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ABSTRAKT

Fysisk aktivitet var i det förhistoriska samhället en naturlig del av det dagliga livet och en 
nödvändighet för att överleva. I dagens samhälle gäller dock inte samma premisser.
Uppväxtåren har en avgörande roll för barnets framtida hälsa. Vuxenvärlden spelar en stor 
roll vad gäller skapandet av gynnsamma förutsättningar för aktivitet, alltså ge utrymme och 
skapa tillfällen för barn att vara aktiva. Genom denna studie vill vi se hur föräldrarna ser på 
barnens aktivitetsnivå och om barn kan inspireras av föräldrarnas aktivitetsnivå samt intresse 
och erfarenheter av fysisk aktivitet. Metod: Intervjuer med sex informanter vilka hade barn 
som var minst 10 år. Till dataanalysen användes Burnards deskriptiva innehållsanalys för 
kvalitativa studier. Resultat: Materialet resulterade i tre kategorier Erfarenheter av fysisk 
aktivitet, Yttre påverkan till barnens fysiska aktivitet och Föräldrars upplevelse av barnens 
fysiska aktivitet. Konklusion: Studien visade att de flesta föräldrarna ansåg sig kunna påverka 
sina barns fysiska aktivitet, främst genom att stötta och att ha en bra attityd gentemot fysisk 
aktivitet.

Nyckelord: Barn, Fysisk aktivitet, Föräldrar, Påverkan, Upplevelse
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Fysisk aktivitet var i det förhistoriska samhället en naturlig del av det dagliga livet och en 

nödvändighet för att överleva. I dagens samhälle gäller dock inte samma premisser (Dencker 

& Andersen, 2008). Enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU, (2006)

definieras fysisk aktivitet som:”…all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begrepp fysisk aktivitet 

innefattar således kroppsrörelse under såväl arbete som fritid och alla olika former av 

kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv.” 

Uppväxtåren har en avgörande roll för barnets framtida hälsa. Då barnet föds börjar det röra 

på sig för att upptäcka och för att kunna förflytta sig i rummet (Folkhälsoinstitutet, 2007). 

Fysisk aktivitet hos barn i förskoleåldern är mer baserat på lek än på strukturerad aktivitet 

(Burdette, Whitaker & Daniels, 2004). I barnens spontana rörelser och lekar finns möjligheter 

till ett livslångt intresse för aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2007). Den fysiska aktiviteten är 

som störst under de tidiga skolåren. Det är under denna tid som framtida livsmönster kan 

fastställas och uppmuntran av barns dagliga fysiska aktivitet är av stor vikt (Ziviani, Scott & 

Wadley, 2004). I en undersökning av Ziviani, Macdonald, Ward, Jenkins och Rodger (2006) 

påvisas att barn som börjar med fysisk aktivitet i tidig ålder och får en god erfarenhet av 

fysisk aktivitet tenderar att fortsätta med detta även i vuxen ålder. Twisk (2001) menar 

däremot att det inte finns några signifikanta bevis som visar på att fysiskt aktiva barn kommer 

att förbli fysiskt aktiva även som vuxna. Detsamma gäller även de barn som är fysiskt 

inaktiva, det finns ingen evidens för att de kommer att vara fortsatt fysiskt inaktiva även som 

vuxna. I en rapport från folkhälsoinstitutet (2007) sågs att bland barn i 10-15 års ålder var

67% medlemmar i någon form av idrottsförening. Hos barn mellan 10-12 år var aktiviteten 

störst, men aktiviteten minskade under tonåren. Även Limstrand och Rehrer (2008) kom i sin 

studie fram till att i och med ökad ålder minskar den fysiska aktiviteten. Trots detta ses 

motion och fysisk aktivitet, framförallt av vuxna, som en investering för framtida hälsa och 

välbefinnande (Folkhälsoinstitutet, 2007).

Fysisk aktivitet är en viktig komponent för att upprätthålla hälsa och livskvalité. Inaktivitet 

ökar risken för kroniska sjukdomar och i vissa fall en ökad mortalitet (Bellows-Riecken & 

Rhodes, 2008). Aktiva barn har visat sig ha starkare skelett, mindre fetma, samt bättre 

kondition jämfört med barn som är mindre aktiva (Ziviani et al, 2004). Det har också visat sig 

att överviktiga barn tenderar att förbli överviktiga även som vuxna. På senare år har den 
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fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar minskats och därigenom fått övervikten att öka

dramatiskt (Pikkemat, 2008).

Barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter/dag och detta bör inkludera både måttlig och 

hård fysisk aktivitet, vuxna däremot bör utöva minst 30 minuter fysisk aktivitet varje dag för 

att bevara en god hälsa. Intensiteten under aktiviteten för vuxna bör ligga på en måttlig

ansträngningsnivå (Folkhälsoinstitutet, 2008, A; Blair, LaMonte & Nichaman, 2004). Enligt 

folkhälsoinstitutet (2008, B) är 78% av männen och 67% av kvinnorna i åldern 16-29 år 

dagligt fysiskt aktiva minst 30 minuter. Roman, Serra-Majem, Ribas-barba, Perez-Rodrigo 

och Arancetas (2008) studie visade att bland barn och ungdomar mellan 6-18 år var endast 

48% av dem fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. 49% av flickorna och 37% av pojkarna 

var inte fysiskt aktiva alls under sin fritid (Roman et al, 2008). Hembaserad träning såsom 

promenader som kan inspirera till aktivitet har troligen en större bestående effekt för fysiskt

inaktiva men friska personer. Hembaserade interventioner gör tillgängligheten för fysisk 

aktivitet enklare och den totala fysiska aktivitetsnivån ökar (SBU, 2006). 

Barn har ett stort spontant behov av att röra på sig, ofta behöver de inte motiveras till fysisk 

och motorisk aktivitet utan de rör på sig för att det är roligt (Folkhälsoinstitutet, 2007). Det 

har visat sig att barn som är fysiskt aktiva och idrottar har en ökad förmåga att kommunicera, 

inta olika sociala roller, lära sig tolerans och respekt gentemot andra människor samt skapa en 

emotionell erfarenhet som inte kan frambringas på annat sätt (Bailey, 2006). Det har även 

visat sig att barn som är fysiskt aktiva har lättare att koncentrera sig vilket ger en bättre 

inlärningsförmåga (Stevens, To, Stevenson & Lochbaum, 2008). För många barn är idag 

skolidrotten det enda tillfället som ges för fysisk aktivitet, endast där erbjuds en regelbunden

och strukturerad aktivitet (Bailey, 2006). Den möjlighet till fysisk aktivitet som presenteras 

inom skolan ger ett gott bidrag till barns och ungdomars totala fysiska aktivitetsnivå. Det har 

också visat sig att skolbaserade interventioner som innehåller extra aktivitetspass under 

lektionstid, hälsoundervisning, stöd i beteendeförändring samt då föräldrarna engagerar sig i

interventionerna bidrar till gynnsamma följder för att öka den fysiska aktiviteten även utanför 

skoltid (SBU, 2006).

Vuxenvärlden spelar en stor roll vad det gäller skapandet av gynnsamma förutsättningar för 

aktivitet, alltså ge utrymme och skapa tillfällen för barn att vara aktiva. (Folkhälsoinstitutet, 

2007). Det har visat sig att föräldrarnas stöd för barnens fysiska aktivitet har stor betydelse 
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och då inte enbart det faktiska stödet genom skjuts, uppmuntran och finansiellt genom 

medlemsavgifter och införskaffandet av material, utan det är också viktigt hur barnen 

upplever föräldrarnas stöd (Gustafson & Rhodes, 2006). Bellows-Riecken och Rhodes (2008) 

menar på liknande sätt att föräldrarna har en central roll vad det gäller utvecklingen av de 

fysiskt aktiva beteendemönstren som finns hos barn och att en minskning av föräldrarnas 

fysiska aktivitet kan leda till att hela familjen blir mer inaktiv. Dock menar McMurray et al. 

(1993) att föräldrars attityd och deltagande i fysisk aktivitet endast har en minimal effekt på 

barnens fysiska aktivitet. Deras resultat indikerar att det finns behov av att undersöka andra 

faktorer i barnets omgivning som kan påverka deras fysiska aktivitet. Anderssen, Wold och

Torsheim (2006) menar också att föräldrarnas fysiska aktivitet inte har så stor inverkan på 

barnen som tidigare påvisats. 

Även om föräldrarnas inverkan inte har så stor betydelse som tidigare studier visat så ses 

föräldrar, syskon och kamrater som förebilder för barns fysiska aktivitet. Detta innebär att 

barn som lever tillsammans med människor som är fysiskt aktiva troligen själva bli fysiskt 

aktiva (Anderssen et al, 2006). Moore et al. (1991) och Gustafson och Rhodes (2006) har tagit 

fram troliga teorier och faktorer som tros inverka på barnens fysiska aktivitet.

- Föräldrar och syskon ses som förebilder. Genom att föräldrarna värderar fysisk aktivitet högt 

och själva utför någon aktivitet kan det bidra till att barnen också värderar fysisk aktivitet 

högt.  

- Föräldrars fysiska aktivitet inspirerar och influerar barnens fysiska aktivitet. Även barnets 

målmedvetenhet och aktivitetens syfte inspirerar till fysisk aktivitet.

- Föräldrarna ökar sannolikheten för att deras barn blir fysiskt aktiva genom att stödja deras 

deltagande i aktiviteten. Även stöd från kompisar, lärare och tränare är viktigt.

- Genetiska samt biologiska faktorer eller en naturlig benägenhet för fysisk aktivitet. 

- Omgivningsfaktorer, såsom tillgänglighet till att vara fysiskt aktiv.

Den tidsbrist som finns hos individen och speciellt hos vuxna med små barn kan göra att det 

kan vara svårt, för både barn och vuxna, att delta i organiserad föreningsverksamhet på 

bestämda tider (Folkhälsoinstitutet, 2007). I en undersökning av Eckstein et al. (2006) säger

dock majoriteten av föräldrarna att de tror sig kunna påverka både barnens kostvanor samt 

deras fysiska aktivitetsnivå.
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Mycket forskning är gjord på både barns och vuxnas fysiska aktivitet, dock saknas det evidens 

för de långsiktiga effekterna av de metoder som främjar till fysisk aktivitet (SBU, 2006). Det 

finns endast ett fåtal rapporter om föräldrars upplevelser och perspektiv kring deras barns

fysiska aktivitet. Genom denna studie vill vi se hur föräldrarna ser på barnens aktivitetsnivå

och om barn kan inspireras av föräldrarnas aktivitetsnivå samt intresse och erfarenheter av 

fysisk aktivitet.
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METOD
En kvalitativ metod användes i denna studie då denna typ av metod nyttjas för att fånga 

informantens erfarenheter och innebörden i dennes vardagsliv. Genom en intervju kan 

informanten förmedla sina egenskaper såsom tankar, attityder, förväntningar, upplevelser och 

motiv med sina egna ord och ur sitt egna perspektiv (Kvale, 1997; Graneheim & Lundman, 

2004).

Informanter

Av de sex informanter som ingick i studien var fyra kvinnor och två män. De var i åldrarna 

41-55 år och deras barn var mellan 12-30 år. Informanternas yrken var undersköterska, 

badmästare, egen företagare, arbetsledare, hälsovägledare och förskolelärare. 

Inklusionskriterierna var:

- Föräldern skall ha levt tillsammans med barnet under hela uppväxttiden.

- Ett av barnen skall vara minst 10 år

Procedur

Rekrytering av informanter skedde genom kontakt med olika företag och inom den offentliga 

sektorn i Lidköping- och Skövdeområdet, arbetsplatserna valdes ut utifrån deras olika 

arbetsområden. Varje informant kontaktades via telefon för förfrågan om deltagande i studien. 

Deltagande medgavs både via telefon och via informationsbrev (bilaga 1) som skickades ut 

innan intervjun där informanterna även skriftligt fick godkänna sin medverkan. Plats för varje 

intervju fick väljas av informanten för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt under 

intervjun. Vid varje intervju fick informanten även läsa igenom frågorna för att veta vilka

typer av frågeställningar som väntades och för att mer vara förberedd.

En provintervju genomfördes med informant nummer ett för att testa frågorna. Då denna 

intervju gick bra inkluderades den i resultatet. Intervjuerna genomfördes med öppna frågor 

(bilaga 2) och kompletterades med följdfrågor såsom ”kan du utveckla det?” och ”hur menar 

du då?”, för att få ett så heltäckande svar som möjligt. Varje intervju spelades in med hjälp av 

en diktafon. Båda författarna var med vid intervjuerna men frågorna ställdes endast av den 

ena författarna. Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. Behövde informanten extra tid för att 

reflektera över frågorna togs det en paus i intervjun. Efter varje intervju fanns det tid för 
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informanten att reflektera över intervjuinnehållet samt ställa frågor som uppkommit under 

intervjun.

Dataanalys

Dataanalysen gjordes genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). 

Innehållsanalys är deskriptiv vilket innebär att fokus läggs på att identifiera det budskap som 

förmedlas i texten. Burnard har i sin dataanalys 14 steg.

1 och 2. Bandning av intervju och transkribering av bandat material. Intervjuerna bandades 

och transkriberades därefter ordagrant.

3. Ta ut meningsbärande enheter ur materialet (kondensering). Det transkriberade materialet 

lästes igenom och utifrån det gjordes en kondensering vilket innebär att meningsbärande 

enheter kopplade till syftet plockades ut.

4. Kodning utifrån de kondenserade materialet. Under steg fyra plockades koder ut utifrån det 

kondenserade materialet, sammanlagt 330 koder.

5. Kodningen blir underkategorier. Koder med gemensam innebörd delades in i en 

underkategori. 210 koder användes till underkategorier, 120 koder exkluderades från 

materialet då de var variantformer av varandra eller då de inte kunde härledas mot syftet. Det 

slutgiltiga antalet underkategorier var elva.

6 och 7. Validitetsprövning (var för sig, handledare.) Materialets underkategorier lästes 

igenom och diskuterades för att se att de täckte hela materialet.

8. Stycken markeras med vanlig penna. Detta steg då texten markeras med vanlig penna 

valdes att genomföras under steg tolv och tretton när citat markerades.

9 och 10. Materialet ställs upp i tabellform. Materialet ställdes upp i en tabell (tabell 1) med 

exempel över meningsenhet, kondensering, kodning, underkategori och kategori. De tre 

kategorierna och elva underkategorierna redovisas i en tabell (tabell 2) under resultatdelen. 

11. Informanterna kontrollerar materialet för att öka validiteten. Detta steg frångicks 

eftersom det enligt Kvale (1997) kan leda till att informanter vill utelämna eller formulera om 

sina uttalanden.

12 och 13. Analys och utskrift av materialet. För att hitta citat som stärker underkategorierna i 

resultatet skrevs materialet ut och analyserades.

14. Resultat och diskussion presenteras separat. Under Burnards sista steg, presenteras 

resultatet och diskussionen separat. Resultatet stärks med ett till tre citat för varje 

underkategori.
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

Ja, egentligen inte, 

det är klart att om 

man nu tränar 

alldeles för hårt så 

får man ont av det 

istället, då men.

Tränar man för hårt 

får man ont av det 

istället.

Ont av för hård 

träning.

Positiva och 

negativa 

upplevelser.

Erfarenhet av fysisk 

aktivitet.

Etiska aspekter

Varje informant fick innan intervjun ett informationsbrev (bilaga 1). Medgivande om 

deltagande skedde både skriftligt och muntligt, de fick även information om att de när som 

helst kunde avbryta deltagandet utan att ange orsak. Efter varje intervju fanns det tid för 

informanten att reflektera över intervjuinnehållet samt ställa frågor som uppkommit under 

intervjun. Det bandade och transkriberade materialet behandlas helt konfidentiellt samt 

förvaras så att endast författarna har tillgång till dessa. Materialet läses endast av författarna 

och handledare. I det transkriberade materialet ersattes namn med symbolen II för att 

informanten skulle förbli konfidentiell. Efter avslutat arbete kommer banden att raderas.
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RESULTAT
Analysen av materialet resulterade i tre kategorier, ”Erfarenheter av fysisk aktivitet”, ”Yttre 

påverkan till barnens fysiska aktivitet” och ”Föräldrars upplevelse av barnens fysiska 

aktivitet” med elva underkategorier (tabell 2).

Tabell 2. Kategorier med underkategorier

Kategorier Underkategorier

Erfarenheter av fysisk aktivitet Positiva och negativa upplevelser. 

Sociala relationer och gemenskap.

Inaktivitetsfaktorer.

Yttre påverkan till barnens fysiska aktivitet Föräldrars egna inverkan.

Kompisar och syskon

Tillgänglighet

Skolan.

De egna föräldrarna.

Föräldrars upplevelse av barnens fysiska aktivitet Barnens initiativ och intresse 

Aktivitetsnivå.

Inverkan på föräldrarna.

Varje citat benämnas med en siffra i slutet utifrån vilken intervju citatet är hämtat ifrån.

Erfarenheter av fysisk aktivitet.
Under denna kategori återfinns underkategorierna ”Positiva och negativa upplevelser”, 

”Sociala relationer och gemenskap” och ”Inaktivitetsfaktorer”.

Positiva och negativa upplevelser.

Alla informanter hade både positiva och negativa upplevelser av fysisk aktivitet som de utfört 

tidigare eller utför nu. Flertalet av dem hade övervägande positiva upplevelser av sin aktivitet. 

De positiva upplevelserna var framförallt att de mådde bra av att träna, det var ett sätt att få 

mer energi för att orka med det övriga i livet med jobb och familj. Flera tyckte att 

regelbunden aktivitet gjort dem gott när de blivit äldre genom att de då kände sig rörligare och 

hade lättare att hålla vikten på en bra nivå.  Aktiviteten sågs också som ett sätt att komma 

ifrån vardagen och släppa alla tankar och måsten. Vissa av informanterna använde träningen 

som ett tillfälle att stressa ner. Den fysiska aktiviteten ansågs som en möjlighet att få de 
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negativa känslorna och tankarna att rinna av. De beskrev också en känsla av mental 

tillfredsställelse och kroppsligt välbefinnande efter att de varit fysiskt aktiva. 

     ”Ja ja ja, mycket att må bra och framförallt känslan av att orka, orka göra vardagliga 

saker bättre. Det är lika viktigt med den mentala styrkan som den kroppsliga styrkan känner 

jag. Alltså, man kan vara jättestressad, arg eller ledsen och så kör man ett tufft pass och 

känslan både under och efter passet, liksom allting bara rinner av en och så mår man 

jättegott.” (4)

Informanterna uppgav att de haft en del negativa upplevelser av fysisk aktivitet då det blev ett 

måste och på så sätt en tidskrävande belastning både för dem själva och för familjen. De 

uppgav också att kroppen inte alltid hållit för den aktivitet de genomförde eller den 

intensiteten som hölls. 

     ”…när jag började träna aktivt för att må bättre så började jag få ont i ryggen, ont i mina 

hälsenor, ont i knä…jag har fått mycket mer ont överallt när jag började träna och det kanske 

är fel träningssätt eller nåt då men…” (2)

Sociala relationer och gemenskap.

Informanterna uppgav att en av anledningarna till varför de tränade som unga eller tränar nu 

var den gemenskap och de relationer som skapas och upplevs inom ett lag och till och med på 

gym. Flertalet uppgav även att de vänskapsband som skapats då de var yngre och i samband 

med träning fortfarande var kvar. Att känna en tillhörighet med andra personer sågs som en 

stor del i varför de gick till träningen och varför den var så rolig. Det sociala utbytet från de 

andra personerna ansågs som lika viktig som den faktiska kroppsliga nyttan av aktiviteten.

”…plus det sociala om man säger så då va…man blir ett gäng och får vara med liksom…” 

(3)

Inaktivitetsfaktorer.

Det fanns bland informanterna många orsaker till att inte vara aktiv. Det nämndes bland annat 

faktorer såsom arbetstider, det fanns ingen tid till att vara fysiskt aktiv efter en hel dags 

arbete. De som var aktiva inom en strukturerad aktivitet på bestämda tider såg även 

träningstiderna som ett hinder, det gick inte alltid att hinna med både jobb, familj och träning. 
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Andra orsaker kunde också vara att övriga intressen blev lidande, det gynnade inte familjen 

och träningen ansågs därför inte vara rolig längre.

      ”…sen så gjorde man lumpen sen kom man ifrån det och sen börja man jobba och sen var 

det liksom ingen ordning med det då va…” (3)

Yttre påverkan till barnens fysiska aktivitet.
Under denna kategori finns underkategorierna ”Föräldrarnas egna inverkan”, ”Kompisar och 

syskon”, ”Tillgänglighet”, ”Skolan” och ”De egna föräldrar”.

Föräldrars egna inverkan.

Många föräldrar ville att deras barn skulle vara fysiskt aktiva. Flertalet av föräldrarna 

uttryckte att de trodde sig kunna påverka sina barns fysiska aktivitetsgrad. De beskrev dels 

den egna aktivitetsnivå som en stor påverkan samt det egna intresset för fysisk aktivitet och 

idrott som viktiga faktorer. Vikten av att ha en positiv inställning till fysisk aktivitet samt att 

stötta barnen i den aktivitet de valde att delta i ansågs också som en stor del i påverkan på 

barnens fysiska aktivitet. Då föräldrarna sedan tidigare utövat en viss idrott eller hade ett 

intresse för en viss idrott berättade flera av dem att detta kunde bidra till att även barnen 

utvecklade ett intresse för just denna aktivitet. Då barnen visade intresse för aktiviteten trodde 

föräldrarna att det kunde vara lättare för dem att stötta barnet i dess initiativ att träna.

Föräldrarna berättade också om deras tidigare erfarenheter vad gäller intensiteten på 

träningen. Att informanten själv tränat hårt som ung ansågs ge en ökad förståelse för vad 

barnen går igenom och därigenom kunna hjälpa till och stötta dem på ett annat sätt.

     ”…ja vet inte varför det blev just fotboll, men det är klart att när han började visa intresse 

för detta så var det lättare, det var ju lättare för oss att nappa på det eller II å att nappa på 

det i och med att det var en sport som han var intresserad av själv…” (5)

Många föräldrar berättade om vikten av att göra saker tillsammans hela familjen, de ansåg att 

det var en viktig del för att främja barnens fysiska aktivitet, speciellt då barnen var små. De 

berättar också om den gemensamma aktivitet som görs tillsammans med familjen, om träning 

som gemensamt intresse, att som förälder ställa upp som tränare eller hjälpa till på andra sätt 

med barnens aktivitet. Informanterna uppgav att det även fanns en önskan, både från dem och 

från barnen, att göra saker tillsammans. 
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”…han är ju lite sugen på att löpträna och spela tennis och golf och grejer med mig då.” (2)

Några föräldrar uttryckte dock att de inte trodde att de hade någon påverkan på sina barn vad 

gäller fysisk aktivitet. Föräldrarnas och barnens olika personlighet trodde vissa föräldrar 

spelade en stor roll för inverkan på den fysiska aktiviteten. De försökte dagligen påverka 

barnen till fysisk aktivitet utan resultat. Föräldrarna ville tro att de kunde påverka sina barn 

genom att vara en bra förebild och själva vara fysiskt aktiva, men uppgav istället att de trodde 

att påverkan hade varit större på barnen om de själva varit fysiskt inaktiva. 

”Så att det är snarare tvärt om, hade jag suttit och varit helt passiv så kanske dom hade haft 

en större tilltro till en fysisk aktivitet egentligen. Faktisk.” (2)

Kompisar och syskon

Den största påverkan som föräldrarna trodde kunde ha inflytande på barnens fysiska aktivitet, 

förutom de själva, var barnens kamrater både i och utanför skolan. Idrott upplevdes som ett 

bra sätt att lära känna nya kompisar och att känna tillhörighet vilket ansåg vara en viktig del i 

barnens och ungdomarnas liv. Kompisarna ansågs vara en starkt bidragande orsak till att 

barnen började med en aktivitet. Detta på gott och ont. Att träna något som ingen annan i 

kompiskretsen tränade kunde enligt informanterna lätt bidra till ett utanförskap och att 

kompisarna gick förlorade. Det gällde då för barnen att vara starka i sig själva och det är då, 

enligt föräldrarna, som deras stöttning är som viktigast för barnen.

     ”…dom säger att ´men hålla på med det där, töntfia, kom och var med oss istället`.” (6)

Föräldrarna uppgav också att det inte bara var dem själva som påverkade barnen i hemmet. 

Även syskon spelar en stor roll för barnens fysiska aktivitet. Deras stora påverkan var enligt 

föräldrarna valet av fysisk aktivitet, den aktivitet som storasyskonen höll på med ville även de 

mindre syskonen börja med.

     ”…då red dom båda två, efter ridningen så har dom börjat dansa, ja II började och inte 

långt efter så kom II…” (4)
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Tillgänglighet

Tillgängligheten uppgavs som en faktor som spelar en viktig roll i förutsättningarna för 

barnens fysiska aktivitet. Många faktorer sågs som positiva vad det gäller främjandet av 

barnens fysiska aktivitet. Förhållanden såsom typ av bostad, cykelvägar, grannar med barn i 

samma ålder och närområdet kring bostaden sågs som faktorer som kunde påverka barnens 

möjligheter till fysisk aktivitet. 

     ”…sen bor vi ju i ett sådant här område där det är lätt o va ute, där det alltid finns barn 

ute och spela fotboll med och sånna där saker.” (5)

Skolan.

Skolan uppgavs som en annan viktig påverkan till den fysiska aktiviteten både för den egna

delen och för barnen. Valet av lektionsinnehåll och lärarnas engagemang ansågs vara av stor 

vikt för att gynna fysisk aktivitet. Många informanter mindes den egna skoltiden och 

idrottslektionerna med både positiva och negativa upplevelser. Genom detta kunde 

informanterna relatera till sina egna barn och deras upplevelse av sin skolidrott. En positiv 

inverkan var till exempel att det var just skolan som gjorde att informanterna senare fortsatte 

med en idrott.

     ”…var med i en skolcup i basket och då tyckte jag att det var så himla roligt så då blev det 

att jag fortsatte med det.” (5)

   

Det fanns också negativa minnen och upplevelser från skolidrotten som speglat informanterna 

och deras fysiska aktivitet. Dessa informanter hade en stor förståelse för om de egna barnen 

inte ville delta i skolidrotten, men poängterade att de trots detta uppmuntrade barnen till att 

delta.

     ”…våran lärare startade upp oss i bollspel och så gick hon in och drack kaffe själv, alltså 

hon var så dålig förebild, så var det.” (4)

De egna föräldrarna.

Många informanter beskrev att de egna föräldrarna inte visade något engagemang eller 

intresse för deras aktivitet, att det inte var vanligt då de var små att föräldrarna var med på 

matcher och tävlingar eller skjutsade till och från träningar. Dessa informanter har inte låtit de 

egna föräldrarnas inställning samt brist på engagemang påverkan dem vad gäller deras och 
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deras barns fysiska aktivitet. De var nu själva involverade i sina barns fysiska aktivitet och var 

själva fysiskt aktiva.

     ”…mina föräldrar utövade inga sporter som jag kan minnas och det här med att man 

avsatte tid för att sporta, det förekom aldrig, nej.” (1)

De fanns också de informanter som berättade om föräldrar som var mycket engagerade i deras 

fysiska aktivitet som barn samt själva var fysiskt aktiva. Dessa föräldrar skjutsade barnen och 

var med på matcher och tävlingar. Informanterna som själva fick stöd från sina föräldrar 

upplevde detta som något mycket positivt och har nu själva försökt göra på liknande sätt för 

sina barn.

     ”…så det hon har gjort för mig har jag gjort för mina barn, så det är klart att det har 

spelat roll…för att jag upplevde ju det som positivt det som dom gjorde för mig…” (6)

Föräldrars upplevelse av barnens fysiska aktivitet
Under denna kategori dyker underkategorierna ”Barnens initiativ och intresse”, 

”Aktivitetsnivå” och ”Inverkan på föräldrarna” upp. 

Barnens initiativ och intresse.

Informanterna beskrev att det ofta varit barnen själva som tagit initiativet till att börja med 

fysisk aktivitet och att föräldrarna inte behövt vara den motiverande faktorn. Många av barnen 

hade provat på flera olika fysiska aktiviteter och valt den aktivitet som de tyckt varit roligast. 

Flera informanter uppgav att det till en början kan ha varit kompisar som påverkat valet av 

aktivitet, men att det efter en tid var aktiviteten i sig som var det viktiga och det roliga för 

barnen. Flertalet informanter uppgav också att de upplevde det som skönt att barnen själva sa 

till att de ville börja med en viss aktivitet, i och med detta behövde inte föräldrarna motivera

barnen till att börja med fysisk aktivitet.

     ”…det har funnits intresse, för det har funnits mer att välja på men dom har valt ut det 

dom har tyckt varit roligt…” (1)   
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Aktivitetsnivå.

Barnens fysiska aktivitetsnivå ansågs av de flesta informanter vara relativt hög, särskilt när 

barnen var yngre och i de fall de utövade någon form av lagidrott. Flera uppgav dock att 

barnen slutat vara fysiskt aktiva när de nådde upp i övre tonåren då andra intressen

uppkommit eller då barnen började arbeta. Endast ett fåtal informanter uppgav att deras barn 

var inaktiva och inte hade något intresse för fysisk aktivitet. 

     ”…barnen har väl vart förhållandevis aktiva också…det är ungefär som det var för mig 

när man kommer upp i en 18 år så börjar det bli sämre och sämre med fysisk aktivitet.” (3)

Inverkan på föräldrarna

Informanterna beskrev att även barnen haft en påverkan på deras fysiska aktivitet. Det fanns 

de föräldrar som varit mer fysiskt aktiva innan de fick barn men det fanns också de som blivit 

mer aktiva efter att barnen fötts. Det fanns många orsaker till detta. Några orsaker till att den 

fysiska aktiviteten minskat när informanterna blivit föräldrar uppgavs vara att de tyckte att då

de själva tränade försakade de familjen samt att de inte hade tid till den egna aktiviteten då 

barnen skulle ha skjuts eller att de involverade sig i barnens aktiviteter.

     ”…min aktivitetsnivå fysiskt har ju gått ner i takt med att deras har ökat men det har ju 

berott mycket på att jag varit tränare åt dom.” (6)

Det var informanter som uppgav att de efter att barnens fötts blivit mer fysiskt aktiva. Det 

kunde bland annat bero på att de när barnen var små börjat promenera med dem i barnvagn. 

Sedan när barnen blivit äldre kände de att de kunde lämna dem hemma och ägna lite tid åt sin 

egna fysiska aktivitet.

     ”…men efter vi fått våra tre barn så har jag faktiskt börjat mer med fysisk aktivitet och då 

har jag gått på gym, simmat, deltar i Friskis & Svettis, stavgång och så har jag cykel.” (1)
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DISKUSSION

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att belysa hur föräldrarna ser på barnens aktivitetsnivå och om 

barn kan inspireras av föräldrarnas aktivitetsnivå samt intresse och erfarenheter av fysisk 

aktivitet. 

Analysen resulterade i tre kategorier: ”Erfarenhet av fysisk aktivitet”, ”Yttre påverkan till 

barnens fysiska aktivitet”, ”Föräldrars upplevelse av barnens fysiska aktivitet”. Precis som 

Bellows-Riecken och Rhodes (2008) visade i sin studie visade resultatet i vår studie på att de 

flesta föräldrarna ansåg sig kunna påverka barnens fysiska aktivitet på ett positivt sätt

framförallt genom att stötta och ha en positiv attityd till fysisk aktivitet. Endast ett fåtal av 

informanterna menade, i linje med McMurray et al, (1993) att de inte alls kunde påverka sina 

barns fysiska aktivitet oavsett attityd, inställning och egen fysisk aktivitet.

Under första kategorin, ”Erfarenhet av fysisk aktivitet” uppgav de flesta informanter att de 

hade övervägande positiva upplevelse av fysisk aktivitet, då de upplevde en tillfredsställelse

både kroppsligt och mentalt. Det framkom att den stora anledningen till fysisk aktivitet var att 

de upplevde att de mådde bra, det var avstressande, det var lättare att hålla vikten och att de

fick tid för sig själv. Studien visade att de flesta hade övervägande goda erfarenheter av fysisk 

aktivitet och många var mer fysiskt aktiva än vad de själva ansåg sig vara. Detta kan bero på 

deras olika syn på vad fysisk aktivitet var. Vissa informanter ansåg inte att vardagsmotion var 

fysisk aktivitet och räknade därför inte tex. promenader med hunden eller hushållsarbete som 

fysisk aktivitet. En annan positiv upplevelse ansågs även vara det sociala utbytet som uppstod 

i samband med fysisk aktivitet, vilket gjorde att de ville fortsatte att träna. Många 

vänskapsband som knöts i ungdomen kvarstod även upp i vuxen ålder. En studie av King, 

Tergerson och Wilson (2008) visade att då personer hade ett socialt stöd så ökade deras chans 

att vara och förbli fysiskt aktiva. Sjukgymnaster har här en viktig roll att spela vad det gäller 

att få igång inaktiva individer i t.ex. gruppaktiviteter för att därigenom främja den fysiska 

aktiviteten och öka chansen att deltagarna förblir fysiskt aktiva precis som King, Tergersin 

och Wilson (2008) säger.

De negativa upplevelser som fanns hos informanterna var att kroppen inte höll för den fysiska 

aktiviteten och att de fått mer ont efter att de börjat träna. Det är av stor vikt att lära sig hur 
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träning skall utföras i form av uppvärmning, intensitet på passet och duration, för att undvika 

skador (Petterson & Renström, 1997). Även här har sjukgymnasten en funktion då det gäller 

att undervisa och instruera i träningslära. Anledningarna till att inte vara fysiskt aktiv var 

bland annat att det tog tid från familjen och att arbetstiderna och träningstider inte stämde 

överens samt att andra intressen blev lidande. Detta kan vara en fråga om prioritering och tid, 

det kan vara svårt att hinna med allt, särskilt då det gäller föreningsverksamheter på bestämda 

tider (Folkhälsoinstitutet, 2007). Det kan vara svårt att säga vad som är rätt och fel i detta 

sammanhang, utan varje person får hitta en lösning som fungerar för just dem. 

Under andra kategorin ”Yttre påverkan till barnens fysiska aktivitet” framkommer, i likhet 

med vad Rees et al. (2006) beskriver angående föräldrars positiva påverkan till barnens 

fysiska aktivitet, att föräldrarna ansåg sig ha en positiv inverkan på barnens fysiska aktivitet. 

Informanterna tog upp gemensam aktivitet, eget idrottsintresse, egen fysisk aktivitet och att de 

stöttade och hjälpte barnen i deras aktiviteter som positiv påverkan på barnen. Intressant i 

denna studie var att det framkom att merparten av föräldrarna ansåg, precis som i Gustafsons

och Rhodes (2006) studie, att föräldrars attityd och stöttning har en stor betydelse för barnens 

fysiska aktivitet. 

Endast ett fåtal informanter ansåg att deras egna fysiska aktivitet inte medförde något positivt 

för barnen och deras fysiska aktivitetsnivå. Även detta finns dokumenterat i en tidigare studie 

av McMurry et al. (1993), att föräldrars attityd och deltagande kanske inte har så stor 

betydelse för barnens fysiska aktivitet. Vi tror att alla föräldrar påverkar sina barn på ett eller 

annat sätt oavsett om de är fysiskt aktiva eller inte. Många föräldrar kan även behöva mer

kunskap om den fysiska aktivitetens fördelar såsom minskad risk för kroniska sjukdomar och 

att aktiva barn har starkare skelett, mindre risk för övervikt och en bättre kondition än icke 

aktiva barn (Bellows-riecken & Rhodes, 2008; Ziviani et al, 2004). Det största problemet 

verkar vara att föräldrarna känner att de inte hinner med både sin egen och barnens fysiska 

aktivitet.

Under denna kategori tog föräldrarna också upp vad de tror kan påverka barnens fysiska 

aktivitet förutom sin egen påverkan. Här uppkom faktorer som kompisar, syskon, omgivning, 

skolan och informanternas egna föräldrars påverkan. Anderssen et al. (2006) kom i sin studie 

fram till att föräldrar men även kompisar och syskon spelar en viktig roll vad gäller 

främjandet av barns fysiska aktivitet. Vi tror att det i många fall kan vara så att barnen, i en 
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viss ålder, lyssnar lika mycket eller mer på sina kompisar än på sina föräldrar. Kompisarna 

kan även genom negativt kompistryck få barnen att sluta med den fysiska aktiviteten som de 

utövar om ingen annan av kompisarna utövar denna. Informanterna ansåg även att syskonen 

hade en stor roll i framförallt valet av fysisk aktivitet. Moore et al. (1991) och Gustafson och 

Rhodes (2006) säger att föräldrar och syskon fungerar som en förebild och stöd för barnen 

vad gäller fysisk aktivitet. Eftersom föräldrar och syskon är de som barnen lever närmast så 

tror vi att de har den största påverkan på barnen. 

Föräldrarna ansåg att omgivningen och tillgänglighet, vad det gäller bostad och närområde,

gav förutsättningar eller brist på förutsättningar för att vara fysiskt aktiv. I en ny studie av 

Limstrand och Rehrer (2008) framkom att omgivningen spelar en avgörande roll vad gäller 

möjlighet till fysisk aktivitet. Närheten till en aktivitet kunde vara avgörande för att barnen 

skulle börja med den specifika aktiviteten. Även Gustafson och Rhodes (2006) tar med vikten 

av omgivningsfaktorer i sin studie, vilket ger en tillgänglighet till fysisk aktivitet. Vi anser att 

sjukgymnaster har ett stort område att arbeta inom vad gäller att vara med vid planering och 

utformning av nya bostadsområden för att öka tillgängligheten och möjligheten till fysisk 

aktivitet genom bättre cykelvägar till och från idrottsanläggningar eller friluftsområden.

(Limstrand & Rehrer, 2008)

Informanterna ansåg att skolan spelade en viktig roll vad gäller främjandet av fysisk aktivitet. 

Flera informanter började själva bli intresserade av fysisk aktivitet efter att först fått prova

aktiviteten i skolan. Skolan ansågs också kunna ha en negativ påverkan genom dåliga 

förebilder som oengagerade idrottslärare och dåligt planerade lektioner. För många barn är 

idag skolidrotten det enda tillfället som ges för fysisk aktivitet. Det är enda tillfället där en 

regelbunden och strukturerad aktivitet erbjuds (Bailey, 2006). Som sjukgymnast kan det vara 

viktigt att komma i kontakt med skola och idrottslärare och samarbeta för att öka barnens 

fysiska aktivitet inom och utanför skolan. Det har i forskningen visat sig att skolbaserade 

interventioner som innehåller extra aktivitetspass, hälsoundervisning, stöd i 

beteendeförändring samt engagemang från föräldrarna bidrar till gynnsamma följder för att 

öka den fysiska aktiviteten, även utanför skoltid (SBU, 2006). 

Informanterna beskrev upplevelsen av de egna föräldrarnas engagemang för deras fysiska 

aktiviteter då de var barn. Vissa menade att det inte var vanligt att föräldrarna var med och 

stöttade, skjutsade eller tittade på matcher och tävlingar, medan andra menade den raka 
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motsatsen och hade mycket engagerade föräldrar. Oavsett de egna föräldrarnas engagemang 

var alla informanter nu, mer eller mindre, fysiskt aktiva och engagerade i sina barns fysiska 

aktivitet genom bland annat skjuts och stöd. Detta stöds av McMurray et al. (1993) som

skriver i sin studie, att föräldrars attityd och engagemang i fysisk aktivitet endast har en liten 

betydelse för barnens framtida fysiska aktivitet. Vi tror dock att föräldrars attityd och 

engagemang till fysisk aktivitet spelar en viktig roll vad gäller barnens intresse för fysiska 

aktivitet både nu och i framtiden. Enligt Ziviani et al. (2006) har det också visat sig att de som 

börjar med fysisk aktivitet i tidig ålder ofta fortsätter med detta livsstilsmönster då de blir 

äldre.

Under kategori tre ”Föräldrars upplevelse av barnens fysiska aktivitet” beskrivs föräldrarnas 

upplevelse av barnens fysiska aktivitetsnivå. De flesta hade uppfattningen att barnen var 

fysiskt aktiva i någon form och endast ett fåtal av informanterna ansåg att deras barn var 

inaktiva. Många av barnen hade i likhet med föräldrarna blivit mindre aktiva i övre tonåren.

Detta stämmer överens med de resultat som Folkhälsoinstitutet (2008) och Roman et al. 

(2008) kommit fram till att den fysiska aktiviteten ofta minskar med åldern. Vi anser att även 

detta kan ha att göra med hur och vad som prioriteras hos var och en. En ökad kunskap om 

den fysiska aktivitetens positiva effekter kan eventuellt stimulera barn, men framförallt vuxna 

till att vara mer fysiskt aktiva. Informanterna uppgav att det ofta var barnen själva som tagit 

initiativ till att börja med en fysisk aktivitet. Detta uppfattades som positivt av föräldrarna då 

de själva ville att barnen skulle vara fysiskt aktiva men behövde då inte vara den främsta 

motiverande faktorn. 

Informanterna tog också upp om hur barnen hade påverkat dem angående fysisk aktivitet. 

Enligt Bellows-Reicken och Rhodes (2008) var mödrar 37% mindre aktiva än kvinnor utan 

barn, detta på grund av att mödrarna ofta engagerar sig mer i hushållet och att ta hand om 

barnen. I vår studie framkom delade resultat vad gäller föräldrarnas fysiska aktivitet innan och 

efter att de fått barn. Flera hade innan de fått barn varit fysiskt aktiva men då barnen fötts

blivit allt mindre aktiva. Det fanns dock dem som i motsatts till dessa blivit mer aktiva efter 

att de fått barn. Vi förmodar att den minskade aktiviteten kan bero på att de kände att de inte 

hade tid till träning när de fått barn och sen blev det aldrig att de kom igång igen med fysisk 

aktivitet. De som blivit mer aktiva efter att de fått barn tror vi beror på att de såg tiden då de 

tränade som ett tillfälle att få vara för sig själv och hämta kraft igen. Det kan även vara så att 
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barnen inspirerade till fysisk aktivitet då de började med någon aktivitet. Då fanns också tiden 

att ägna sig åt sig själv när barnen ändå var iväg på sin egen aktivitet.

Metoddiskussion

Informanterna rekryterades genom att författarna tog telefonkontakt med olika företag och 

yrken inom den offentliga sektorn. Företagen valdes ut för att få en god spridning inom olika 

yrkeskårer. Även en jämn fördelning mellan könen eftersträvades för att få en så god

spridning som möjligt. Trots att det blev fyra kvinnor och två män anser vi att spridningen 

mellan könen är godtagbar. Genom att informanterna har olika utbildning, kön och 

erfarenheter ger det enligt Graneheim och Lundman (2004) en ökad trovärdighet på studien då 

frågorna kan lyftas upp utifrån informanternas olika perspektiv. Att endast föräldrarna valdes 

ut till informanter berodde på att det var just deras perspektiv, resonemang och upplevelser 

som bearbetades i studien. 

En provintervju genomfördes för att testa frågorna, då denna gick bra inkluderades den i 

resultatet. Detta medförde att resultatet blev något bredare då ytterligare en intervju lades till 

analysen. Intervjuerna genomfördes på avtalad plats som valdes ut av informanten. För att öka 

trovärdigheten ytterligare i materialet genomfördes intervjuerna med båda författarna 

närvarande, detta för att vara säkra på att ingen frågeställning i intervjun föll bort och för att 

intervjuerna skulle bli så lika varandra som möjligt. Med båda författarna närvarande kunde 

även vaksamhet läggas på den som intervjuade, detta för att minska risken för att våra egna 

tankar överfördes till informanterna (Olsson & Sörensen, 2001). Det kan ses som något 

negativt med två intervjuare och en informant, då informanten kan känna sig utsatt, men i våra 

intervjuer var det ej någon informant som uppgav en känsla av detta. Då de genom 

informationsbrevet tidigare informerats och därigenom var förberedda på att båda författarna 

skulle närvara vid intervjun. Varefter intervjuerna genomfördes blev vi säkrare i vår roll som 

intervjuare och detta bidrog till att det blev en viss skillnad i data från den första intervjun till 

den sista, dock var grunddatan som leder mot studiens syfte lika genom samtliga intervjuer.

Inför varje intervju fick informanterna en definition, från SBU (2006), på vad fysisk aktivitet 

är men de fick även svara på hur de själva definierar fysisk aktivitet. Detta genomfördes för 

att få en inledning på intervjun och för att kunna leda in dem mot syftet. De flesta frågorna i 

frågeguiden upplevdes av informanterna som enkla att förstå men då det var tvunget att 

förklara frågorna ytterligare så gjordes det antingen med bandspelaren på eller så gjordes en 
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paus i intervjun. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter, skillnaden berodde på hur mycket 

informanterna var villiga att delge om sin och familjens fysiska aktivitet. 

Till vår studie valdes Burnards (1991) deskriptiva analys för kvalitativa studier. Burnards 

dataanalys valdes då det är en bra metod att använda sig av vid intervjustudier som denna då 

analysen har många tydliga steg vilket gör det lätt att följa och leder till att arbetet blir 

välstrukturerat. Enligt Burnard (1991) så sker dataanalysen i 14 steg. I denna studie 

exkluderades ett steg, steg elva, då informanten läser igenom det transkriberade materialet. 

Det genomfördes inte då det kan leda till att informanter vill utelämna eller formulera om sina 

uttalanden (Kvale, 1997). Vi ansåg även att det inte var av någon större fördel för informanten 

att läsa den transkriberade intervjun och därför erbjöds de inte att läsa igenom materialet, vi 

anser dessutom att detta steg inte behöver öka trovärdigheten på resultatet. Enligt Morse, 

Barret, Mayan, Olson och Spiers (2002) så stärks inte alltid giltigheten då informanten får gå 

igenom materialet. Dock har alla informanter erbjudits att få en kopia av den färdiga studien. 

Kondensering och kodning genomfördes var för sig av författarna, detta för att ytterligare öka 

tillförlitligheten i studien. Resultaten jämfördes sedan med varandra för att se hur väl det 

stämde överens. Efter detta diskuterades materialet tills båda var nöjda. 

Underkategoriseringen och kategoriseringen gjordes tillsammans för att kunna diskuteras

fram till ett så bra resultat som möjligt. Proceduren beskrivs noggrant i metoden vilket är en 

förutsättning för att studien skall kunna genomföras igen på ett liknande sätt och för att kunna 

tillämpas av andra. 

Studiens begränsningar ligger i att den är gjord på ett litet antal informanter men trots detta 

kommer mycket skiftande och intressant information fram som beskrivs i resultatet och stärks 

av tidigare forskning.
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KONKLUSION
Studien har visat att föräldrars upplevelse av påverkan på barnens fysiska aktivitet ligger i hur 

de förhåller sig till fysisk aktivitet vad det gäller attityd och engagemang. Andra påverkande 

faktorer som också anses främja fysisk aktivitet bland barn är kompisar, syskon, omgivning

och skola. Studien visar på väsentligheten av närområdets utformning för att främja fysisk 

aktivitet. Som sjukgymnaster kan det vara av stor vikt att medverka vid till exempel 

stadsplanering, detta för att möjliggöra tillgängligheten för fysisk aktivitet. Fler studier inom 

detta område kan vara av intresse. Det kan också vara intressant att titta närmre på olika 

familjekonstilationer såsom ensamstående föräldrar eller icke-biologiska föräldrar och deras 

påverkan på barnens fysiska aktivitet. Även studier utifrån barnens perspektiv efterfrågas.
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Bilaga 1

Informationsbrev till informant.

Information angående medverkan i examensarbete.

Ett examensarbete inom hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet kommer att 
genomföras under sommaren och hösten 2008. Syftet med examensarbetet är att belysa om 
föräldrars tidigare/nuvarande erfarenheter samt intresse för fysisk aktivitet och idrott kan 
påverka deras barns intresse för fysisk aktivitet. Med fysisk aktivitet menas då kroppen är i 
rörelse under såväl arbete som fritid samt olika former av kroppsövningar såsom idrott, 
motion och friluftsliv. 

Vi vill göra studien då tidigare studier har visat på resultat i olika riktningar. Vissa menar att 
föräldrarna spelar en stor roll vad gäller barns fysiska aktivitet medan andra visar på att 
föräldrarnas inverkan inte är så stor som man tidigare trott.

Ni som deltar väljs ut slumpmässigt inom olika arbetskategorier med förhoppning att få en så 
god helhetsbild som möjligt.

Deltagande förälder kommer att intervjuas med båda författarna närvarande och intervjun 
beräknas ta mellan 30-60 minuter. Du som deltagare kommer att få berätta utifrån egna 
erfarenheter och upplevelser om din och ditt barns fysiska aktivitetsnivå. Tillsammans med 
författarna bestäms tid och plats för intervjun efter dina önskemål. Du kan när som helst under 
intervjun avbryta samtalet samt när som helst avbryta deltagandet i studien utan att ange 
orsak. 

Intervjusamtalet kommer att bandas för att därefter transkriberas ordagrant. Materialet 
behandlas konfidentiellt och deltagandet sker anonymt och frivilligt. Resultatet kommer att 
presenteras så att ingen individ kan identifieras. 

Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida, 
www.ltu.se, i början av 2009.

_____________________ ________________________
Studentens namnteckning Studentens namnteckning
Ulf Nykvist 0706-277350 Ulrika Nilsson 0768-816836
Sjukgymnaststudent Sjukgymnaststudent

Handledare
Katarina Mikaelsson
Leg. Sjukgymnast, Universitetsadjunkt
Luleå Tekniska Universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för hälsa o rehabilitering
97187 Luleå

http://www.ltu.se
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Biliaga 2.

Intervjuguide:

Informanterna får under intervjun berätta utifrån egna erfarenheter och synsätt angående 

fysisk aktivitet. Intervjuguiden är till för att föra intervju framåt och se till att samtliga 

intervjuer görs på liknande sätt. Huvudfrågorna ställs till samtliga informanter, underfrågorna 

ställs endast vid behov.

Berätta om dina egna nuvarande och tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet?

- Beskriv på vilket sätt du är/var fysiskt aktiv?

- Berätta varför du är/var fysiskt aktiv?

- Beskriv positiva och negativa upplevelser kopplat till dina egna erfarenheter av fysisk 

aktivitet?

Berätta om dina upplevelser och erfarenheter av ditt barns fysiska aktivitet?

- Beskriv på vilket sätt ditt barn är fysiskt aktiv?

- Berätta varför ditt barn är fysiskt aktivt?

- Berätta om vilken betydelse kamraterna har för inverkan på ditt barns fysiska 

aktivitetsnivå?

Berätta hur du ser på sambandet mellan din fysiska aktivitetsnivå och ditt barns fysiska 

aktivitetsnivå?

- Berätta om din upplevelse av sambandet mellan din fysiska aktivitetsnivå och dina 

föräldrars aktivitetsnivå?




