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Sammanfattning    

 

Fysisk inaktivitet är ett folkhälsoproblem som växer i omfattning och människor 

världen över dör för tidigt i följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. 

Fysisk aktivitet förbättrar människors fysiska och psykiska hälsa och är behandling vid 

flera ohälsotillstånd som till exempel högt blodtryck och psykisk ohälsa. 

Distriktssköterskor arbetar hälsopreventivt och detta är en betydelsefull del av 

distriktssköterskors arbete på barnavårdscentralen (BVC). Föräldrar och deras utövande 

av fysisk aktivitet är ett forskningsområde som är otillräckligt utforskat. Studiens syfte 

var därför att belysa fysisk aktivitet ur ett föräldraperspektiv. En induktiv ansats 

användes i studien och kvalitativa öppna forskningsintervjuer genomfördes med nio 

föräldrar i Västsverige. Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Välbefinnande framträdde som analysresultatets tema. Resultatet av studien visade att 

föräldraskapet medförde förändringar som gav upphov till nya förutsättningar för 

utövande av fysisk aktivitet. Den organiserade träningen utövades i mindre grad än 

tidigare, men i gengäld räknades vardagssysslor som innebar fysisk aktivitet in i den 

dagliga fysiska aktiviteten. Fysisk aktivitet, framförallt i form av promenader 

uppskattades av föräldrarna och bidrog till en känsla av välbefinnande. Genom att vara 

fysiskt aktiva upplevde de högre kapacitet fysiskt och psykiskt som medförde att de 

lättare kunde hantera sin tidspressade vardag. Föräldrarna önskade även att kunna föra 

vidare aktiva vanor till sina barn. Studiens kliniska implikationer består av att införa 

fysisk aktivitet som samtalsområde på BVC, eftersom det främjar föräldrarnas hälsa.  

 

 

Nyckelord: physical activity, parenthood, effects, lifestyle, health promotion, health. 
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INLEDNING 

Den gällande rekommendationen för utövande av fysisk aktivitet är 150 minuter/vecka 

av måttlig intensitet. Genom att följa rekommendationen reduceras risken för att 

utveckla en rad olika ohälsotillstånd som till exempel högt blodtryck och fetma.  Fysisk 

inaktivitet är ett växande folkhälsoproblem både globalt och nationellt, eftersom det är 

lätt att vara inaktiv i dagens samhälle. Förekomsten av transportsystem och olika 

maskiner som effektiviserar vardagen utgör bidragande faktorer till inaktivitet. Följder 

av inaktivitet leder till att människor söker vård när de redan drabbats av ohälsa och 

distriktssköterskors arbete innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Distriktssköterskor arbetar inom bland annat primärvård och på barnavårdscentraler 

(BVC). På BVC träffar BVC-sköterskor föräldrar vars barn följs upp kontinuerligt via 

barnhälsovårdens basprogram. Författarna ser här möjligheter till möten med människor 

innan de drabbas av ohälsa till följd av inaktivitet. BVC- sköterskor skulle ha tillfälle att 

tala om vikten av att vara fysiskt aktiv både för föräldrars och barns hälsa.   

Föräldraskapet medför nya förutsättningar i familjens tillvaro. För att BVC-sköterskor 

skall kunna motivera och inspirera föräldrar till fysisk aktivitet är det av värde att ta del 

av föräldrarnas erfarenheter av fysisk aktivitet. 

 

 

 

BAKGRUND 

Hälsa och välbefinnande 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som “Hälsa är ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom” (WHO, 1948). 

Inom vårdvetenskapen ses hälsa utifrån ett biologiskt och ett existentiellt perspektiv där 

upplevelsen av hälsa är resultatet av interaktionen mellan båda dimensionerna. I det 

biologiska perspektivet ingår kroppens biologiska funktioner och deras betydelse för 

upplevelse av hälsa. Det omfattar även kroppens gensammansättning som är given 

individen från födseln. Det existentiella perspektivet ser människan som en individ som 

befinner sig i rörelse genom hela livet. Förändringar i livet kan genom olika val leda till 

nya möjligheter till hälsa och upplevelser av hälsa. Livet tar nya vändningar och 

tillvaron formas efter nya skeden och förutsättningar. Det finns därför möjligheter till 

förändring och förbättring trots relativt dåliga utgångspunkter (Dahlberg & Segesten, 

2010). Eriksson (1996) beskriver att hälsa är en del av livet och att hälsa inte fyller 

någon egen funktion om livet upplevs som meningslöst. Hälsa har flera dimensioner och 

hör samman med människan som en helhet och innefattas av kropp, själ och ande. Det 

är inte ett tillstånd som är oföränderligt utan en ständig rörelse som uppkommer mellan 

livets motpoler. Dahlberg och Segesten (2010) belyser att upplevelsen av hälsa är 

beroende av hur individen har det i sin livssituation. Rörelse och stillhet kan medföra 

vila på olika sätt för människan. Det är inte bara stillhet som medför vila, utan det kan 

vara rofyllt att gå ut på promenad i naturen eller ta en joggingtur som kan ge vila åt 

tanken. För att människan skall kunna uppnå hälsa och välbefinnande måste det dock 

finnas både vila och rörelse i en avvägd kombination så att inte det ena eller andra 
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dominerar. Begreppet livsrytm innebär att det finns tillgång till både rörelse och stillhet 

i tillvaron och att det råder balans däremellan. Det fodras aktivitet av något slag för att 

individen skall uppleva hälsa och välbefinnande i sin vardag. Vardagsmotionen är 

avgörande för att människans hälsoprocesser skall verka på bästa möjliga sätt (ibid.). 

Miljö och omgivning har betydelse för hälsan, det visar en studie gjord av Pretty, 

Peacock, Sellens och Griffin (2005). I studien jämfördes effekterna av enbart fysisk 

aktivitet med effekterna av fysisk aktivitet i kombination med naturskön omgivning. 

Det framkom att fysisk aktivitet i naturen i högre grad hade positiv inverkan på den 

fysiska och psykiska hälsan. Det tog sig uttryck i att studiens deltagare som var fysiskt 

aktiva i en naturskön omgivning upplevde ökat självförtroende och fick lägre blodtryck. 

De deltagare som enbart var fysiskt aktiva erhöll samma positiva effekter men i lägre 

grad (ibid.). Om omgivningen inspirerar kan människor som kommit i obalans i 

tillvaron och fått livsrytmen rubbad, återfå välbefinnande genom att hämta kraft i till 

exempel naturen (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Nordenfeldt (2004), är närmiljön 

och rörelsegraden faktorer som inverkar på individens upplevelse av hälsa. Nordenfeldt 

menar även att det finns samband mellan människans upplevelse av välbefinnande och 

förmåga till handling. Om individen känner sig kraftfull leder det till större upplevelse 

av att ha styrka. Upplevelser av illabefinnande och lidande sänker däremot individens 

förmåga till handling (ibid.).  

 

Hälsofrämjande arbete 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (HSL, SFS, 

1982:763, 2§). Ett förebyggande arbete mot ohälsa skall bedrivas och patienter skall få 

kunskap om insatser som kan främja hälsa och förebygga skada (HSL, SFS, 1982:763). 

 

Det hälsofrämjande arbetet kan indelas i differentierade nivåer av prevention med målet 

att påverka faktorer som interagerar med individens livsstil. Vid primär preventionen 

motverkas ohälsa. Sekundär prevention innebär att stävja progressen av befintlig 

sjukdom. Tertiär prevention  innefattar rehabilitering eller minimering av de eventuella 

inskränkningar som uppstår till följd av funktionsnedsättning hos individen (Svensk 

sjuksköterske Förening (SSF), 2008a).  

 

Regeringen har sammanställt en proposition (2002/03:35, Mål för folkhälsan) 

innehållande elva målområden som omfattar hälsans bestämningsfaktorer. Det 

gemensamma målet är att arbeta för att hela Sveriges population skall nå bra hälsa på 

lika villkor. Bidragande till målet kan vara att samhället byggs upp och utformas på ett 

gynnsamt sätt. Ett av målområdena innefattar att  hälso- och sjukvården skall arbeta mer 

hälsofrämjande. Hälso- och sjukvården har en central funktion vad gäller befolkningens 

hälsoutveckling över tid. Primärvården, liksom barnhälsovården har genom sitt stora 

upptagningsområde ett betydande ansvar för att arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv. I 

ovan nämnda proposition utgör även ökad fysisk aktivitet ett målområde. Det är inriktat 

på att den svenska befolkningen får bättre möjligheter till att vara fysiskt aktiva 

(Socialdepartementet, 2002). Pretty et al. (2005) lyfter betydelsen av samhällets insats 

av att skapa miljöer som inbjuder till och underlättar för fysisk aktivitet. Om samhället 
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utformas så att det underlättar för befolkningen att vara fysiskt aktiv som därmed 

erhåller bättre hälsa skulle det innebära samhällsbesparingar. Det skulle även resultera i 

mindre mänskligt lidande (ibid.). Det hälsofrämjande arbetet blir mer effektivt om det 

utgår från bestämningfaktorer eftersom varje faktor kan orsaka sjukdomar. För att målet 

skall uppnås behöver flera samhällssektorer samarbeta och arbeta utifrån ett långsiktigt 

perspektiv (Socialdepartementet, 2002).  

 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod innebär att sjuksköterskor har ansvar 

för att arbeta hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, behandla ohälsa och arbeta för att 

minska människors lidande. Alla människor skall behandlas och ges omvårdnad på lika 

villkor (ICN, 2006). Enligt Socialstyrelsens kompentensbeskrivning för sjuksköterskor  

skall arbetet bedrivas utifrån ett etiskt och holistiskt synsätt. Vården skall baseras på 

vetenskap, beprövad erfarenhet, lagar och reglerande dokument. 

Kompetensbeskrivningen skall bidra till att sjuksköterskors arbete klargörs vilket syftar 

till att vården förbättras och bedrivs på ett säkert sätt (Socialstyrelsen, 2005). Dahlberg 

och Segesten (2010) anser att det är betydelsefullt att hälso- och sjukvården i högre grad 

belyser livsstilsfrågor då livsstilen påverkar människors upplevelse av välbefinnande 

och hälsa. Vården skall utgå från patienters upplevelse av hälsa/ohälsa och de 

verkningar det får för patienter i det dagliga livet. Livsvärlden innebär en utgångspunkt 

där människors upplevelse av sin tillvaro tas i beaktande. När vårdare tar del av och 

sätter sig in i patienters livsvärld ges möjlighet att förstå hur stöd och råd kan ges för att 

patienter skall stärkas i att uppnå hälsa. Vårdare har möjligheter att ge adekvata 

livsstilsråd som kan bidra till att patienter själva stärks att bli delaktiga och ta ett större 

ansvar för sin hälsa. Det kan dessutom bidra till att patienter upplever att ha blivit sedda 

och hörda. Vårdare kan influera patienters grad av vardaglig rörelse genom att samtala 

om livsstil och efterhöra aktivitetsnivån och tillgången till vila. Om vårdare uppmuntrar 

till mer aktivivitet kan det vara en drivkraft för patienter till att förändra sina vardagliga 

vanor (ibid.). Sjögren, Ekvall Hansson och Stjernberg (2011) anser att hälsofrämjare har 

en betydelsefull roll i att stötta föräldrar till att vara aktiva och till att föräldrar också 

skall stötta varandra. De föreslår att aktiviteter utformas efter intresse och är ekonomiskt 

överkomliga för föräldrarna. Aktiviteterna kan med fördel äga rum utomhus (ibid.). 

Distriktssköterskor har i sin profession ansvar för att kunna leda och vidareutveckla 

omvårdnaden. Arbetet är självständigt och förutsätter kunskaper på en djupgående nivå 

inom områden som folkhälsovetenskap, omvårdnad, vårdvetenskap, medicinska 

kunskaper, ledarskap och pedagogik. Kompetensen skall bidra till att distriktssköterskor  

utövar ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i möten med patient, anhörig och 

familj (SSF, 2008b).  

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet och hälsovinster 

Fysisk aktivitet är gynnsam för den individuella fysiska och psykiska hälsan. Fysisk 

aktivitet kan användas dels för att förhindra att sjukdomar uppkommer men också som 

behandling vid olika sjukdomstillstånd (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Definitionen av fysisk aktivitet är ”all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” 
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(Henrikson & Sundberg, 2008, s. 11). Fysisk aktivitet utövas i det vardagliga livet, till 

exempel när individen förflyttar sig mellan olika platser, vid fysiskt arbete på jobbet och 

i hemmet eller under fritidsaktivitet och träning (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU), 2007; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).  

Människans kropp är gjord för att vara fysiskt aktiv, vilket bidrar till upplevelse av hälsa 

och en känsla av välbefinnande (Engström, 2010). Ett fysiskt aktivt liv främjar en 

positiv kroppsuppfattning och förbättrar människors självkänsla. Psykisk ohälsa 

motverkas genom fysisk aktivitet och medför att depressiva besvär inte är lika vanligt 

förekommande hos människor som är fysiskt aktiva. Den kan också påverka 

minnesfunktionen positivt och förebygga demens (Henrikson & Sundberg, 2008).  

Dessa kunskaper stärks i den litteraturöversikt som Saxena, Van Ommeren, Tang och 

Armstrong (2005) gjort om sambandet mellan psykisk ohälsa och fysisk aktivitet. 

Forskningen visar positiva samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. 

En studie med över 8000 deltagare visar att gruppen som var regelbundet fysiskt aktiv 

inte drabbades av depression och orostillstånd i lika stor utsträckning som den inaktiva 

gruppen. Flera studier i litteraturöversikten föreslår fysisk aktivitet som en behandling 

vid framför allt depression men också vid orostillstånd (ibid.). 

 

Människor som är regelbundet fysiskt aktiva löper halverad risk att insjukna i 

hjärtinfarkt jämfört med fysiskt inaktiva människor (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Män och kvinnor som klassar sin fysiska aktivitetsnivå som måttlig eller hög under sin 

fritid, har en lägre risk för att drabbas av för tidig död. Det har Barengo et al. (2004) 

kommit fram till i en studie om en jämförelse med en grupp som klassar sig som fysiskt 

aktiva i låg grad. I en studie  av  Miettola, Nykanen och Kumpusalo (2012) som 

omfattar 480 deltagare i Finland, ses ett klart samband mellan metabolt syndrom och låg 

nivå av fysiskt aktivitet. Det metabola syndromet innebär förhöjt blodtryck, störningar i 

blodfetter, insulinresistens och övervikt.  

 

Inaktivitet 

Fysisk inaktivitet kan leda till ovan nämnda sjukdomar, ohälsotillstånd och för tidig död 

vilket är ett växande globalt problem (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Fysisk inaktivitet kommer på fjärde plats när det gäller orsaker till att dö för tidigt och 

tre miljoner människor dör till följd av fysisk inaktivitet varje år i världen (Sjögren et 

al., 2011). I Sverige ökar befolkningens inaktivitet vilket medför negativa hälsoeffekter 

på individnivå, men orsakar också stora ekonomiska utgifter för samhället beroende på 

ökad sjukfrånvaro  (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

 

Generellt motionerar människor mer idag jämfört med för 30 år sedan, men på grund av 

en mer stillasittande vardag, är befolkningen ändå mindre fysiskt aktiv totalt sett 

(Socialdepartementet, 2002). I  dagens samhälle krävs inte lika mycket fysisk aktivitet, 

eftersom många arbeten är mindre fysiskt krävande samt att det finns olika hjälp- och 

transportmedel  som underlättar vardagen. Därför kan samhället beskrivas som en 

bidragande faktor till en fysiskt inaktiv livsstil (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

Ahn och Fedewa (2011) beskriver i sin studie relationen mellan amerikanska barns 

fysiska aktivitet och psykiska hälsa. För första gången i historien kommer dagens barn 

att ha en kortare livslängd än sina föräldrar. Deras studie beskriver flera områden som 
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bidrar till att barn idag är mer stillasittande. Dels ställer skolor högre krav på barnen  

med ökad tid för läxläsning och därmed stillasittande som följd. Dels är dagens 

teknologiska utbud i form av dataspel, tv och internet en bidragande faktor till 

inaktivitet. Ett tredje område är föräldrars oro för barns säkerhet vid utevistelse, som 

bidrar till att barn är mer inomhus och utövar fysisk aktivitet i mindre utsträckning 

(ibid.). 

 

Rekommendationer 

Det finns rekommendationer för fysisk aktivitet på nationell, nordisk och global nivå. 

Positiva hälsoeffekter, som en följd av fysisk aktivitet är en färskvara och för att kunna 

upprätthålla effekterna fodras att aktivitet utövas regelbundet (Henriksson & Sundberg, 

2008). 

 

I Sverige rekommenderas vuxna från 18 års ålder att vara fysiskt aktiva minst 150 

minuter/vecka, med intensitet som beskrivs som måttlig. Vid högre intensitet är 75 

minuter/vecka tillräckligt. Önskvärt är att vuxna utövar fysisk aktivitet flera dagar i 

veckan med som lägst 10 minuters intervall. Aktiviteten skall bedrivas så att puls- och 

andningsökning uppnås.  Det är en fördel om individen även utövar fysisk aktivitet  som 

förbättrar muskelstyrkan två gånger i veckan. Personer över 65 år rekommenderas 

balansträning och vid sjukdom eller normalt åldrande skall fysisk aktivitet utövas 

utifrån individens egna förutsättningar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Rekommendationen för barn innebär fysisk aktivitet minst 60 minuter fördelat över 

dagen utifrån en intensitet som varierar mellan medelhög till intensiv. Den fysiska 

aktiviteten skall utövas inom ett brett rörelsespektrum med avseende på att stimulera  

barns motoriska utveckling  (Berg, 2008).  

 

 

Familj och föräldraskap 

Under det senaste århundradet har bilden av familjen och dess funktion förändrats och 

idag varierar familjer mycket i sin konstellation. Familjen kunde förr omfatta flera 

generationsled och antalet barn var i allmänhet fler än idag. Den äldre generationens 

uppgift var att fostra, lära upp och ge stöd till de yngre familjemedlemmarna. De yngre 

hade på samma sätt i uppgift att dra försorg om och vårda de äldre och svagare 

(Kirkevold & Strömnes Ekern, 2003).   

Berge, Larsson, Bauer och Neumark-Sztainer (2011) beskriver att föräldrarollen innebär 

stora omställningar i livet som kan medföra livsstilsförändringar. Det är oklart vad 

övergången till föräldraskapet har för inverkan på vikt, kostintag och utövande av fysisk 

aktivitet hos föräldrarna. Berge et al. (2011) visar att föräldrar kan ha skiftande 

inställning till den nya tillvaron. Småbarnsföräldrar kan uppleva vardagen som 

stressfylld då det ofta är tidskrävande att ta hand om små barn. Det kan medföra att 

föräldrar i första hand väljer att prioritera barns hälsa på bekostnad av sin egen. Det kan 

också vara så att föräldrar inser betydelsen av att utveckla eller upprätthålla hälsosamma 

vanor. Dels för sin egen långsiktiga hälsas skull, dels för att införliva hälsosamma vanor 

hos barnen (ibid.). 
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Ett av familjens betydelsefulla åtagande, oberoende av familjens sammansättning, är att 

tillgodose de olika familjemedlemmarnas hälsa och välbefinnande (Connolly & Ward, 

2008). Familjens hälsofrämjande roll innebär att barnen skall få näringsriktiga matvanor 

och tillräcklig stimulans vad gäller lek och samspel med vuxna. Det innebär även att 

barnen skall få med sig gynnsamma beteenden med avseende på sömn och fysisk 

aktivitet (Kirkevold & Strömnes Ekern, 2003). Föräldrar har stort inflytande över barns 

utvecklande av vanor och det är betydelsefullt att få kunskap om föräldrars hälsovanor 

under familjebildningsfasen. Både positiva och negativa vanor har tendens att fortlöpa 

och bli kvar även senare i vuxenlivet och kan överföras till barnen (Berge et al., 2011). 

De hälsofrämjande och förebyggande insatserna som initieras av hälso- och sjukvården 

är mycket framträdande gentemot barnen. De påbörjas redan under graviditeten med 

kontroller på mödravården och efter födseln med uppföljande besök på 

barnavårdscentralen (Kirkevold & Strömnes Ekern, 2003). När familjen har små barn är 

kontakten med hälso- och sjukvården mer kontinuerlig genom hälsokontroller och 

sjukbesök vilket ger möjlighet till riktade insatser för familjen (Berge et al., 2011).  

 

 

Barnhälsovård och distriktssköterskans roll 

Idag är kärnfamiljen mer avskild från den äldre generationen i familjen. Det kan 

medföra att småbarnsföräldrar inte har naturlig stöttning och hjälp  i föräldrarollen och 

med barnuppfostran (Kirkevold & Strömnes Ekern, 2003). Barnhälsovården vilar på 

Förenta Nationernas barnkonvention (FN, 2009) där det står att föräldrar och barn skall 

ha rätt till undervisning och rådgivning angående betydelsen av god hygien, 

olycksfallsprevention, näringsriktig kost samt barnhälsovård.  

 

Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta hälso- och utvecklingsfrämjande, 

uppmärksamma problem i barns utveckling eller hälsotillstånd och arbeta för att 

förhindra att barn drabbas av ohälsa.  BVC-verksamhetens arbetsområde är att dels nå 

hela grupper av familjer, men även rikta viss del av resurserna till familjer med behov 

av extra stöd i något avseende. BVC-verksamheten arbetar för att få föräldrar att delta i 

ett fokuserat föräldraskap vilket kan fodra stöttande insatser (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2009). BVC skall erbjuda alla barn och deras föräldrar möjlighet 

att få tillgång till kontinuerliga hälsokontroller och samtidigt erbjudas hälsofrämjande 

och förebyggande information, åtgärder samt undervisning (Jonsell, 2006). I Sverige är 

det frivilligt för föräldrar att gå till BVC med sina barn och det har visat sig att de flesta 

familjer följer barnhälsovårdens basprogram (Magnusson et al., 2009). I den 

förebyggande och hälsofrämjande vården riktad mot familjen är det av stor vikt att 

distriktssköterskor är uppmärksamma på familjens interaktionsmönster, livsstil och 

vilken inverkan de har på individernas hälsa (Kirkevold & Strömnes Ekern, 2003). 

Folkhälsoperspektivet är BVC-sköterskans utgångspunkt och skall grunda sig i en  

holistisk syn på individ och familj. Arbetet med föräldrar och barn skall utgå från en 

pedagogisk synvinkel. Målet är att föräldrar skall utveckla och förbättra sin tro på den 

egna förmågan att ta hand om sina barn (Nationella nätverket för vårdutvecklare/ 

barnhälsovårdssamordnare, 2007). För att BVC-sköterskan skall kunna förmedla 

kunskap som kan stärka och stötta föräldrarna, är det nödvändigt att hon eller han är 

öppen för familjens livsvärld både som individer och familjemedlemmar. Det är 
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nödvändigt att familjen blir bemötta utifrån de förutsättningar som de befinner sig i 

(Dahlberg & Segesten, 2010). BVC-sköterskan utgör navet i BVC-verksamheten och 

har ett brett samarbete med andra specialiteter inom sjukvården (Jonsell, 2006). 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Fysisk aktivitet motverkar uppkomsten av sjukdomar som diabetes, hjärt- 

kärlsjukdomar, och psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet kan också vara en behandling vid 

ohälsa. Trots dessa kunskaper är otillräcklig fysisk aktivitet fortfarande ett växande 

folkhälsoproblem.   

Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning skall proffessionen utöva  

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Inom barnhälsovården är distriktssköterskors 

arbetsuppgifter framför allt preventiva och inriktade mot barn. Ett område som har en 

betydande plats inom BVC-verksamheten är kostens och matvanornas inverkan på 

barns hälsa samt utveckling. Författarnas intention är att fysisk aktivitet och dess 

betydelse för hälsan också får en central plats i det preventiva arbetet med familjer på 

BVC. Ökad kunskap om föräldrars relation till fysisk aktivitet skulle innebära att BVC-

sköterskor får bättre förutsättningar att stötta och motivera föräldrar i att upprätthålla, 

alternativt höja sin aktivitetsnivå. Det medför att preventiva insatser i hälso- och 

sjukvården kan riktas för att arbeta med fysisk aktivitet mot föräldrar och förebygga 

utvecklandet av  negativa hälsoeffekter. Det förebyggande arbetet skulle i ett långsiktigt 

perspektiv innebära att resurser frigörs på individ- och samhällsnivå vilket skulle 

medföra minskat lidande och besparingar. 

Frågeställningar som författarna har är: Vad motiverar föräldrar till att vara fysiskt 

aktiva? Hur kan distriktssköterskan på BVC bidra till att stimulera och motivera 

föräldrar till att vara fysiskt aktiva?  

 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa fysisk aktivitet ur ett föräldraperspektiv. 

 

METOD 

Ansats 

Induktiv ansats innebär att en textanalys görs helt förutsättningslöst (Granskär & 

Höglund Nielsen, 2008). En induktiv ansats innebär att det specifika överförs till det 

generella, det vill säga att enskilda fall studeras och sedan sätts samman till en större 

helhet (Elo & Kyngäs, 2008).  
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Författarna valde att genomföra en kvalitativ studie innefattande kvalitativa 

forskningsintervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

med en induktiv ansats. 

 

Deltagare 

Urvalet av deltagare inom kvalitativ forskning grundar sig i att tillfråga individer som 

besitter erfarenhet inom ämnet och är villiga att delta i studien (Polit & Beck, 2012). 

Målet är att frambringa en välförsedd beskrivning av fenomenet och därigenom nå en 

djupare förståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Trost (2010) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett sätt att strategiskt välja ut informanter som finns lätt 

tillgängliga.   

 

BVC- sköterskorna tillfrågade föräldrar som hade inbokade besök på BVC enligt  

bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier i studien var att vara förälder och ha minst ett 

barn inom åldersspannet åtta månader till sex år. Kriteriet att ha minst ett barn inom 

ovan nämnda ålderspann medför att föräldrar har en pågående kontakt med BVC-

verksamheten på sin vårdcentral. Minimiåldern sattes för att föräldrar skulle ha etablerat 

sig i sin föräldraroll och för att kvinnan skulle ha återhämtat sig fysiskt efter en 

eventuell förlossning. Studiens författare valde att intervjua kvinnor och män. 

Författarna valde även olika orter med avsikt att få en variation från landbygdsföräldrar 

till föräldrar i stadsmiljö. Tre föräldrar bodde i ett mindre samhälle, tre var bosatta i 

stadsmiljö och tre föräldrar bodde på landsbygden. Sex kvinnor och tre män 

intervjuades och var mellan 26 till 37 år. Två av föräldrarna hade ett barn. Sex av 

föräldrarna hade två barn och en förälder hade tre barn. Barnens åldrar varierade mellan 

åtta månader till sex år. Alla  intervjuade föräldrar var sammanboende med en partner. 

Elva föräldrar tillfrågades varav tio gav sitt medgivande till att delta i studien. En 

förälder sade nej till att medverka och en förälder var författarna tvungna att tacka nej 

till på grund av att intervjun inte kunde äga rum inom rimlig tidsram för studien.  

 

Datainsamling 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bildas kunskap under den kvalitativa 

forskningsintervjun genom interpersonell kommunikation mellan intervjuare och 

intervjuperson. Det finns inga färdiga mallar för hur en intervju av detta slag skall 

genomföras men det fodras att intervjuaren besitter kunskaper kring ämnet för  

intervjun. Under intervjun ges intervjupersonen  utrymme så att reflektion kan göras 

över det sagda vilket genererar medvetenhet och förståelse kring det beskrivna. 

Vanligtvis upprättas en intervjuguide inför intervjun som utformas utifrån forskarens 

val av intervjustruktur. Guiden kan omfatta valda temaområden som forskaren önskar 

beröra under intervjun samt inledningsfråga och förslag på uppföljande frågor. Innan 

intervjun påbörjas är det betydelesefullt att informanten informeras om studiens syfte 

(ibid.) och ger frivilligt samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2002).  

Intervjusituationens konkreta utformning bör beskrivas och deltagaren skall ges 

möjlighet att ställa frågor. Forskaren kan innan intervjun avslutas fråga om informanten 

har frågor eller har något ytterligare att ta upp. Efter intervjun är det bra om forskaren 

förhör sig om informantens upplevelse av intervjusituationen och svarar på eventuella 

frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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För att komma i kontakt med föräldrarna skickades informationsbrev ut till 

verksamhetschefer på tre olika vårdcentraler i Västsverige (bilaga1). 

Verksamhetscheferna kontaktades per telefon cirka en vecka efter brevutskicken och 

fick muntlig information om studien. Författarna fick ett muntligt godkännande att ta 

kontakt med BVC-sköterskor och intervjua föräldrar som var knutna till respektive 

BVC. Även ett skriftligt samtycke erhölls av verksamhetscheferna (bilaga 1). 

Författarna skickade ut informationsbrev till BVC-sköterskorna på vårdcentralerna med 

en förfrågan om de kunde medverka genom att tillfråga föräldrar som kom till BVC om 

att delta i studien (bilaga 2). En BVC-sköterska på respektive vårdcentral kontaktades 

per telefon. Alla tre var positivt inställda till sin insats i studien. BVC-sköterskorna 

informerade föräldrarna om studien i samband med BVC-besöket och vid ett positivt 

medgivande delades ett informationsbrev ut till föräldrarna (bilaga 3). Föräldrarna  

kontaktades sedan på telefon och fick muntlig information om studien. De gavs följande 

alternativ till var intervjun skulle genomföras: i ett rum på deras vårdcentral, i ett rum på 

högskola eller i deras hem. Samtliga valde att genomföra intervjun i det egna hemmet. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon. Författarna hade gjort en intervjuguide med 

de temaområden som skulle beröras under intervjun, samt förslag på uppföljande frågor 

(bilaga 4). En provintervju genomfördes för att bedöma om intervjufrågorna svarade an 

på studiens syfte. Innan intervjuerna startade informerades informanterna på nytt om 

studiens syfte och informerat samtycke. Informanterna fick också möjlighet att ställa 

eventuella frågor. Informanterna skrev på en samtyckesblankett för att delta i studien 

(bilaga 5). Samma inledningsfråga ställdes vid samtliga intervjuer. Beroende på hur 

intervjun utvecklades ställdes uppföljande frågor  så att temaområdena berördes och 

informanternas svar förtydligades. Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter. Efter 

intervjun ombads föräldrarna beskriva hur de  upplevt intervjun och informerades om 

att de kunde nå författarna till studien via telefon eller e-post om det uppkom frågor 

senare. Alla föräldrar som intervjuades beskrev intervjun som positiv och tyckte att 

fysisk aktivitet var ett angeläget ämne. Samtliga intervjuer genomfördes under oktober 

månad, 2012.  

 

Dataanalys 

Under analysarbetet fodras att forskaren går från helhet till delar och tillbaka till en ny 

helhet.  Under hela analysprocessen sker en abstrahering av texten som innebär att 

innehållet tolkas till en högre nivå av abstraktion (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Helheten uppnår forskarna genom att läsa hela intervjuer flera gånger (Elo & 

Kyngäs, 2008). Vid kvalitativ innehållsanalys är det centralt att upptäcka skillnader och 

likheter i textens innehåll. Lika centralt är det att texten inte tas ur sitt sammanhang utan 

analyseras med hänsyn taget till dess helhet. Varje intervju utgör en analysenhet, 

meningsenheter utgörs av delar av intervjutexten som har bärande mening. Det kan vara 

enstaka ord eller meningar där innehållet belyser liknande ämnen. Efter de 

meningsbärande enheterna identifierats görs kondensering av texten, vilket innebär att 

den del av intervjutexten som inte har någon viktig innebörd tas bort och materialet 

kortas ned. Därefter kodas de kondenserade meningsenheterna. Koden är en beskrivning 

av meningsenheternas innehåll och de koder som beskriver liknande saker sammanförs i 

kategorier. Rubriken för de olika kategorierna svarar an på VAD? och återger 

kategoriernas innehåll. Kategorierna kan bestå av flera underkategorier. Ett tema kan 
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bildas som betecknar kategoriernas dolda mening (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna i nära anslutning till 

intervjutillfället. Författarna läste igenom intervjuerna flera gånger var för sig för att få 

helhetsförståelse av datamaterialet. Därefter satt författarna tillsammans och markerade 

meningsbärande enheter med liknande innehåll, i olika färger. De olika färgerna stod för 

likheter och skillnader som identifierades i texten. De meningsbärande enheterna  i 

texten kondenserades av författarna var för sig, vilket innebar att text utan mening togs 

bort och kvar blev den text som var meningsbärande. Den kvarvarande texten lästes på 

nytt igenom flera gånger av båda författarna och kodades gemensamt efter innehåll. 

Koderna speglade innehållet i de meningsbärande enheterna. Koder med liknande 

innehåll samlades i olika underkategorier som rubricerades med en abstraktion av 

kodernas innehåll (tabell 1). Under analysprocessen har författarna till övervägande del 

suttit tillsammans. Det  medförde att författarna vid osäkerhet på kodning eller 

kategorisering av textinnehållet lätt kunde diskutera det med varandra. Det framkom 

fyra kategorier och tio underkategorier (tabell 2).  Innehållsanalysen resulterade i ett 

tema. 

 

 

Tabell 1. Analysprocessens gång 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Eller om det är 

mycket, då kanske 

man bara går och inte 

tänker alls, man bara 

liksom samlar energi 

och man bara njuter 

och lyssnar på 

fåglarna…Andas frisk 

luft, man rensar 

tanken genom att inte 

tänka också. 

När det är mycket 

går man bara, 

tänker inte, bara 

samlar energi och 

njuter, rensar 

tanken genom att 

inte tänka.  

Få andrum Kraft och vila Stillhet och 

rörelse 

 

Förförståelse 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) tar upp forskarens förförståelse som kan 

utgöra ett problem under hela analysarbetet. Om forskaren gör egna reflektioner kring 

sin förförståelse kan problematiken medvetandegöras och kontrolleras genom att dennes 

tidigare kunskaper och tankar kring det som studeras hålls tillbaka (ibid.). Den 

förförståelse som forskaren har med sig kan innebära att materialet blir påverkat av 

forskarens subjektiva värld (Granskär & Höglund Nielsen, 2008).  

 

Analysprocessen gjordes gemensamt vilket medförde att författarna kunde påminna 

varandra om att hålla tillbaka sin förförståelse. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke innebär att de personer som skall intervjuas informeras om 

studiens syfte och upplägg. Deltagandet i studien skall vara frivilligt och kunna avbrytas 

när som helst. Information skall ges om att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt 
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och intervjupersonen delges vilka som kommer att ha tillgång till materialet. Det skall 

finnas ett dokumenterat informerat samtycke från informanterna. Forskaren skall ta 

ställning till vilka konsekvenser ett deltagande i studien innebär för informanterna och 

överväga om deltagarna i studien kan ta skada (World medical association declaration 

of Helsinki, 1964).  

I informationsbrevet informerades föräldrarna om syftet med studien, att deltagandet i 

studien var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak. De blev informerade om att intervjumaterialet avidentifierades och 

behandlades konfidentiellt. Vid intervjutillfället informerades informanterna på nytt om 

det som stod i informationsbrevet och innan intervjuerna påbörjades fick de skriva på ett 

informerat samtyckesformulär. Datamaterialet avidentifierades, kodades och förvarades 

säkert inlåst under fyra månader. Därefter förstördes datamaterialet. 

 

Författarna har beaktat (SFS,2003:460) lag om etikprövning av forskning som avser 

människor. Vid forskningarbete som sker inom högskoleverksamhet på avancerad nivå 

behöver ingen ansökan göras till etikprövningsnämnden. 

 

 

 

RESULTAT 

I resultatet framkom ett tema, fyra kategorier och tio underkategorier (tabell 2). Citat 

har använts för att belysa innehållet i texten. Kategorierna beskrivs utifrån de olika 

underkategorierna. Temat känsla av välbefinnande framkom genom föräldrarnas 

upplevelse av att vara fysiskt aktiva. De kände och visste av erfarenhet att fysisk 

aktivitet gjorde dem gott fysiskt och psykiskt och strävade efter att upprätthålla 

aktiviteter som naturliga inslag i vardagen. Föräldraskapet medförde nya förutsättningar 

som bidrog till förändring och de tog tillvara på och prioriterade de tillfällen till aktivitet 

som gavs. Fysisk aktivitet var ett sätt för föräldrarna att uppnå balans i tillvaron och 

skapade tillfällen att samla ny kraft. Det var särskilt framträdande när aktiviteten skedde 

utomhus. Då föräldrarna kände nyttan av fysisk aktivitet och upplevde balans 

påverkades deras känsla av välbefinnande positivt. Vid de tillfällen då föräldrarna inte 

hade möjlighet att vara fysiskt aktiva i den grad de önskade upplevde de känslor av 

olust, frustration och motstånd. Det påverkade deras känsla av välbefinnande negativt.  

 

 

Tabell 2, Analysresultat 

Tema Kategori Underkategori 

Känsla av välbefinnande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till gagn för kropp och själ 

 

 

 Känna sig tillfreds 

 Naturligt i vardagen 

 Drivkraft till 

kroppsrörelse 

Nya förutsättningar 

 

 

 Kroppsrörelse då 

och nu 

 Förändring 

 Ta vara på tiden 
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Stillhet och rörelse  Ute i det fria 

 Kraft och vila 

Befinna sig i motvind  Följder av 

otillräcklig 

kroppsrörelse 

 Känsla av motstånd 

 

Till gagn för kropp och själ 

Föräldrarna upplevde att fysisk aktivitet var betydelsefullt i vardagen och var till gagn 

för kropp och själ. De beskrev att de uppnådde hälsovinster på olika plan vilket även 

motiverade dem till att vara fysiskt aktiva. Det framkom i resultatet som känna sig 

tillfreds, naturligt i vardagen och drivkraft till kroppsrörelse. 

 

Känna sig tillfreds 

Föräldrarna upplevde sig bli tillfreds av att vara fysiskt aktiva och det framkom i deras 

beskrivning att tillfredsställelsen var fysisk, psykisk och medförde en känsla av att ha 

gjort något nyttigt. Tillfredsställelsen bestod även av en social aspekt. Den fysiska 

tillfredsställelsen visade sig till exempel genom att föräldrarna kände välförtjänt trötthet. 

Tröttheten infann sig efter att ha utövat fysisk aktivitet som gjorde att kroppen kändes 

trött. Den beskrevs som behaglig och ledde också till en bättre sömnkvalitet. Fysisk 

aktivitet var även ett sätt för föräldrarna att använda sina muskler och få utlopp för sin 

energi. 

 

”Jag har kontorsjobb i vanliga fall, och där är man ju mer trött i huvudet efter en hel 

dag med siffror. Det är mycket skönare att vara trött efter ett badmintonpass.” (D8) 

 

Den psykiska tillfredsställelsen föräldrarna erfor var att de kände sig piggare och mådde 

bättre efter att ha varit fysiskt aktiva. De upplevde ökad mental kapacitet genom att vara 

fysiskt aktiva. Det medförde att de kände att de blev mer stresståliga, både i samspelet 

med familjen och i arbetslivet. Det framträdde tydligt att föräldrarna kände sig gladare 

av att vara fysiskt aktiva.  

 

”Jag orkar mer och jag är gladare och har bättre tålamod... Jag tål stress bättre, jag 

tål motgångar bättre och så mår jag bättre…” (D4)  

 
Den sociala tillfredsställelsen bestod i att föräldrarna träffade andra barnlediga föräldrar 

och de tillsammans gick ut på promenader. Den sociala aspekten hade en betydande roll 

för dem under föräldraledigheten. De uppskattade att vara tillsammans och träffa andra 

vuxna.  

 

Naturligt i vardagen 

Fysisk aktivitet var ett naturligt inslag i vardagen under föräldrarnas uppväxtår. De 

beskrev att deras föräldrar introducerat dem i aktiviteter som barn. Nu hade de själva 
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förhoppningar om att i sin tur kunna introducera och uppmuntra sina barn till fysisk 

aktivitet. De beskrev sitt förhållningssätt till fysisk aktivitet där en aspekt var att föregå 

med gott exempel och på så sätt föra aktiva vanor vidare till sina barn. Deras 

förhoppning var att barnen skulle få med sig sunda levnadsvanor som en helt naturlig 

del av vardagen. Föräldrarna hade intentionen att implementera fysisk aktivitet i 

vardagen genom att själva vara positivt inställda till att röra sig. På så sätt skulle även 

barnen förknippa fysisk aktivitet med positiva upplevelser. Föräldrarna uttryckte att 

barnen verkade uppskatta att röra sig tillsammans med dem. 

 

”…så jag tror att han kommer nog att ha det naturligt i sig att man rör sig varje dag... 

Det är min önskan att jag får föra över det på honom... Nej, men att man rör sig mycket, 

att man har en sund livsstil.” (D7)  

 
”Jag tror att om man rör sig som förälder, så får man barn som rör sig...så är man 

själv positivt inställd så smittar det av sig på barnen.” (D3)  

 
En variation som framkom var att föräldrarna beskrev sitt förhållningssätt till fysisk 

aktivitet som något så naturligt som en del av den personliga karaktären. En anledning 

till att de ville introducera barnen i gruppaktiviteter, så som till exempel fotboll, var för 

att barnen skulle utöva aktiviteten istället för att hamna i dåligt sällskap. Föräldrarna 

uttryckte att de hade förhoppningar om att kunna skapa goda förutsättningar för att 

barnen skulle tycka om att vara aktiva och inte bli för stillasittande genom att ägna sig 

åt TV och dataspel. 

 

För att bryta negativa mönster för sig själva och barnen kunde de använda sig av fysisk 

aktivitet i vardagen.  

 

”Om barnen gråter mycket och är på dåligt humör då sätter man dem i vagnen och så 

går man bara. Så behöver man inte bråka, man behöver inte tjata utan man bara njuter. 

Så brukar jag göra.” (D7)  

 

Drivkraft till kroppsrörelse 

       Drivkrafter för föräldrarna till att vara fysiskt aktiva var lustfylldheten och glädjen i att 

delta i aktiviteter som de tyckte om. Genom lustfylldheten var föräldrarna aktiva utan att 

de tänkte på det. De belyste att de önskade att barnen hittade aktiviteter som de tyckte 

var lustfyllda och genererade glädje. De upplevde att det var skönt att röra på sig och 

uttryckte önskan om att de genom fysisk aktivitet skulle uppnå en känsla av att må bra. 

Föräldrarna erfor även att drivkrafter till att vara aktiva kunde vara att de erhöll styrka 

och uthållighet. Den förvärvade styrkan upplevdes av föräldrarna förhindra skador 

samtidigt som de kände sig mer vältränade. De beskrev att de stärkte kroppen. 

Regelbunden fysisk aktivitet medförde en känsla av ökat behov av att röra på sig genom 

att de upplevde en eftersträvansvärd förbättring i kondition och resultat. Genom att vara 

i god form upplevde de sig få en högre prestationsförmåga både psykiskt och fysiskt.  

 

”Som sagt när man jobbar, vi har ju väldigt intensiva perioder på jobbet och då är det 

träningen som gör att man orkar.” (D8)  
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 ”Och kroppen kommer att orka längre, både längre varje dag och längre i livet. Och 

då känner jag att jag gör något bra för mig själv. Oftast är det den känslan. Man vet 

hur man kommer må efteråt.” (D4)   

 

Ett skäl föräldrarna angav till att vara fysiskt aktiva var att få bort extra kilon som de 

hade kvar efter graviditeten. Ytterligare en anledning var att de kunde unna sig att äta 

det de ville utan att gå upp i vikt om de var fysiskt aktiva. En variation som framkom 

var att de som var eller hade varit överviktiga beskrev övervikten som negativ för sin 

självbild och blev därmed en drivkraft till kroppsrörelse för dem.  

 

”Sedan var jag lite överviktig när jag var liten. Det satte nog sina spår så jag är rätt 

noga med att inte komma dit igen.” (D6)  

 

Föräldrarna beskrev att inbokad fysisk aktivitet var en drivkraft till kroppsrörelse genom 

att det var svårare att stå över då. De upplevde att vara en del av ett sammanhang som 

en drivkraft då de saknades om de inte dök upp. Aktivitet tillsammans med andra och 

med gemensamma mål var motiverande för föräldrarna. 

 

”Vi kollegor försöker sätta upp mål att på Vårruset då skall vi springa hela vägen runt. 

Och då tränar vi innan så att vi faktiskt klarar det. Eller, nu skall vi springa 

Midnattsloppet och då sätter vi upp gemensamma mål”. (D9)  

 

Promenader visade sig som variation vara en sysselsättning att ägna sig åt när tiden gick 

långsamt. Likaså om föräldrarna inte hade något pågående projekt att arbeta med fick de 

genom fysisk aktivitet utlopp för sin kreativitet.  

 

 

Nya förutsättningar 

Det framkom att föräldraskapet medförde nya förutsättningar beträffande utövandet av 

fysisk aktivitet. Förändringen var beroende av flera anledningar. De nya 

förutsättningarna beskrivs som kroppsrörelse då och nu, förändring och ta vara på 

tiden. 

 

Kroppsrörelse då och nu 

Som barn hade föräldrarna genom uppmuntran av sina föräldrar provat på olika 

aktiviteter och sporter och kom ihåg sin barndom och uppväxt som aktiv. De mindes 

utövandet av fysisk aktivitet i termer av positiva upplevelser där leken var ett betydande 

inslag. Som vuxna fast utan barn var de fysiskt aktiva genom mer organiserad träning, 

så som träningspass på gym som var inbokade och hade avsatt tid. Som föräldrar 

utgjordes aktiviteter framför allt av det som de beskrev som vardagsmotion, det vill 

säga allt i vardagen som medförde kroppsrörelse. Dessutom var promenader ett 

väsentligt inslag i deras dagliga liv och upplevdes vara den motionsform som var lättast 

att utöva ensamma eller tillsammans med sina barn. När föräldrarnas barn blev äldre 

och därmed mer rörliga och aktiva upplevde föräldrarna att leken och tillvaron med 

barnen bidrog till att en avsevärd del av vardagslivet medförde fysisk aktivitet. 
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”Att vara småbarnsförälder innebär ju att man alltid rör på sig. Även om man inte 

tränar så är man alltid i farten. Man rör sig väldigt mycket fastän man inte tänker på 

det.” (D9)  

 

Förändring 

Innan de blev föräldrar hade de bara sig själva att tänka på när de planerade sin fysiska 

aktivitet. Föräldraskapet resulterade i att de anpassade sin fysiska aktivitet efter barnen 

och aktiviteten var inte längre så organiserad. Innan de blev föräldrar var fysisk aktivitet 

i hemmet och trädgården inte inräknade i den egentliga träningen. Föräldraskapet 

medförde förändringar som ledde till att de såg på vardagssysslorna på ett nytt sätt och 

tog mer tillvara på den rörelse som de fick i vardagen. 
 

”Förut gjorde man saker typ ”nu måste jag klippa gräset” men nu blir det något 

positivt för man tänker att man får röra på sig och så får man lite egentid också // Men 

nu när man fått barn, nu sätter jag mig på cykeln, så cyklar jag till jobbet och så cyklar 

jag hem. Då har jag fått min motion för dagen.” (D1)  

 

Ta vara på tiden 

Föräldraskapet gjorde att de fick prioritera och planera sin fysiska aktivitet på ett nytt 

sätt än tidigare. Föräldrarnas prioriteringar utgick från barnen och från viljan att vara 

tillsammans med familjen, de blev mer flexibla och passade på att vara fysiskt aktiva 

när det gavs tillfälle för det i deras vardag. Det medförde att de hellre ägnade sig åt 

fysiska aktiviteter där barn och föräldrar kunde vara tillsammans, än att åka iväg själva 

för att träna. Föräldrarna kände att deras fysiska aktivitet kom i andra hand så länge 

barnen var små. De fann sig i detta men hade planer på att höja sin aktivitetsnivå när 

barnen blev äldre och mer självständiga. 
 

”När jag var utan barn då var inget i vägen, då tränade jag varannan dag. Men nu 

känner jag ju att jag inte vill träna varannan dag. Det skulle ta för mycket tid från 

annat // Från barnen, hunden, sambon, huset, tvätt och städning och så.” (D4)   

 

Föräldrarna berättade om en tidspress i vardagen som krävde omprioriteringar. De 

upplevde att tiden var en bristvara och varje minut räknades. Det blev ytterligare en 

anledning att ta tillvara på tiden och tillfällen då fysisk aktivitet dök upp i vardagen. 

 

”// förut gick jag aldrig ut och gick på lunchen till exempel (på jobbet), för då kunde 

man ju ändå träna på kvällar och så. Men det gör jag ju nu.// Det är samma sak när 

man reser i jobbet. Förut hade jag aldrig med mig träningskläder men det har jag nu.” 

(D3)  

 

Ett ökat kommunikationsbehov med sin partner framkom som en variation för att båda 

föräldrarna i relationen skulle känna att de fick utöva den fysiska aktivitet i den grad de 

önskade. 
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Stillhet och rörelse 

Stillhet och rörelse var fundamentala delar av föräldrarnas och familjens tillvaro för att 

kunna uppnå balans och harmoni. Det framkommer som ute i det fria och kraft och vila.  

 

Ute i det fria 

Det visade sig att utomhusmiljö var ett betydande inslag i föräldrarnas fysiska 

aktivitetsvanor. Utevistelse medförde aktiviteter som var starkt förknippade med 

positiva upplevelser som att få frisk luft, komma ut i skogen och få inspiration till 

kreativitet hos barn och föräldrar. 

 

”Sitter man inne en hel dag så öppnas sinnena igen om man tar en promenad.” (D5)  

 

Det framkom att föräldrarna hade tillgång till utomhusmiljöer att vistas i med barnen så 

som den egna trädgården, offentliga lekplatser, parker och skog. Tillgängligheten bidrog 

till att de gick ut och därmed var aktiva själva eller tillsammans med barnen. En annan 

aspekt som också styrde valet av aktivitet var tillgången till säkra omgivningar.  

 

”Sedan är det bra att det finns cykelvägar, ganska säkra vägar. Att det kan funka och 

att han (barnet) kan ta sig själv fram och tillbaka så småningom.” (D2) 

 

 

Kraft och vila 

Föräldrarna upplevde att kroppsrörelse var en förutsättning för både sig själva och sina 

barn för att uppnå en balans i tillvaron. Samtidigt var det värdefullt för dem att den 

fysiska aktiviteten inte blev för betydelsefull. Den skulle då bli ytterligare någonting 

som skulle hinnas med och därmed utgöra en stressfaktor. Föräldrarna nämnde en 

ambivalens inför sättet att få energi, om det skulle ske genom att lägga sig en stund eller 

gå ut och ta en promenad. Deras erfarenhet var att en stunds vila på soffan resulterade i 

en trötthetskänsla som kvarstod resten av dagen, medan en promenad skapade ny energi 

och lust att ta tag i vardagen. För att få balans i tillvaron använde sig föräldrarna av 

fysisk aktivitet som ett sätt att skapa lugn och ro för både barn och vuxna i familjen.  

 

”och då släpper man ut dem (barnen) så att de får hoppa på studsmattan, ut och 

springa, cykla med cyklarna och.... springa av sig all sin överskottsenergi. För att 

kunna leka harmoniskt när man sedan kommer in.” (D7)  

 

Föräldrarna belyste hur ett deltagande i fysisk aktivitet blev en möjlighet till andrum i 

tillvaron. Det skapade tillfällen att komma hemifrån, ta en paus ifrån vardagliga bestyr 

och föräldraskap. Föräldrarna beskrev också att de under vissa aktiviteter var tvungna 

att fokusera på att ”träffa bollen” eller ”göra mål” vilket medförde att aktiviteten var 

avkopplande och gav möjlighet till vila från vardagliga förpliktelser. 

 

”Jag försöker spela innebandy på onsdagar med ett gäng här. Och bara det att komma 

hemifrån en stund och bara tänka på nåt helt annat. Inte alla de här måstena... att man 

bara för en timma släpper det där att vara mamma, huset allt det där.” (D1) 
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Promenader var ett sätt att komma ut och röra sig men också en möjlighet till att samla 

ny energi. De upplevde att de kunde rensa huvudet från negativa tankar genom att 

promenera och framhöll att tystnad i samband med rörelse skapade ny kraft och energi. 

 

 

Befinna sig i motvind 

När föräldrarna kände att de inte var tillräckligt fysiskt aktiva skapades negativa känslor 

som tog sig uttryck i både psykisk och fysisk obalans. De beskrev att fysisk inaktivitet 

medförde en känsla av olust och svårigheter att komma igång vilka omfattas av följder 

av otillräcklig kroppsrörelse och känsla av motstånd. 

 

Följder av otillräcklig kroppsrörelse 

Föräldrarna uttryckte en trötthet, både fysisk och psykisk av att bara gå hemma och vara 

inaktiva. De kunde ha gjort upp planer på morgonen, men energin räckte inte till för att 

genomföra dem. De beskrev en trötthetskänsla som kunde utvecklas till passivitet när de 

inte hade möjlighet att vara fysiskt aktiva i den grad de önskade. 

 

”Det kan bli en ond cirkel, om man inte får tid att träna, ut och pyssla, så blir man 

tröttare för att man inte får den här fysiska aktiviteten. Det gör att man blir tröttare och 

det gör att det blir en ond spiral. Och det blir värre och värre. Att till slut lägger man 

sig i soffan och tittar på TV istället för att gå ut.” (D2) 

 

Inaktivitet kunde även leda till överskottsenergi som medförde känslor av rastlöshet och 

frustration. Det tog sig uttryck i sämre förmåga att hantera stress och konflikter i 

familjen och i arbetslivet. Föräldrarna upplevde även frustration när viljan fanns till att 

röra på sig men inte möjligheterna. De beskrev en ökad benägenhet till depressiva 

tankar och olustkänslor under perioder utan tillräcklig aktivitet.  

 
”Jag mår inte bra om jag inte får röra på mig och det sätter sig direkt på psyket om jag 

inte får komma ut... Jag har mycket kortare stubin och känner själv att jag har lättare 

för att bli arg helt enkelt.” (D4)  

 
Inomhusvistelse utan fysisk aktivitet beskrevs som instängdhet och begränsning i både 

fysisk och psykisk mening. Föräldrarnas erfarenhet av att vara inne på grund av till 

exempel dåligt väder var att det genererade mer bråk och kiv mellan barn och vuxna i 

familjen. Den psykiska aspekten av inomhusvistelse beskrevs som svårigheter att ta sig 

ur negativa tankemönster när de var omgivna av vardagsbestyr så som städning, 

tvättning och diskning. 

 

”Om man är inne en hel dag, en regnig dag till exempel då är man inte en lika bra 

mamma.” (D7)  

 

Känsla av motstånd 

Föräldrarna som hade yngre barn beskrev svårigheter med att komma igång med fysisk 

aktivitet på grund av tidsbrist. Dels fanns inte förutsättningarna för att hinna med, dels 
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var den egna oförmågan att ta sig för att utöva fysisk aktivitet orsaker som bidrog till 

känslor av motstånd. De upplevde att barnen upptog det mesta av deras tid och 

föräldrarna hade svårt att hinna med att vara fysiskt aktiva. 

 

 ”Fast sedan skall man ju komma igång också. Man är ju trött också. Man kanske har 

lagt ungarna åtta i bästa fall. Och då skall man ta sig dit, det är ju rätt segt alltså. För 

då behöver man ju, ja, diska och städa och allt det vardagliga.” ( D6)  

 

Föräldrarna uttryckte större svårigheter med att komma igång med aktiviteter om de var 

ensamma om att utöva dem och det bara hängde på den egna personen att komma iväg. 

Motståndet till att komma igång upplevdes större då föräldrarna av någon anledning inte 

kunnat ägna sig åt fysisk aktivitet under en period.  

 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa fysisk aktivitet ur ett föräldraperspektiv och författarna 

valde att göra en kvalitativ intervjustudie. Författarna grundade valet av metod på ett 

intresse för att öka förståelsen för föräldrars relation till fysisk aktivitet.  

 

I kvalitativa studier är målet att frambringa välförsedda beskrivningar av företeelser och 

därigenom nå djupare förståelser för människors kulturella eller levda erfarenheter. 

Forskaren anses vara ett redskap för att generera fakta genom att till exempel ställa 

frågor i personliga intervjuer (Magilvy & Thomas, 2009). Den induktiva ansatsen är väl 

lämpad för att analysera de mångfacetterade företeelser som kännetecknar omvårdnaden 

(Elo & Kyngäs, 2008). Ansatsen kan med fördel användas när individer berättar om sina 

egna upplevelser och erfarenheter av en specifik företeelse (Granskär & Höglund 

Nielsen, 2008). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att kvalitativa 

forskningsintervjuer har som intention att  förstå det fenomen som intervjuerna belyser 

utifrån informanters vardagliga liv och livsperspektiv. De belyser att antalet deltagare i 

kvalitiativa intervjustudier grundar sig på studiens syfte. Antalet intervjuer som behövs 

avgörs av när forskare anser sig kunna besvara sitt syfte (ibid.). Även urvalet av 

informanter bestäms utifrån syftet med studien. Informanterna bör ha gedigen erfarenhet 

av företeelsen som studeras för att kunna bidra med en rik nyansering av datamaterialet. 

En variation i urvalet kan vara en fördel för att få företeelsen belyst ur olika synvinklar 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Infomanterna valdes ut av BVC-sköterskan på respektive BVC som föräldrarna 

tillhörde. Hudson, Aranda, Kristjanson och Quinn (2005) poängterar att användande av 

så kallad “gate-keeping” i studier begränsar studiens överförbarhet till andra kontexter 

på grund av att urvalet kan ha påverkats (ibid.). En svaghet med studien kan då vara att 

BVC-sköterskorna möjligen har inverkat i valet av tillfrågade informanter.  Endast en 

förälder tackade nej till att delta i studien. Den förälder vars delagande författarna 
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tackade nej till skulle vara bortrest en längre period. Föräldern hann då inte bli 

intervjuad inom studiens tidsram. Resterande tillfrågade informanter tackade ja och en 

möjlig anledning kan vara att de tillfrågade föräldrarna hade ett okomplicerat 

förhållande till fysisk aktivitet.  

 

Trovärdighetsbegreppet inkluderar giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet innefattas av exakthet och sanning genom hela forskningsarbetet 

(Rosberg, 2008). Det är angeläget att analysprocessen beskrivs ingående för att studiens 

tillförlitlighet skall kunna styrkas. Forskare uppnår tillförlitlighet i studier genom att 

synliggöra hur de tänker kring sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. 

Giltighet uppnås om analysens resultat svarar an på studiens syfte (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Analysresultatets  överförbarhet till andra kontexter avgörs 

och beror på hur det analyserade materialet uppnår likheter och skillnader på ett 

kärnfullt sätt (Rosberg, 2008). Forskaren kan försöka konstruera goda villkor för 

överförbarheten, men avgörandet av studiens överförbarhet tillfaller läsaren. Forskaren 

skall göra ingående beskrivningar av urvalet, deltagarna, datainsamlingen, analysen och 

studiens sammanhang för att möjliggöra bedömning av överförbarheten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Författarna till studien är medvetna om att familjekonstellationer kan variera och att 

studien enbart belyser fysisk aktivitet ur sammanboende föräldrars perspektiv. Det kan 

vara en svaghet och påverkar studiens överförbarhet till föräldrar i andra kontexter, 

såsom ensamstående föräldrar. Författarna använde intervjuguiden och upplevde att den 

var ett användbart verktyg för att inte komma ifrån syftet under intervjun. Den bidrog 

därigenom till ett rikt datamaterial. Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas 

hem vilket de själva  valde. Vid några intervjuer var barn och partners hemma vilket 

innebar att miljön inte alltid var helt ostörd. Det var emellertid inte något som 

informanterna eller författarna tyckte påverkade intervjun i någon större grad. Genom 

att intervjun genomfördes i hemmet upplevdes informanterna som trygga och 

avslappnade.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram betydelsen av forskarens förmåga till att vara 

öppen och följsam under intervjun. Med öppenhet avses att forskaren är aktivt 

inlyssnande till vad det är informanten verkligen säger och på vilket sätt det sägs. 

Forskarens följsamhet innebär att denne kan välja vad som skall följas upp i 

informantens svar. Det för att få en fördjupning av svaret som svarar an mot syftet med 

studien. För att kunna ställa uppföljande frågor är det nödvändigt att intervjuaren har 

god kunskap om ämnet som studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna till 

studien är inga vana intervjuare men strävade efter att vara öppna, följsamma och 

lyhörda för informantens svar. Svaren följdes upp med fördjupande samt utvecklande 

följdfrågor. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) är forskarens förförståelse en 

fördel då forskaren har förståelse för företeelsen som studeras, vilket medför att ny 

kunskap kan upptäckas (ibid.). Nackdelen med förförståelsen är att forskaren även kan 

hindras från att se ny kunskap (Rosberg, 2008).  

 

Författarna hade innan studien påbörjades en föreställning om att småbarnsföräldrar 

skulle beskriva att de hade dåligt samvete inför att inte utöva fysisk aktivitet i den 

utsträckning de önskade. Förförståelsen har tyglats och författarna blev istället 
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överraskade över att föräldrarna tycktes anpassa sitt utövande av fysisk aktivitet till sina 

nya förutsättningar. Författarna försökte medvetandegöra sin förförståelse under hela 

forskningsprocessen  för att den i så liten utsträckning som möjligt skulle färga 

forskningsresultatet. I och med att intervjuerna skrevs ut i nära anslutning till 

intervjutillfället hade författarna fortfarande ett färskt minne av intervjusituationen. 

Författarna kunde komma ihåg olika stämningslägen och betoningar från intervjun till 

transkriberingen. Analysprocessen har tagit mycket tid i anspråk då författarna upplevde 

det svårt att benämna  kategorierna och underkategorierna så att abstraktionerna kunde 

härledas till innehållet. En styrka i studien är att författarna tillsammans har genomfört 

analysen och kunnat föra närande diskussioner när svårigheter uppkom vilket gjorde 

resultatet mer tillförlitligt. Författarna anser att studiens resultat svarade väl an mot 

syftet vilket ökar studiens giltighet. En ingående beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling och dataanalys gjordes av författarna för att dels uppnå en god 

tillförlitlighet, men också för att överförbarheten skulle kunna utvärderas. Författarna 

anser att studiens överförbarhet är begränsad, vilket har  belysts i metoddiskussionen. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att föräldrarna hade goda erfarenheter av att vara fysiskt aktiva och 

att fysisk aktivitet ingav dem en känsla av välbefinnande. Det blev också temat för 

resultatet och det genomsyrar samtliga kategorier.  

 

Det framkom klart att föräldrarna kände sig tillfreds när de var fysiskt aktiva och 

författarna överraskades av hur tydligt de kunde beskriva de psykiska vinsterna. Fysisk 

aktivitet bidrog starkt till välbefinnande för föräldrarna. Det var dels kännbart för dem i 

direkt anslutning till den utövade aktiviteten och dels som en mer långsiktig effekt på 

flera plan i deras vardagliga liv. Författarnas resultat styrks här av Conry et al. (2011) 

som visade att individer med hälsosammare beteendemönster i fråga om fysisk aktivitet, 

rapporterade bättre psykisk hälsa. De hade mer positiva upplevelser av sin hälsa och 

bättre livskvalitet än gruppen som hade mindre hälsosamt beteendemönster. Studien 

framhöll även att genom kunskap om hälsobeteenden och dess mönster kan ett mer 

holistiskt synsätt till hälsa användas. Det ger en god grund vid utarbetande av både 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande riktlinjer (ibid.).  

Föräldrarna i studiens resultat ansåg sig uppnå en balans i vardagen genom att vara 

fysiskt aktiva. Den fysiska aktiviteten gav dem ny kraft och vila i vardagen. Den fysiska 

aktiviteten var en betydelsefull resurs som hjälpte dem att lättare hantera tillvaron. När 

föräldrarna inte upplevde att de var fysiskt aktiva mådde de inte bra. Det erfors genom 

sämre förmåga att hantera stress och konflikter i sin vardag. Författarnas resultat 

stämmer väl överens med Bellows-Riecken och Rhodes (2008) studie om mödrar som 

ansåg sig gagnas av fysisk aktivitet genom att den gav dem bättre förmåga att klara av 

föräldrarollen efter att ha varit fysiskt aktiva. Mödrarna verkade också tolerera stress 

bättre genom att vara fysiskt aktiva (ibid.).  

Anpassningen verkade inte bekomma dem negativt utan den gjordes helt självklart 

utifrån möjligheterna som gavs i vardagen. Föräldrarna uttryckte att de nu valde att göra 

andra prioriteringar än innan de fick barn för att de värdesatte samvaron med familjen. I 

en studie gjord av Thompson et al. (2009) där föräldrar intervjuades framkom att de 

flesta föräldrarna ansåg att det var betydelsefullt att som familj tillsammans utöva fysisk 
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aktivitet. Det innebar en social aspekt som var  motiverande till fysisik aktivitet. De 

uttryckte att gemensamma familjeaktiviteter genererade välbefinnande och promenader 

var den vanligaste formen av fysisk aktivitet som familjen utövade tillsammans. 

Tidsbrist, brist på tillgång till aktiviter i deras lokala omgivning och dåliga förbindelser 

i kollektivtrafiken var orsaker som motverkade gemensamma aktiviteter (ibid.) I 

författarnas resultat framkom att föräldrarna hade tillgång till miljöer att vara aktiva i  

vilket bidrog till att mer fysisk aktivitet utövades. 

Föräldrarna beskrev att de som vuxna, utan barn, mer ägnat sig åt träning i form av 

planerade och organiserade aktiviteter. Som föräldrar utövade de däremot mer aktivitet i 

vardagen. Bellows- Riecken och Rhodes (2008) har i sin artikel granskat  litteratur kring 

sambandet fysisk aktivitet och föräldraskap. Deras slutsats var att mödrar tränade och 

utövade fritidsaktiviteter i mindre grad än kvinnor utan barn. Däremot upptog 

hushållsaktiviteter betydligt större del av mödrarnas tid (ibid.). I författarans resultat 

framkom liknande upplevelser i form av att föräldrarna kände att de behövde prata mer 

med varandra för att vardagen skulle rymma aktiviter för dem båda. 

Tidsaspekten var en avgörande faktor för föräldrarna till att inte utöva fysisk aktivitet i 

den utsträckning de kände att de behövde för att må bra. Deras val att prioritera bort 

fysisk aktivitet i dess tidigare utformning var alltså ett medvetet val. Föräldrarna uppgav 

att deras aktivitetsnivå var lägre nu. De hade för avsikt att ta upp delar av sin forna 

aktivitet så fort barnen blev äldre och mer självständiga. Emellertid visar en studie av 

Hull et al. (2010) att föräldrar som minskat sin fysiska aktivitetsnivå på grund av 

föräldraskapet inte verkade komma tillbaka till sin tidigare fysiska aktivitetsnivå. 

Studien jämförde vuxna utan barn och vuxna med barn och deras aktivitetsmönster 

(ibid.). Studien stärker även författarnas resultat då den påvisar att den mest 

framträdande anledningen till minskat utövande av fysisk aktivitet var tidsbrist. Hull et 

al. (2010) beskriver att brist på tid kunde uppstå till följd av att människors åtaganden 

och ansvar ökade. I deras studie framkom att föräldraskapet påverkade den fysiska 

aktiviteten mer än att till exempel gifta sig. Orsaker till att föräldraskapet resulterade i 

minskad aktivitet utgjordes av dels det ökade ansvaret och dels den tid som barnen tog i 

anspråk. Föräldraskapet innebar också att föräldrar prioriterade barnen istället för sig 

själva (ibid.).  

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde det svårare att utöva fysisk aktivitet på 

egen hand ju yngre barn de hade. Det visade även en studie genomförd av Adamo, 

Langlois, Brett och Colley (2012). Där framkom att föräldrar som hade barn under sex 

år ägnade mindre tid åt fysisk aktivitet än de som hade barn som var äldre och därmed 

mer oberoende. I studien framkom att föräldrar inte nådde upp till rekommendationerna 

avseende fysisk aktivitet inte enbart på grund av att de hade barn eller på grund av 

antalet barn. Studien belyste att det snarare var åldern på föräldrarnas yngsta barn som 

var avgörande (ibid.). 

I studien framkom att föräldrarna upplevde att de påverkats av och såg sina föräldrar 

som förebilder till att prova på olika aktiviter som barn. I aktiviterna i barndomen ingick 

utevistelse i hög grad. Föräldrarna beskrev att de ville föra vidare det förhållningssättet 

till sina barn. Gustafson och Rhodes (2006) beskrev i sin granskningsartikel föräldrars 

fysiska aktivitet och förhållandet till barns och ungdomars fysiska aktivitet. De visade 

på att det förelåg ett positivt samband mellan föräldrars stöttning och barns 
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aktivitetsnivå. De beskrev att föräldrars fysiska aktivietsmönster generellt ansågs vara 

en av de mest betydelsefulla anledningarna för barns fysiska aktivitetsmönster. 

Föräldrar ansågs inte enbart vara förebilder utan också vara de som introducerarde sina 

barn i nya aktiviteter (ibid).  

Fummeler et al. (2011) visade att föräldrar hade ett stort inflytande på sina barns fysiska 

aktivitet. Dels genom genetisk påverkan men också avseende det sociala lärandet. 

Utifrån det sociala lärandet ansågs föräldrar utgöra förebilder för sina barn. De hade 

även möjlighet till att stötta dem genom att ta dem till aktiviteter där barnen kunde 

utöva fysisk aktivitet. Studien stödjer ide´n om att ökad aktivitet hos barnen kan uppnås 

genom att öka den fysiska aktiviteten hos hela familjen, detta inkluderade båda 

föräldrarna. Slutsatsen var att  familjebaserade interventioner var att rekommendera 

(ibid.). 

Fysisk inaktivitet var något som föräldrarna berörde och då var det i huvudsak de 

psykiska effekterna som föräldrarna kände av. Det kan bero på att föräldrarna i det 

skede som de nu befinner sig i inte tänker på riskerna med inaktivitet. Detta för att 

följdsjukdomar  som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes vanligtvis uppkommer senare i 

livet. Därför anser författarna det vara av stor betydelse att arbeta förebyggande med 

föräldrar angående fysisk aktivitet och påverka deras hälsa på lång sikt. Sjögren et al. 

(2011) menar att för att utveckla effektiva hälsofrämjande riktlinjer är det nödvändigt att 

känna till vad som påverkar föräldrars fysiska aktivitetsutövande (ibid). Det har därför 

varit värdefullt för författarna att få inblick i föräldrarnas relation till fysisk aktivitet. 

Det har gett författarna en djupare förståelse för vad som motiverar och inspirerar till 

föräldrars fysiska aktivitet.  

 

Kliniska implikationer 

Föräldrarna i studien gick alla till BVC och hade där en pågående kontinuerlig kontakt. 

Genom att förespråka vikten av aktiva vanor ur ett familjeperspektiv skulle 

distriktssköterskor på BVC ha möjlighet att öka föräldrars medvetenhet om de 

hälsobringande effekter som ett fysiskt aktivitetsutövande medför. Det skulle medföra 

en långsiktig investering i föräldrars egen hälsa samt för barnens framtida vanor och 

hälsoutveckling. Författarna föreslår att fysisk aktivitet som samtalsområde borde bli 

mer framträdande i barnhälsovårdens basprogram. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Författarna till studien föreslår att med tanke på de vinster som fysisk aktivitet har både 

fysiska och psykiska borde forskning inrikta sig på stöttande rådgivning som kan vara 

till hjälp för föräldrar med yngre barn till att etablera eller ta upp en fysiskt aktiv livsstil. 

Inte enbart för sin egen skull utan också för att föregå med gott exempel för nästa 

generation. Det skulle också vara värdefullt att få kunskap om relationen till fysisk 

aktivitet från ensamstående föräldrar och föräldrar från andra kulturer. De utgör  

betydande grupper på BVC idag. 
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Slutsatser 

Vad författarna visste sedan tidigare 

 Regelbunden fysisk aktivitet främjar både psykisk och fysisk hälsa. 

 Det kan vara svårt att kombinera föräldraskap med rekommendationerna för 

mängden fysisk aktivitet. 

 Fysisk inaktivitet är ett växande folkhälsoproblem. 

 

Vad studien kommit fram till 

 Föräldrar använder sig ofta av fysisk aktivitet för att bättre hantera en stressfylld 

vardag. 

 Det finns en stark vilja hos föräldrar att föra vidare aktiva vanor till sina barn. 

 Utevistelse och tillgång till stimulerande och säkra miljöer medför fysisk 

aktivitet och därmed välbefinnande för hela familjen. 

 Föräldraskapet innebär förändring av föräldrarnas fysiska aktivitet. Föräldrarna 

anpassar sig till de nya förutsättningarna på ett naturligt sätt. 

 Otillräcklig fysisk aktivitet medförde att föräldrarna kände sig ur balans, både 

psykiskt och fysiskt.  

 Föräldrar med små barn hade svårare att hinna med att vara fysiskt aktiva då 

omsorgen om barnen upptog stor del av föräldrarnas tillvaro. 
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Informationsbrev till verksamhetschef  

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Lotta Svensson och Kajsa Vildvik. Vi läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om föräldrars fysiska aktivitetsvanor. 

Idag är det vedertaget att fysisk aktivitet är en av förutsättningarna för att motverka 

utvecklingen av olika sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, bröst- 

och coloncancer och psykisk ohälsa. Trots det är stora delar av befolkningen 

otillräckligt aktiva och löper därmed risk för att utveckla ovan nämnda sjukdomar. 

Föräldrar träffar distriktssköterskor på BVC genom barnhälsovårdens basprogram. I 

distriktssköterskans profession ingår att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Studiens resultat skulle kunna ligga till grund för distriktssköterskor i BVC- 

verksamheten och deras arbete med att stötta och motivera föräldrar i att upprätthålla, 

alternativt öka sin fysiska aktivitetsnivå. Distriktssköterskor har i BVC-verksamheten 

stora möjligheter att ge råd och stötta föräldrar till aktiva vanor och kan därigenom bidra 

till goda levnadsvanor för familjen. Målet är att fysisk aktivitet i framtiden, får en 

vedertagen plats i föräldrautbildningen på liknande sätt som kosten och goda matvanor 

har idag.  

 

Datainsamlingen kommer att ske genom öppna, bandade intervjuer med föräldrar till 

barn mellan 8 månader och 6 år. Tid och plats för intervjuerna bestäms i samråd mellan 

informant och intervjuare och intervjuerna beräknas pågå veckorna 39-41. Vi kommer 

att använda oss av kvalitativ innehållsanalys som metod för att bearbeta resultatet. Vår 

förfrågan är om informationsbrev och samtyckesblankett till informanterna kan lämnas 

till föräldrarna av BVC-sköterskor i er verksamhet. Det totala antalet intervjuer kommer 

att uppgå till åtta och vår förhoppning är att två till tre informanter kan medverka från 

ert upptagningsområde. Deltagandet i studien är helt frivilligt och informanten kan när 

som helst avbryta utan att ange orsak. Informationsmaterialet kommer att avidentifieras 

och behandlas konfidentiellt. Vi kommer att ta kontakt med er inom kort för att få svar 

på vår förfrågan. Vi handleds i examensarbetet av Annikki Jonsson.  

 

Hälsningar  
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Lotta Svensson  Kajsa Vildvik 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-post:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Tfn: xxxxxxxxxxx   Tfn: xxxxxxxxxxxxxx  

 

 

Handledare: Annikki Jonsson 

Titel: Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås           E-post: annikki.jonsson@hb.se 

   

 

Godkännande  

Undertecknande verksamhetschef godkänner härmed att Lotta Svensson och Kajsa 

Vildvik genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

 Ort/datum  

 

 

 

_______________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  
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Informationsbrev till distriktssköterskor i BVC-verksamheten  

 
Vi är två sjuksköterskor som heter Lotta Svensson och Kajsa Vildvik. Vi läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om föräldrars fysiska aktivitetsvanor. 

Studiens resultat skulle kunna ligga till grund för distriktssköterskor i BVC- 

verksamheten och deras arbete med att stötta och motivera familjen i att upprätthålla, 

alternativt öka sin fysiska aktivitetsnivå. Föräldrar träffar distriktssköterskor på BVC 

genom barnhälsovårdens basprogram. Distriktssköterskor har i BVC-verksamheten 

stora möjligheter till att ge råd och stötta föräldrar och därigenom bidra till flera 

generationers aktiva levnadsvanor. 

 

Datainsamlingen kommer att ske genom öppna, bandade intervjuer med föräldrar till 

barn mellan 8 månader och 6 år. Tid och plats för intervjuerna bestäms i samråd mellan 

informant och intervjuare. Vi kommer att använda oss av kvalitativ innehållsanalys som 

metod. Skulle ni vilja hjälpa oss med att tillfråga föräldrar och lämna ut 

informationsbrev till de som är villiga att delta? Det totala antalet intervjuer kommer att 

uppgå till åtta och vår förhoppning är att två till tre informanter kan medverka från ert 

upptagningsområde. Deltagandet i studien är helt frivilligt och informanten kan när som 

helst avbryta utan att ange orsak. Informationsmaterialet kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt.  

Vi kommer att ta kontakt med er inom kort för att få svar på vår förfrågan. Vi handleds i 

examensarbetet av Annikki Jonsson.  

 

Hälsningar  

 

Lotta Svensson   Kajsa Vildvik 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tfn: xxxxxxxxxxxxxx   Tfn: xxxxxxxxxxxxxx  

 

Handledare: Annikki Jonsson 

Titel: Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: annikki.jonsson@hb.se 

mailto:annikki.jonsson@hb.se
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Informationsbrev till föräldrar som vill medverka i vår studie  
 

Vi är två sjuksköterskor som heter Lotta Svensson och Kajsa Vildvik. Vi studerar till 

distriktssköterskor på Högskolan i Borås. Som en del utbildningen skriver vi en 

magisteruppsats. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att få inblick i föräldrars fysiska aktivitetsvanor. 

Studiens resultat skulle kunna ligga till grund för distriktssköterskor i BVC- 

verksamheten och deras arbete med att stötta och motivera familjen i att upprätthålla, 

alternativt öka sin fysiska aktivitetsnivå. Föräldrar träffar distriktssköterskor på BVC 

genom barnhälsovårdens basprogram. Distriktssköterskor har i BVC-verksamheten 

stora möjligheter till att ge råd och stötta föräldrar och därigenom bidra till flera 

generationers aktiva levnadsvanor. 

 

Vi vänder oss till dig som är förälder och har minst ett barn under sex år. Vi kommer att 

göra bandade intervjuer som beräknas ta 30- 60 minuter. Tid och plats för intervjun 

bestäms i samråd med dig. Du medverkar i studien helt frivilligt och du kan när som 

helst avbryta utan att ange orsak. Informationsmaterialet kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

dina uppgifter. Vi kommer att ta kontakt med dig i slutet av vecka 38 för att få svar på 

vår förfrågan. Vi handleds i examensarbetet av Annikki Jonsson, universitetslektor vid 

Högskolan i Borås.  

Om du undrar över något och vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa 

eller skicka e-post till oss. 

 

Hälsningar  

 

Lotta Svensson  Kajsa Vildvik 

   

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Tfn: xxxxxxxxxxxxxx   Tfn: xxxxxxxxxxxxxx 
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Intervjuguide 

 
Ramfakta 

Ålder? 

Hur många barn har du? 

Hur gamla är barnen? 

 

Inledningsfråga 

Vad har du för relation till fysisk aktivitet? 

 

Temaområden 

Fysisk aktivitet i vardagen. 

Betydelse av fysisk aktivitet som förälder. 

BVC och fysisk aktivitet. 

Motivation till aktiva vanor. 

 

Uppföljande frågor: 

Kan du berätta mer om det? 

På vilket sätt har det betydelse för dig? 

Hur menar du då?  

Berätta mer, hur var det? 

Kan du utveckla…. 
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Informerat samtycke 

 
Jag har läst och förstått informationsbrevet och har även fått muntlig information om 
studien. Jag är medveten om att min medverkan i studien är frivillig och att jag när som 
helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva lämna någon förklaring. Jag är 
medveten om att mina personliga uppgifter behandlas konfidentiellt, det vill säga att 
ingen obehörig kommer att kunna ta del av mina uppgifter.  

Jag samtycker härmed till att delta i studien. 

Ort och datum:_______________________________________________ 

Namnteckning:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________  

 

 


