Ur intervjutexten söker man meningsbärande enheter som kan vara ord, meningar 
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eller stycken och som uttrycker väsentlig information och kan stå för sig själv i sin egen 

kontext (Graneheim & Lundman, 2004).  

De meningsbärande enheterna kortas ner med bibehållen ”meningskärna”. De koncentrerade 

meningsbärande enheterna förses med en kod, vilket är ett eller flera ord, som en ”etikett” för 

den koncentrerade meningsbärande enheten. Utifrån likheter respektive skillnader sorteras 

koderna i underkategorier som sammanförs till kategorier utifrån underkategoriernas 

gemensamma drag. Ett annat sätt att analysera med innehållsanalys är att först skapa 

kategorier utifrån koderna och därefter dela in kategorierna i underkategorier. Slutligen skapar 

man ett övergripande tema genom att tolka den dolda meningen bakom koncentrerade 

meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004).  

2.8 Alternativa analysmetoder 

Andra kvalitativa analysmetoder som kan tillämpas vid analys av intervju är 

meningsstrukturering och meningstolkning. Meningsstrukturering genom berättelser är en 

narrativ analys av en intervju. Analysen utvecklar intervjuberättelsen som en ny historia. 

Meningsstruktureringen leder till en mer innehållsrik berättelse än den ursprungliga. 

Intervjupersonen uppmanas av intervjuaren att fortsätta sin spontana berättelse för att skapa 

en sammanhängande historia. Intervjuaren kan hjälpa intervjupersonen att strukturera 

berättelsen. På det viset blir intervjuaren både ”berättelsefinnare” och ”berättelseskapare” 

(Kvale, 1997). 

Meningstolkning innebär att intervjuaren tolkar intervjun utifrån ett eget perspektiv på det 

som undersöks. Tolkningen går utanför den konkreta berättelsen för att hitta samband som 

inte tydligt framträder i berättelsen. Intervjuaren observerar även intervjupersonerna och 

kommer fram till en tolkning av icke-verbala yttranden. Intervjuaren har ett kritiskt 

förhållningssätt till det som intervjupersonen uttrycker i ord och anar en dold intrig (Kvale, 

1997). 

2.9 Problemformulering 

Forskning visar att fysisk aktivitet har positiv effekt på en rad olika sjukdomstillstånd. Inom 

vården arbetar legitimerad personal med utskrivning av fysisk aktivitet för behandling och 

förebyggande av sjukdom. Att få fysisk aktivitet utskrivet på recept innebär inte att individen 

automatiskt följer receptet. Arbetsformer för utskrivning av fysisk aktivitet har utvecklats för 
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att öka patientföljsamheten. OFA är en arbetsform för att ordinera fysisk aktivitet på recept. 

Problemet som författarna såg var att det funnits begränsat med uppföljning av vad personer 

med OFA i Västmanland upplevt viktigt i samband med att följa OFA.  

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Studiens syfte var att studera vilka faktorer som möjliggjorde för personer som har fått OFA i 

Västmanland att följa sin ordination. Vår frågeställning var följande: 

- Vilka faktorer var betydelsefulla för personer som har fått OFA att börja följa 

ordinerad fysisk aktivitet? 

4. METOD 

4.1 Design  

Studien var en kvalitativ intervjustudie med explorativ design. 

4.2 Urval 

Pilotprojektet OFA i Västmanland hade för syfte att ta fram underlag för beslut om 

breddinförande av OFA i landstinget Västmanland. I januari 2007 började utskrivningen av 

OFA i Västmanland inom ramen för projektet. Vid utskrivningen fick personer med OFA ge 

sitt samtycke till att bli kontaktade av projektledaren till OFA. Några månader efter 

ordinationen genomförde receptförskrivaren en uppföljning av personer med OFA. I 

uppföljningen framgick om personer med OFA följde ordinationen eller inte eller var aktiva i 

någon annan aktivitet än den ordinerade. Receptförskrivaren lämnade uppgifter till 

projektledaren om uppföljningens resultat för de personer som tackat ja till att bli kontaktade 

av projektet. Projektledaren fick även personuppgifter på dessa personer.  

Urvalet i studien inkluderade personer som har fått OFA i Västmanland under första halvåret 

2007, tackat ja till att bli kontaktade av projektledaren och kommit igång med OFA. Det var 

sammanlagt 31 personer som motsvarade inklusionskriteriet enligt projektledarens 

information. Innan rekryteringen påbörjades bestämdes det att inom ramen för studiens 

storlek skulle maximum tio personer inkluderas. Rekryteringen skedde på följande sätt: 

författarna skrev en inbjudan med information om studien (bilaga 1). Projektledaren 

formulerade ett eget brev (bilaga 2) där studiens koppling till projektet framgick. I 

projektledarens brev bifogades författarnas inbjudan och ett frankerat svarskuvert till 

projektledarens adress. Projektledaren skickade brevet med inbjudan till 31 personer vid ett 

utskick i början av november 2007. 
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Tio personer skickade sin intresseanmälan och projektledaren sammanställde en lista över 

deras namn och telefonnummer i kronologisk ordning. Efter att ha fått listan av projektledaren 

tog en av författarna telefonkontakt med samtliga tio anmälda som tackat ja till deltagande. 

Tid för intervju bokades med åtta personer som i studien refereras till som informanter.  

4.3 Bortfall 

31 personer fick brev från projektledaren men 21 personer skickade ingen intresseanmälan 

tillbaka. Tio personer anmälde intresse och kontaktades per telefon av en av författarna. Två 

personer tackade nej till deltagandet på telefon. Den ena ville inte ha hembesök och den andra 

hade ändrat sig och ville inte delta i studien.  

4.4 Datainsamlingsmetod  

En intervjuguide (Kvale, 1997) formulerades med de typer av frågor som användes under 

intervjun (bilaga 3). Intervjuerna utfördes av båda författarna vid besök i informanternas hem. 

Den inledande frågan ställdes av samma författare varje gång. Den andra författaren 

antecknade betydelsefulla faktorer som informanterna beskrev och gjorde en muntlig 

sammanfattning för informanterna i slutet av varje intervju. Båda författarna ställde 

följdfrågor. Intervjuguiden användes genom att författarna kontrollerade vilka typer av frågor 

som kunde ställas och med vilket syfte. Intervjuerna spelades in på band.   

4.5 Tillvägagångssätt  

Författarna utförde de åtta intervjuerna på fyra olika dagar under november och december 

2007. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga vilket gav möjlighet till informanten att 

utveckla sitt svar. Den inledande fråga var: ”Kan du berätta vad som var betydelsefullt för dig 

att börja följa ordinerad fysisk aktivitet?” Informanten utvecklade sitt svar och beskrev några 

betydelsefulla faktorer som en av författarna antecknade. Sonderande-, specificerande och 

direkta frågor (Kvale, 1997) formulerades i anknytning till, och svarade mot, specifika 

aspekter av informantens berättelse (t.ex. på vilket sätt, vem, vad). För att uppmuntra 

informanten att utveckla ytterligare betydelsefulla faktorer användes endast öppna frågor. 

4.6 Analys 

De åtta intervjuinspelningarna transkriberades till text och sparades på datorn. Därefter 

skedde klarläggningen då materialet rensades från upprepningar och oväsentlig information 

som inte hade med studiens syfte och studiens frågeställning att göra. Detta blev studiens 

råmaterial vilket analyserades med innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2003).  
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Råmaterialet sparades som ett första Word-dokument på datorn och hela intervjumaterialet 

betraktades som en analysenhet. Författarna läste igenom råmaterialet ett par gånger för att 

skaffa en helhetsuppfattning. De meningsbärande enheterna, som svarade mot studiens 

frågeställning markerades med fetstil för att urskiljas från resten av intervjumaterialets text.  

Ett andra dokument skapades i Word som innehöll en tabell med tre tomma kolumner. Den 

första kolumnen var avsedd för de meningsbärande enheterna, den andra för koncentreringen, 

dvs. förkortningen av de meningsbärande enheterna med bibehållen ”meningskärna”. Den 

tredje kolumnen var avsedd för koderna, beteckningen på de koncentrerade meningsbärande 

enheterna. Meningsbärande enheter med samma innehåll flyttades till samma cell i den första 

kolumnen. Innehållsanalysens olika steg från råmaterial till resultattabell finns i bilaga 4. De 

meningsbärande enheterna koncentrerades sedan i kortare meningar som därefter kodades 

(tabell1).   

Tabell 1. Exempel från det andra dokumentet i innehållsanalysens arbetsprocess från 

meningsbärande enhet till kod. 

Meningsbärande enhet 
 

Koncentrering Kod 

Den rehaben hade jag gått på i sex 
veckor och när den avslutade sen då så 
skulle man själv försöka att komma 
igång med fysisk aktivitet och få upp 
konditionen och få igång musklerna så 
jag kom i samma fysiska kondition 
som jag var i innan operationen. 
 

Jag ville återgå till 
samma kondition som 
jag hade tidigare. 

Återfå tidigare kondition. 

Det gäller att våga börja sätta igång 
och träna, för i början efter en 
operation är man ju lite rädd. 

Våga börja träna efter 
operationen även om 
man är rädd. 

Hantera rädsla. 

Rehabpersonalen hade iakttagit vad jag 
kunde och vad jag klarade av och 
kunde ge mig förslag på vad hon 
tyckte. 

Rehabpersonal med 
kunskap om min 
förmåga gav mig 
förslag. 

Vägledning från 
rehabpersonal. 

 

 

Varje kod från det andra Word-dokumentet kopierades och klistrades in i ett tredje dokument 

som i början innehöll tomma celler. De koderna som uttryckte liknande innehåll placerades i 

en och samma cell. På detta vis blev det slutligen elva celler i tredje dokumentet vilket gav en 
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överblick över alla koder. Genom att identifiera den ”gemensamma nämnaren” bland de koder 

som var i samma cell formulerades underkategorin. Det blev sammantaget elva 

underkategorier. Underkategorierna sorterades in i fyra kategorier utifrån underkategoriernas 

gemensamma särdrag. Till sist lästes alla koncentrerade meningsbärande enheter, koder, 

underkategorier och kategorier för att formulera den dolda meningen bakom innehållet på en 

tolkningsnivå. Detta ledde till ett tema som var ett uttryck för det dolda innehållet. Koderna, 

underkategorierna, kategorierna och temat sammanställdes i resultatet (tabell 2).
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Tabell 2. Betydelsefulla faktorer för att börja följa OFA. Tema, kategorier (K), underkategorier (U) och koder 
 

Personalens betydelse för tilltro till egen förmåga att träna  
K: Fysiska faktorer K: Sociala faktorer K: Omgivningsfaktorer K: Psykologiska faktorer 

U: Kropp och hälsa U: Sällskap 
med familj 
och vänner 

U: Gemenskap och 
jämförelse med 
andra 

U: 
Förhållningssätt 
hos närstående 
och professionella 

U: Stödjande 
faktorer i den 
fysiska miljön 

U: Träningsut-
formning 

U: Insats från 
vården och 
friskvården 

U: 
Organisa-
torisk 
förmåga 

U: Tankar och känslor U: Personligt 
förhållnings-
sätt 

U: Kunskap 
och erfarenhet 

Återfå rörlighet Make/maka 
följer med 

Träffa nya 
människor 

Familjens 
inställning 

Årstidsväxlingar Lämplig 
träningsbelastning 

Uppföljning från 
vården 

Prioritering Avleda tankar från annat Inställning till 
sjukdom 

Kunskap om 
kroppen 

Blodtrycksnormalisering Leka med 
barnbarn 

Jämföra sig i grupp Vänners inställning  Vistas i skogen Självvald 
träningsform 

Vården tar initiativ 
till kontakt 

Konkret 
målsättning 

Tankeställare till 
livsstilsförändring 

Positiv 
inställning 

Kunskap om 
gymredskap 

Viktminskning Vän följer 
med 

Mäta sig mot andra  Läkarens råd till 
motion istället för 
medicin 

Bo nära naturen Vardagsaktivitet 
som motion 

Vägledning från 
rehabpersonal 

Öka 
prestation 
förmåga 

Trygghetskänsla genom 
att mäta blodtryck 

Inställning till 
medicin 

Kunskap om 
träningens 
effekt 

Återfå tidigare kondition  Diskussion om 
stress och 
arbetssituation 

Vårdpersonalens 
bemötande 

Bo nära 
träningslokalen 

Promenad med 
hund 

Ordination från 
vårdpersonal 

 Trygghetskänsla att få 
anstränga sig 

Anpassnings 
förmåga 

Tidigare 
träningsvanor 

Må bra i kropp  Träffa andra med 
samma sjukdom 

Bemötande från 
gympersonal 

Transportsmöjlig
-het 

 Rehabilite-
ringsträning 

 Trygghetskänsla genom 
övervakad träning 

Bestämma 
över sin 
kropp 

Erfarenhet av 
olika 
träningformer 

Bibehålla hälsa  Prata med andra 
med 
träningserfarenhet 

Uppmuntran från 
vårdpersonal 

Stegräknare  Yrkeskompetent 
vårdpersonal 

 Hantera rädsla Självbekräf-
telse 

Erfarenhet av 
att komma 
igång  

Undvika återinsjuknande  Imponera på 
motsatt kön 

 Träningsredskap  Gymmet erbjuder 
prova-på- träning 

 Att ha roligt vid träning   

Bli frisk  Göra något under 
sjukskrivning 

 Ekonomisk 
kompensation 

 Gymmets 
rehabinriktning 

    

Symptomfrihet      Träningsinstruk-
tion 

    

Påverka komorbiditet           
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4.7 Etiska överväganden 

Det har tagits hänsyn till fyra etiska principer enligt Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:406) samt hur författarnas förhöll sig objektiva under 

intervjuerna.  

Informationskrav – Vid första kontakt med informanterna förklarades att deltagandet i studien 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång. Detta gjordes genom de 

informationsbrev (bilaga 1 och 2) som projektledaren skickade ut. Informanterna 

informerades dessutom om sin uppgift i studien, studiens syfte och metod samt vilka som var 

projektledare och studiens författare.  

Samtyckeskrav – Informanterna gav sitt samtycke till att bli kontaktade av studiens författare 

genom att via brev skicka in en underskriven intresseanmälan till projektledaren för OFA-

projektet. Informanterna fick även ge sitt samtycke till att deltaga i studien vid 

telefonkontakten från en av författarna. 

Konfidentialitetskrav – Informanterna i studien försäkrades om att enskilda personer inte 

skulle kunna identifieras av utomstående. Under studien förvarades personuppgifter på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. I studien nämndes inte informanternas 

namn, kön, ålder, bostadsort eller sjukdom vilket ytterligare stärkte anonymiteten. Endast 

studiens författare visste vilken informant som svarat vad vid intervjuerna. 

Nyttjandekrav – Studiens författare försäkrade informanterna om att de personliga uppgifter 

som samlades in under studiens gång samt undersökningens resultat inte skulle komma att 

användas i andra syften än i forskningssyfte. 

Objektivitet – Under intervjuerna eftersträvades objektivitet genom att ställa samma inledande 

öppna fråga till varje informant och genom att följa intervjuguiden vid följdfrågorna.   

5. RESULTAT 

5.1 Resultatinledning 

Efter analys av det som konkret uttrycktes i texten i råmaterialet kom författarna fram till 

koder, underkategorier och kategorier. Författarna gjorde därefter en tolkning av den dolda 

meningen vilket blev temat: ” personalens betydelse för tilltro till egen förmåga att träna”. 

Temat uttrycks parallellt med koder, underkategorier och kategorier och hela resultatet 

beskriver vad som varit betydelsefullt för informanterna att börja följa sin ordination (tabell 
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2). I resultatredovisningen presenteras, kategorierna, underkategorierna och temat. Därefter 

exemplifieras varje kategori med ett illustrativt citat hämtat direkt från råmaterialet.  

5.2 Kategori: fysiska faktorer  

5.2.1 Underkategori: kropp och hälsa 

Informanterna uttryckte betydelsen av att bibehålla respektive återfå sin tidigare hälsa. Det 

angavs som viktigt att uppnå fysiskt välbefinnande genom att återfå rörlighet och normaliserat 

blodtryck. Att må bra i kroppen var betydelsefullt för både fysiskt och mentalt välbefinnande. 

Att undvika sjukdomens symptom genom motion nämndes både som mål och motivation till 

att följa OFA. 

”Och den här gymnastiken och promenaderna det gav ju resultat, det kände man 

ju i hela kroppen, att man mådde bra.”  

5.3 Kategori: sociala faktorer 

5.3.1 Underkategori: sällskap med familj och vänner 

Stödet från partner, barn eller vänner innebar ofta deras aktiva deltagande i aktiviteten som 

ordinerades. Det bidrog till en ökad livskvalité där familjelivet beskrevs som centralt. 

5.3.2 Underkategori: gemenskap och jämförelse med andra 

Att träffas med andra under träning var betydelsefullt för att utbyta erfarenheter via 

diskussioner kring sjukdom, stress och arbetssituation. Att träna med andra som hade samma 

sjukdom beskrevs som möjlighet till att prata om specifika problem, att höra hur andra 

upplevt sin träning och till social kontakt. Gemensam träning i grupp var betydelsefullt för 

gruppmedlemmarna som ”gav lite extra” genom att träna mot varandra.   

”Man träffar andra människor på gymmet, man får ett helt annat liv på det viset. 

Annars åker man bara från staden och tillbaka, man träffar inte någon människa 

då. Det tycker jag är trevligt att träffa människor. Så det är också en grej, att man 

gör någonting gemensamt. Alla sitter i samma båt på något sätt.” 
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5.4 Kategori: omgivningsfaktorer 

5.4.1 Underkategori: förhållningssätt hos närstående och professionella  

En positiv attityd från omgivningen har identifierats som betydelsefullt för att följa 

ordinationen. Olika former av bemötande, som till exempel beröm och uppmuntran, från både 

gym- och sjukhuspersonal hade betydelse för att komma igång med ordinerad träning.  

5.4.2 Underkategori: stödjande faktorer i den fysiska miljön  

Att bo nära och få vistas i naturen genom promenad, svampplockning och hundrastning hade 

betydelse. De här aktiviteterna ingick i tidigare livsföring och togs upp på nytt i samband med 

ordinationen.  

5.4.3 Underkategori: träningsutformning 

Det ansågs som betydelsefullt att själv få välja en träningsform som upplevdes roligt och hade 

anpassad intensitet. Vardagsaktiviteter utnyttjades som träning, till exempel att gå i trappor 

istället för att ta hissen.  

5.4.4 Underkategori: insats från vården och friskvården 

Att vården initierade kontakt var en betydelsefull faktor enligt informanterna. Kontakten togs 

i form av telefonsamtal eller som personligt möte. Vårdpersonalen tog kontakt med 

informanterna i olika situationer som till exempel på sjukhuset efter operationen eller vid 

utskrivningen av ordination.  

”Jag brydde mig inte vilket gym det var bara jag kunde börja träna. Jag fick hjälp 

att komma igång, tjejerna där är jättetrevliga, de kollar upp en nästan varje gång 

man är där.” 

5.5 Kategori: psykologiska faktorer 

5.5.1 Underkategori: organisatorisk förmåga 

I anknytning till ordinationen av fysisk aktivitet sattes ett konkret mål som beskrevs som 

vägledande, en ram att hålla sig till. Ett specifikt mål formulerades och innehöll flera aspekter 

av den ordinerade motionsaktiviteten, som till exempel tid och avstånd.  

5.5.2 Underkategori: tankar och känslor 

Att uppleva trygghet vid utövandet av fysisk aktivitet identifierades som betydelsefullt. Denna 

trygghetskänsla skapades utifrån olika faktorer som vårdpersonalens närvaro och mätning av 
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blodtryckt under träning. En effekt av träning som beskrevs av informanterna var att kunna 

släppa tankarna kring sitt eget jobb eller själva träningsaktiviteten.  

5.5.3 Underkategori: personligt förhållningssätt 

Uppfattningen om sin egen sjukdom var betydelsefullt då sjukdomen i vissa fall ansågs som 

lindrigare än andras sjukdom. Att kunna få leva utan medicin hade betydelse för att komma 

igång med OFA. Den ordinerade träningen var behandling som helt ersatte medicin eller 

ordinerades vid sidan om medicinbehandling. 

5.5.4 Underkategori: kunskap och erfarenhet 

Kännedom om träningens påverkan på kroppsfunktioner och kunskap om lämpliga 

träningsmaskiner och redskap beskrevs som bidragande faktor till att komma igång med 

ordinerad träning. Information om träning som behandlingsform kom från vårdpersonal och 

gyminstruktörer.  

”Där fick man liksom lite fast mark att stå på. Man visste att det här inte är farligt 

för dig, det är inte farligt att känna sig varm och svettig och flåsa lite grann och 

så vidare. Man vågade ta i helt enkelt.” 

5.6 Tema 

Personalens betydelse för tilltro till egen förmåga att träna framträder som ett centralt tema i 

informanternas berättelse enligt författarnas tolkning. Informanterna kom i kontakt med 

personal vid vistelse på sjukhus, vid utskrivning av OFA samt vid träning inom vården och 

friskvården.  

Enligt författarnas tolkning stärktes informanternas tilltro genom personalens positiva attityd 

och bemötande samt genom den kunskap och de råd som personalen förmedlade. Personalens 

information om träning som ett komplement till eller ersättning för medicinbehandling, 

träningens positiva effekt på sjukdom samt betydelsen av vardagsmotion var betydelsefullt för 

informanternas tilltro till egen träning.  

Enligt författarna förmedlade personalens positiva bemötande, kunskap samt övervakad 

träning en trygghetskänsla och tilltro till träning till både informanterna och deras anhöriga. 

Familj och vänner gav uppmuntran och sällskap till informanterna att följa OFA. 

Den individuellt utformade ordinationen där naturen och andra, för informanten kända miljöer 

utnyttjades för träning ökade tilltron till egen förmåga att träna, enligt författarnas tolkning. 
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6. DISKUSSION  

6.1 Resultatsammanfattning  

Betydelsefulla faktorer för OFA har identifierats och sammanförts i underkategorier och 

kategorierna: fysiska, psykologiska, sociala samt omgivningsfaktorer. Temat som författarna 

uppfattar bakom informanternas berättelse är: ”personalens betydelse för tilltro till egen 

förmåga att träna”. Att uppleva förbättring i hälsan och återfå välbefinnandet beskrevs som 

betydelsefullt för beslutet att börja träna på recept. Känslan av och kunskapen om träningens 

effekt för kroppen skapade en positiv inställning till att bli fysiskt aktiv under och efter 

sjukdom eller skada enligt informanternas berättelse. Att få träna tillsammans med familj, 

vänner eller de som har liknande sjukdom upplevdes som stimulerande och betydelsefull. 

Personalen inom vård och friskvård gav uppmuntran till och förmedlade betydelsen av träning 

samt följde upp ordinationen. Personalens insatser bidrar sammantaget till informanternas 

tilltro till egen förmåga att träna. I studiens resultat uttrycks de betydelsefulla faktorer som 

informanterna har angett och temat som finns på en tolkningsnivå parallellt med varandra.  

6.2 Metoddiskussion  

I urvalet ingick 31 personer som fick brev från projektledaren. Redan innan rekryteringen 

bestämde författarna att de första tio som kontaktades av författare på telefon och tackade ja 

till deltagande ingick i studien. De övriga skulle också kontaktas på telefon för att meddelas 

att de inte kommer att delta i studien. Det fanns dock en brist i informationen i brevet som 

skickades ut till de 31 personerna. Det borde stå att en intresseanmälan inte automatiskt 

innebar deltagande i studien men att samtliga som skickade intresseanmälan skulle bli 

kontaktade av författarna.  

I brev från projektledaren framgick att intervjuerna spelas in på band. Det borde också 

framgått att författarna även gjorde skriftliga anteckningar under intervjuerna. Utifrån 

information om studiens syfte som beskrevs i breven kunde informanterna förbereda sig och 

tänka igenom vad de ville berätta under intervjun vilket författarna uppfattar som styrka i 

metoden (bilaga 1, 2).   

De som deltog i studien anmälde först sitt intresse vilket innebar att de var motiverade till att 

berätta om sina upplevelser. Det underlättade datainsamlingen men var inte representativt för 

befolkningen eftersom fysisk aktivitet på recept inte automatiskt leder till ökad fysisk aktivitet 

enligt Faskunger et al. (2007). Att bara tio personer tackade ja kunde bero på att 

datainsamlingen skedde via hembesök. De åtta deltagare som intervjuades var beredda att 
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välkomna författarna i sina hem. För att öka antalet deltagare i studien från åtta till tio kunde 

författarna ha tagit personlig kontakt med ytterligare två personer som inte skickat in någon 

intresseanmälan. Personlig kontakt ökar följsamheten enligt Richards et al., (2007). 

Intervjuerna skedde i informanternas hem eftersom det är i hemmet det oftast finns 

associationer kring beslutfattandet att följa OFA. Hemmet är en trygg miljö vilket 

underlättade för informanten att öppet berätta om sina upplevelser och tankar. Om 

informanterna istället intervjuats i den miljön där föreskrivningen skedde kunde de lättare ha 

associerat till själva utskrivningstillfället.  

Intervjun inleddes med en öppen fråga. På det viset fick informanterna möjlighet att berätta 

allt de ansåg hade betydelse för att följa sin ordination. Valet att göra intervju med en öppen 

fråga gjordes utifrån studiens explorativa design. Syftet var inte att pröva någon teori eller att 

utgå från några specifika antaganden. Utifrån informanternas svar ställdes specificerande, 

direkta och strukturerande följdfrågor tills informanterna återkom till samma innehåll eller 

inte kunde komma på något nytt (Kvale, 1997). Om man istället hade valt att ställa slutna 

frågor skulle intervjufrågorna blivit styrande vilket skulle ökat risken för att missa viktiga 

aspekter av informanternas berättelse. Intervjuguiden är inte fullständig för att det inte 

framgår i den att en av författarna skulle göra en muntlig sammanfattning i slutet av varje 

intervju.  

Den inledande frågan ställdes varje gång av en av författarna som inte gjorde några 

anteckningar. Det underlättade en personlig kommunikation mellan författare och informant 

genom ögonkontakt och aktivt lyssnande. Den andra författaren antecknade för att kunna göra 

en muntlig sammanfattning i slutet av intervjun. Sammanfattningen hade för syfte att låta 

informanterna bekräfta att informationen har uppfattats rätt och om det var något ytterligare 

informanterna ville berätta. Att både författare ställde följdfrågor bidrog till att få fram flera 

aspekter av informantens berättelse. Författarna valde att inte göra pilotintervju eftersom de 

bedömde det viktigt att ta med information från samtliga intervjuer i studien. Fördelar med att 

göra en pilotintervju skulle ha varit att få erfarenhet av intervjusituationen och att undvika att 

ställa ledande frågor. 

Författarna valde innehållsanalys för att både analysera det konkreta innehållet som uttrycktes 

med ord och tolka det latenta innehållet i råmaterialet. Det konkreta och latenta innehållet 

finns parallellt i informanternas berättelse och uttrycker betydelsefulla faktorer på olika 
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abstraktionsnivåer. Författarna använde innehållsanalys även för att kunna sortera en stor 

mängd information i relation till varandra (Graneheim & Lundman, 2004). Åtta intervjuer 

som transkriberades till tjugofyra sidors råmaterial sorterades i en tabell som gav en bra 

överblick över resultatet (tabell 2). Genom att använda datorn kunde varje Word-dokument 

som tillhörde innehållsanalysens olika steg sparas på ett säkert sätt och blev lättare tillgängligt 

för bearbetning. Det var även ett tidsbesparande arbetssätt. Att arbeta på datorn underlättade 

arbetet eftersom man fick pröva sig fram i analysprocessen och formulera om, söka likheter 

och skillnader mellan koder vid kategoriseringen. För att analysera intervju behöver man 

växla mellan analysprocessens olika steg (Graneheim & Lundman, 2004). 

En svaghet hos innehållsanalysen är att hela resultatet är betydelsefullt utan någon slags 

gradering mellan de olika betydelsefulla faktorerna. Informanterna poängterade vissa faktorer 

som var mer betydelsefulla än andra under intervjun. Utifrån analysmetoden kunde man inte 

beskriva de här faktorerna som centrala för studien. Det var ibland svårt att urskilja kontexten 

i informanternas svar utan att ta med författarnas intervjufrågor. Eftersom det var 

informanternas svar på en fråga som analyserades var det ibland svårt att hitta 

meningsbärande enheter som kunde stå för sig själva i sin egen kontext.  

Att formulera koder till meningsbärande enheter innebär att tänka på nya sätt om 

informationen (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna var en viss subjektiv tolkning av de 

koncentrerade meningsbärande enheterna i studien. För att förbli objektiva vid kodningen och 

formuleringen av temat gick författarna tillbaka till koncentreringen och de meningsbärande 

enheterna respektive koderna för att tydligt se kontexten. Trovärdigheten förstärktes även 

genom att författarna hade en kontinuerlig dialog med varandra under analysprocessen. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är analysprocessen ingen linjär process utan en växling fram 

och tillbaka mellan analysprocessens olika steg, mellan kodning och formulering av tema.  

Vi kan ha påverkats av vår förförståelse om betydelsefulla faktorer för fysisk aktivitet från 

tidigare forskning och därigenom lyssnat selektivt till vissa ord i informanternas berättelse. 

Det kan vara anledningen till några enstaka styrande frågor som förekom under intervjuerna. 

För att upprätthålla vår objektivitet gjorde vi anteckningar och muntlig sammanfattning för att 

låta informanterna bekräfta de olika betydelsefulla faktorerna i slutet av varje intervju.  

Andra analysmetoder för att analysera intervjustudier är meningsstrukturering genom 

berättelser och meningstolkning. Intervjuaren är då mer delaktig och kan hjälpa 
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intervjupersonen att strukturera sin berättelse samt tolkar intervjun utifrån ett eget perspektiv 

på det som undersöks (Kvale, 1997). Dessa analysmetoder bedömer författarna mindre 

lämpliga vid en explorativ studie där det är intervjupersonens egen berättelse som studeras. 

Öppna frågor som ställdes till informanterna och handlade om betydelsefulla faktorer 

minskade studiens fasthet. Genom att författarna gjorde en muntlig sammanfattning som 

informanterna kunde bekräfta under intervjun, ökades studiens trovärdighet. Den kan ökas 

ytterligare om man träffar informanterna efter analysarbetet för att undersöka och bekräfta om 

informanterna är eniga med författarnas tolkning av den egna intervjun (Kvale, 1997).  

Studiens resultat har högst begränsad överförbarhet eftersom studien är utförd på åtta personer 

som erhållit OFA i Västmanland. Dessutom har sex av de här åtta personerna samma diagnos. 

Med hänsyn till studiens etiska överväganden anger inte studien vilken diagnosgrupp det 

gäller. Informanterna fick ge sitt samtycke till deltagande i studien och sin tillåtelse till 

bandinspelning vid upprepade gånger innan intervjuerna skedde. De personer som fick brev 

från projektledare blev inte informerade om att deras deltagande inte var garanterat av att göra 

intresseanmälan.  

6.3 Resultatdiskussion  

Intervjustudiens resultat bekräftar och är förankrad i tidigare forskning om betydelsefulla 

faktorer för fysiskt aktivitet. Self-efficacy för fysisk aktivitet finns definierat i tidigare 

forskning och uttrycker samma innehåll som temat i studien.  Self-efficacy beskrivs som en 

betydelsefull faktor som ökar sannolikheten att komma igång med träning och som kan ökas 

genom regelbunden träning (Trost et al., 2002; Schoster et al., 2005; Finnegan et al., 2007; 

Hendry et al., 2006; Walcott-McQuigg och Prohaska, 2001; Ananian et al., 2006; Wilcox et 

al., 2006).  

6.3.1 Fysiska faktorer 

Informanternas sjukdom har påverkat deras fysiska förmåga. I strävan efter bibehållen och 

förbättrad hälsa eller för att återfå tidigare funktioner har informanterna mött hinder som till 

exempel begränsad rörlighet eller nedsatt kondition. För att våga komma igång med träning 

och anstränga sin kropp efter en allvarlig sjukdom/skada behövde informanterna känna tilltro 

till egen förmåga att bli fysiskt aktiva. Enligt författarnas tolkning var personalens 

vägledning, information och övervakning av avgörande betydelse för informanternas tilltro 

till egen förmåga att börja träna. Utan personalens stöd hade informanterna troligen i större 
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grad accepterat sin fysiska begränsning efter skada/sjukdom och inte strävat efter att förbättra 

sitt hälsotillstånd, tycker författarna. I studien av Walcott-McQuigg och Prohaska (2001) 

uttryckte individer som regelbundet deltog i fysisk aktivitet att de hade self-efficacy för att 

kunna träna.  

6.3.2 Sociala faktorer 

Informanterna berättade att deras sjukdom påverkade deras arbetsliv och familjeliv samt att de 

var i behov av socialt stöd under sin sjukdom. Genom att personalen organiserade 

gruppträning och uppmuntrade informanterna att öppet berätta om sin skada/sjukdom bidrog 

de till att informanterna interagerade med andra. Det var en möjlighet för informanterna att 

känna gemenskap och kunna jämföra sig/mäta sig med andra, vilket fick dem att prestera mer. 

Författarna tycker att utan denna strukturerade gemenskap hade det funnits risk för 

informanterna att bli socialt isolerade och passiva. Att träna tillsammans med andra ökade 

informanternas tilltro till egen förmåga att träna, anser författarna. Deltagare i en studie av 

Walcott-McQuigg och Prohaska (2001) skattade större self-efficacy när de tränade i grupp, 

vilket visade den sociala faktorns betydelse för deltagarnas tilltro. 

6.3.3 Omgivningsfaktorer 

Informanterna hade behov av att träna individuellt eller i grupp i olika miljöer samt att få välja 

träningsformer utifrån eget intresse. Personalen gav förslag och vägledde informanterna vid 

val av träningsform och bidrog därmed till informanternas tilltro till att träna enligt 

författarnas tolkning. En stödjande omgivning ökade deltagarnas tilltro till sin förmåga att 

träna i en studie av Schoster et al. (2005). 

Informanterna berättade att det var lättare att komma igång med ordinationen när gymmet och 

gymmets instruktörer var inriktade på rehabilitering av sjukdom/skada. Informanterna 

behövde gymredskap som var anpassade för rehabilitering. Förtroende för gympersonalen och 

deras kunskap om lämplig träning utifrån olika sjukdomar/skador hade också betydelse och 

påverkade informanternas tilltro till egen förmåga att träna, enligt författarna. Enligt tidigare 

studier hade de som fick ordination att träna på gym ett behov att möta yrkeskompetenta 

instruktörer som förstod deras sjukdom och kunde ge lämpliga träningsråd (Schoster et al., 

2005; Hendry et al., 2006).  

Personalens bemötande beskrivs som centralt utifrån informanternas berättelse. Att bli 

individuellt bemött och att få uppmuntran och stöd i sin träning var betydelsefullt för deras 
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tilltro enligt författarnas tolkning. Personalens bemötande bestod ibland av att 

uppmärksamma informanterna att fysisk inaktivitet var ett hot mot deras hälsa. I tidigare 

forskning beskrevs personalens bemötande som motiverande vilket ökade tilltro till träning 

(Schoster et al., 2005). 

En aspekt av rådgivning som informanterna tyckte var viktig var att personal föreslog motion 

som behandling istället för medicin. Det betraktades som en positiv trendvändning då 

informanterna var vana vid att få medicin utskriven av läkare. Författarna uppfattar att den 

ordinerade träningen ansågs särskilt betydelsefullt för informanterna att följa då den föreslogs 

av en läkare. Deltagare i en studie kom igång med fysisk aktivitet efter att de fått rådgivning 

från personal och motion ordinerad av läkare (Little et al., 2004).  

I studien framgår att ekonomisk kompensation från arbetsplats är motiverande för att börja 

träna på ordination. Detta skapar förutsättningar för de anställda att träna. På det viset stödjer 

arbetsplatser de anställdas deltagande i fysisk aktivitet och därigenom deras hälsa. Tidigare 

forskning beskrev låga träningskostnader som betydelsefulla för att komma igång med träning 

(Mier et al., 2007; Wilcox et al., 2006). 

6.3.4 Psykologiska faktorer 

Informantens eget personliga förhållningssätt till sin sjukdom, sin kropp och sig själv var 

betydelsefullt för att följa ordinationen. Enligt författarna kan personliga faktorer fångas upp 

och lyftas fram av personal i motiverande samtal med personer som får OFA för att öka tilltro 

till egen förmåga att träna. Informanterna beskrev bland annat att förmågan att kunna anpassa 

sig till andra hade betydelse för gruppträningens positiva upplevelse och effekt. Tidigare 

forskning beskrev hur motivationen till att deltaga i träning ökades när man blev en del av en 

grupp. Det upplevdes som en positiv social interaktion att vara runt andra som tränade 

(Schoster et al., 2005; Wilcox et al., 2006).  

Informanterna var ofta rädda för de risker som träning kunde innebära. Därför tycker 

författarna att personalen inom och utanför vården har en viktig uppgift: att hantera 

patienternas rädsla genom att stödja deras tilltro till egen förmåga att träna efter en 

skada/sjukdom. Det kan bland annat ske genom att personal kartlägger och specificerar vad 

personen är rädd ska hända, doserar träningen så den inte blir för krävande samt är med vid 

träning. Enligt forskningsartiklar behövde rädsla för återinsjuknande bemötas och hanteras 
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annars blev rädsla ett hinder för träning (Hendry et al., 2006; Ananian et al., 2006; Wilcox et 

al. 2006). 

Enligt informanterna kunde personalen skapa trygghetskänsla genom att övervaka träningen. 

En viktig aspekt av övervakad träning, som informanterna berättade om, var att samtidigt som 

de ansträngde sig vid träning kontrollerades deras blodtrycks- eller pulsvärde. Genom att få se 

sina värden ligga på en optimal nivå upplevde informanterna inte träningen som farlig. 

Informanterna hade tilltro till sina instruktörer som enligt författarna bidrog till en ökad 

trygghetskänsla vid träning. Enligt Schoster et al. (2005) upplevde deltagare i ett 

träningsprogram ökad self-efficacy då förutom att de fick träna enligt sin egen takt upplevde 

stark tillit till sina instruktörer.  

Vårdpersonalens närvaro vid träning identifierades i tidigare forskning som bidragande faktor 

för motion. En sjukgymnast som hade medicinsk bakgrund eller en gyminstruktör som 

förstärkte individens självförtroende ansågs som lämpligast att övervaka träningen (Hendry et 

al., 2006). 

I en rådgivningssituation kunde personalen stimulera till en process där informanterna fick en 

tankeställare till en hälsobefrämjande livsstilsförändring. Det förutsatte att informanterna blev 

bemötta på ett personligt plan och förstod hur träningen var avgörande för just dem, enligt 

författarna.  

I vår studie har smärtan inte nämnts som betydelsefullt för informanterna eftersom smärtan 

inte är centralt i deras sjukdom. Träningen har snarare betydelse i att avleda tankarna från till 

exempel vardagsaktiviteter. Författarna anser det väsentligt att personalen kartlägger 

patientens föreställningar om sin smärta samt förmedlar relevant kunskap om smärtans 

mekanismer. I tidigare forskning beskrevs betydelsen av att kunna glömma smärtan i 

samband med fysisk aktivitet för en grupp av patienter med RA (Wilcox et al. 2006).  

Några betydelsefulla faktorer för fysisk aktivitet i tidigare forskning är inte bekräftade utifrån 

studien, till exempel säkra bostadsområden och gångbanor (Trost et al., 2002). Det 

förekommer inte heller några kulturella eller språkliga aspekter som till exempel flerspråkiga 

instruktörer och flerspråkigt träningsmaterial som betydelsefulla för träning (Mier et al., 

2007). Att förbättra sömn och undvika att bli rullstolsburen var två betydelsefulla fysiska 

faktorer för träning (Wilcox et al., 2006) vars betydelse inte heller finns bekräftad i vår studie.  
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Studiens resultat ökar förståelsen för de faktorer som personer med OFA upplever som 

betydelsefullt för att följa sin ordination. Resultatet har därför betydelse för sjukgymnaster 

och annan legitimerad personal som skriver ut OFA. Resultat kan tillämpas i motiverande 

samtal i samband med utskrivning av OFA och vid val av ordinerad träning där man tar 

hänsyn till individens eget intresse för fysisk aktivitet (Kallings & Leijon, 2003). Det är även 

viktigt att kartlägga individens tankar och känslor kring sjukdomen/skadan för att kunna 

utforma träningen så att individens tilltro till sin egen förmåga stärks. Denna studie handlar 

om möjliggörande faktorer för att komma igång med OFA. Fortsatt forskning kan studera 

hindrande faktorer i samband med att följa ordination.  

7. SLUTSATSER 

Enligt resultatet av studien uppfattas personalens betydelse för tilltro till egen förmåga att 

träna som temat i informanternas berättelse. Temat uttrycks som ett dolt innehåll, parallellt 

med vad informanterna konkret beskriver som betydelsefulla för att följa OFA. De fysiska 

faktorer som informanterna anger betydelsefulla är kroppen och hälsan. Psykologiska faktorer 

som är viktiga för att träna enligt OFA är informanternas organisatoriska förmåga, tankar, 

känslor och erfarenheter samt personliga förhållningssätt. Informanternas närstående, 

personalen och deras insatser samt den fysiska miljön beskrivs som betydelsefulla 

omgivningsfaktorer. Den sociala gemenskapen med familj och träningskamrater har också 

betydelse för att komma igång med OFA.  
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BILAGA 1. Författarnas inbjudan 

 

 

 

Eskilstuna, oktober 2007.    

Hej! 

Vi är två sjukgymnaststudenter som snart är färdigutbildade. Vi vill ta reda på vad som är 
betydelsefullt för att komma igång med ordinerad fysisk aktivitet när man fått recept. 

Om du tillhör dem som har fått Ordinerad Fysisk Aktivitet och också har kommit igång och 
följer ordinationen så vill vi gärna ha kontakt med dig. Vi vill gärna träffa dig för att göra en 
intervju kring vad du upplevt som viktig för att komma igång. Dina erfarenheter är värdefulla 
och kan bidra till att personer som får Ordinerad Fysisk Aktivitet framöver får bättre hjälp att 
komma igång. Vi hoppas du kan frigöra tid för en intervju med oss. Vi skulle behöva träffa 
dig vid ett tillfälle. Vi har tänkt att vi kommer hem till dig för intervjun och räknar med att 
den tar ca 40 minuter.  
 
Intervjuerna planerar vi göra: 15-16 november, 29-30 november, 6 eller 21 december 
respektive någon annan dag enligt överenskommelse. Om du anmäler ditt intresse tar vi 
telefonkontakt med dig för att avtala lämplig tid för intervju. Intervjuerna kommer att spelas 
in på band. 

Du kommer att vara fullständigt anonym och dina personliga uppgifter kommer inte att 
nämnas i text eller på något annat sätt. Studien kommer att presenteras i from av en uppsats 
vid Mälardalens Högskola samt för projektledningen för OFA i Västmanlands landsting.  

Om du tycker detta låter intressant gör du en intresseanmälan till projektledaren. Vi tar sedan 
kontakt med dig och lämnar ytterligare information.  

 Projektledarens namn och telefonnummer: Hedvig Olin, 0221-265 78/ 070-533 64 33 

Vänliga hälsningar, 

Ingrid Olofsson Hellström  Edit Tedenljung    

Studenter på Sjukgymnastprogrammet vid Mälardalens Högskola 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när du vill avbryta din medverkan. Den information som vi fått 
av dig innan kommer då inte att användas.



 

 

 

BILAGA 2. Projektledarens brev 

Hej! 

 

Du är en av dem som har fått en ordination på fysisk aktivitet av din vårdgivare under året.  
Det är en arbetsform som heter OFA, Ordinerad Fysisk Aktivitet. Jag heter Hedvig Olin och är projektledare för 
den här arbetsformen inom Landstinget Västmanland och ansvarar för att utveckla och utvärdera metoden.  
 
Nu i höst har vi i projektet ett samarbete med Mälardalens högskola och kommer att genomföra en intervjustudie 
mot personer som har fått OFA. Vi skulle gärna vilja ha kontakt med dem av er som har kommit igång med 
fysisk aktivitet. Frågorna kommer att beröra vad det var som var viktigt för dig för att komma igång och öka din 
fysiska aktivitet. Intervjuerna kommer utföras av två sjukgymnaststudenter som läser sitt sista år vid högskolan. 
 
Du får det här brevet av mig då du vid ordinationstillfället godkänt att bli kontaktad för ytterligare uppföljning. 
Deltagandet är helt frivilligt och inga uppgifter kommer att lämnas ut utan ditt godkännande! Anmälan är inte 
bindande, om du sedan skulle ångra dig eller få förhinder så går det bra. 
 
Vid anmälan lämnar du ditt namn och telefonnummer samt godkännande till att studenterna kontaktar dig. 
Studenterna kommer inte att ta del av någon annan information än det du lämnar vid anmälan. 
 
Bifogat finns ett brev från studenterna med lite mer information om studien. Vi uppskattar om du har möjlighet 
att ställa upp, dina erfarenheter är mycket betydelsefulla för oss och hjälper oss att bli bättre! 
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig: 
 

Hedvig Olin, Projektledare OFA 

Landstinget Västmanland 

0221-265 78/ 070-533 64 33 

hedvig.olin@ltv.se 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Intresseanmälan för deltagande i intervjustudie om Ordinerad Fysisk Aktivitet 

Namn:____________________ 

Telefon:___________________ 

Härmed godkänner jag att studenter från Mälardalens högskola kontaktar mig: 

__________________________________________________________________________ 

Datum, ort och signatur. 

Posta anmälan i bifogat svarskuvert!  

 



 

 

BILAGA 3. Intervjuguide 

 

INLEDANDE FRÅGA 

Kan du berätta vad som var betydelsefullt för dig att börja följa ordinerad fysisk aktivitet? 

 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

Medan intervjupersonen berättar lyssnar vi aktivt genom att ha ögonkontakt, nicka, humma, upprepa 
betydelsefulla ord som impuls för personen att fortsätta utveckla sitt svar.  

 

SONDERANDE FÖRÅGOR 

Intervjupersonen har berättat och nämnt några betydelsefulla faktorer, så många de själv kunde 
komma på. För att få fram konkreta aspekter ställer vi frågor: 

T.ex. Kan du säga mer om…? Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av…? Har du fler exempel 
på…? 

(Vi söker fortfarande bredden, de olika faktorer, registrera så många faktorer som möjligt) 

 

SPECIFICERANDE FRÅGOR 

Hur, vad, vem, när, på vilket sätt?  

T.ex. Hur gjorde du, vad hände, hur reagerade du, omgivningen… 

 

DIREKTA FRÅGOR 

I slutet av intervjun vill vi förtydliga hur intervjupersonen menar olika saker:  

T.ex. När du nämner vänner, vilka tänker du på då?  

 

STRUKTURERANDE FRÅGOR 

Under den tiden intervjupersonen berättar om de olika faktorerna måste vi ha koll på den ”röda 
tråden”.  Om personen avviker från ämnet bör vi på ett smidigt sätt föra honom/henne tillbaka:  

T.ex. Jag skulle vilja att du berättar mer om... (något han/hon tog upp som relevant faktor) 

 

TYSTNAD 

Redan i början låter vi intervjupersonen prata utan att avbryta eller ta över intervjun. Om 
intervjupersonen blir tyst säger vi ingenting utan väntar tills personen kommer på något mer. Vi tillåter 
personen att tänka, associera och reflektera under paus och tystnad.



 

 

BILAGA 4. Analysprocessen från råmaterial till resultattabell 

 

Råmaterial (24 sidor) 

 

 

Meningsbärande enheter koncentreras till koder (8 sidor) 

Meningsbärande 
enhet 

 

Koncentrering Kod 

 Den rehaben 
hade jag gått på i 
sex veckor och 
när den avslutade 
sen då så skulle 
man själv försöka 
att komma igång 
med fysisk 
aktivitet och få 
upp konditionen 
och få igång 
musklerna så jag 
kom i samma 
fysiska kondition 
som jag var i 
innan 
operationen. 
 

Jag ville återgå 
till samma 
kondition som 
jag hade 
tidigare.  

 

 

 

Återfå 
tidigare 
kondition. 

  

 
Koder med                                                Resultattabell (tabell 2)  
gemensamma drag sammanförs                         Underkategorier sammanförs till 
till 11 underkategorier                kategorier som uttrycker ett tema 
                                 
Underkategori Underkategori 

Underkategori Underkategori 

Underkategori Underkategori 

Underkategori Underkategori 

Underkategori Underkategori 

Underkategori  

 
 

 

Meningsbärande 
enheter skiljs ur 

från texten 

 

 

 

Tema 
4 Kategorier 
11 Underkategorier 
70 Koder                                         


