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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer med funktionsnedsättning är mindre fysiskt aktiva, upplever sämre 

livsvillkor och mindre delaktighet än övriga befolkningen. Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

uppvisar evidens och utvecklingspotential för att öka fysisk aktivitet hos personer med 

funktionsnedsättningar. Enligt Socialstyrelsen behöver antalet förskrivna FaR öka för 

särskilda utsatta grupper. Således behövs mer kunskap om fysioterapeuters erfarenheter av 

att förskriva av FaR till personer med funktionsnedsättningar och därigenom stödja 

beteendeförändring. 

Syfte: Att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept 

(FaR) till personer med funktionsnedsättning med fokus på hur de stödjer 

beteendeförändring av fysisk aktivitetsnivå. 

Metod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie och deskriptiv design, där induktiv 

kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av materialet. 

Resultat: Analysen gav tolv underkategorier fördelade på fyra kategorier: Att beakta skäl till 

förskrivning och beteendeförändring, Att skapa förståelse för förskrivningen hos brukare och 

nätverk, Att hitta fungerande aktivitet samt Att stödja en beteendeförändring. Genom dessa 

beskrev fysioterapeuterna sina erfarenheter. 

Slutsats: Fysioterapeuternas erfarenheter av att förskriva FaR till personer med 

funktionsnedsättning och därigenom stödja beteendeförändring av fysisk aktivitetsnivå, 

beskrev en utmanande och komplex uppgift. Omgivningsrelaterade faktorer som ekonomi 

och aktivitetsutbud kan ibland hindra förskrivning och beteendeförändring hos brukare, trots 

att fysioterapeuterna skapat förutsättningar. Detta kan försvåra uppgiften att stödja en 

marginaliserad grupp till ökad fysisk aktivitet. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet på recept, barn och ungdomar, vuxna, beteendeförändring, 
funktionsnedsättning, fysioterapi  



ABSTRACT 

Background: Individuals with disabilities are less physically active, report lower  life 

conditions and a lower participation then the rest of the population. Physical activity on 

prescription (PAP) show a high degree of evidence and potential for development to improve 

the physical activity among people with disabilities. The amount of PAP within vulnerable 

groups needs to increase according to the National guidelines from the National board of 

Health & Welfare. Therefore more knowledge are needed about physiotherapist’s experiences 

of prescribing PAP to support behavior change for individuals with disabilities. 

Aim: The aim was to explore physiotherapist’s experiences of prescribing physical activity on 

prescription (PAP) for individuals with disabilities with the focus on behavior change towards 

increased physical activity. 

Method: A qualitative, semi structured interview study with descriptive design. An 

inductive, qualitative content analysis were used when analyzing the material.  

Result: The analysis resulted in twelve subcategories divided into four main categories: 

Reasons considered when prescribing and for behavior change, To create understanding 

among patients and their community about the prescription, To find a suitable activity and 

last To support behavior change. The physiotherapist’s within the study used these categories 

to depict their experiences.  

Conclusion: The physiotherapist’s experiences when prescribing physical activity on 

prescription for individuals with disabilities and to support their behavior change towards 

increased physical activity depicted a challenging and complex task. Environment-related 

factors such as economy and the availability of activities could hinder the prescription and 

patient’s behavior change despite preconditions created by the physiotherapist’s. This could 

hinder the task of supporting a marginalized group towards improvements in physical 

activity.  

Keywords: Physical Activity on Perscription, children and youth, adult, behaviour change, 
disability, physiotherapy 
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1 BAKGRUND 

1.1 Fysisk aktivitet  

Fysiska aktivitet kan enligt FYSS 2017 definieras som “all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila” (s. 21). Den mänskliga 

kroppen är gjord för aktivitet och rörelse. Det finns god evidens att regelbunden fysisk 

aktivitet främjar människors fysiska (Rhodes et al., 2017; Tremblay et al., 2011) och psykiska 

hälsa (Rosenbaum el al, 2016; Ströhle, 2008). Fysisk aktivitet kan utföras både i preventivt 

syfte för att minska sjukdomsrisk men också i behandling (Wennberg et al., 2016).  

 

För att främja hälsa och minska risken att drabbas av kronisk sjukdom och förtidig död är 

rekommendationen att vuxna bör vara aktiva minst 150 min/ vecka (på måttlig till hög 

intensitet) i aerob aktivitet (World Health Organization [WHO], 2010). Dos-responssamband 

finns mellan fysisk aktivitet, dess hälsovinster och minskad sjukdomsrisk, då en ökad mängd 

fysisk aktivitet även ger ökade hälsovinster och minskad sjukdomsrisk (Ekelund et al., 2016; 

Pfeifer & Geidl, 2017; Physical Activity Guidelines Advisory Committee [PAGAC] Scientific 

Report, 2018; Spruit el al., 2015). Förutom rekommenderad dos av fysisk aktivitet bör 

människor i preventivt syfte undvika varaktigt dagligt stillasittande genom att ta korta pauser 

och då utföra “muskelarbete”, eftersom långvarigt stillasittande ökar risken för sjukdom och 

förtidig död (Jansson, Hagströmer, & Andersen, 2016). Barn och ungdomar (6-17 år) 

rekommenderas 60 min daglig fysisk aktivitet av aerob karaktär i måttlig till hög intensitet 

(Berg & Ekholm, 2016). Aktiviteter av muskel-och skelettstärkande karaktär bör läggas till tre 

gånger i veckan (a.a.). 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport om folkhälsans utveckling (2019) kommer 36% av 

befolkningen (16-84 år), oavsett kön, inte upp i rekommenderad dos fysisk aktivitet. 

Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 (2018) visar att 40-

45% av pojkarna (11-15 år) och knappt ca 30% av flickor (11-15 år) tränar minst fyra gånger/ 

veckan utanför skoltid så de blir andfådda och svettas. Endast 13-23% av 11- åringarna, 9-

15% av 13 -15-åringarna har varit fysisk aktiva minst en timme om dagen senaste veckan. 

Flickor är mindre aktiva än pojkar (a.a.).  

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) lyfter specifikt fram otillräcklig fysisk aktivitet, 

förutom tobaksbruk, riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor, som centrala 

riskfaktorer till de största folkhälsosjukdomarna i Sverige. Dessa ohälsosamma levnadsvanor, 

vilket kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdom, cancer och typ 2 diabetes, uppges vara 
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vanligt förekommande och bakgrunden till en femtedel av landets samlade sjukdomsbörda . 

Vidare beskriver Socialstyrelsen (2017) att det finns en stark korrelation mellan dessa 

riskfaktorer och låg socioekonomisk status, vilket innebär att yrke, utbildningsnivå och 

ekonomi, men även social miljö och bostadsort har en stark påverkan på individers 

levnadsvanor. Många individer har mer än en av dessa ohälsosamma levnadsvanor, vilket 

kan ge upphov till synergieffekt och ytterligare höja risken att drabbas av ohälsa (a.a.). 

1.2 Fysisk aktivitet på recept 

Folkhälsoinstitutets regeringsuppdrag att långsiktigt verka för ökad fysisk aktivitet i 

samhället resulterade i aktivitetsåret “Sätt Sverige i rörelse 2001” (Kallings et al., 2011). 

Samtidigt utvecklades fysisk aktivitet på recept (FaR) som metod för legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal, däribland fysioterapeuter, att arbeta sjukdomsförebyggande och 

behandlande. FaR kan förskrivas till patienter i behov av ökad fysisk aktivitet för att 

förebygga och/eller behandla sjukdom samt till de som rör sig för lite eller är alltför 

stillasittande i förhållande till sitt sjukdomstillstånd (a.a.). FaR innehåller fem delar: 

patientcentrerat samtal, evidensbaserad behandling som förslagsvis bör utgå från FYSS 2017, 

skriftlig ordination, samverkan med olika idrotts- och friskvårdsarrangörer samt uppföljning. 

Förskrivning kräver att legitimerad personal har ”kunskaper om patientens aktuella 

hälsoläge, hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och behandling, patientcentrerat 

samtal, metoden FaR, lokala rutiner för FaR”(Kallings et al., 2011, s 167). 

 

Fysioterapi ingår som en del i svensk hälso- och sjukvård och utförs av legitimerade 

fysioterapeuter. Arbetsuppgifterna utgörs av “hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, 

terapeutiskt och habiliterande/ rehabiliterande insatser” (Broberg & Lenné, 2017, s. 17). Det 

innebär att fysioterapeuten arbetar med beteendeförändring angående individer och 

gruppers levnadsvanor t.ex. stillasittande och bristande fysisk aktivitet. Fysioterapeuter är 

utbildade att se samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Då människan och hennes hälsa 

betraktas ur ett helhetsperspektiv inom fysioterapin ger det fördjupad förståelse av hur ett 

fysiskt aktivt liv utifrån individens förutsättningar kan främja hälsa och livskvalitet (a.a.). 

FaR ingår som ett redskap i fysioterapeutiskt arbete i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (Broberg & Lenné, 2017).  

 

Socialstyrelsen (2017) menar att det vetenskapliga stödet för FaR är starkt, vilket gör att FaR 

ingår i nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 

Socialstyrelsen betonar behovet av att allmänt öka antalet rådgivande samtal och förskrivna 

FaR inom hälso- och sjukvården, från nuvarande ca 100 000 FaR/år, framförallt till inaktiva 

i grupperna Barn, Ungdomar samt Vuxna med särskild risk. Till den sistnämnda gruppen 

räknas individer med 1) sjukdom t.ex. smärta, 2) biologiska riskmarkörer t.ex. övervikt, 3) 

social sårbarhet t.ex. låg socioekonomisk status och 4) med flera ohälsosamma levnadsvanor 

eller skada efter olycksfall. (a.a). Kalling menar FaR är underutnyttjat som behandling för att 
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öka fysisk aktivitet hos inaktiva patienter, som uppsöker hälso- och sjukvården. Det omfattar 

även personer med funktionsnedsättning (Kalling, 2012). Även Onerup et al. (2019) anser att 

FaR bör utgöra en naturlig del av ett hälso- & sjukvårdsbesök. Gustavsson et al. (2018) visar 

att hälso- och sjukvårdspersonal fortfarande saknar kunskap om FaR som metod. Vidare 

saknas strukturellt stöd till personal från ledning genom tydliga lokala riktlinjer och rutiner, 

tid för förskrivning, färdighet i att samtala om levnadsvanor samt behov av utökat lokalt 

samarbete med föreningar/träningscenter. Flera av studiedeltagarna önskade också en lokalt 

arbetsplatsansvarig/koordinator för FaR, t.ex. en fysioterapeut. Persson, Brorson, Ekvall 

Hansson, Troein & Strandberg (2013) fann att tillfrågade läkare tyckte sig sakna erfarenhet 

och fortbildning i att förskriva FaR samt ansåg fysioterapeuter och sjuksköterskor mer 

lämpade.  

1.3 Habiliteringen – En del av svensk hälso- och sjukvård  

Habilitering innebär att nya förmågor ska läras in till skillnad från rehabilitering, där 

förlorad förmåga ska återinläras och bibehållas (Bohlin, 2009). Det kräver insatser som 

syftar till att utveckla och upprätthålla funktionsförmågor hos personer med medfödd eller 

förvärvad funktionsnedsättning, utifrån deras behov och omständigheter och är tänkta att ge 

förutsättningar till ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhället (Kristiansson & 

Nilsson, 2014). Habiliteringsverksamheten organiseras som del av landstingens hälso- och 

sjukvård genom att skilda medicinska professioner samarbetar i distriktplacerade 

habiliteringsteam, där fysioterapeuter utgör en del av de paramedicinska yrkesgrupperna 

(Bohlin, 2009). 

Ett stort antal diagnosgrupper finns representerade i habiliteringens verksamhet t.ex. 

Cerebral pares (CP), muskelsjukdomar, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning, förvärvad 

hjärnskada, barndomspsykos, autism, neuropsykiatriska diagnoser, kroniska somatiska 

sjukdomar, förvärrade hjärnskador samt syn- och hörselskador. Landstingens policy 

angående vilka diagnosgrupper habiliteringsvården omfattar kan dock skilja sig åt (Bohlin, 

2009; Kristiansson & Nilsson, 2014).  

1.3.1 Habiliteringsverksamhetens målgrupp och arbetssätt 

Habiliteringens målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med varaktiga 

funktionsnedsättningar, antingen medfödda eller tidigt förvärrade, vars sociala, fysiska och 

psykiska utveckling kan komma att påverkas (Kristiansson & Nilsson, 2014). Vidare behöver 

målgruppen ett långsiktigt stöd från flera professioner med olika kompetens, där vardagstöd 

kompletteras av specialiserad kunskap, allt eftersom individen utvecklas och livsvillkoren 

förändras (a.a.). Det innebär att habiliteringens fysioterapeuter i synen på insatserna måste 

ha ett livslångt perspektiv, då funktionsnedsättningar sällan försvinner (Langeland & Øien, 

2013). Alla yrkesprofessioner ska arbeta utredande, behandlande, hälsofrämjande samt 

förebygga ohälsa och utgöra ett specialiserat komplement till befintlig hälso- och sjukvård, 

vilket alla Sveriges innevånare har rättighet till (Kristiansson & Nilsson, 2014). Broberg & 
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Lenné (2017) uppger att fysioterapeutiska habiliteringsinsatser omfattar allt från manuella 

behandlingar, funktions- och aktivitetsträning, miljöanpassning till förskrivning av och 

träning med olika hjälpmedel. Habiliteringens personal, däribland fysioterapeuterna, ska 

kunna ge information, kunskap och vägledning till brukare, deras närstående samt nätverk. 

Lerdal & Sørensen (2013) lyfter även fram uppgiften att fungera som stödperson med 

specialistkunskaper för t.ex. familjen. Habiliteringspersonalens kompetens beskrivs bestå av 

både yrkesspecifik habiliteringskunskap och gemensam habiliteringskunskap, där den 

sistnämnda kommer ur teamarbete och samarbete med den enskilde brukaren och dennes 

nätverk (Kristiansson & Nilsson, 2014).  

1.4 Funktionsnedsättning 

Socialstyrelsen (2003) använder International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) för att beskriva individers funktion och hälsa. ICF är ett internationellt 

klassifikationssystem skapat av WHO för att tillhandahålla ett gemensamt språk och en 

beskrivande struktur för hälsa och hälsorelaterade domäner med utgångspunkt i en 

biopsykosocial modell (a.a.). ICF ordnar informationen i två delar: 1) Funktionstillstånd och 

funktionshinder och 2) Kontextuella faktorer. Varje del består sedan av två komponenter där 

funktionstillstånd och funktionshinder innefattar en Kroppskomponent (kroppsfunktion, 

struktur/anatomi) samt en Aktivitets- och delaktighetskomponent. De kontextuella 

faktorerna innefattar Omgivningsfaktorer samt Personliga faktorer. En nedsättning i 

funktion kan beskrivas utifrån ICF och funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsen 

som ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (a.a.). En 

funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en 

medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av 

bestående eller av övergående natur” (Socialstyrelsen, u.å., Termbank, funktionshinder). 

Motsvarande klassifikationssystem finns anpassad till barn och ungdomar t o m 17 år, 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF-CY) 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Personer med funktionsnedsättning uppger generellt sämre livsvillkor än övrig befolkning, 

enligt Folkhälsomyndigheten (2016). Det visar sig i högre grad av stillasittande fritid, fetma, 

dagligt rökande och mindre hälsosamma kostvanor. Personer med funktionsnedsättning som 

skattar sin hälsa som dålig är också fler jämfört med övrig befolkning. Det är också vanligt 

förekommande med smärtor, sömnbesvär, trötthet, stress, oro och ångest. I denna grupp 

uppger färre att de är i förvärvsarbete (a.a.). De upplever mer ofta ekonomiska problem samt 

att fler säger sig vara mindre socialt delaktiga, jämfört med övrig befolkning. 

Funktionsnedsatta kvinnor uppger sämre värden ifråga om betydelsefulla hälsofaktorer i 

jämförelse med funktionsnedsatta män i t.ex. ekonomi, långvarig sjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 



5 

1.5 FaR för personer med funktionsnedsättning 

Enligt WHO (2015) har personer med funktionsnedsättning svårt att nå rekommenderad 

nivå av fysisk aktivitet och problem att motverka sitt stillasittande, vilket poängteras i 

”Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025”. Flera studier visar 

att unga och vuxna med cerebral pares (CP) har en fysisk aktivitetsnivå som inte når upp till 

den rekommenderade hälsofrämjande nivån (Nedjad, Jansson & Bartonek, 2013; Johal, 

O´Brien, Lichtwark & Boyd, 2016). Enligt Verschuren, Peterson, Balemans & Hurvitz (2016) 

överensstämmer dessa resultat även för barn med CP, vilket kan tyda på att det fysiska 

aktivitetsmönstret inte förändras under en livstid utan etableras i unga år. För personer med 

funktionsnedsättning kan det vara extra svårt att bli fysiskt aktiva p.g.a. individfaktorer 

såsom nedsatt förflyttningsförmåga och förekomst av smärta, men även p.g.a. fysiska och 

sociala hinder i omgivningen, såsom bristande utbud och tillgänglighet av aktiviteter, 

transportproblem samt negativa attityder i omgivningen (Verschuren et al., 2016; Lexell, 

2016).  

 

Att främja fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning är därför ett angeläget mål 

för fysioterapeuter inom habiliteringsverksamheten. FaR är en metod att använda för att 

främja fysisk aktivitet, dock saknas det idag evidens för om FaR är lämplig som metod för att 

främja fysisk aktivitet hos vuxna personer med funktionsnedsättning. Enligt Dohrn & 

Hafström, (2013) samt Kallings et al. (2011) diskuterades vid implementeringen av FaR för 

vuxna även en vidareutveckling till att omfatta barn och ungdomar, då även med specifika 

diagnoser. Två problemområden identifierades då: 1) att det saknas evidens för metodens 

effektivitet avseende personer med funktionsnedsättning och 2) etiska frågor kring metodens 

lämplighet (a.a.). Enligt Lauruschkus (2015) är emellertid FaR en fungerande arbetsmetod 

för barn med funktionsnedsättning. Barnen som, genom FaR, deltog i fysiska aktiviteter 

stärkte sin grovmotorik, fick vänner samt ökade nivån på sin fysiska aktivitet.  

1.6 Teoretiskt ramverk och begrepp 

1.6.1 Beteende och beteendeförändring 

Beteende utifrån behavioristiskt perspektiv är vad en organism gör, vilket innefattar yttre 

observerbar aktivitet samt inre kognitiv aktivitet som tankar, föreställningar, emotioner eller 

aktivitet som svar på fysiologisk påverkan (Ramnerö & Törneke, 2006). Beteende kan vara 

verbalt eller icke-verbalt. Social kontext bestämmer ofta tolkningen av ett beteende. Ett 

beteende kan ha flera funktioner och uttryckas i termer som underskott eller överskott, där 

överskott på ett beteende kan innebära ett annat beteendes underskott. Båda företeelserna 

kan vara anledning till en beteendeförändring. Beteendeförändring, att byta ett beteende mot 

ett annat, innebär att modifiera beteende (a.a.).  
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1.6.2 Biopsykosocial modell  

Den biopsykosociala modellen använder biologiska, psykologiska och sociala faktorer för att 

beskriva och förklara individers hälsa (Engel, 1978). De biopsykosociala faktorerna förutsätts 

befinnas i en hierarki, samtidigt som de är funktionellt integrerade och relativt autonoma. 

Ohälsa innebär att när någon av faktorerna störs påverkas de andra till förändring. Alla 

individers förutsättningar är olika och det går därför inte generalisera (a.a.). 

Biopsykosocial modell ligger till grund för ICF och önskar presentera ett sammanhållet 

synsätt på funktionshinder och funktionstillstånd, där berörda faktorer interagerar och 

påverkar varandra (ICF, 2003). Biologiska faktorer kan omfattas av individens fysiska 

förutsättningar, genetik, arv och objektiv fysisk funktion. Psykologiska faktorer kan vara 

individens upplevelser, tankar och känslor. Sociala faktorer kan innefatta individens sociala 

kontext med förväntningar från omgivningen, dess begränsningar och attityder (a.a.). Roush 

och Sharby (2011) menar att biopsykosocial modell, såsom den presenteras i ICF, är 

användbar för fysioterapeuter i möte med funktionsnedsatta, genom sitt ekologiska 

förhållningssätt. De anser att den hjälper fysioterapeuten att röra sig från en medicinsk syn 

på funktionsnedsättning som avvikande och krävande åtgärd, till en bredare förståelse, där 

funktionsnedsättning representerar mångfald och fysioterapeutens uppgift är att utgå från 

patienten och dennes behov. 

1.6.3 Social kognitiv teori  

Enligt Social kognitiv teori (Social Cognitive Theory, SCT) uppstår mänskligt beteende 

genom en ständigt pågående interaktion mellan omgivning, beteende och individ, där alla 

delarna påverkar och tar intryck av varandra (reciprok determinism) (Bandura, 1986, 1997; 

McAlister, Perry & Parcel, 2008). Vilken del i triaden som starkast påverkar ett beteende kan 

därför variera från en situation till en annan. Några begrepp inom SCT är väsentliga för 

förståelsen av vad som skapar, motiverar och understödjer ett beteende. Dit räknas 

utfallsförväntningar, bestående av resultatförväntningar: vad individen förväntar sig som 

konsekvens av beteendet, samt värdeförväntningar: hur viktigt förväntat resultat är för 

individen (Bandura, 1986). Vid förskrivning av FaR kan brukare och fysioterapeuter ha olika 

utfallsförväntningar kring förskrivningens resultat (resultatförväntningar) respektive hur 

viktigt det är att det blir som förväntat (värdeförväntningar). Bådas förväntningar kommer 

påverka deras beteende. Fysioterapeuten kan ha som utfallförväntning att en 

beteendeförändring ska ske i form av ökad fysisk aktivitet, vilket ska motverka ohälsa hos 

brukaren. Brukarens utfallsförväntning kan vara att denne genom den fysiska aktiviteten får 

uppleva något nytt, träffa andra människor och känna sig mer delaktig. Self-efficacy kan 

definieras som individens tilltro till sin förmåga att klara av en bestämd uppgift i ett visst 

sammanhang (a.a.). Fysioterapeuten kan vid förskrivning av FaR bedöma brukarens self-

efficacy att utföra en specifik fysisk aktivitet. Detta för att se till så att FaR överensstämmer 

med brukarens förmåga och att svårighetsgraden i beteendeförändringen av att bli mer 

fysiskt aktiv, hamnar på en för brukaren rimlig nivå. Detta kan i sin tur leda till något som 

kallas Mastery experience, vilket innebär att brukaren erfar hur det känns att lyckas med 

t.ex. ett träningsmoment, vilket i sin tur stärker dennes Self-efficacy för att träna och vara 

mer fysiskt aktiv (a.a.). Självreglering är ett annat begrepp, vilket beskriver individens 
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förmåga att konkret styra sitt nya beteende av att vara mer fysisk aktiv, t.ex. mot ett visst mål, 

hantera misslyckanden eller förändrade förutsättningar (a.a.). Självregleringen kan här 

innebära hur väl brukaren på egen hand kan förväntas upprätthålla ett nyvunnet beteende av 

fysisk aktivitet t.ex. att träna regelbundet på ett gym . Observationsinlärning/ 

modellinlärning är ett begrepp som syftar på det sätt en individ, genom observation av 

andra, lär sig nya beteenden som t.ex. att vara fysisk aktiv genom att efterlikna dessa. Det 

bestäms av individens utfallsförväntningar och kan skapa motivation (a.a.). För en brukare 

som saknar erfarenhet av att träna kan observation av andra som utför en fysisk aktivitet 

förstärka dennes self-efficacy att träna. Slutligen inom SCT förekommer även begreppet 

facilitering, där en beteendeförändring, som att vara mer fysiskt aktiv underlättas genom 

påverka omgivningsfaktorer, vilka annars hade förhindrat det nya beteendet (a.a.). 

Facilitering kan vid förskrivning av FaR innebära att någon närstående följer med och stödjer 

brukaren när denne tränar. 

2 PROBLEMFORMULERING 

Personer med funktionsnedsättningar uppger generellt sämre livsvillkor än övriga 

befolkningen. De har svårare att nå upp till de rekommenderade målen av hälsofrämjande 

fysisk aktivitet. De är också mer begränsade i sin aktivitet och delaktighet än personer utan 

funktionsnedsättning. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som bl.a. fysioterapeuter, 

kan använda i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Fysisk aktivitet på recept har 

stark evidens för personer utan funktionsnedsättning samt visat utvecklingspotential för 

personer med funktionsnedsättningar. Enligt Nationella riktlinjerna och dess fokus på 

särskilt utsatta grupper, behöver antalet förskrivna FaR inom svensk hälso- & sjukvård öka 

för att motverka våra största folkhälsosjukdomar. Mer kunskap och erfarenhet behövs om 

FaR avseende habiliteringens målgrupp, vilken omfattar ett flertal olika diagnoser och består 

av både barn, unga och vuxna. Det är således av stor vikt att undersöka fysioterapeuters 

erfarenhet av att förskriva FaR till personer med funktionsnedsättning för att stödja dem i 

deras beteendeförändring till ökad fysisk aktivitetsnivå. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av att förskriva fysisk 

aktivitet på recept (FaR) till personer med funktionsnedsättning med fokus på hur de stödjer 

beteendeförändring av fysisk aktivitetsnivå. 
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4 METOD & MATERIAL 

4.1 Design 

Utifrån syfte valdes en deskriptiv intervjustudie med kvalitativ design, där intervjuerna 

genomfördes med semistrukturerade frågor. Därefter analyserades intervjumaterialet genom 

kvalitativ innehållsanalys (Fejes & Thornberg, 2015; Lundman & Hällman Graneheim, 2017). 

4.2 Urval 

Studien hade ett ändamålsenligt urval (Carter & Lubinsky, 2016) bestående av sex 

fysioterapeuter, vilka arbetar inom habiliteringsverksamheten i en stor stad och två 

mellanstora städer i Mellansverige, där samtliga hade erfarenhet av att förskriva FaR till 

personer med funktionsnedsättning. Urvalet utgjorde även ett bekvämlighetsurval med tanke 

på resemöjligheterna från Västerås. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med verksamhetsansvarig för habilitering i Mellansverige, vilken gav skriftligt 

godkännande till studien. Verksamhetschefen gav därefter författarna kontaktuppgift till 

FaR-ansvarig på habiliteringsverksamheten, som i sin tur vidarebefordrade förfrågan om 

deltagande i studien till fysioterapeuter som arbetade med FaR inom regionens habilitering. 

Författarna fick sedan av FaR-ansvarig, namn och kontaktuppgifter till sex potentiella 

informanter med erfarenhet av att förskriva FaR till personer med funktionsnedsättning. 

Dessa tillfrågades om deltagande via E-post. Förfrågan innehöll information om studien, dess 

syfte samt vad ett ev. deltagande skulle innebära. Den gav även information om att frivilligt 

deltagandet och att informanterna kunde avbryta, utan att ange orsak samt att intervjuerna 

skulle komma att spelas in (Bilaga A). Av de sex informanterna, avstod en från att delta. 

Ytterligare en informant rekryterades då på samma sätt som tidigare. De sex rekryterade 

informanterna arbetade i team inom habiliteringsverksamheten i en stor stad samt två 

mellanstora städer i Mellansverige.  

4.4 Datainsamling 

Insamling av data skedde genom individuella muntliga intervjuer med sex fysioterapeuter, 

utifrån en intervjuguide (Bilaga B), vilken innehöll öppna semistrukturerade frågor. Frågorna 

var utformade utifrån syftet och hade för avsikt att stimulera till så rika svar som möjligt. 

Förberedda följdfrågor kunde sedan ställas för att uppmuntra till fördjupade svar (Carter & 

Lubinsky, 2016). Tidpunkt och plats för intervjun bestämdes via E-post, där informaterna 

gavs möjlighet att påverka. Alla intervjuer utfördes i habiliteringsverksamheternas lokaler. 
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Samtliga intervjuer föregicks av återkoppling till tidigare information kring studien samt att 

informanterna skriftligt fick godkänna deltagandet. Alla sex intervjuer leddes av samma 

författare, där den andra författaren fungerade som observatör och tog anteckningar under 

intervjuns gång. Efter intervjun sammanfattade observatören intervjuns innehåll och 

informanten fick möjlighet att korrigera och förtydliga (Carter & Lubinsky, 2016). 

Intervjuerna varade mellan 33 till 47 minuter. Två provintervjuer genomfördes för att pröva 

intervjuguidens användbarhet samt frågornas kvalité. Då provintervjuerna gav goda svar 

samt information motsvarande syfte inkluderades dessa i materialet.  

4.5 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades först av en författare. Då avidentifierades även 

informanterna där namnen byttes mot siffrorna 1-6. För att sedan säkerställa och evenutellt  

korrigera intervjumaterialet genomfördes ytterligare en genomgång av samtliga 

transkriptioner av den andra författaren. Därefter lästes den transkriberade texten igenom 

ett flertal gånger för lära känna materialet (Elo & Kygnäs, 2008). 

Intervjumaterialet analyserades sedan enligt en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällman Graneheim, 2017). Det innebar att författarna med fokus på manifest innehåll, på 

var sitt håll identifierade och plockade ut meningsbärande enheter av intresse för studiens 

syfte ur en intervju (Tabell 1). Dessa meningsbärande enheter, i form av meningar eller delar 

av text med likartad innebörd, kondenserades sedan genom att texten kortades, utan att 

innehållet förlorades. Författarna diskuterade sedan analysernas likheter och olikheter för att 

nå konsensus. Därefter fortsatte arbetet med att koda de meningsbärande enheterna efter 

centralt innehåll, vilket skedde i samförstånd mellan författarna. När författarna upplevde att 

överensstämmelse fanns fortsatte analysarbetet med övriga intervjuer. Resultatet 

redovisades mellan författarna i tabellform, innehållande kolumner för meningsbärande 

enheter, kondenserad text, kod, där varje informant representerades av en unik tabellfärg. 

Koderna hade karaktär av korta beskrivningar av den kondenserade textens innehåll, där 

hänsyn tagits till omgivande kontext vid formulering (a.a.). 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserade text, kod samt hur dessa har organiserats i 

underkategorier och kategorier. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

”…det klart, det här 

med rädsla och så 

här, påverkar ju 

också vid val av 

aktivitet förstås, 

att… är det någon 

som är jätterädd för 

att vara i vatten så… 

Rädsla påverkar 

också val av 

aktivitet t.ex. om 

någon är rädd för 

att vara i vatten 

Rädsla 

påverkar vid 

val av aktivitet 

Individvillkor Att hitta en 

fungerande 

aktivitet 
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till exempel… det 

här med bassäng och 

så…” 

”Sen är det ju det här 

med uppföljningarna, 

att man ska följa upp 

också efter ett tag 

och det är ju en… en 

bra metod så klart. 

Man kan pusha på 

igen...” 

Uppföljningarna 

efter ett tag är en 

bra metod. Man 

kan pusha på 

igen. 

Uppföljningar

na ger tillfälle 

att pusha på 

igen 

Betydelsen av 

att följa upp 

förskrivningen 

Att stödja en 

beteendeförändring 

 

Dokumentet skrevs ut och koder klipptes ut. Därefter arbetade författarna både individuellt 

och tillsammans med att förutsättningslöst samla koderna i kategorier och underkategorier 

(Tabell 2) efter innehåll, för att på så sätt ge en översikt av materialet och dess variationer. 

Genom att upprepa processen några gånger skapades kategorier och underkategorier med 

besläktat innehåll och liknande abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällman Graneheim, 2017). 

4.6 Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 2018), Vetenskapsrådets Codex 

(2017a) samt Vetenskapsrådets God forsknings sed (2017b) ligger till grund för studien. 

Informanterna fick således skriftlig och muntlig information om att deltagandet var frivilligt 

och möjligt att avbryta när som helst, utan att ange orsak. Informationen innehöll, förutom 

uppgifter om studiesyfte och arbetsgång, även att informanternas identitet och uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftlagen (SFS 1998:204). Skriftligt 

informerat samtycke erhölls av verksamhetschef samt informanter innan studien påbörjades 

(Helsingforsdeklarationen, 2018; Vetenskapsrådet, 2017a, 2017b). Intervjuerna spelades in 

på diktafon, ljudfilerna överfördes till USB-minne, vilka sedan användes på 

lösenordsskyddade datorer vid transkribering respektive efterkontroll av transkribering. På 

samma datorer förvarades även nedskrivet material för analysarbetet. Vid analysarbetet 

avidentifierades informanterna och gavs en kod/färg för att säkerställa att informationen 

från intervjun inte kunde kopplas samman med enskilda deltagare. USB-minne samt 

originalfil förvarades i låst kassaskåp hos den ena av författarna, separerad från kodnyckel, 

vilket i sin tur funnits i lösenordsskyddade datorer. Alla ljudfiler, kodnyckel och transkriberat 

material raderades när studien blivit godkänd. Andra etiska risker som uppmärksammats har 

varit att handha analysmaterial i miljöer där obehöriga kan få tillgång till konfidentiellt 

material (a.a.). Vid dessa situationer har nedskrivet material varit avidentifierat samt att 

lösenordskyddad dator aldrig lämnats utan uppsikt (Helsingforsdeklarationen, 2018; 

Vetenskapsrådet (2017a, 2017b).  
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5 RESULTAT 

Studiens dataanalys utmynnade i fyra kategorier, vilka sedan delades in i tolv 

underkategorier. Dessa kategorier och underkategorier presenteras i nedanstående text i 

kursiv stil. 

Tabell 2. Studiens resultat presenterat i analysmall bestående av kategorier och underkategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Uppmärksamma motivation som 

förutsättning för 

beteendeförändring 

 

 

Att beakta skäl till förskrivning och 

beteendeförändring 
Uppmärksamma ohälsa, 

passivitet och brist på delaktighet 

Uppmärksamma nätverkets 

förutsättningar att realisera 

förskrivning 

Material  

Att skapa förståelse för förskrivningen hos 

brukare och nätverk 
Samtal 

Individvillkor  

 

Att hitta en fungerande aktivitet 

Aktivitetsutbud 

Understödjande faktorer 

Ekonomi 

Mål 

Betydelsen av att följa upp 

förskrivningen Att stödja en beteendeförändring  

Hinder för beteendeförändring 

5.1 Att beakta skäl till förskrivning och beteendeförändring 

Kategorin Att beakta skäl till förskrivning och beteendeförändring samt underkategorierna 

Uppmärksamma motivation som förutsättning för beteendeförändring, Uppmärksamma 

ohälsa, passivitet och brist på delaktighet och Uppmärksamma nätverkets förutsättningar 
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att realisera förskrivning (Tabell 2) representerar olika förutsättningar som initialt beaktas 

av informanten och som kan påverka om en förskrivning av FaR kommer att ske eller inte. 

5.1.1 Uppmärksamma motivation som förutsättning för beteendeförändring 

Underkategori Uppmärksamma motivation som förutsättning för beteendeförändring 

behandlar de utsagor där informanterna resonerar kring vid förskrivning av FaR. När 

brukaren själv visade intresse och t.ex. frågade efter att få påbörja en fysisk aktivitet 

upplevdes av informaterna som ett bra tillfälle att förskriva FaR. Det årliga 

habiliteringsmötet sågs som en möjlighet där informanten kunde uppmuntra till fysisk 

aktivitet hos brukaren. Det ansågs vara av stor vikt att brukaren var motiverad till att börja 

träna vid förskrivningstillfället. Utan motivation hos brukaren skulle en del informanter 

avstå från förskrivning. 

”Jag skulle inte skriva FaR till någon som inte vill (träna) och ändå säga: 

”Prova det här”, för det tror jag inte... Det är för mycket jobb runt 

omkring för att få med sig en sån person. Då behöver vi jobba … mera… 

innan vi förskriver.” (Informant 6) 

Där motivation och kognition saknades hos brukaren, kunde informanterna flytta fokus från 

brukaren till nätverket och deras motivation att stödja brukaren till en beteendeförändring. 

Några av informanterna betonar att i vissa fall är en av anledningarna till förskrivningen, är 

att de vill att nätverket ska förstå allvaret i brukarens inaktivitets problematik och att skapa 

motivation och engagemang. Nätverket inbjuds då till diskussionen om möjligheter för att 

omsätta FaR-förskrivningen i praktiken. 

” (FaR förskrivs) …där nätverket behöver förstå att: ”Det är allvar. Nu 

behöver ni skärpa till er lite här. Vi behöver lyfta det här”. Det handlar 

inte bara om att må lite bättre, utan att det handlar om viktiga saker, 

liksom... Ja. Hälsa.” (Informant 3) 

Saknas motivation hos nätverket avstod vissa informanter från att förskriva FaR, då 

nätverket inte bara ska bidra med yttre praktiskt stöd för att aktiviteten ska bli av, utan även 

utgöra grunden för att en levnadsvaneförändring kan ske. 

5.1.2 Uppmärksamma ohälsa, passivitet och brist på delaktighet 

Uppmärksamma ohälsa, passivitet och brist på delaktighet som underkategori, står för 

tillfällen där informanten uppmärksammat ökad risk för ohälsa, brist på delaktighet hos 

brukaren och/eller passivitet hos nätverket kring denne. Detta kan uppdagas i samband med 

habiliteringsplanering eller i och med annan teamkontakt t.ex. dietist. Informanterna 

nämner att det kan handla om allt från brukarens ohälsosamma inaktivitet, smärtor, 

övervikt, nedstämdhet till brist på socialt umgänge. Inaktivitetsproblematiken nämns som ett 

problem för målgruppen överlag, oavsett diagnos. Sammantaget kan dessa biopsykosociala 

faktorer föranleda att informanten anser att FaR bör förskrivas. 
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”Men sen kan det ju vara smärta som också är en orsak till varför jag 

initierar ett FaR, eller kanske en kombination av... Övervikt är ju 

jättevanligt, så det ser man ju nästan jämt. Men där man också ser 

smärta i rygg på grund av inaktivitet, man kanske har en begynnande 

artros. Men inte bara… kognitiva upplevelser också… att man är kanske 

ganska ledsen, inaktiv… Så att det handlar också om att få igång liksom 

en aktivitet för den här personen... Ja. Det var lite brett.” (Informant 1) 

5.1.3 Uppmärksamma nätverkets förutsättningar att realisera förskrivning 

Underkategorin Uppmärksamma nätverkets förutsättningar att realisera förskrivning 

syftar på de närmaste kring brukaren i dennes vardag. Nätverket, bestående av t.ex. familj, 

släkt, vänner, personal på boende, skola, och/eller assistenter, utgör en av de faktorer som 

informanten tar hänsyn till vid initiering av ett FaR. Nätverket är betydelsefullt då det ofta 

blir de som ska realisera det FaR och stötta levnadsvaneförändringar som syftar till ökad 

fysisk aktivitet. Nätverkets uppgifter är skiftande och omfattar allt ifrån att påminna om 

tider, till att följa med på aktiviteten, men även stå för engagemang och driv. Informanterna 

är medvetna om den centrala roll som nätverket har, vilket gör att nätverkets kompetens och 

förutsättningar också måste beaktas vid förskrivningen. 

Det finns också medvetenhet om att ett stort ansvar läggs på familjen, som ofta är en del i 

nätverket. Det erbjuds kurser i regionen riktade till närverket i hur det kan stötta och coacha 

till levnadsvaneförändringar. Det hindrar inte att det av informanten kan upplevas svårt att 

vända sig till nätverket med önskan om utökat engagemang. Brukaren kanske även har en 

önskan om att påverka sin sociala situation och inte göra ”allt” tillsammans med familjen. 

Styrkan och förmågan hos nätverket när det gäller att stötta en beteendeförändring kan vara 

avgörande om ett FaR förskrivs överhuvudtaget. Vissa informanterna förskriver inte FaR om 

nätverket runt brukaren saknar detta, då brukarens nedsatta förmåga ökar beroendet av 

nätverkets utförande. 

”Jag använder ju inte ens FaR då… då det är en person inte är så 

motiverad och inte har något nätverk som inte är tillräckligt starkt att 

kunna hjälpa personen. Då använder mig inte av FaR alls faktiskt.” 

(Informant 2) 

5.2 Att skapa förståelse för förskrivningen hos brukare och nätverk 

Under kategorin Att skapa förståelse för förskrivningen hos brukare och nätverk samt 

underkategorierna Material och Samtal (Tabell 2), ryms de delar av förskrivningen som 

behandlar informantens kommunikation kring FaR med den enskilde brukaren och/eller 

nätverket.  
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5.2.1 Material 

Regionens material om FaR, innehållande information och förskrivningsblankett, upplevdes 

pga. sin nuvarande utformning, av några informanter som mer riktade till nätverket istället 

för målgruppen. Detta då det kräver att brukarna har en viss kognitiv förmåga för att förstå 

informationen. Då det ansågs viktigt att vid samtalet förklara för brukaren kopplingen mellan 

FaR, dennes hälsotillstånd och behovet av fysiska aktivitet, sågs det av några informanter 

som en brist att regionens material inte går att individanpassa. Kryssblanketten om 

brukarens hälsotillstånd och fysiska aktivitet som finns i journalsystemet Cosmic är även den 

abstrakt och det kan vara svår för den enskilde brukaren att koppla sitt hälsotillstånd med 

behovet av fysiska aktivitet. 

”Om det är riktat till individen så är det just för att man tänker sig att… 

någon som kan förstå vad man skriver och sätter ett kryss: Att det här är 

för att det finns en överviktsproblematik eller det finns smärta och du 

behöver röra dig, därför att du ska kunna … Men då måste man förstå 

kopplingen. Fysisk aktivitet kan påverka de här sakerna som du kommer 

till mig och klagar på att du har ett problem med. Men det är ju väldigt få 

som kanske förstår den kopplingen (till sin hälsa) med bara kryss och det 

lilla som står…” (Informant 3) 

Utifrån det här behovet har några informanter tillsammans utvecklat ett eget 

informationsmaterial om FaR med en individuellt utformad blankett, där språk, 

informationsinnehåll och ev. behov av bildstöd går att anpassa efter behov. Det hjälper 

informanten att kortfattat förklara vad FaR är, varför brukaren fått det och vad de ska göra 

och hur uppföljningen kommer att gå till. Det är en hjälp för brukaren, menar en informant, 

att se vinsten med den fysiska aktiviteten. Bildstödet anses vara ett av de viktigaste 

hjälpmedlen i samtalet med brukaren, utan det skulle det vara ”uteslutet att förskriva FaR till 

den här gruppen”. 

5.2.2 Samtal 

Samtalet upplevs som en viktig del av förskrivningen. Samtalet ska ge brukaren information 

om FaR med målet att denne ska förstå kopplingen mellan det brukaren upplever i sin kropp, 

behovet av fysisk aktivitet och förskrivningen av FaR. Det kräver också viss kognition av 

brukaren. 

”Jag tänker att FaR är bra som metod, just för när man har någon som 

man kan diskutera det här med. Det behövs en diskussion också. Det inte 

bara att lämna ut lappen, tänker jag, att få förklara att det här är så illa 

nu att det här kan leda till ohälsa, om man inte gör någonting. Man 

behöver komma igång med fysisk aktivitet. Och då kan lappen kanske 

vara stärkande i det här…” (Informant 3)  

För att den kopplingen ska bli tydlig handlar det många gånger om att förenkla 

informationen, undvika svåra ord och korta meningarna. Ett sätt kan vara att prata ”om att 

fysisk aktivitet kan vara som en tablett”. 
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Samtalet kan ske utifrån regionens eget material om FaR eller ett anpassat material med 

förenklad information med bildstöd som några informanter själva gjort. De har även skapat 

ett kommunikationsstöd med symboler i en Ipad som går att använda vid samtalet. Trots 

hjälpmedel och förenklad information kan det bli mycket att bearbeta för brukaren. 

”…ibland blir det för krångligt i informationsväg för en person att ta in… 

med funktionshinder, att ta in det här, att det kan bli som en blackout. 

Man kan inte alls se kopplingen till sitt beteende. Det är ju skönt att ligga i 

soffan. -Varför ska jag inte kunna göra det...?” (Informant 1) 

Samtalet kan beröra vad det finns av förutsättningar till aktivitet, utifrån brukarens fysiska 

förutsättningar, för att motivera brukaren till förändrade levnadsvanor. Det underlättar ifall 

informanten är insatt i vilket utbud som finns, menar en informant, så brukaren kan ”direkt i 

samtalet känna att de får ut någonting av det här”. Ibland sker samtalet tillsammans med 

representanter från nätverket t.ex. när informanten sett en stor risk för ohälsa som kräver 

nätverkets stöd. Att nätverket är närvarande vid förskrivningen och får samma information 

som brukaren, vilket de sen kan upprepa och påminna brukaren om, sågs av informanterna 

som betydelsefullt. 

5.3 Att hitta en fungerande aktivitet 

Att hitta en fungerande aktivitet är en kategori bestående av underkategorierna 

Individvillkor, Aktivitetsutbud, Understödjande faktorer, Ekonomi och Mål (Tabell 2). 

5.3.1 Individvillkor 

I underkategorin Individvillkor, ingår de individuella förutsättningar hos brukaren som 

informanten anser sig behöva uppmärksamma och ta hänsyn till vid val av fysisk aktivitet. 

Det krävs en viss kunskap om brukarens hälsa för att kunna fundera kring ”vilken träning 

kan fungera?”. Det kan handla om att brukaren har t.ex. syn- och/ eller hörselnedsättning 

och hur det kan påverka val av lokal eller träningsform, eller om smärta eller andra problem 

föreligger, där man inte vill förvärra eller utsätta brukaren för risk. 

”…om det är nån som har väldigt skör hälsa, mycket medicinsk 

problematik med…(paus) Ja, mycket risker för… jag menar… epilepsi eller 

om man har mycket smärtproblematik eller (paus) risk för frakturer eller 

vad som... Ja, sådana saker behöver man ju också förstås ta i beaktande 

och tänka kring vid val av aktivitet så där, att man inte utsätter personen 

för… för stora risker.” (Informant 5) 

Andra individuella förutsättningar som informaterna nämner som viktiga att ta hänsyn till, 

är rädsla, känslighet för yttre stimuli, psykiatriska diagnoser, beteendestörningar, sociala 

svårigheter. En informant säger att det är viktigt att brukaren känner att den ”passar in” i den 

nya träningsmiljön. Några informater menar att FaR passar bäst till brukare med lindrigare 
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motoriska funktionsnedsättningar eller riktat mot vissa diagnoser, t.ex. Asperger syndrom 

eller lindrig utvecklingstörning. 

Enligt en av informanterna, förskrivs FaR främst till ungdomar och vuxna, eftersom de 

arbetsmetoder som redan används för att öka barns fysiska aktivitet påminner i viss 

utsträckning om FaR. Några informanter uppger att brukarens ålder inte påverkar 

tankegångarna generellt i val av lämplig aktivitet. Samma aktivitet, ev. med något mer 

anpassning till äldre brukare, kan passa flera åldersgrupper, menar de. Det handlar mer om 

den enskildes önskemål och vilken kapacitet nätverket besitter än ålder, vid val av aktivitet. 

Det kan vara lätt att utifrån ålder förutsätta vilken aktivitet som kan passa en brukare. ”…lite 

får man bita sig i tungan” säger en informant, så att man inte tänker åt de äldre brukarna. En 

annan anser dock att det kan vara en utmaning att hitta en aktivitet till äldre brukare som 

motsvarar dennes fysiska och psykiska förmåga, men som också brukaren känner passar. Hit 

räknas omständigheter som ökad trötthet fysiskt och kognitivt. Det kan begränsa utbudet. 

5.3.2 Aktivitetsutbud 

I att hitta en lämplig aktivitet ingår en kartläggning där informanten tillsammans med 

brukaren, går igenom vilket aktivitetsutbud som finns i närmiljön och vilka fysiska aktivitet 

som är möjliga att utföra. Det kan handla om vad som finns i närheten av hemmet, om 

bussen till jobbet bytas bort till förmån för en promenad, ska träningen utföras ute i 

samhället, i hemmet eller på habiliteringen, finns det ett samarbete med någon yttre aktör 

som kan passa. Sen ska verksamheten passa brukaren i t.ex. avseende öppettider och fysisk 

miljö. Det ställer krav på utbudet. Habiliteringen samarbetar med olika aktörer, berättar en 

informant, för ”att se till att det ska finnas bra anpassade grejer 

”Så att jag skickar dem till en vanlig sportklubb kan funka, om de kanske 

har en ganska lindrig funktionsnedsättning, att de har en personlighet 

där de är ganska sociala och så... Men de kanske har någon 

kontaktperson som följer med dem till aktiviteten och kan hjälpa till och 

stötta där. Då kan det här fungera jättebra…” (Informant 1) 

Flera informanter poängterar bristen på ett lämpligt aktivitetsutbud som passar för 

habiliteringens målgrupp. Fysiska aktiviteter, lokalens utformning och ledarens kompetens 

måste vara anpassade efter brukarens behov. Det är även viktigt att brukarna känner sig 

inkluderade. Bristen på ett lämpligt aktivitetsutbud blir mer påtaglig på en mindre ort. 

Sammantaget uppger några av informanterna att det bidrar till att de inte förskriver FaR så 

ofta. 

”Och jag tror, jag inbillar mig, när jag prata med kollegorna, att fler 

använder det här (FaR) i X (större ort), där det finns lite mera variation, 

inte jättelångt att åka. Jag menar, bor du i Y (mindre ort) och på Z 

(mindre ort) så har du en timmes buss från dörr till dörr till W (mindre 

ort), som är i andra änden av kommunen.... Och de här personerna 

(brukarna) har ju inte mera tid och ork och pengar, än vad vi har.” 

(Informant 6) 
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Det kan också vara enklare att hitta aktiviteter till yngre än äldre brukare, funderar en av 

informanterna, dels då de har andra kontakter genom t.ex. skola och därigenom ett större 

utbud, samt ett större anhörigstöd och är mer öppna för att prova något nytt. 

5.3.3 Understödjande faktorer 

Informanten behöver ta hänsyn till om det krävs någon form av anpassning för att aktiviteten 

ska gå att genomföra. Har brukaren de hjälpmedlen som krävs för förflyttning, 

kommunikation, säkerhet mm, annars behöver de förskrivas. Finns de miljöanpassningar 

som behövs där aktiviteten ska bedrivas? 

”Säg att det skulle vara bassäng till exempel, finns det lyft, kan man 

komma ner i vattnet och upp ur vattnet, finns det omklädningsrum med… 

som har handikappanpassningar och duschbritsar och hela köret, som 

kan behövas liksom... Så det är ju mycket så… finns de anpassningarna 

som finns krävs i själva i miljön då…” (Informant 5) 

Möjligheten att få förskrivet vissa hjälpmedel för att vara fysiskt aktiv skiljer sig åt, beroende 

om brukaren är barn eller vuxen. En större trehjuling är möjligt att förskriva till ett barn men 

inte till en vuxen, vilken förväntas att betala den kostnaden själv. En annan fråga rör 

transport: kan brukaren att ta sig till och från aktiviteten, finns det behov av att ansöka om 

färdtjänst, har brukaren råd med detta och går aktiviteten att foga till brukarens övriga 

åtaganden i vardagen? Allt detta påverkar om ett FaR är lämpligt eller ej att ge till brukaren. 

5.3.4 Ekonomi 

En omständighet för informanten att förhålla sig till är målgruppens många gånger dåliga 

ekonomi, vilket kan försvåra deras möjligheter att delta i aktiviteter. Låga ersättningar och 

stora omkostnader omnämns av informanterna som hinder för träning på t.ex. ett icke 

handikappanpassat gym, där ett gymkort kan kosta 200-300kr /mån, något som inte alla 

brukare har råd till. Det gör att ekonomin blir avgörande för om FaR förskrivs. 

”Ekonomi är ju också en sån sak som är jätte(viktigt)... Om man ska 

kunna träna ute någonstans så måste det finnas ekonomi för det och det 

är ofta det stupar på det…” (Informant 4) 

På en ort har habiliteringens informanter diskuterat fram en lösning tillsammans med en 

yttre aktör. De brukare som är aktuella erbjuds ett specialpris på träningskort inom ramen av 

FaR, vilket har skapat mer träningsmöjligheter för målgruppen. Brukare har ibland 

uppmuntrats av informanten att ansöka bidrag ur fonder för att finansiera aktiviteten. För 

vissa brukare är det svårt att prioritera vad pengarna ska gå till, vilket en informant nämner. 

Det är en omständighet som kan påverka diskussionen med brukare och nätverk, att 

brukaren har ”pengar till lördagsgodiset och kanske cigaretterna, men inte till träning”.  
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5.3.5 Mål 

Målsättningen som finns med förskrivningen kan variera. Fokus från informantens sida kan 

ligga i att behålla och förbättra vissa funktioner eller att genom fysisk aktivitet förebygga 

komplikationer och/eller att öka vardagsmotionen. Förskrivningen kan också innehålla en 

social dimension, något som kan vara betydelsefullt att lyfta fram för nätverket. 

”(Viktigt) …att omgivningen förstår vitsen med varför de ska ut. Ibland 

kan ju assistenter och anhöriga tycka att det är väl onödigt: ”Vi kan väl 

bara promenera här hemma runt kvarteret, varför måste vi gå ända 

bort…” eller ”Varför måste vi till gymmet”, men det kan ju också ha… som 

jag har sagt, att träffa andra, att titta på andra, att se andra människor 

också. Att förklara bakgrunden till det… Att det är inte bara hur många 

gånger man böjer och sträcker en arm, utan att det är lite… lite mer så. 

Det brukar löna sig med att vara tydlig med… vad är målet, för 

nätverket…” (Informant 4) 

Några informanter lyfte fram strävan att målgruppen på sikt ska bedriva sin fysiska aktivitet 

ute i samhället, istället för i habiliteringens träningslokaler. Ett sätt att genomföra det är att 

informanten eller någon annan från nätverket, följer med, vilket underlättar övergången. FaR 

kan där fungera som en motivator till att upprätthålla den nya vanan. 

”...de vill komma igång och gymma själva på stan, och då följer jag ju 

med dem ut och då kan ju FaR vara ett sätt att ändå få dem att hålla 

igång och hålla i den där då… träningen… kanske... Det har vart min 

tanke.” (Informant 2) 

En av informanterna menar att målsättningen med FaR lätt blir för hög, ”man får ser det mer 

som babysteps”. Brukaren delar inte alltid fysioterapeutens mål. Trots genomgång av FaR 

och behovet av fysisk aktivitet kan betydelsen av en grupptillhörighet väga tyngre, att de 

”kommer till en grupp som man hör till”. 

5.4 Att stödja en beteendeförändring 

I kategorien Att stödja en beteendeförändring ingår underkategorierna Betydelsen av att 

följa upp förskrivningen samt Hinder för beteendeförändring (Tabell 2). Till Betydelsen av 

att följa upp förskrivningen räknas dels det årliga mötet då habiliteringsplanen som FaR kan 

vara en del av, revideras samt när informanten mer återkommande följer upp brukarens 

träning. I underkategorin Hinder för beteendeförändring handlar om när utfallet av 

träningen inte blev det väntade.  

5.4.1 Betydelsen av att följa upp förskrivningen 

Inom underkategorin Betydelsen av att följa upp förskrivningen ryms när informanten följer 

upp och får återkoppling hur det går för brukaren att träna, allt ifrån någon gång i veckan 

eller månaden, till uppföljningen vid habiliteringsmötet 1 gång/år. Båda sätten att utvärdera 



19 

syftar till att stötta levnadsvaneförändring och bidra till att förändringen håller över tid. 

Uppföljningen är en av FaRs fördelar, enligt informanterna, då det ger tillfälle att uppmuntra 

och stärka brukaren och ” pusha på igen”. 

”…annars så tror jag att fördelar är stora, just att det finns en person som 

följer upp (FaR). De… de behöver ju, precis som vi, någon så man… får lite 

dåligt samvete inför om man inte har gjort i början, och sedan efter ett 

tag kanske, är lite stolt över istället och berättar: ”Att jag har gjort…”. Att 

man får lite… den puffen (paus). Ja. Så att jag tror att det hjälper upp.” 

(Informant 6) 

Hur ofta informanten väljer att följa upp skiljer sig åt. För vissa informanter ger 

habiliteringsmötet var 6:e månad tillfälle till utvärdering av hur träningen fungerat i ett 

förskrivet FaR. Då träffas nätverk samt representanter från habiliteringen tillsammans med 

brukare, för att utvärdera och revidera den tidigare planen, där aktivitet utgör en del. Att 

göra en utvärdering i samband med habiliteringsmöte kan vara ett praktiskt sätt att 

genomföra uppföljningen av FaR, när informanten ansvarar för många brukare. 

För att levnadsvaneförändringen ska befästas och bli en del av ett nytt beteende krävs dock 

att det finns förutsättningar för informanten att följa upp och det är inte alltid möjligt att 

följa upp så frekvent som informanterna hade önskat. När informanterna upplever att 

förutsättning till att följa upp saknas, kan det väcka funderingar kring hur effektiv FaR är 

som metod.  

”Men sen om det (FaR) gör någon nytta eller inte det, det är jag osäker 

på. För det känns som att man behöver mera driv och mera tid att ösa på 

och följa upp… För att det ska bli skillnad tänker jag, att man måste vara 

konsekvent och göra det (ha uppföljningssamtal) ofta och det gör vi inte… 

Men det sker lite för långt emellan…” (Informant 3) 

5.4.2 Hinder för beteendeförändring 

Vid utvärderingen kan det visa sig att aktiviteten av en eller annan anledning inte utföll som 

förväntat eller avbröts. Dessa utsagor ingår i underkategorin Hinder för beteendeförändring. 

Det kan t.ex. bero på att brukaren av någon anledning inte känner sig delaktig i 

träningsmiljön. Vad som är bakgrunden till det kan vara svårt för brukaren att resonera 

kring. Ansatsen att öka brukarens fysiska aktivitet genom FaR får då anstå och skjutas på 

framtiden, trots att det ursprungliga behovet kvarstår, för att göra det möjligt att återuppta 

försöket att hitta en passande aktivitet vid ett senare tillfälle. 

”Hela den här analysförmågan känner man ju är lite skör. Så man känner 

att man kanske har några olika provtillfällen… eller så där. Man kanske 

kan gå till gymmet och man kanske kan gå och simma och sådär, men går 

det… går inte bra på ett par gånger, då kan det vara läge och ta ganska 

lång paus. Helt byta fokus, alltså så.... Ja, men ta en paus från att 

kanske… prata om det här: ”Börja träna”, för då är liksom ”Börja träna” 

lite bränt…” (Informant 1) 
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Träningen kan också komma av sig pga ett bristande stöd från nätverket i att genomföra 

aktiviteten. Nätverkets betydelse för att göra aktiviteten möjlig lyfts återkommande av 

informanterna. I de fall stödet av någon anledning uteblir kan det får konsekvensen att det 

inte blir någon aktivitet för brukaren. Nya fysiska- och/eller psykiska komplikationer kan 

uppkomma, vilket omöjliggör fortsatt fysisk aktivitet för brukaren. Då får informanten byta 

fokus tills det nya problemet är löst för att sedan kanske börja om igen med aktiviteten. När 

det vid utvärderingen visar sig att utfallet av förskrivningen av olika anledningar inte blivit 

som förväntat, var det några informanter som uttryckte viss tvekan kring FaR som metod. 

”Ja, men lite det här att det… det ändå kanske inte riktigt blir av så 

mycket som man hade önskat sig. Att resultatet blir inte alltid… lika bra 

som det skulle kunnat ha blivit, av olika skäl då. Att den… den (FaR) är 

inte så stark som metod i sig i alla fall då. Det är väl det som är den 

största nackdelen.” (Informant 5) 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av att förskriva FaR till 

personer med funktionsnedsättning med fokus på hur de stödjer beteendeförändring av 

fysisk aktivitetsnivå. Genom att tillfråga sex fysioterapeuter inom habiliteringsverksamheten 

angående deras erfarenheter, framkom att informanterna behöver beakta ett flertal faktorer, 

för att stödja beteendeförändring genom förskrivning av FaR. Brukarens och nätverkets 

motivation och förmåga ansågs vara av avgörande betydelse. Vidare framkom att det var 

angeläget för informanterna att skapa en förståelse hos brukare och nätverk, för 

förskrivningen och brukarens behov av ökad fysisk aktivitet, vilket gjordes via samtal och 

ibland med anpassat material i skrift och bild. Vid val av fysisk aktivitet utgick informanterna 

från olika individ- och omgivningsrelaterade faktorer, såsom brukarens förutsättningar, 

utbud av aktiviteter samt stöd och förutsättningar hos nätverket. Det ansågs även 

betydelsefullt att följa upp hur den fysiska aktiviteten avlöpt, vilket bl.a. ägde rum vid 

habiliteringsplaneringen. Vid uppföljningen kunde det visa sig att fysiska aktiviteten av olika 

skäl avbrutits, vilket kunde göra det aktuellt att ev. senare åter förskriva ett FaR.  

6.1 Resultatdiskussion 

När informanterna skulle inleda en förskrivning av FaR ansåg merparten att motivationen 

hos brukaren eller nätverket var en avgörande faktor för detta. Utan motivation skulle flera 

informanterna avstå alternativt arbeta för att öka motivationen hos dessa. Enligt Bandura 

(1986) är motivation viktigt för ett beteende och bygger bl.a. på individens kognitiva förmåga 

att föreställa sig vad utfallet av ett visst beteende kommer att bli (utfallsförväntningar), för 

att sedan använda den symboliska bilden för att styra framtida handlingar (självreglering). 
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Bossink, van der Putten & Vlaskamp (2017) betonar också vikten av brukarens motivation 

som faciliterande faktor. Mot den bakgrunden är det viktigt att informanterna beaktar 

brukarens motivation vid förskrivningen. 

Vid nedsatt kognitiv förmåga hos brukaren är det personerna runt brukaren, det sk. 

nätverket som behöver vara motiverade att hjälpa brukaren till att bli mer fysiskt aktiv. 

Nätverket runt brukaren är en viktig social omgivningsfaktor som är av stor betydelse och 

kan påverka brukarens ev. beteendeförändring i att bli mer fysisk aktiv t.ex. genom att 

realisera förskrivningen. Nätverket kan också hjälpa de brukare som saknar förmåga till 

självreglering, vilket enligt Bandura är något mer än viljestyrka och motivation, utan en 

komplex process bestående av ett flertal mekanismer bl.a. förmåga att tänka i symboler och 

metakognition (Bandura, 1986; Schiørbeck & Stadkliev, 2013). Lauruschkus 

doktorsavhandling (2015) visar att familjens motivation är betydelsefull för genomförande av 

beteendeförändring. Vidare att familjen både kan fungera faciliterande eller utgöra ett hinder 

för fysisk aktivitet, genom föräldrarnas önskan om att både stödja självständighet men också 

viljan att skydda barnet. Nätverket uppmärksammas också i Bossink et al. (2017) som visar 

att familjens och personalens attityd, motivation, oro och förmåga att fungera 

understödjande till intellektuellt funktionsnedsatta och deras fysiska aktivitet, kunde vara av 

både faciliterande och hindrande natur. Enligt Langeland & Øien (2013) hanterar brukarens 

familj mer krävande omsorgsuppgifter och utmaningar än andra familjer, t.ex. en högre grad 

av administration och koordinatorfunktion, som t.ex. besök hos specialistvård, ansökan om 

ekonomiskt stöd, utprovning av hjälpmedel m.m. Det innebär ofta påfrestningar på familjen, 

där föräldrarnas omsorgsuppgifter blir annorlunda, mer omfattande och varaktiga, jämfört 

med föräldrar till barn utan funktionsnedsättning. Dessutom tilltar skillnaderna med 

stigande åldern. Sammantaget har dessa åtaganden betydelse för föräldrarnas fysisk och 

psykiska hälsa (Lerdal & Sørensen, 2013). Detta är någonting som informanterna i denna 

studie tar upp som faktorer att uppmärksamma och ta hänsyn till vid en ev. förskrivning av 

FaR, då de ogärna vill belasta familjerna i en redan betungande livssituation. Nätverkets 

förmåga att stödja brukaren beskrivs även av Bossink et al. (2017) som åskådliggör hur 

familjens situation i form av t.ex. tidsbrist och konkurrerande åtaganden kan inverka på 

brukarens möjlighet av vara fysiskt aktiv.  

Informanterna nämner ett flertal olika biopsykosociala faktorer som skäl till att en 

förskrivning av FaR såsom; förekomst av smärta, övervikt, inaktivitet, nedstämdhet och brist 

på socialt umgänge. Forskning visar på en ökad förekomst av kroniska kardiovaskulära- och 

metabola sjukdomar som t.ex. fetma, högt blodtryck, stroke och diabetes bland vuxna med 

CP (Verschuren et al., 2016). Det finns också belagt att gruppen har svårt att nå 

rekommenderad hälsofrämjande nivå av fysisk aktivitet (Johal et al., 2016; Nedjad et al., 

2013). Detsamma gäller för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, vilka 

tillsammans med ovanstående utgör del av habiliteringens målgrupp (Dario, Collett, Dawes & 

Oskrochi, 2017; Flygare Wallén, 2016). Informanternas angivna skäl till att förskriva FaR till 

målgruppen stärks ytterligare av Folkhälsomyndighetens slutrapport (2016), vilken 

uppmärksammar att livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar generellt är 

sämre än resten av befolkningens. Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) fokuserar på 

särskilt utsatta grupper bl.a. Barn, Ungdomar samt Vuxna med särskild risk. Dessa grupper 

ska enligt de nationella riktlinjerna erbjudas samtal som stöd för beteendeförändring och ev. 
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FaR. De ovannämnda grupper kan även inkludera personer med funktionsnedsättning. 

Resultatet från denna studie visar att informanterna är väl medvetna om riskfaktorerna och 

att det således är angeläget och berättigat att fokusera på att öka den fysiska aktiviteten för 

habiliteringens målgrupp. FaR som metod för att stimulera till ökad fysisk aktivitet kan vara 

en framkomlig väg för fysioterapeuter att använda. Vissa fysioterapeuter upplevde dock att 

det fanns svårigheter med att använda FaR som metod för personer med 

funktionsnedsättning, vilket bl.a. märktes i kategorin som berörde vikten av att skapa 

förståelse för FaR hos brukare och nätverk. Detta gjordes främst genom samtal och material, 

i form av FaR-information och förskrivningsblankett, vilka användes av informanterna för att 

skapa insikt om ohälsa samt hur FaR kan motverka detta genom ökad fysisk aktivitet. 

Samtalet ingår som del i metodbeskrivningen för FaR (Kallings et al., 2011). Bandura (1997) 

lyfter fram att människor behöver tillräckligt kunskap om potentiella hot, utan att skämma, 

för att förstå att det krävs handling. Ett sätt att förmedla kunskapen som ska ligga till grund 

för kommande beteendeförändring, sker genom informationsmaterial som berättar om FaR 

och betydelsen av fysisk aktivitet. Materialet är tänkt att underlätta kunskapsöverföring och 

därmed på sikt, även beteendeförändring. Betydelsen av att ha material som fungerar i mötet 

med målgruppen blir därför viktigt. När informanterna upplevde att materialet inte 

fungerade så utgjorde det ett hinder för en förskrivning, eftersom det försvårar 

förutsättningarna att visa på sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet. Bristen på 

faciliterande informationsmaterial kan bidra till att brukare, som egentligen har behov av 

FaR, inte erhåller förskrivningen (Bossink et al., 2017). Det är ett problem som går tvärt emot 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017), där det uttalas ett behov av att öka antalet 

rådgivande samtal och förskrivningar av FaR inom hälso- och sjukvården, framför allt till 

inaktiva i gruppen Vuxna med särskild risk. Då kommunikationsförmågan kan vara 

påverkad vid kognitiva funktionsnedsättningar är det mot den bakgrunden förklarligt att 

informanterna individanpassar regionens material, arbetar med bildstöd för att facilitera 

kommunikationen samt av samma anledning försöker anpassa och förenkla språk samt 

mängd information i samtalet. Dessa strategier för ökad kunskapsöverföring påvisas även 

inom litteraturen som viktiga insatser (McAlister et al., 2008; Schiørbeck & Stadkliev, 2013). 

När informanterna tillsammans med brukaren skulle hitta en fungerande fysisk aktivitet för 

FaR, så beaktades ett flertal individ- och omgivningsfaktorer. Informanterna poängterade 

behovet av kunskap angående brukarens hälsa, liksom om dennes fysiska, psykiska och 

kognitiva förmågor, för att inte förvärra tillstånd och samtidigt hitta rätt träningsform och 

träningsmiljö. Det stämmer överens med det som förväntas av legitimerad fysioterapeut vid 

förskrivning av FaR (Kallings et al., 2011). En informant lyfte betydelsen av att brukaren 

känner att den passar in i träningsmiljön. Det stöds av Bossink et al. (2017), vilka visar hur 

t.ex. exkludering, diskriminering, brukarens känsla av osäkerhet och negativ attityd från 

omgivningen fungerar som hinder att vara fysisk aktiv. Informanterna hade delade åsikter 

angående om FaR var en lämplig metod att använda inom habiliteringen. Det visade sig i att 

några av informanterna ansåg att FaR passade bäst till vissa 

funktionsnedsättningar/diagnoser, utifrån de krav som ställdes på utbud och anpassning. 

Det blev tydligt hur informanterna i sina tankar utgick från brukaren och strävar att 

individanpassa aktiviteten i FaR så mycket som möjligt. Det tyder på att informanterna tagit 

intryck av ICF och den biopsykosocialmodell som ligger tillgrund för habiliteringens 
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arbetssätt, vilket syns i deras breda förståelse för brukarens behov och förutsättningar 

(Roush & Sharby, 2011). 

En betydelsefull omgivningsfaktor och underkategori som framkom i studien var 

aktivitetsutbudet. Utbudet av aktiviteter hade stor inverkan på om det blev någon 

förskrivning av FaR och därigenom någon beteendeförändring och kan ses som ett exempel 

på omgivningens effekt på individens beteende (Bandura, 1986). Vid förskrivningen gick 

informanten tillsammans med brukaren igenom t.ex. utbud i närmiljön och hur väl 

aktiviteten passade brukaren och dennes vardagsliv. Det blev tydligt att förutsättningarna att 

erbjuda anpassade och lämpliga aktiviteter skilde sig åt, beroende på om informanten 

arbetade på en mindre eller större ort. På den större orten fanns ett mer utvecklat samarbete 

med yttre arrangörer som t.ex. idrottsföreningar jämfört med den mindre orten. Där fanns 

även ett större utbud av anpassade aktiviteter. De mindre orterna med begränsat utbud, färre 

möjligheter att anpassa aktiviteterna och lång resväg, sågs av berörda informanter som 

hinder och bidrog till att de upplevde att de inte förskrev FaR i lika stor utsträckning som 

kollegorna vid habiliteringen på den större orten. Brist på utbud skapar ett ökat behov av 

lokalt samarbete med föreningar och träningscenter, något även Gustavsson et al. (2018) 

tidigare har uppmärksammat. Enligt Kallings et al. (2011) ska samverkan med olika idrotts- 

och friskvårdsarrangörer ske inom ramen för FaR, vilket kan vara svårt att genomföra i de 

fall där det saknas aktörer att samarbeta med. Bossink et al. (2017) tar i sin studie upp och 

bekräftar informanternas upplevelse av att bristen på utbud och lokalt samarbete kan utgöra 

ett hinder för fysisk aktivitet. Sammantaget kan ovanstående bidra till att FaR inte används 

så frekvent som det borde och utgör en begränsning för att nationella riktlinjerna ska omfatta 

identifierade utsatta grupper, vilka troligen sammanfaller med gruppen funktionsnedsatta 

(Folkhälsomyndighetens slutrapport, 2016; Kalling, 2012; Onerup et al., 2019; 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 2017).  

En annan underkategori som visade sig ha betydelse för val av aktivitet var brukarnas 

ekonomi. Den uppfattades av flera informanter som ett hinder, då många brukare inte har 

råd att delta i aktiviteter, tillföljd av stora omkostnader och låga ersättningar. 

Folkhälsomyndighetens slutrapport (2016) visar att funktionsnedsatta har sämre livsvillkor 

jämfört med övrig befolkning. Den ekonomiska situationen beror t.ex. på att många personer 

med funktionsnedsättning har kort utbildning, få förvärvsarbetar och inkomsterna är låga. 

Detta resulterar i mindre social delaktighet och möjligheter att påverka sina förutsättningar, 

vilka redan till viss del är begränsade av funktionsnedsättningen. En ekonomisk kartläggning 

av Riksförbundet För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB, 2014) ”Fångad i 

fattigdom?” bekräftar informanternas bild av målgruppens ekonomi. Kartläggningen visar 

bl.a. på hur målgruppen ofta har samma ersättning genom hela livet, hur LSS-boende gör det 

svårt att flytta till billigare bostad eller på annat sätt påverka privatekonomin. En informant 

reflekterar över att det kan vara svårt för en del brukare att prioritera vad pengarna ska gå 

till. Bandura (1986) menar att vissa individer saknar de ekonomiska resurser som behövs för 

att göra hälsosamma val. Att socioekonomisk status tillsammans med negativa 

omgivningsfaktorer, skapar dåliga förutsättningar för livsstilsförändringar, även med rätt 

kunskap och förmågor, och att detta drabbar utsatta grupper mer än andra. 
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Målet med förskrivningen var något som tydligt fanns med i informanternas resonemang vid 

aktivitetsval. Målet handlade inte endast om att öka brukarens fysiska aktivitet och 

därigenom motverka ohälsa, utan även om brukarens möjligheter att träffa andra människor 

och se andra träna. Informanternas synsätt överensstämmer med SCT:s begrepp som 

observationsinlärning / modellinlärning (Bandura, 1986). Att göra det möjligt för brukaren 

att tillägna sig nya beteenden, skapa nya rutiner, genom att se andra träna och även få en 

uppfattning om förväntat utfall (a.a.). En informant talade om det betydelsefulla att hitta 

rätt nivå på målaktiviteten för förskrivningen, så att brukaren kan lyckas uppnå sitt mål. 

Inslag från SCT märks även i informanternas önskan om en vidgad social kontext för 

brukarna, att t.ex. träningen helst ska bedrivas ute i samhället. Det steget kunde initialt vara 

för stort för vissa brukare, varvid träningen påbörjades i habiliteringens lokaler, för att sedan, 

med fysioterapeut eller annan ledsagande från nätverket, såsmåningom flyttar träningen till 

andra träningsanläggningar. För att en människas Self-efficacy (a.a.) ska växa krävs det, 

enligt Bandura, att hon i små steg får tillägna sig erfarenheten av att lyckas genom mindre 

utmaningar, vilka sedan sakta ökas (Mastery experience)(a.a.). Dessa erfarenheter kan sedan 

även fungera förstärkande för det nya beteendet (Ramnerö & Törneke, 2006). I denna studie 

fasciliterade informanterna fysisk aktivitet, dels genom att finna anpassad aktiviteter, och 

dels genom att erbjuda något nytt samtidigt som man behöll något av det invanda för 

brukaren, vilket överensstämmer med sättet att arbeta för att främja Self-efficacy i fysisk 

aktivitet, och därigenom stödja en beteendeförändring (Bossink et al., 2017). Informantens 

primära mål med den fysiska aktiviteten delades inte alltid helt av brukaren, utan 

grupptillhörigheten kunde ibland upplevas som viktigare. Detta kan förstås mot bakgrund av 

målgruppens livsvillkor, vilket innebär marginalisering, begränsad möjlighet till påverkan 

och delaktighet. Därigenom erbjuder träningstillfällena en möjlighet för brukarna att skapa 

vänner, interagera och uppleva social tillhörighet. Sociala faktorer som på sikt kan underlätta 

att vara fysiskt aktiv (Bossink et al., 2017; Folkhälsomyndighetens slutrapport, 2016).  

Uppföljning och återkoppling på förskrivningen skedde på skilda sätt och med olika frekvens 

t.ex. vid habiliteringplanering, vilken är reglerad i Socialstyrelsens tidigare 

författningssamling (SOSFS 2008:20). Uppföljningen ingår som del i metod för FaR 

(Kallings et al., 2011). Det ansågs även av informanterna som viktigt att återkoppla, just för 

att FaR skulle göra skillnad. Genom uppföljning med brukaren så skapas en positiv 

förstärkning för dennes nya beteende av fysisk aktivitet, vilken kanske kan kopplas till inre 

känslor av tillfredställelse, av att vara sedd. Ju frekventare återkoppling, desto kraftigare 

förstärkning, vilket ökar sannolikheten för beteendet återupprepas. Informanterna valde 

ibland att i samråd med brukaren avbryta vald fysisk aktivitet, om den inte av olika 

anledningar inte fungerade. Där hade ett framhärdande från fysioterapeutens sida riskerat 

skapa positiv bestraffning, något som minskar sannolikheten för det nya beteendet att 

upprepas. Genom att avbryta aktiviteten undvek informanterna försvåra framtida 

förskrivningar av FaR (Ramnerö & Törneke, 2006).  
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6.2 Metoddiskussion 

För studien valdes en kvalitativ deskriptiv design, då syftet var att undersöka fysioterapeuters 

erfarenheter av FaR när personer med funktionsnedsättning med hjälp av FaR ska bli fysiskt 

aktiva (Thornberg & Fejes, 2015). Det låter sig inte göras på samma sätt i en kvantitativ 

design. En nackdel med intervjustudier är att resultatet inte går att generalisera samt dess 

begränsade överförbarhet (Carter & Lubinsky, 2016). En fallstudie och djupintervju med en 

enskild fysioterapeut hade också varit möjligt. Det hade gett annat djup och tillfälle att ställa 

andra frågor, men kanske inte givit den variation och bredd på materialet som behövs för 

studiens syfte. Vidare hade enkätstudie varit möjligt och på så sätt nå fler fysioterapeuter. 

Författarna anser dock att det är svårt att mäta upplevelser och resonera kring de svar som 

enkäterna resulterat i (a.a.).  

För ändamålet användes en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällman Graneheim, 

2017). Författarna ansåg det lämplig då det förutsätter en verklighetssyn som innebär att den 

kan uppfattas på olika sätt och hur den uppfattas beror på individens tolkning (Carter & 

Lubinsky, 2016). Som metod är den återkommande använd för att beskriva fenomen (Elo & 

Kygnäs, 2008). Den gör det möjligt att förutsättningslöst analysera manifest textmaterial, 

finna mönster, vilka sedan kan tolkas utifrån sin kontext (Lundman & Hällman Graneheim, 

2017). Vidare valdes en induktiv ansats, då ambitionen inte var att genom deduktivt 

förfarande bevisa en teori eller pröva en hypotes, utan istället genom intervjuer nå 

fysioterapeuters erfarenheter (Thornberg & Fejes, 2015).  

Semistrukturella intervjufrågor användes då det, enligt Carter & Lubinsky (2016), är lämpligt 

när abstrakt information, som erfarenhetskunskap, efterfrågas. Genom att följa en förberedd 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor fick författarna möjlighet att ställa 

följdfrågor då informanten kunde fördjupa och förtydliga svaren, vilket gagnade studiens 

syfte. En öppen intervju utan styrande struktur hade varit mer flexibel i utformningen och 

förmodligen gett mer information. Intervjumetoden ställer dock stora krav på författarnas 

förmåga att behålla fokus på syftet och ställa relevanta frågor. Materialet riskerar även att bli 

omfattande och därför svårt att analysera (a.a.). En nackdel med vald frågestruktur är 

svårigheten att återskapa den helt vid nästa intervju, vilket påverkar tillförlitligheten (Carter 

& Lubinsky, 2016). Författarna upplevde ibland att informanterna inte alltid helt förstod 

benämningarna: individfaktorer, fysiska och sociala omgivningsfaktorer. När informanterna 

däremot berättade om sina erfarenheter, berörde alla informaterna sådant som täcker 

ovanstående benämningar, vilket ändå gjorde intervjumaterialet rikt. 

Urvalet var ett bekvämlighets urval, då resor från Västerås enkelt kunde genomföras till 

berörda orter, men även ändamålsenligt, då de informanterna som kunde rekryteras var 

verksamma inom habilitering och hade erfarenhet av förskrivning av FaR till personer med 

funktionsnedsättning (Carter & Lubinsky, 2016). Det stärker studiens trovärdighet och 

giltighet att urvalet motsvarade studiens syfte och de tidigare satta inklusionskriterierna 

(Carter & Lubinsky, 2016; Lundman & Hällman Graneheim, 2017).  

Kontroll saknades över informanturval gällande kön, var habiliteringsverksamheten var 

geografiskt placerad där informanterna arbetade, vilken grupp brukare informanten arbetade 

mot, antal yrkesår, vilken FaR-utbildning informanterna haft, hur lång erfarenhet deltagarna 
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hade av att förskriva FaR till personer med funktionsnedsättning samt hur ofta de förskrev 

FaR. Studiens samtliga informanter var kvinnor. Det är möjligt att det resulterat i ett rikare 

och mer varierad information om även män ingått. Informanterna representerade tre olika 

habiliteringsverksamheter fördelade på lika många geografiska orter. Det påverkar studiens 

överförbarhet, då det handlar om ett begränsat geografiskt område, sett till landet i stort 

(Lundman & Hällman Graneheim, 2017). Samtidigt ökar sannolikheten för att andra 

aspekter kunde åskådliggöras i intervjumaterialet, då mer än en habiliteringsverksamhet är 

representerad i studien samt att studien omfattar tre olika orter med skilda förutsättningar. 

Förutom skilda förutsättningar gällande geografiskt område, skiljer sig arbetsinriktningen 

mellan informanterna åt, beroende om de arbetar vid större eller mindre 

habiliteringsverksamhet. På större orter är ofta habiliteringsarbetet för fysioterapeuterna 

inriktad sig på olika grupper av brukare, beroende på vad som anses vara brukarens mest 

framträdande funktionsnedsättning (neuropsykiatisk, intellektuell alt. rörelsehinder). På 

mindre orter saknas ofta samma tydliga diagnostiska uppdelning, vilket gör att samma 

informant kan ansvara för brukare med skilda funktionsnedsättningar. Författarna till denna 

studie vet, p.g.a. hur urvalet skett inte vilken inriktning informanterna har, då det även är 

möjligt att andra, mer praktiska arbetsfördelningar finns företrädda bland informanterna 

t.ex. utifrån erfarenhet och kompetens, då särskilt på de mindre orterna. Det går heller inte 

utläsa skillnader utifrån informanternas svar, då informanterna kan ha erfarenhet av att 

förskriva FaR till olika brukargrupper genom byte av arbetsuppgifter. I studien förekom 

informanter från samma arbetsplats. Två av dessa intervjuer kunde förläggas efter varandra, 

vilket minskar risken för att dessa informanter hade möjlighet att diskutera studien 

sinsemellan. Det var inte möjligt att undvika vid de övriga intervjutillfällena, vilket påverkar 

studiens trovärdighet.  

Informanterna har varit verksamma mellan 8 - 25 år samt att deras verksamma tid inom 

habiliteringen varierar från utexaminering upp till 17 år. Det innebär att erfarenheter från 

andra sektioner av svensk hälso- & sjukvård finns representerade bland informanterna. 

Författarna menar att informanternas breda yrkeserfarenhet berikar studien. Samtliga 

informanter har fått utbildning om FaR som metod att öka hälsofrämjande fysisk aktivitet. 

Utbildningen bland informanterna varierar dock kraftigt. Att återge utbildning och ge 

intervjuande författare en uppfattning om innehållet är svårt. För några av informanterna var 

det dessutom flera år sedan och vissa hade svårt att minnas. De olika utbildningsformerna 

och erfarenheterna av utbildning inom FaR som uppgavs kan därför överlappa och/ eller 

innehålla mer än vad författarna kan bedöma.  

Det varierade mellan 1-13 år bland informanterna i hur länge de förskrivit FaR till personer 

med funktionsnedsättning. Det fanns även skillnad i hur frekvent förskrivning skett: 6-7 st/ 

år, 3-4 st/ år, 1.-2 st/ år, 1 st/ år, ca 1 st senaste 6-7 åren, 1 st senaste 3 åren. Det är inte enkelt 

att minnas fakta i en sådan speciell situation som en intervju. De upplysningar som 

informanterna presenterar ger en fingervisning om vad de själva uppskattar kring t.ex. 

förskrivningsfrekvens. Det kan dock noteras att en hög frekvens på förskrivning 

sammanfaller med, enligt författarna, en till synes mer omfattande utbildning kring FaR som 

metod. Här menar författarna att skillnaderna i utbildning i metoden FaR kan ha påverkat 

hur frekvent informanterna förskrivit FaR. Om t.ex. utbildningen är något som den enskilde 

informanten valt, kan det tyda på eget engagemang, liksom åtagande av andra FaR-
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relaterade uppdrag. Det kan skapa incitament hos informanten att förskriva fler FaR. Å andra 

sidan kan kunskapen hos en informant om att det saknas yttre förutsättningar, i form av t.ex. 

aktivitetsutbud eller ekonomi hos brukaren, göra att informanten inte förskriver FaR, även 

om den sett det lämpligt. Vidare är förskrivning av FaR en färdighet som, precis som andra, 

kan övas upp, något författarna menar bidrar till att nyansera ovanstående frekvensantal. 

Sammantaget gav den stora spridningen på utbildning, yrkeserfarenhet, 

verksamhetsplacering samt erfarenhet av FaR som metod, en stor bredd i svaren, vilket 

författarna anser berikar materialet och visar på de olikheter det innebär att arbeta med FaR. 

Det styrker även studiens giltighet (Lundman & Hällman Graneheim, 2017). 

Antal informanter i studien uppgick till sex. Det är möjligt att ett större antal hade utökat 

möjligheterna till variationer av innehållet och därmed fördjupad förståelse kring fenomenet. 

Samtidigt är det inte säkert att datakvalitén förbättrats med ett ökat antal informanter. Efter 

den tredje intervjun upplevde författarna en viss igenkänning i intervjuernas innehåll, vilket 

kan tyda på datainsamlingen nådde mättnad samtidigt som det uppvisade variation 

(Lundman & Hällman Graneheim, 2017). Möjligheterna till att överföra ett resultat till en 

större population begränsas dock vid ett litet urval (Carter & Lubinsky, 2016).  

Datainsamling skedde genom individuella intervjuer istället för t.ex. via telefon alternativt 

Skype, då medier kan förändra förutsättningarna att uppfatta information och nyanser som 

kroppsspråk (Carter & Lubinsky, 2016). Genom individuella intervjuer undveks den styrande 

påverkan som informanter kan uppleva av andras åsikter och värderingar vid en 

gruppintervju. Däremot uppmärksammades av författarna att individuella intervjuer kan 

upplevas mer utsatta, obekväma och därför försvåra datainsamling. Genom att låta 

informanterna själva styra plats och tidpunkt för intervjun samt att de gavs möjlighet att läsa 

igenom frågorna innan/under intervjun, hoppades författarna undvika detta (Carter & 

Lubinsky, 2016).  

Vid genomförandet strävade författarna efter att standardisera intervjuerna, där ena 

författaren ledde intervjuerna och den andra fungerade som observatör, tog anteckningar 

samt sammanfattade intervjun (Carter & Lubinsky, 2016). Genom att anta specifika roller, 

vilka behölls under datainsamlingen var förhoppningen att författarnas kvalitéer skulle 

förfinas under arbetets gång samt att intervjuerna utfördes likvärdigt. Sammanfattningen av 

intervjun gav informanterna möjlighet att korrigera och förtydliga tidigare svar, vilket kan 

förstärka trovärdigheten i insamlade data. Författarna är medvetna om att den förförståelse 

och tolkning som finns hos såväl informanter som författare, i förberedelserna inför intervjun 

samt i intervjusituationen, påverkar intervjuns riktning och innehåll (Thornberg & Fejes, 

2015). Därför kan informanterna liksom författarna påverkas av situationen, och därmed den 

data som insamlas. Informanterna kan t.ex. gett svar som de upplevt författarna vill höra, 

istället för vad som motsvarar deras erfarenhet, liksom att författarnas utbildning i 

beteendemedicin etc kan påverkat (a.a.). Aspekten att spelas in kan också ha effekt på båda 

parter. En omständighet är att författarna saknar erfarenhet att utföra datainsamling genom 

intervjuer samt att det krävs mycket övning i att använda intervjuer för datainsamling på ett 

tillförlitligt sätt. Det är därför möjligt att viktig information missats av författarna i både 

frågor och sammanfattning. För att säkerställa att ingen information gick förlorad spelades 

intervjuerna in med en diktafon med USB-minne. Av samma anledning transkriberade först 
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en av författarna alla intervjuer. Ljudfilerna lyssnades sedan igenom av den andra författaren 

och transkiberingen korrigerades vid behov, vilket stärker tillförlitligheten (Carter & 

Lubinsky, 2016).  

Analysarbetet började genom att författarna upprepade gånger läste igenom den 

transkriberade texten för att skaffa sig uppfattning om helhet och innehåll (Elo & Kygnäs, 

2008). Därefter arbetade författarna enskilt med att förutsättningslöst, utifrån syfte, plocka 

ut manifesta meningsbärande enheter ur en intervju, vilka sedan kondenserades (Lundman 

& Hällman Graneheim, 2017). I valet av de meningsbärande enheterna, sökte författarna 

varandras konsensus, då det är betydelsefullt för tillförlitligheten att välja passande enheter 

för vidare kondenseringen och skapande av koder. I den mån det behövdes för tolkningen 

återvände författarna till transkriberad text. I analysarbetet krävs som författare 

medvetenhet om den egna förförståelsen och att det påverkar hur data väljs och tolkas. 

Samma data tolkas inte alltid lika. Inom kvalitativ forskning finns uppfattningen att 

författarens förförståelse påverkar tolkningen, vidare att en text kan tolkas på olika sätt och 

ändå ses som giltig (a.a.). Samma process utfördes sedan med övriga intervjuer. Då 

författarna saknar tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys så finns risker när en 

meningsbärande enhet överförs till kod. Antingen kan enheten bli för stor eller för liten, när 

det gäller graden av abstraktion och tolkning. I båda fallen blir det svårt att kategorisera 

därför att meningen i texten går förlorad. Det är därför möjligt att författarna under arbetet 

missat innehåll av betydelse för studien (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällman Graneheim, 2017).  

Elo & Kygnäs (2008) menar att datamättnad visar sig när det är möjligt att i materialet länka 

enskilda meningar och innehåll till varandra. I utformandet av kategorier och 

underkategorier ska dessa täcka de data som är relevanta för syftet, liksom att kategorierna 

ska vara ömsesidigt uteslutande. Det är en utmaning med tanke på det stora underlaget, 

bristen på erfarenhet samt det faktum att mänskliga erfarenheter är komplexa och därför kan 

passa i fler än en kategori. För studiens tillförlitlighet har därför dialog om analysarbetet 

förts med handledare och mellan författarna, samt att kategorier och underkategorier 

redovisas med citat i resultatet. Det innebär att kategoriseringsprocessen ibland fått 

upprepas (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällman Graneheim, 2017).  

När det gäller denna kvalitativa studies överförbarhet så har författarna försökt att noggrant 

återge arbetsprocessen med studien, dess styrkor och svagheter. Huruvida sedan resultatet är 

överförbart till en annan kontext eller grupp vilar på läsarens tolkning (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

6.3 Etikdiskussion 

Vid genomförande studien och insamlande av data har författarna förfogat över 

kontaktuppgifter och intervjumaterial, som under andra omständigheter inte skulle kommit 

författarna till del. Vidare är denna studiens informanter få, de representerar samma region 

och är i vissa fall anställda vid samma habiliteringsverksamhet. Det gör att konfidentialiteten 

kan utmanas, genom behovet av forskningsstudiens transparens. Ett sätt av förhindra detta 
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har varit att begränsa mängden information i studien som direkt kan kopplas till enskild 

informant t.ex. utbildning inom FaR eller arbetsort. Vid några tillfällen genomfördes 

intervjuer på en och samma arbetsplats samt en gång genomfördes två intervjuer efter 

varandra, vilket utmanar dessa informanternas möjlighet till konfidentialitet. Vid aktuellt 

tillfälle ordnade informanterna själva rum för intervju samt att författarna hämtades alltid av 

informanterna i foajén. En annan etisk risk som uppmärksammats är att informanterna kan 

ha uppfattat sig ifrågasatta och därmed kränkta, vad gäller kunskap och kompetens i sin 

profession i den speciella situation som en enskild intervju utgör. För att undvika att detta 

användes öppna frågor, utan värderande innebörd vid datainsamlingen samt att 

informanterna innan intervjuerna visste i vilket sammanhang deras svar skulle användas och 

därtill lämnat informerat samtycke. Av samma anledning gavs även informanterna möjlighet 

att korrigera och förtydliga sina svar vid sammanfattningen av intervjun. 

7 SLUTSATSER 

Genom att koppla resultatet till SCT visar studien att fysioterapeuterna måste beakta en rad 

olika faktorer vid förskrivning av FaR till personer med funktionsnedsättning. Ett stort fokus 

låg på brukaren och dennes förutsättningar, både individ- och omgivningsrelaterade faktorer, 

vilka fysioterapeuterna såg som viktiga för att stödja en beteendeförändring till ökad fysisk 

aktivitet. Fysioterapeuterna beskrev bl.a. hur de arbetade med att öka Self-efficacy genom 

facilitering, mastery experience och observationsinlärning. Vidare att målet med förskrivning 

och beteendeförändring kunde omfatta både en önskan att motverka ohälsa samt öka 

brukarens delaktighet. Resultatet uppmärksammar också att fysioterapeuterna upplevde att 

materialet kring FaR behöver anpassas och användas mer genomgående i samtal. Särskilt då 

fysioterapeuterna uppfattade kunskapsöverföringen om kopplingen mellan hälsa och fysisk 

aktivitet, som betydelsefull för att skapa motivation till beteendeförändring hos brukaren. 

Avsaknad av detta kunde annars upplevas som hinder för beteendeförändring. Vidare var 

nätverkets motivation och förmåga centralt vid en ev. förskrivning, då nätverket ofta utgör en 

grundförutsättning för att aktiviteten ska bli av och därmed också avgörande för brukarens 

beteendeförändring. Men trots att förutsättningar till beteendeförändring skapades av 

fysioterapeuterna genom förståelse och motivation hos brukaren och dennes nätverk, 

framkom att ett flertal andra faktorer kan påverka förutsättningarna när personer med 

funktionsnedsättning ska bli mer fysiskt aktiva med hjälp av FaR. Omgivningsrelaterade 

faktorer som t.ex. brukarens ekonomi, aktivitetsutbud kopplat till 

habiliteringsverksamhetens geografiska placering, kan begränsa möjligheterna för 

beteendeförändring. Det gör att förutsättningarna att öka fysisk aktivitet hos personer med 

funktionsnedssättning genom FaR, möter hinder genom den marginalisering som gruppen 

generellt upplever i samhället. Detta motverkar Socialstyrelsens mål med de nationella 

riktlinjerna att nå särskilt utsatta grupper. 

Sammantaget visar studien att fysioterapeuternas erfarenhet att med FaR som metod stödja 

personer med funktionsnedsättning i deras beteendeförändring till ökad fysisk aktivitet, är en 
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utmanande och komplex uppgift. Ett lågt antal informanter samt den kvalitativa analysen gör 

att studiens resultat inte är möjligt att överföra till samtliga fysioterapeuter som är arbetar 

inom habiliteringsverksamheten.  

8 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Denna studie kan bidra till att fysioterapeuter som inte förskriver FaR till personer med 

funktionsnedsättningar får ökad kunskap om vilka erfarenheter habiliteringens 

fysioterapeuter har, när de med hjälp av FaR ska stödja personer med funktionsnedsättning 

till beteendeförändring och ökad fysisk aktivitet. Vidare kan fysioterapeuter inom 

habiliteringen få ny kunskap om detsamma, samt uppmärksammas på de likheter och 

skillnader som finns i resonemang och förutsättningar för förskrivning. FaR har god evidens 

för att fungera preventivt och behandlade mot ohälsosamma levnadsvanor, framför allt för 

personer utan funktionsnedsättning och antal förskrivna FaR bör enligt Nationella 

riktlinjerna öka. Resultatet skulle kunna bidra till att påverka villkoren för habiliteringens 

fysioterapeuter att förskriva FaR, då den uppmärksammat att FaR och förutsättningarna att 

använda metoden behöver anpassas ytterligare för att bättre stödja personer med 

funktionsnedsättning i deras beteendeförändring t.ex. genom att fysioterapeuter delar ev. 

anpassat material, har ett bredare urval av anpassade aktiviteter att erbjuda. Då det enligt 

författarna saknas forskning som på liknande sätt fördjupat sig i fysioterapeuters 

erfarenheter av att stödja personer med funktionsnedsättning i deras beteendeförändring till 

ökad fysisk aktivitet med hjälp av FaR inom habiliteringen, får denna studie ses som ett 

forskningsbidrag, trots den svaghet som finns gällande överförbarhet.  

Det finns således utrymme för mer forskning kring FaR som metod när personer med 

funktionsnedsättning ska öka sin fysiska aktivitet samt om hur fysioterapeuter använder FaR 

i sin profession inom habiliteringen. En sådan forskning skulle kunna rikta in sig på enskilda 

omgivningsfaktorer som t.ex. aktivitetsutbud, transport och ekonomi, för att sedan 

kvantitativt och systematiskt utvärdera om det genom att underlätta dessa är möjligt att öka 

och därmed förändra den fysiska aktiviteten hos personer med funktionsnedsättning. Ett 

annan område som skulle kunna beforskas är om fysioterapeuternas möjligheter att förskriva 

FaR skiljer sig åt, utifrån habiliteringsverksamhetens geografiska placering, genom att 

kvanititativt besvara frågan om det förskrivs fler FaR i städer än på mindre orter. 
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BILAGA A  

Informationsbrev och samtyckesblankett 

 

Förfrågan om deltagande i en kvalitativ intervjustudie. 

 

Vi är två fysioterapeutstudenter från Mälardalens högskola som i vårt examensarbete ska skriva om 

vilken betydelse biopsykosociala faktorer har när personer med funktionsnedsättningar med hjälp av 

FaR ska bli mer fysiskt aktiva och vilka erfarenheter och tankar du som fysioterapeut har kring detta. 

Examensarbetet genomförs på förfrågan från Habiliteringscentrum i Köping, Region Västmanland 

som står i begrepp att införa FaR för barn och ungdomar. Då det fortfarande inte förskrivs FaR inom 

alla landsting i Sverige är det därför intressant att få ta del av de kunskaper och erfarenheter finns.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan, när du vill, avbryta ditt deltagande utan att uppge orsak. 

 

Du tillfrågas eftersom du är fysioterapeut vid en habilitering inom Upplands läns landsting som är ett 

av landstingen där metoden används i klinik, och då du har viss erfarenhet av att förskriva FaR till 

personer med funktionsnedsättningar. Om du väljer att delta kommer vi kontakta dig för att komma 

överens om en plats och tidpunkt för en intervju. Intervjun kommer spelas in och beräknas ta ca 45 

min.  

 

Allt material som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt, vilket betyder att materialet 

avidentifieras och kodas så att varken information eller intervjusvar kan kopplas till dig som person. 

Materialet kommer förvaras inlåst i kassaskåp så att obehöriga inte kan ta del av det. Efter godkänt 

examensarbete raderas all grunddata (PuL SFS 1998:204). 

 

Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola. Du är välkommen 

att ta del av det slutgiltiga arbetet om du önskar. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående.  

 

 

Ansvariga: 

 

Författare:      Författare: 

Jens-Olof Lindeberg, fysioterapeutstudent  Christina E Skoglar, fysioterapeutstudent 

0734-335 984      0707-479 804 

E-post: jlg16009@student.mdh.se   E-post: csr16001@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Anna Ullenhag, leg. Sjukgymnast och lektor  

Fysioterapiprogrammet, Mälardalens högskola 

073-8162892  

E-post: anna.ullenhag@mdh.se

mailto:jlg16009@student.mdh.se
mailto:csr16001@student.mdh.se
mailto:anna.ullenhag@mdh.se


 

  

Informerat samtycke 

 
Jag har fått muntligt och skriftlig information om studiens syfte och upplägg. Jag samtycker till 

deltagande. Jag vet att mitt medverkande är frivilligt och att jag när som helt kan avsluta min 

medverkan, utan att ange orsak. 

 
Jag samtycker till deltagande och att mina uppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL SFS 

1998:204). 

 

 
Ort…………………………………….  Datum……………………………………. 
 

 

Namnunderskrift…………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande………………………………………………………….. 
 

Telefonnummer……………………………………………………………… 
 

E-mailadress…………………………………………………………………. 

 

 

 

Undertecknad person har muntligen förklarat studiens syfte och upplägg samt inhämtat samtycke för 

deltagande. 

 

 

Ort…………………………………….  Datum………………………………… 
 

Namnunderskrift…………………………………………………………….... 
 

Namnförtydligande……………………………………………………………. 

 



 

  

BILAGA B  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor:  

• Hur länge har du varit verksam som fysioterapeut/sjukgymnast? 

• Har du fått utbildning i förskrivande av FaR? 

• Hur länge har du förskrivit FaR till personer med funktionsnedsättningar? 

• Hur ofta förskriver du FaR? 

 

Huvudfrågor: 

• Under vilka omständigheter anser du att det är tillfälle att förskriva FaR till personer 

med funktionsnedsättningar? 

• När anser du att någon är redo för ett ”fysisk aktivitet på recept”? 

• Vilka påverkande individfaktorer behöver du förhålla dig till vid förskrivningen? 

• Vilka påverkande fysiska omgivningsfaktorer behöver du förhålla dig till vid 

förskrivningen? 

• Vilka påverkande sociala omgivningsfaktorer behöver du förhålla dig till vid 

förskrivningen? 

• Hur påverkas ditt resonemang kring de här faktorerna, beroende på om det är en 

äldre eller en yngre person som ska få fysisk aktivitet på recept? 

• Vad tycker du om FaR som metod att stimulera till fysisk aktivitet hos personer med 

funktionsnedsättning? 

• Vilka fördelar finns det med FaR som metod att stimulera till fysisk aktivitet hos 

personer med funktionsnedsättningar/ Vilka nackdelar finns det? 

 

Följdfrågor: 

• Skulle du vilja utveckla/berätta mer? 

• Hur tänker du då? 

• Kan du förklara varför? 

• Hur menar du? 

• Kan du ge något/några exempel? 

• På vilket sätt? 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


