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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka livssituationen och 

erfarenheterna hos familjer med fysiskt inaktiva barn, samt kartlägga hur förändringsbenägna 

familjerna var, med avseende på ökning av den fysiska aktiviteten. Vidare var syftet att 

undersöka familjernas inställning till beteendeförändringen och deras förväntningar på 

ISFAB-projektet. Frågeställningarna var: Hur ser familjernas livssituation och erfarenheter 

ut? Vilka förväntningar har familjerna på ISFAB-projektet? Hur förändringsbenägna är 

familjerna? Vilka möjligheter och hinder ser familjen med avseende på 

beteendeförändringen? 

Metod Denna studie är en liten del av ett större forskningsprojekt vars titel är 

Interventionsstudie för ökad fysisk aktivitet riktad mot normalviktiga och överviktiga inaktiva 

barn, vilket vi valt att förkorta ISFAB-projektet. Författarna till denna uppsats hade under 

ISFAB-projektet rollen som livsstilscoach för fyra familjer i Stockholm. Som 

datainsamlingsmetod för den här studien användes ett motiverande samtal med varje familj.  

Samtalen behandlade familjernas förväntningar på projektet och vilka möjligheter och hinder 

man såg mot en beteendeförändring. Förändringsberedskapen bedömdes med hjälp av en 

visuell analog skala (VAS) och den transteoretiska modellen (TTM).  

Resultat Gemensamt för familjerna var att de hade förväntningar på att ISFAB-projektet 

skulle ge dem ny inspiration och nya idéer till vad familjen kan göra tillsammans, samt att få 

hjälp att ändra sin livsstil och hitta nya lösningar till hur de kan integrera mer fysisk aktivitet i 

vardagen. Familjerna skattade sin förändringsberedskap som medelhög till hög på VAS-

skalan. Enligt vår bedömning befann sig samtliga barn i förberedelsestadiet i den 

transteoretiska modellen. Föräldrarna befann sig i förberedelsestadiet eller begrundarstadiet. 

En av de mest positiva möjligheterna med ökad fysisk aktivitet tyckte familjerna var att det är 

roligt att röra på sig och de hade en positiv inställning till fysisk aktivitet. I vår studie verkade 

barnen vilja ägna sig mer åt fysisk aktivitet, men de var beroende av sina föräldrar och deras 

prioriteringar, vad gäller tid, pengar och aktiviteter. 

Slutsats Anmärkningsvärt är att familjerna, trots barnens inaktivitet, upplever att de har en 

hög beredskap för förändring. Problemet verkar ligga i att barnen under övrig fritid, då de inte 

är på en organiserad aktivitet, är alldeles för stillasittande framför TV eller datorn, samt att de 

i stor utsträckning åker buss eller får skjuts till och från skolan och övriga aktiviteter. Vi drar 

slutsatsen att egentligen behöver dessa barn inte nödvändigtvis fler fasta organiserade 

aktiviteter i veckan, utan istället mer vardagsmotion och mindre stillasittande tid hemma. 



Abstract 

Aim The aim of this study was to study the life situation and experiences in families with 

physically inactive children, and to describe the tendency to change regarding increasing their 

physical activity. Furthermore the aim was to investigate the Families’ attitudes towards 

behavioural change and their expectations on the ISFAB-project. The aim was to answer the 

following questions: How does the Families’ life situations and experiences appear? What 

expectations does the Family have on the ISFAB-project? How important is it for the Family 

to change its behaviour towards being more physically active? How strong is the Families’ 

tendency to change? Which possibilities and barriers does the Family see regarding 

behavioural change? 

Method This study is a smaller part of a bigger intervention study called the ISFAB-project. 

The authors of this essay were lifestyle coaches during the ISFAB-project for four families 

living in Stockholm, Sweden. As data collection method for this study a Motivational 

Interview (MI) with each Family was used. The MI:s dealt with the Families expectations on 

the project, which possibilities and barriers the Families saw regarding a behavioural change. 

The tendency to change was assessed by using a visual analogue scale (VAS) and the 

transtheoretical model (TTM). 

Result The families’ expectations on the ISFAB-project were that it would give them new 

inspiration and ideas for what the family could do together, furthermore to get help to change 

their lifestyle and to find new solutions how to integrate more physical activity in their daily 

life. The families estimated their tendency to change as medium high to high on the VAS. 

According to our assessment the children in this study were in the preparation stage in the 

TTM. The parents were in the preparation or the contemplation stage. The most positive 

possibility with increased physical activity for the families were found to be that it is fun to 

exercise and they had a positive attitude towards physical activity. In our study the children 

wants to increase their physical activity, but they are depending on their parents’ priorities, 

regarding time, money and activities. 

Conclusion Remarkable is that even tough the children are physical inactive, the families in 

this study estimate their tendency to change as relatively high. The problem seems to be 

during the children’s spare time, when they are not occupied with an organised activity, their 

lifestyle is far too sedentary. Our conclusion is that these children do not necessarily need 

more organised activities, instead they need more everyday exercise and less sitting at home 

in front of the TV and the computer. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 
”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för 

sjukdom”, Edward Stanley, 1826-1893. 

 

Intresset för att utföra denna studie väcktes en kulen novembereftermiddag då Örjan Ekblom 

presenterade ISFAB-projektet för oss. Det är för oss av stor betydelse att få vara med i en 

interventionsstudie (ISFAB-projektet) där barn, vilka vi anser vara vår framtid, är i fokus. 

Med tanke på vårt blivande yrke som hälsopedagoger är vårt deltagande i projektet en positiv 

erfarenhet, då vi får möjlighet att genomföra motiverande samtal och att ha rollen som 

livsstilscoach. Då större delen av vår utbildning har haft fokus på den vuxna individen är det 

för oss betydelsefullt att även få möjligheten att arbeta med barn. I och med vårt deltagande i 

ISFAB-projektet, såg vi möjligheten att här integrera vår egen studie. 

 

Kunskapen om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan växer snabbt och enligt en WHO-

undersökning från 2002 är fysisk inaktivitet en av de tio viktigaste orsakerna till ohälsa i 

välden.1 

 

Vardagskraven på fysisk aktivitet i vårt samhälle blir allt mindre, bland annat beroende på 

transporter till och från skola och arbete, där man tidigare kanske promenerade eller cyklade. 

En annan bidragande faktor till att den fysiska aktiviteten minskar kan vara ökad otrygghet i 

samhället, man vågar inte låta barnen vara ute och leka i samma utsträckning som tidigare.2 3 

Man har i en studie även sett att föräldrar i större utsträckning uppmuntrar sina barn till de 

fysiska aktiviteter som sker i en säker omgivning, är lättillgängliga och även kan passa övriga 

                                                 
1 WHO, Dr Giuseppe Annunziata <gia@who.dk> Health action, “Move for health”, world health day, 2002-04-
07 < http://www.euro.who.int/document/EHA/Haalb04and052002.pdf> (Acc. 2007-02-06).  
2 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut, rapport nr. 2003:44, FYSS – Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 103. 
3 S. Allender, G. Cowburn, C. Foster, “Understanding participation in sport and physical activity among children 
and adults: a review of qualitative studies”, Health education research, 21 (2006:6, Dec), s. 826-829. 
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familjemedlemmar. 4 Vidare främjar en boendemiljö med närhet till parker och grönområden 

en ökad fysisk aktivitet.5 

 

Vidare fann man även att föräldrarna spelar en betydande roll i att göra det möjligt för barnen 

att utöva fysisk aktivitet, detta tillsammans med den grad av glädje barnen upplever under den 

fysiska aktiviteten var avgörande för barnens aktivitetsnivå.6 

 

Den fysiska aktiviteten har under de senaste decennierna minskat bland barn och ungdomar, 

vilket är oroande, då detta kan leda till hälsoproblem redan under uppväxten och/eller i vuxen 

ålder. Den största nedgången i fysisk aktivitet sker mellan tolv och 18 års ålder, och den är 

starkare för flickor än för pojkar. Andelen barn och ungdomar som tittar på TV och använder 

datorn mer än fyra timmar per dag ökar med åldern.7 8 I en undersökning såg man att svenska 

barn i genomsnitt ägnar två timmar och 40 minuter åt TV- och videotittande, samt omkring 40 

minuter åt datorspelande per dag.9 

 

Under American College of Sport Medicine kongress i Colorado 2006 spekulerades det om att 

”nästa amerikanska generation kan vara den första som lever kortare än sina föräldrar”, till 

följd av den ökade fysiska inaktiviteten, typ 2-diabetes- och fetmautbredningen.10  

 

Med detta som bakgrund anser vi att det är av stort intresse att undersöka livssituationen och 

erfarenheterna hos familjer med fysiskt inaktiva barn, samt att kartlägga hur 

förändringsbenägna familjerna är, med avseende på ökning av den fysiska aktiviteten. Detta 

för att få vetskap om vilka hinder och möjligheter familjerna ser, för att lättare kunna göra 

insatser och interventioner för ökad fysisk aktivitet.  

 

Det finns studier som antyder att variationen i fysisk aktivitet ligger hos barnet och inte i 

omgivningen, men det finns även studier som antyder motsatsen. Vi tror att sanningen ligger 

                                                 
4 Ibid., s. 826-835. 
5 LH. Epstein, S. Raja, SS. Gold, RA. Paluch, Y. Pak, JN. Roemmich, “Reducing sedentary behaviour: The 
relationship between park areas and the physical activity of youth”, Psychological science, 17(2006:8, Aug), 
s.654-659. 
6 Allender., s. 826-835.  
7 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, FYSS, s. 103. 
8 Mia Danielson, Statens folkhälsoinstitut, rapport nr. 2006:10, Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 – 
grundrapport, (Kalmar: Statens folkhälsoinstitut, 2006), s. 6. 
9 U. Johnsson-Smaragdi, L. d´Haenens, F. Knotz, U. Hasebrink, ”Patterns of old and new media use among 
young people in Flanders, Germany and Sweden”, European Journal of communication, 13 (1998:4), s. 479-501. 
10 Mats Börjesson, “Oro över utbredd fetma och fysisk inaktivitet”, Svensk idrottsmedicin, (2006:4), s. 15, 17. 
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någonstans mittemellan; att barnets egna intressen, kompisarnas intressen, föräldrarnas stöd, 

engagemang och livsstil, samt socioekonomisk tillhörighet har betydelse för barnets fysiska 

aktivitetsnivå. 

 

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Begrepp och definitioner 

 

1.2.1.1 Motiverande samtal 

 

Den amerikanske psykologen och professorn Willian R Miller utvecklade på 1980-talet en 

metod som kom att kallas motiverande samtal (eng. Motivational Interviewing, MI alternativt 

Adapted Motivational Interviewing, AMI). Millers erfarenheter av praktiskt arbete med 

missbruksproblem utifrån kognitiv beteendeterapi lade grunden för en fortsatt utveckling av 

samtalsmetodiken.11 Motiverande samtal används som professionell samtalsmetod framför allt 

inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och olika rehabiliteringsverksamheter, samt i 

hälsofrämjande arbete. Samtalsmetodiken är även möjlig att tillämpa i olika typer av grupper, 

exempelvis familjer. Motiverande samtal utgår ifrån att beteendeförändringar påverkas mer av 

individens egen inre motivation än av information, och metodiken kan ses som en form av 

guidning, i motsats till andra metoder där man istället fokuserar på rådgivning och 

övertalning.12 13 Målet med motiverande samtal är att öka viljan till beteendeförändring och 

tydliggöra ambivalensen, samt underlätta för beslut utifrån den transteoretiska modellen. 

Individens autonomi är av stor vikt i samtalet, som har sin utgångspunkt i individens 

värderingar, erfarenheter och prioriteringar i förhållande till den beteendeförändring som kan 

vara aktuell. Individens attityder är viktiga samt att möta individen där hon just nu befinner 

sig. Individernas olika grad av förändringsbenägenhet är betydande i det motiverande 

samtalet. I samtalen är det vidare viktigt att livsstilscoachen visar empati, undviker 

argumentation, samt uppmuntrar och stödjer individens självtillit. Upplevd grad av självtillit 

är ofta avgörande för att avancera från förberedelsestadiet till handlingsstadiet i den 

                                                 
11 William R. Miller, Stephen Rollnick, Motivational interviewing – preparing people for change, 2 uppl. (New 
York: Guilford publications, Inc., 2002), s. vi, xiv, xvi.  
12 Tom Barth, Christina Näsholm, Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes 
egna villkor, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 9. 
13 Miller, s. 33-42.  
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transteoretiska modellen. Självtillit är tron på den egna förmågan att utföra en uppgift, en 

förändring eller en utmaning. Livsstilscoachen utgår under samtalet ifrån att individen har 

eller själv kan skaffa sig de färdigheter som krävs för en beteendeförändring.14 15 16 17 

 

1.2.1.2 VAS, Visuell Analog Skala 

 

VAS är en skattningsskala som, istället för verbala eller numeriska svarsalternativ, utgörs av 

en grafisk skala där vanligen endast skalans ändpunkter är etiketterade. Exempel: Hur fort äter 

du din middagsmat? Sätt ett kryss som stämmer med din uppfattning.18 

 

Långsamt ________________________ Snabbt 19 

 

VAS-skalan består ofta av en 100 mm rät linje som kan graderas med siffrorna 0 – 10, och 

utifrån detta kan individens självskattade uppfattning kvantitativt utvärderas.20 21 

VAS-skalan används traditionellt för bland annat skattning av smärta och hälsa, men i 

dagsläget även i olika terapeutiska sammanhang, så som motiverande samtal. VAS-skalan är 

en etablerad och validerad metod för att mäta subjektiv, självrapporterad hälsa och har visat 

sig vara bra, då det är ett enkelt och kostnadseffektivt instrument för att mäta individers 

subjektiva uppfattningar.22 23 24 I motiverande samtal kan VAS-skalan användas för 

skattningar av förändringsberedskap, t ex beslutsamhet. Förändringsberedskap kan ses som ett 

kontinuum där individen kan röra sig fram och tillbaka längs kontinuumet, beroende på den 

egna uppfattningen, de yttre förhållandena och egenskaperna i relationen mellan individen 

och hälsovägledare.25 

                                                 
14 Ibid., s. 5-6, 33-42, 52-55, 112-115. 
15 Barth, s. 9, 32. 
16 Ken Resnicow, Rachel Davis, Stephen Rollnick, ”Motivational Interviewing for pediatric obesity: Conceptual 
issues and evidence review”, Journal of the American dietetic association, 106 (2006:12), s. 2024-2033. 
17 Staffan Hultgren, rapport vid GIH, Stockholm, Rörelseidentitet – Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, 
(Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2006), s. 57. 
18 Urban Janlert, Folkhälsovetenskapligt lexikon, (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 19. 
19 Ibid., s. 19. 
20 RN. Jamison, RH. Gracely, SA. Raymond, JG. Levine, B. Marino, TJ. Herrmann, M. Daly, D. Fram, NP. 
Katz, ”Comparative study of electronic vs. paper VAS ratings: randomized, crossover trial using health 
volunteers”, Pain, 99 (2002:1-2, sep), s. 341-342. 
21 Miller, s. 53, 113-114. 
22 Tomas Faresjö, Ingemar Åkerlind, Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i 
tvärvetenskaplig belysning, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 90-92. 
23 Peter Hassmèn, Nathalie Hassmén, Johan Plate, Idrottspsykologi, (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 279. 
24 Jamison, s. 341-342. 
25 Barth, s. 80-81. 
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1.2.1.3 Transteoretiska modellen 

 

Vid livsstilsförändringar används ofta en stadieorienterad modell för att beskriva 

förändringsprocessen. Stadierna kan beskrivas som en spiral eller en trappa, detta för att 

visualisera processen och för att tydliggöra att man är olika motiverad beroende på var i 

spiralen eller trappan man befinner sig.26 

 

Den transteoretiska modellen bygger på att man har identifierat en rad förändringsstadier. 

Beteendeförändringarna beskrivs som en rad processer man måste ta sig igenom på väg mot 

målet att förändra ett beteende. De sex förändringsstadierna är: 27 28 

 

1. Förnekelsestadiet (eng. precontemplation) – där individen inte erkänner ett existerande 

problem och inte funderar på att göra en beteendeförändring. Förnekelse är ett stabilt 

stadium, eftersom individen inte har några planer på att göra någon förändring inom 

överskådlig framtid. 

2. Begrundarstadiet (eng. contemplation) – där individen accepterar problemet, funderar 

på att göra en beteendeförändring och försöker förstärka sin motivation, men saknar 

fortfarande en genuin förståelse för problemet. 

3. Förberedelsestadiet (eng. preparation) – där individen planerar för att göra en 

beteendeförändring inom snar framtid, samt ser fler fördelar än nackdelar med 

beteendeförändringen. För att vara framgångsrik i detta stadium, skall man prioritera 

beteendeförändringen och ha ett startdatum. 

4. Handlingsstadiet (eng. action) – där individen aktivt har påbörjat och upprätthåller 

beteendeförändringen. Handlingsstadiet representerar endast starten på den aktiva 

förändringen, och det är av stor vikt att individen i detta kritiska skede får stöd, då 

risken för återfall är som störst i detta stadium. 

5. Vidmakthållande (eng. maintenance) – där individen fortsätter att upprätthålla det nya 

beteendet och undviker återfall. Individen har i detta stadium bibehållit sin nya vana i 

mer än sex månader. I detta stadium har individen lärt sig hantera oförutsedda 

situationer, som han leda till återfall. Risken för återfall är således mindre här. 

                                                 
26 JO. Prochaska, JC. Norcross, CC. DiClemente, Changing for good – A revolutionary six-stage program for 
overcoming bad habits and moving your life positively forward, (Quill: HarperCollins Publishers Inc., 2002), s. 
47-50. 
27 Ibid., s. 38-46. 
28 Johan Faskunger, Motivation för motion – hälsovägledning steg för steg, (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 
2004), s. 23, 54-55, 70-71, 94-95, 117-118, 132-134.  
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6. Varaktig förändring (eng. termination) – där individen har en stark tilltro till den egna 

förmågan att upprätthålla beteendet, vad som än händer. 29 30 

 

I viss litteratur använder man sig endast av de fem första stadierna, då det sjätte stadiet är av 

mindre intresse i ett förändringsarbete, eftersom man i detta stadium har uppnått en varaktig 

förändring med hög tilltro till den egna förmågan att bibehålla det nya beteendet. Dessutom är 

det sjätte stadiet relativt outforskat.31  

 

Ett vanligt problem vid livsstilsförändringar är återfall, då individen återvänder till ett tidigare 

stadium i den transteoretiska modellen. Vid ett återfall är det av stor vikt att livsstilscoachen 

tydliggör för individen att ett återfall inte skall ses som ett fatalt misslyckande med 

beteendeförändringen.32 

 

1.2.2 Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 

 

De finns en rad positiva fysiologiska effekter av fysisk aktivitet, varav en del av effekterna är 

kortvariga, till exempel: 33 

 

 ökad syreupptagningsförmåga 

 förbättrad blodfettsammansättning 

 stärkt immunförsvar 

 positiva förändringar i kroppens hormonsystem (påverkan på bl a stresshormoner och 

hormoner för det allmänna välbefinnandet) 34 

 

Det finns även långsiktiga positiva effekter av fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv under 

uppväxtåren påverkar bland annat skelettstorleken och bentätheten positivt, vilket kan ge 

effekter även senare i livet då en hög bentäthet minskar risken för frakturer hos vuxna. 35 

Vidare har man påvisat att ett aktivt leverne under ungdomsåren leder till en ökad 

                                                 
29 Prochaska, s. 38-46. 
30 Faskunger, s. 23, 54-55, 70-71, 94-95, 117-118, 132-134.  
31 Hultgren, s. 16. 
32 Prochaska, s. 222-225. 
33 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, FYSS, s. 16, 19, 22, 26-28. 
34 Ibid., s. 26-27. 
35 Ibid., s. 20-21. 
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insulinkänslighet.36 37 I en kohort studie som sträcker sig över 8 år studerade man 21 925 män 

i åldrarna 30 – 83 år. Studiens resultat visar att otränade smala män hade dubbelt så hög 

dödlighet, jämfört med vältränade smala män. Otränade smala män hade även högre dödlighet 

än överviktiga vältränade män. Studien drar slutsatsen att det viktigaste för att bibehålla en 

god hälsa är inte hur mycket man väger, utan graden av fysisk aktivitet.38 

1.2.3 Psykologiska effekter av fysisk aktivitet  

 

För barn och ungdomar finns ett tydligt samband mellan utövandet av regelbunden fysisk 

aktivitet och psykisk hälsa, främst genom en ökad självkänsla och självuppfattning.39 Vid en 

beteendeförändring mot ett mer fysiskt aktivt liv har man observerat att den totala 

självkänslan kan förbättras.40 Man kan även uppnå en ökad positiv kroppsuppfattning med 

hjälp av fysiskt aktivitet.41 Vidare har man sett att ängslan, oro och ångest reduceras direkt 

efter avslutad fysisk aktivitet, även upplevd stress och känslor av aggression och ilska 

reduceras. En av de starkare drivkrafterna för de som en gång etablerat en motionsvana är den 

förhöjda känslan av allmänt psykiskt välbefinnande, vilket är förklaring till att de fortsätter 

motionera.42 43 

 

1.2.4 Rekommendationer för barn och ungdomar vad gäller fysisk aktivitet 

 

I boken FYSS finns det specifika rekommendationer för barn och ungdomar vad gäller 

konditions- och styrketräning. För barn bör konditionsträningen bestå av lek och träning där 

man ofta växlar mellan olika typer av aktivteter. Styrketräning med vikter bör undvikas tills 

                                                 
36 KH. Schmitz, DR. Jacobs Jr, C-P. Hong, J. Steinberger, A. Moran, AR. Sinaiko, “Association of physical 
activity with insulin sensitivity in children”, International journal of obesity, 26 (2002:10, Oct), s. 1310-1316. 
37 L. Myers, PK. Strikmiller, LS. Webber, GS. Berenson, ”Physical and sedentary activity in school children 
grades 5-8: the Bogalusa heart study”, Medicine and science in sports and exercise, 28 (1996:7, Jul), s. 852. 
38 CD. Lee, SN. Blair, AS. Jackson, “Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-cause and 
cardiovascular disease mortality in men”, American journal of clinical nutrition, 69 (1999), 373-380. 
39 F. Rasmussen, M. Eriksson, C. Bokedal, L. Schäfer Elinder, Compass. Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt, 
självkänsla bland ungdommar, (Stockholm; Statens folkhälsoinstitut, R 2004:1), s. 10-11. 
40 JC. Spence, KR. McGannon, P. Poon, “The effect of exercise on global self-esteem: A quantitative review”, 
Journal of sport and exercise psychology, 27 (2005:3, Sep), s. 311-334. 
41 HA. Hausenblas, EA. Fallon, ”Exercise and body-image: a meta-analysis”, Psychology & health, 21 (2006:1, 
Feb), s. 33-47. 
42 CB. Taylor, JF. Sallis, R. Needle, “The relation of physical activity and exercise to mental health”, Public 
health reports, 100 (1985:2, Mar-Apr), s. 195-202. 
43 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, FYSS, s. 107. 
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tillväxtspurten är över, vilket för flickor brukar vara vid 15 - 16 års ålder och för pojkar vid 17 

- 19 år.44  

 

Livsmedelsverket rekommenderar minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag för barn och 

ungdomar. Aktiviteterna kan delas upp i kortare intervaller under dagen. Aktiviteterna bör 

vara så varierande som möjligt för att ge barnen optimala möjligheter att utveckla alla former 

av fysisk förmåga inklusive hjärt-lungkapacitet, muskelstyrka, flexibilitet, snabbhet, rörlighet, 

reaktionsförmåga och koordination.45 Vi anser att FYSS: ens och Livsmedelsverkets 

rekommendation är rimliga som minimigräns för barn och ungdomar, även om det vore 

önskvärt med betydligt högre rekommendationer. 

 

1.2.5 Hinder och möjligheter med fysisk aktivitet 

 

I en metastudie har man granskat 24 studier om barn och vuxnas upplevelser av hinder och 

möjligheter till fysisk aktivitet. De mest betydande faktorerna som ledde till ökad vilja att 

delta i fysisk aktivitet var den sociala kontakten, att bibehålla kroppsvikten, samt glädjen av 

att vara fysiskt aktiv. Hos unga flickor var motivationen framför allt att behålla en slank 

kropp. Bland hindren mot fysisk aktivitet fann man bland annat att det aktivitetsspecifika 

självförtroendet var av stor betydelse, men även att visa upp sin otränade kropp inför andra 

människor.46  

 

I en studie där man kartlade bestämningsfaktorer relaterade till fysisk aktivitet hos barn och 

deras föräldrar, har man kommit fram till att graden av fysisk aktivitet hos barn troligen beror 

på en kombination av följande faktorer; inställning till fysisk aktivitet, lektioner och tävling i 

fysisk aktivitet, trötthet och att bli svettig, samt vilken kroppsuppfattning och självbild man 

har. Motsvarande bestämningsfaktorer hos föräldrarna, som kan påverka barnens fysiska 

aktivitet, var en kombination av följande faktorer; inställning till TV, videospel och dator, 

upplevelse av säkerhet vid utomhuslek, uppmuntran, gemensam lek och utövande av fysisk 

aktivitet. Även avgifter för organiserad fysisk aktivitet, skjuts av barn till och från aktiviteter, 

                                                 
44 Ibid., s. 110. 
45 Nutritionsenheten, Livsmedelsverket, Rekommendationer om fysisk aktivitet, 2005-10-13 
<http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=12155> (Acc. 2007-01-26). 
46 Allender, s. 826-835. 
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samt föräldrarnas eget utövande av fysisk aktivitet är bestämningsfaktorer som kan påverka 

barnen.47  

 

I en annan studie pekar man på att föräldrarnas möjlighet och vilja att skjutsa barnen till och 

från träning och platser där de kan utöva fysisk aktivitet, föräldrarnas uppmuntran, samt 

kamratstöd kan bidra till att öka barnens nivå av fysisk aktivitet.48 

 

I en studie som undersöker upplevelsen av hinder mot fysisk aktivitet för flickor, 11 - 14 år 

gamla, kunde man utläsa att det högst värderade hindren var tankar kring utseendet under 

träning, brist på motivation och avsaknad av träningskamrat.49 I en annan studie har man 

kunnat se att barn är mer villiga att delta i fysiska aktiviteter så länge aktiviteterna inte är 

tävlingsinriktade. Barnens fysiska aktivitet stimuleras även av att de får experimentera och 

prova olika typer av aktiviteter.50 

 

Upplevda hinder vid en beteendeförändring till att bli mer fysiskt aktiv kan ha att göra med 

var man skall motionera, där en boendemiljö med närhet till parker och grönområden främjar 

en ökad fysisk aktivitet.51 52 Ytterligare upplevda hinder handlar om vilken utrustning man 

kan behöva, osäkerhet inför andras nyfikna ögon, samt olika praktiska arrangemang så som 

barnpassning, familjens middagstider, föräldramöten eller skjutsning av barn till olika 

aktiviteter.53 

 

 

 

 

                                                 
47 JF. Sallis, JE. Alcaraz, TL. McKenzie, MF. Hovell, “Predictors of change in children´s physical activity over 
20 months”, American Journal of preventive medicine, 16 (1999:3), s. 222-227. 
48 MW. Beets, R. Vogel, L. Forlaw, KH. Pitetti, BJ. Cardinal, “Social support and youth physical activity: the 
role of provider and type”, American Journal of health behaviour, 30(2006:3, May-Jun), s. 278-282. 
49 LB. Robbins, NJ. Pender, AS. Kazanis, “Barriers to physical activity perceived by adolescent girl”, Journal of 
midwifery & women's health, 48 (2003:3, May-Jun), s. 206-208. 
50 Allender, s. 826-829. 
51 LH. Epstein, S. Raja, SS. Gold, RA. Paluch, Y. Pak, JN. Roemmich, “Reducing sedentary behaviour: The 
relationship between park areas and the physical activity of youth”, Psychological science, 17(2006:8, Aug), 
s.654-659. 
52 Eva Svederberg, Lennart Svensson, Tina Kindeberg, Pedagogik i hälsofrämjande arbete, (Lund: 
Studentlitteratur, 2005), s. 192-193. 
53 Ibid., s. 192-193. 
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1.2.6 ISFAB-projektet och vår studie 

 

Denna studie är en liten del av ett större forskningsprojekt vars titel är Interventionsstudie för 

ökad fysisk aktivitet riktad mot normalviktiga och överviktiga inaktiva barn 54, vilket vi valt 

att förkorta ISFAB-projektet. ISFAB-projektets forskningshuvudman är Karolinska Institutet, 

instutitionen för klinisk vetenskap, med professor Claude Marcus som behörig företrädare. 

Örjan Ekblom är huvudansvarig forskare för genomförandet av ISFAB-projektet. 

 

Deltagarna i ISFAB-projektet är rekryterade från ett tidigare forskningsprojekt med samma 

forskargrupp. Detta projekt STOPP, Stockholm Obesity Prevention Project 55, var ett fyraårigt 

projekt som avslutades 2005 och här undersökte man om en intervention på skolnivå kunde 

påverka övervikt och fetmautveckling hos barn. ISFAB-projektets rekryteringsgrupp är de 

barn vilka vid minst ett tillfälle under STOPP-projektet kartlagts med avseende på nivå av 

fysisk aktivitet och funnits inaktiva, d v s de 20 procent med lägst uppmätt aktivitetsnivå. 

Barnens aktivitetsnivå mättes med hjälp av en accelerometer, vilken placerades på barnets 

arm. 

 

De familjer som tillfrågats och väljer att deltaga i den nya studien (ISFAB-projektet) 

randomiseras till en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Barnen är 8 - 11 år gamla och 

ungefär lika många flickor som pojkar. Samtliga barn som deltar i ISFAB-projektet genomgår 

inledningsvis ett flertal fysiologiska tester. Barnen och deras familjer i interventionsgruppen 

tilldelas varsin livsstilscoach, som har till uppgift att under projektets första sex månader 

stötta och uppmuntra familjerna till ökad fysisk aktivitet. Livsstilscoacherna genomför totalt 

tre motiverande samtal med barnen och deras familjer under ISFAB-projektet, varav endast 

det första samtalet med varje familj ryms inom ramen för denna studie. Fokus under samtalen 

läggs på attityd till fysisk aktivitet på fritiden, upplevda normer, kontroll över beteende på fri 

tid och intervention för fysisk aktivitet. Författarna till denna uppsats har rollen som 

livsstilscoach för två familjer vardera. 

 

                                                 
54 Karolinska Institutet, instutitionen för klinisk vetenskap med professor Claude Marcus som behörig 
företrädare, Interventionsstudie för ökad fysisk aktivitet riktad mot normalviktiga och överviktiga inaktiva barn, 
rapporten ej publicerad, kontaktperson och huvudansvarig forskare Örjan Ekblom <orjan.ekblom@gih.se>. 
55 Claude Marcus, Rikscentrum för barnfetma, Karolinska universitetssjukhuset, STOPP – Stockholm Obesity 
Prevention Project, 2006-06-21 <http://www.karolinskauniversitetssjukhuset.se/templates/Page____57189.aspx> 
(Acc. 2007-01-16). 
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Den övergripande frågeställningen för ISFAB-projekt är att se hur framgångsrik en 

intervention riktad mot ökad fysisk aktivitet hos inaktiva normalviktiga och överviktiga barn 

är och dels hur en sådan kan användas som primärpreventiv åtgärd mot riskfaktorer för 

exempelvis det metabola syndromet. 

 

1.3 Sammanfattning av forskningsläget  

 

I vår litteraturgenomgång har vi fått uppfattningen om att det finns nästintill obegränsat med 

forskning kring effekter av fysisk aktivitet, men betydligt mindre om vilka mekanismer som 

påverkar till ett mer fysiskt aktivt liv. Det finns fler studier utförda på vuxna än på barn och 

ungdomar, vad gäller de faktorer som påverkar människor till ett mer fysiskt aktivt liv. 

Många studier utgår dessutom ifrån någon specifik sjukdom eller tillstånd. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att undersöka livssituationen och erfarenheterna hos familjer 

med fysiskt inaktiva barn, samt att kartlägga hur förändringsbenägna familjerna är, med 

avseende på ökning av den fysiska aktiviteten. Vidare är syftet att undersöka familjernas 

inställning till beteendeförändringen och deras förväntningar på ISFAB-projektet. 

 

 Hur ser familjernas livssituation och erfarenheter ut? 

 

 Vilka förväntningar har familjerna på ISFAB-projektet? 

  

 Hur förändringsbenägna är familjerna? 

 

 Vilka möjligheter och hinder ser familjen med avseende på beteendeförändringen? 
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2 Metod 

 

2.1 Metodval och tillvägagångssätt  

 

Utgångspunkten för den här studien är att använda oss av det första (av tre) motiverande 

samtalet, med de till oss tilldelade familjerna, som genomförs under ISFAB-projektet. De 

motiverande samtalen kommer att följa ISFAB-projektets riktlinjer, vilka fokuserar på den 

fysiska aktiviteten under barnets fritid, upplevda normer, hur man upplever sin livssituation 

och livsstil, samt viljan och förmågan att göra en beteendeförändring. Under de motiverande 

samtalen tydliggörs familjernas livssituation och erfarenheter, vilket besvarar en av 

frågeställningarna i denna studie. Samtalen kommer även att behandla familjens förväntningar 

på projektet och vilka möjligheter och hinder man ser mot en beteendeförändring, vilket 

kommer att besvara ytterligare två av studiens frågeställningar. Frågeställningen om hur 

förändringsbenägna familjerna är besvaras dels genom vår egen bedömning av vilket stadium 

i transteoretiska modellen de befinner sig i och dels genom att familjerna skattar sin 

förändringsbenägenhet med ett kryss på vardera två VAS-skalor (bilaga 3 och 5). I det fall då 

familjerna, enligt vår bedömning, är redo att formulera mål bedöms familjerna 

förändringsbenägenhet även utifrån deras målformuleringar. För att skatta sin egen 

förändringsbenägenhet på VAS-skalorna, får de instruktionen att sätta krysset där det stämmer 

bäst överens med familjens uppfattning i de båda frågorna. För att utvärdera familjernas 

uppfattningar omvandlar vi vid ett senare tillfälle krysset till en siffra, med hjälp av en likadan 

skala där siffrorna 0 - 10 är utmärkta (se bilaga 4 och 6). Har man skattat mellan 0 - 3 på 

VAS-skalan bedöms förändringsberedskapen som låg, mellan 4 - 7 bedöms den som 

medelhög och mellan 8 - 10 som hög. Skalfrågorna är ett användbart instrument för att 

undersöka beredskap till förändring och därigenom hitta lämpligt fokus i det motiverande 

samtalet.56 

 

Motiverande samtal som datainsamlingsmetod kan ifrågasättas, eftersom syftet för samtalet i 

första hand är att få till stånd en beteendeförändring hos individen ifråga, inte att samla in 

                                                 
56 Statens folkhälsoinstitut, <info@fhi.se>, Introduktion till motiverande samtal – en handledning för 
skolhälsovården, 2007-01-18 <http://www.fhi.se/upload/FHISchool/Dokument/Motiverande_samtal_web3.pdf> 
(Acc. 2007-01-26), s. 11-17, 22. 
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data.57 En terapeutisk intervjuform, så som det motiverande samtalet, har dock den positiva 

sidoeffekten att kunskap om den mänskliga situationen växer fram. Syftet med en 

forskningsintervju är framför allt att uppnå intellektuell förståelse. Trots att den terapeutiska 

intervjun och forskningsintervjun har olika huvudsyften, kan de båda leda till ökad förståelse 

och förändring. Under ett motiverande samtal styr samtalsledaren i viss mån samtalet med 

hjälp av olika typer av frågor, reflektioner och sammanfattningar. Allt intervjuande innebär 

dock styrning i någon mening, vilket gör att en terapeutisk intervjuform som motiverande 

samtal inte är unik i detta avseende.58 

 

Motiverande samtal bygger på att man inledningsvis skapar en relation mellan 

samtalsparterna. För att få ärliga svar och en öppen dialog är det av stor vikt att individen 

känner sig trygg, accepterad och erkänd som den hon är, med sina fel och brister. I 

motiverande samtal använder man sig av öppna frågor59, eftersom det är individen som ska stå 

i centrum och prägla berättelsen. Öppna frågor strävar efter att individen ska bli mer aktiv, 

och därmed söker efter svar inom sig själv och besvarar frågorna med en hel redogörelse eller 

en förklaring.60 Detta leder till att motiverande samtal, så väl som forskningsintervjun, kan ses 

som attraktiva datainsamlingsmetoder i en kvalitativ studie som denna.  

 

De motiverande samtalen i den här studien genomfördes så att livsstilscoachen utifrån en 

grundstruktur väljer att ställa frågorna i den ordning som faller sig bäst i det enskilda fallet. 

Med utgångspunkt från ett antal huvudfrågor (bilaga 2) som ställdes på liknande sätt till alla, 

följdes varje svar upp individuellt. Intervjuformen kan således ses som halvstrukturerad, 

vilket i kvalitativa intervjuer kan leda till att man kommer längre och når djupare in i den 

intervjuades livsvärld.61 62 För att kontrollera vår metod provade vi den på två familjer utanför 

studien innan vi använde den på de utvalda familjerna. 

 

Traditionellt har VAS-skalan använts för bland annat skattning av smärta och hälsa. Den har 

som metod för att mäta subjektiv eller självrapporterad hälsa används flitigt och har visat sig 
                                                 
57 Barth, s. 13. 
58 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 29-32. 
59 En öppen fråga har inte ett givet, avgränsat svar utan inviterar till en berättelse eller redogörelse. Det finns 
alltså inga riktiga eller felaktiga svar på öppna frågor. Öppna frågor inleds ofta med frågeord som ”vad?”. Def. 
ur: Tom Barth, Christina Näsholm, Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes 
egna villkor, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 52. 
60 Barth, s. 52-53. 
61 Staffan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 37-41. 
62 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, tredje uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 77-82. 
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vara bra, då det är ett enkelt och kostnadseffektivt instrument för att mäta individers 

subjektiva uppfattningar.63 64 VAS-skalan används även i olika terapeutiska sammanhang, så 

som motiverande samtal, där den kan användas för skattningar av förändringsberedskap, t ex 

beslutsamhet. Förändringsberedskap kan ses som ett kontinuum där individen kan röra sig 

fram och tillbaka längs kontinuumet, beroende på den egna uppfattningen, de yttre 

förhållandena och egenskaperna i relationen mellan individen och livsstilscoachen. 65 66 Vi 

valde denna metod främst för att den är konkret och enkel att förstå, även för barn. En annan 

fördel med VAS-skalan är att den är ett kontinuum som tydliggör att motivationen och 

förändringsberedskapen inte handlar om ”antingen eller” . Istället handlar det om att individen 

i flera avseenden alltid i någon grad har en beredskap till förändring, även om den kan vara 

liten. Skalan är ett redskap för att kunna ta reda på hur beredd individen är just för tillfället, 

och därmed få möjlighet att kunna möta individen där hon befinner sig.67 68 

 

Resultatet av denna kvalitativa studie, som bygger på de motiverande samtalen, utmynnade i 

en nulägesanalys. Då de motiverande samtalen syftar till att bygga upp ett förtroende och tillit 

mellan parterna, samt att det av ISFAB-projektet anses vara olämpligt, spelades samtalen inte 

in. Istället förde vi noggranna anteckningar under och efter varje samtal. Den av oss som var 

livsstilscoach för den aktuella familjen genomförde samtalet, medan den andra antecknade det 

som sades. För att bevara familjernas anonymitet, kallar vi dem familjerna A - D. Av de 

deltagande barnen var en flicka och tre pojkar, i åldrarna nio till elva år. 

 

Inledningsvis kontaktades familjerna via telefon för att boka in tid för det motiverande 

samtalet. Samtalen genomfördes under februari 2007 hemma hos familjerna, som alla är 

bosatta i Stockholms södra kranskommuner. Analysen av varje intervju påbörjades redan 

under själva intervjun/samtalet och tolkningar skedde parallellt med att intervjun fortlöpte.69 

Inom ramen för ISFAB-projektet var tiden för det motiverande samtalet begränsat till en och 

en halv timme. Inom tre timmar efter varje genomfört motiverande samtal skrevs insamlad 

data ner och sedan eliminerades överflödigt material, så som upprepningar och sådant som var 

oväsentligt för syftet av denna undersökning. Då läsaren av en intervjuundersökning är 

                                                 
63 Faresjö, s. 90-92. 
64 Hassmèn, s. 279. 
65 Miller, s. 52-55. 
66 Barth, s. 80-81. 
67 Ibid., s. 80-81. 
68 Miller, s. 52-55. 
69 Heléne Thomsson, Reflektiva intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 109. 
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beroende av forskarens urval och kontextualisering av intervjumaterialet, är det av stor vikt att 

analysen av intervjun kontrolleras. Ett sätt att få en viss kontroll över en godtycklig eller 

ensidig subjektivitet vid analysen är att använda flera tolkare, därför deltog båda författarna 

till denna studie under samtliga intervjuer och intervjuanalyser. För att i denna studie få 

ytterligare kontroll av godtycklighet och subjektivitet tolkade vi de utskrivna intervjuerna i 

grova drag utifrån fem huvudmetoder för analys av insamlad data. De fem huvudmetoderna är 

enligt Kvale: koncentrering, kategorisering, narrativ strukturering, tolkning och ad hoc-

metoder.70  

 

2.2 Urval och rekrytering 

 

Vår studie är en liten del av Karolinska Institutets forskningsprojekt Interventionsstudie för 

ökad fysisk aktivitet riktad mot normalviktiga och överviktiga inaktiva barn (ISFAB-

projektet). Deltagarna i ISFAB-projektet var från det tidigare forskningsprojekt STOPP 71, 

vilket var ett fyraårigt projekt som avslutades 2005 och undersökte om en intervention på 

skolnivå kunde påverka övervikt och fetmautveckling för barn i åldern 6 - 10 år. I STOPP-

projektet deltog ca 4500 barn från 13 skolor, varav fem interventionsskolor och åtta 

kontrollskolor. Dessa skolor var belägna i Stockholms kranskommuner. 

 

ISFAB-projektets rekryteringsgrupp var de barn vilka vid minst ett tillfälle under STOPP-

projektet kartlagts med avseende på nivå av fysisk aktivitet och funnits inaktiva, d v s de 20 

procent med lägst uppmätt aktivitetsnivå. Totalt tillfrågades ca 60 barn och deras familjer om 

de ville delta i den nya studien (ISFAB-projektet). Uppskattningsvis räknade forskargruppen 

med att ca 50 barn skulle tacka ja, och av dessa skulle 30 barn randomiseras till en 

interventionsgrupp och 20 till en kontrollgrupp. Barnen var 8 - 11 år gamla och ungefär lika 

många flickor som pojkar. Huvudansvarig forskare för ISFAB-projektet, Örjan Ekblom, 

ansvarade för att tilldela varje livsstilscoach tre familjer vardera ur interventionsgruppen.  

 

                                                 
70 Kvale, s. 171-172. 
71 Claude Marcus, Rikscentrum för barnfetma, Karolinska universitetssjukhuset, STOPP – Stockholm Obesity 
Prevention Project, 2006-06-21 <http://www.karolinskauniversitetssjukhuset.se/templates/Page____57189.aspx> 
(Acc. 2007-01-16). 
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2.3 Bortfall 

 

Inledningsvis var planen att sex familjer skulle delta i denna studie, men på grund av att färre 

deltagare än beräknat tackade ja till att delta i ISFAB-projektet, tilldelades studien endast fyra 

familjer. Detta är att betrakta som ett externt bortfall på två familjer. 

2.4 Bortfallsanalys 

 
Man kan tänka sig att de familjer som valde att inte delta i interventionsstudien för ökad 

fysisk aktivitet (ISFAB-projektet), kan ha varit de familjer som hade lägre 

förändringsbenägenhet; lägre grad av förändringsberedskap och befann sig in något av de 

tidiga stadierna, förnekelsestadiet eller begrundarstadiet, i den transteoretiska modellen. 

Bortfallet har därmed troligtvis medfört att den här studiens resultat homogeniserats, till att 

innefatta de familjer som hade en högre förändringsberedskap, hade kommit längre i 

förändringsprocessen (enligt den transteoretiska modellen), och därmed hade högre 

förändringsbenägenhet. Ovanstående resonemang kan alltså tyda på en stor osäkerhet vad 

gäller frågeställningarna om hur förändringsbenägna familjer med inaktiva barn är.72 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Reliabiliteten i en intervjuundersökning förefaller vara en känslig balansakt; Kvale skriver att 

”även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig 

subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka kreativitet och 

föränderlighet”.73 Denna balansakt har vi försökt att upprätthålla under hela arbetet med 

intervjuerna. Genom att betona för intervjupersonerna/familjerna att de kommer att vara 

anonyma ökar chansen att få ärliga svar under de motiverande samtalen, vilket ökar 

reliabiliteten i studien. Som instrument för att kartlägga familjerna förändringsbenägenhet, 

användes i denna studie en uppsättning intervjufrågor (bilaga 2), två VAS-skalor (bilaga 3-6), 

samt den transteoretiska modellen. Man kan dock ifrågasätta om dessa instrument mäter vad 

de avser mäta och om de är tillförlitliga, då vi inte denna testat denna studie för validitet och 

reliabilitet. VAS-skalan används idag som ett instrument i olika terapeutiska sammanhang, 

                                                 
72 Stukát, s. 64-65. 
73 Kvale, s. 213. 
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bland annat för att mäta självuppskattad beredskap för förändring.74 75 Vi anser att 

huvudfrågorna och följdfrågorna som ställdes till de intervjuade var relevanta med avseende 

på studiens syfte och frågeställningar, och därigenom menar vi att validiteten ökar. Under 

intervjuerna använde vi oss till största delen av öppna frågor, och vi var noga med att inte 

omedvetet eller oavsiktligt använda ledande frågor, då detta skulle ha minskat reliabiliteten 

hos intervjuaren.76 För att vara en skicklig intervjuare krävs att man har omfattande kunskap 

inom området, ställer tydliga frågor, antyder att det är tillåtet att framföra okonventionella och 

provokativa åsikter, tillåter intervjupersonen att avsluta det hon säger, samt är öppen för de 

eventuella nya aspekter som den intervjuade för in.77 Livsstilscoacherna har många års 

arbetslivserfarenhet inom olika områden, där människan i stor utsträckning varit i fokus. Detta 

tillsammans med den kunskap vi erhållit under hälsopedagogutbildningen vid GIH 

(Gymnastik- och idrottshögskolan) gör att vår skicklighet i att leda intervjuer/motiverande 

samtal kan anses vara god. 

 

Något som kan ses som en svaghet vid denna typ av studie där intervjuer är inblandade, är att 

den intervjuade mer eller mindre medvetet, kan svara på ett sätt som överensstämmer med vad 

som kan tänkas vara önskvärt utåt sett. Det kan även vara så att den intervjuade inte har 

tillräcklig självkännedom för att kunna ge ett riktigt svar eller att den intervjuade inte tolkar 

frågorna på samma sätt som intervjuaren. I en kvalitativ studie blir tolkningarna alltid 

subjektiva och beror mycket på uttolkarens egna kunskaper, erfarenheter och värderingar.78 

Författarna till denna uppsats har tolkat intervjupersonerna utifrån sina egna tidigare 

livserfarenheter och värderingar. Vidare kan det faktum att vi presenterade oss som 

livsstilscoacher och snart färdigutbildade hälsopedagoger från Gymnastik- och 

idrottshögskolan ha påverkat hur de svarade på frågorna under samtalen/intervjuerna.  

 

Det faktum att intervjuerna inte spelats in, utan istället skrivs ned av den av oss som inte var 

livsstilscoach för den aktuella familjen, kan ha minskat reliabiliteten, då något väsentligt kan 

ha missats. Båda författarna till denna studie deltog under samtliga intervjuer och 

intervjuanalyser, vilket höjer reliabiliteten och validiteten, då flera svarsregistrerare och 

uttolkare ökar kvaliteten på intervjusvarsregistreringarna och tolkningarna.79 

                                                 
74 Miller, s. 52-55, 113-114. 
75 Barth, s. 80-81. 
76 Kvale, s. 213. 
77 Ibid., s. 138-139. 
78 Ibid., s. 190-192. 
79 Ibid., s. 188. 
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Interbedömarreliabiliteten i denna studie ökar, då en stark överensstämmelse råder mellan de 

båda författarnas svarsregistreringar och tolkningar.80  

 

2.6 Etiska överväganden 

 

Syftet med denna intervjuundersökning gäller inte enbart det vetenskapliga värdet av den 

eftersträvade kunskapen, utan även att förbättra den mänskliga livssituationen som 

undersöks.81 Intervjuformen som användes var motiverande samtal, där syftet är att öka 

individens vilja att förändra sig och att göra det lättare för individen att komma vidare i 

förändringsprocessen. Familjerna tillfrågades och gav sitt informerade samtycke till att delta i 

denna studie och det betonades särskilt att de kommer att vara anonyma. Familjerna fick 

själva bestämma var de motiverande samtalen skulle äga rum, så att de hade möjlighet att 

välja en miljö där de kunde känna sig trygga. För att påverka det motiverande samtalet så lite 

som möjligt, samt då det av ISFAB-projektet ansågs olämpligt att spela in samtalet, förde den 

av oss som inte var livsstilscoach för den aktuella familjen noggranna anteckningar under 

samtalet. ISFAB-projektet har etikprövats och godkänts av Etikprövningsnämnden82. 

                                                 
80 Patel, s. 101. 
81 Kvale, s. 105. 
82 Etikprövningsnämnden i Stockholm, Ansökan om etikprövning, Dnr 2006/1225-31/4. 
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3 Resultat 

 

3.1 Resultaten av de motiverande samtalen 

 

Här följer en beskrivning av de fyra familjer som deltagit i denna studie, samt vad som 

framkom under de motiverande samtalen. Samtalen genomfördes under februari 2007 hemma 

hos familjerna, som alla är bosatta i Stockholms södra kranskommuner. Av de deltagande 

barnen var en flicka och tre pojkar, i åldrarna nio till elva år. För att bevara familjernas 

anonymitet, kallar vi dem familjerna A - D. 

 

3.1.1 Familj A 

 
3.1.1.1 Hur ser familjens livssituation och erfarenheter ut   
 
Familjen A består av barn A som är tio år gammal, hans syster, nio år gammal, samt 

mamman. Det motiverande samtalet ägde rum hemma hos familjen som bor i en lägenhet. 

Mötet varade i en timme och tio minuter, hela familjen var närvarande under mötet. Barn A 

har gått om en årskurs i skolan och går nu i tredje klass. Mamma arbetar som receptionist och 

är ensamstående. Barnen är hos sin mormor några eftermiddagar i veckan för att mamman 

arbetar då. Pappan bor inte i Sverige och träffar barnen mestadels under sommaren. Deras 

inställning till fysisk aktivitet uppfattade vi som god. Både barn A och hans syster deltar i 

idrottslektionerna i skolan. Barn A tycker att lektionerna är ”sådär”, han gillar inte 

diskussionerna i klassen när alla skriker vad de vill göra på idrotten. Han berättar att vissa 

exempelvis alltid vill spela spökboll, men det gillar inte han. Bäst av allt tycker han om när de 

har hinderbana. Barn A berättar vidare att han på måndagar först har idrott i skolan och sedan 

specialgympa (för barn med lite sämre koordination) på kvällen. En klasskompis till barn A 

går också på specialgympan och klasskompisens föräldrar skjutsar barnen dit och hem, då 

mamman i familj A jobbar sent och barn A inte skulle kunna gå på sin specialgympa annars. 

Han tycker om hockey och spelade tidigare, men då det med tiden blev väldigt 

tävlingsinriktat, tyckte han inte längre att det var roligt, vilket resulterade i att han slutade med 

hockeyn. Vidare gillar barn A att spela dataspel, teckna och bygga modeller. 
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Mamman får sin vardagsmotion då hon promenerar mellan tågstationen och arbetet. I övrigt 

motionerar hon inte, förutom när hela familjen kommer iväg till simhallen ibland på helgerna. 

Enligt vår uppfattning så hade familjen tidigare en rutin att gå och simma, men sedan kom 

några jobbiga år som gjorde att familjen inte lyckades upprätthålla denna rutin. Nu verkar 

familjen vara redo att återuppta rutinen att gå till simhallen på helgerna, tyvärr har mamman 

nyligen skadat foten vilket resulterade i att deras planer ligger på is. Mamman och barnen 

verkar helt inställda på att fortsätta att simma på helgerna, när skadan läkt.  

 

3.1.1.2 Vilka förväntningar har familjen på ISFAB-projektet 

 

Mamman hoppas få hjälp med inspiration och att hitta nya lösningar på vad man kan hitta på 

tillsammans. En annan förväntning är att med mer fysisk aktivitet kommer familjen att bli 

piggare, men även att ha roligt och träffa många människor.  

 

3.1.1.3 Hur förändringsbenägen är familjen 

 

De uppfattar det som mycket viktigt att förändra sitt beteende till att bli mer fysiskt aktiv, 

vidare känner de sig mycket säkra på att kunna förändra sitt beteende. De skattar sin 

förändringsberedskap på ett sätt som motsvarar en nia på bägge skalorna. Enligt deras egna 

skattningar på VAS-skalorna uppfattar de själva sin förändringsberedskap som hög. Vi kunde 

se att skalorna engagerade alla familjemedlemmarna på ett positivt sätt, då de gemensamt fick 

diskutera sig fram till ett beslut om vart de skulle sätta kryssen på skalorna.  

 

Familjen kom överens om att ha som mål att gå och simma en gång i veckan fram tills nästa 

motiverande samtal som bokades in sju veckor senare. Ett mer långsiktigt mål är för familjen 

att den fysiska aktiviteten inte skall kännas som en så stor belastning. Mamman har siktet 

inställt på att få den fysiska aktiviteten att bli till en vana och att barnen skall tycka att det är 

roligt.  

 

Tittar man på familjens förändringsbenägenhet utifrån den transteoretiska modellen, så gör vi 

bedömningen att barn A befinner sig i förberedelsestadiet. Han verkar ha funderat en hel del 

på beteendeförändringen. Han verkar vilja vara med de andra barnen i olika typer av fysiska 

aktiviteter, men känner att han inte riktigt hänger med på grund av sin nedsatta 
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koordinationsförmåga. Vidare bedömer vi att även mamman befinner sig i förberedelsestadiet, 

men vi upplever att hon är nära att avancera till handlingsstadiet. 

 

3.1.1.4 Möjligheter och hinder som familjen ser i avseende på beteendeförändringen 

 

Vi uppfattar det som att mamman känner sig begränsad vad gäller sina chanser att styra 

vardagen, då hon är ensamstående och arbetar heltid. Mamman antyder att barnen är tämligen 

stillasittande (fysiskt inaktiva) de eftermiddagar i veckan då mamman jobbar och barnen är 

hos sin mormor. Vi uppfattar det som att mamman önskar att hon hade större möjlighet att 

styra mer över barnens fritidsaktivteter då de är hos mormodern. Mamman har en stor vilja till 

att familjen skall utöva någon form av fysisk aktivitet, men upplever det som svårt att få 

aktiviteterna att fungera i vardagen. Det främsta hindret mot fysisk aktivitet är att det tar 

mycket tid, då det är en hel del annat familjen också måste hinna med. Som ensamstående, 

arbetande tvåbarns mor är det svårt att hinna med fysisk aktivitet i veckorna, då finns bara 

helgerna för fysisk aktivitet. Ett ytterligare hinder är att mamman inte vågar låta barnen vara 

själva i badhuset.  

 

Bland möjligheterna med ökad fysisk aktivitet ser familjen fördelar såsom att det är roligt, att 

man blir piggare och får mer energi, samt att de uppskattar att familjen gör något tillsammans.  

 

Barn A har flertalet intressen som innebär att han sitter stilla mycket, intressen så som att 

teckna, bygga modeller och att spela dataspel, vilket mamman antyder kan ses som ett hinder 

mot fysisk aktivitet. Tidigare spelade han hockey, men slutade när det blev väldigt 

tävlingsinriktat. Det låter dock inte helt omöjligt att han skulle kunna börja igen, om det fanns 

en klubb i närheten som inte var så tävlingsinriktad. 

 

Att gå till simhallen på helgerna verkar fungera bra för familjen, både mamman och barnen 

tycker om att simma och bada. De har hittat ett koncept som fungerar och som de är nöjda 

med; de simmar först minst åtta längder var, sedan badar de fritt och leker i vattnet. Totalt är 

de fysiskt aktiva ungefär två timmar i simhallen. Barnen har tidigare gått i simskola, vilket de 

uppskattade. De har båda tagit Simborgarmärket. De har pratat om att barn A kanske ska börja 

crawlskola. Barnen gillar att åka pulka, men mamman brukar frysa och uppskattar därför inte 

den aktiviteten. Hela familjen tycker om att cykla. Mamman har ingen cykel, men planerar att 

köpa en cykel under våren. 
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3.1.2 Familj B 

 
3.1.2.1 Hur ser familjens livssituation och erfarenheter ut   

 

Familjen B består av barn B elva år gammal, hans syster 14 år gammal, samt mamman. 

Föräldrarna är skilda, barn B och hans syster bor varannan vecka hos mamma och varannan 

vecka hos pappa. Föräldrarna bor i samma förort. Barn B har även en 24-årig bror som inte 

längre bor hemma. Det motiverande samtalet ägde rum hemma hos familjen som bor i en 

lägenhet. Mötet varade i en timme och 30 minuter. Barn B och mamman var närvarande under 

hela mötet, medan storasystern då och då lyssnade på samtalet. Barn B går i årskurs fem. 

Mamman i familjen arbetar med sjukskrivningar och trivs väldigt bra med detta, hon arbetar 

med att försöka se det friska hos människorna hon möter. Enligt mammans beskrivning är 

pappan fysiskt aktiv och gillar att sporta, medan hon själv har svårt att ta sig för någon fysiskt 

aktivitet.  

 

Barn B tycks ha ett genuint intresse för idrott och hans idoler är Djurgårdens hockeylag. Han 

säger att han väldigt gärna vill sporta och röra på sig och han tycker att skolgympan är det 

roligaste ämnet i skolan. Han ser fram emot skolans friluftsdag som skulle vara om några 

veckor då han skulle få åka skridskor i fyra timmar varav två timmar med klubba och puck. 

Barn B gillar även dataspel och tittar gärna på TV.  

 

Mammans inställning till fysisk aktivitet är inte lika positiv och hon har svårt att hitta någon 

aktivitet som hon tycker är rolig. Hon har provat många olika aktiviteter, men inte riktigt gett 

dem en chans då hon oftast bara provat varje aktivitet en gång. Mamman önskar dock att hon 

kunde hitta något som hon tycker är roligt. Mamman säger själv att hon ofta hittar olika skäl 

för att slippa röra på sig och prioriterar inte fysisk aktivitet för sin egen del. Familjen levde 

mer fysiskt aktiv när föräldrarna bodde ihop. Positivt är dock att i dagsläget finns många 

tankar och idéer om vad de skulle kunna göra, men de tycks ha svårt att ta sig för dem. I 

familjen finns ett stort intresse för mat och mamman lägger mycket tid och energi på maten 

och tycker samtidigt att det är väldigt roligt. Mamman inser att deras matvanor kan vara ett 

problem och hon vet vad de bör äta, men menar att det är en annan sak att göra det.  
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3.1.2.2 Vilka förväntningar har familjen på ISFAB-projektet 

 

Familjen anser sig gå in i projektet utan förbehåll, och hoppas att kunna se på fysisk aktivitet 

med nya ögon. Mamman tycker att projektet låter intressant och spännande främst med de 

aktiviteter som familjen kommer att delta i, tillsammans med andra familjer i ISFAB-

projektet. Mamman erkänner att hon deltar delvis av rent egoistiska skäl då hon känner att 

hon själv behöver göra en beteendeförändring. 

 

3.1.2.3 Hur förändringsbenägen är familjen 

 

Familjen B uppfattar det som mycket viktigt för familjen att förändra sitt beteende till att bli 

mer fysiskt aktiv, vidare känner de sig säkra på att kunna förändra sitt beteende. De skattade 

sin förändringsberedskap på ett sätt som motsvarar 9,6 på hur viktig en beteendeförändring är, 

samt 7,8 på hur säkra de är på att kunna genomföra en beteendeförändring. Enligt deras egna 

skattningar på VAS-skalorna uppfattar de därmed själva sin förändringsberedskap som hög. 

Barn B var mycket säkrare än mamman på att de skulle klara av att genomföra 

beteendeförändringen. Mamman sade att hon antagligen som vanligt skulle komma med en 

mängd ursäkter för att slippa utföra fysisk aktivitet. 

 

Familjen formulerade tillsammans ett mål där familjen tillsammans skulle försöka komma 

iväg till simhallen en gång i veckan, samt ta en promenad en gång i veckan. Detta mål 

kommer att följas upp vid nästa motiverande samtal sex veckor fram i tiden. Ett nästa steg 

som diskuterades var att försöka hitta en aktivitet som barn B kunde börja med, exempelvis 

friidrott eller hockey. Vidare var ett långsiktigt mål att mamman skulle försöka att öka sin 

vardagsmotion så som att ta trapporna och lämna bilen hemma.  

 

Med utgångspunkt i den transteoretiska modellen gör vi den bedömningen att barn B är i 

förberedelsestadiet, men om han var lite äldre och inte så beroende av sina föräldrar skulle 

han troligen befinna sig i handlingsstadiet. Mamma befinner sig i begrundarstadiet, men det 

var antagligen inte länge sedan hon befann sig i förnekelsestadiet.  

 

 

 

 



 25

3.1.2.4 Möjligheter och hinder som familjen ser med avseende på beteendeförändringen 

 

Barn B gillar att röra på sig och har en stor vilja att sporta, och många av hans kompisar är 

väldigt aktiva. Under sommarhalvåret cyklar han varje dag till och från skolan. Under 

vinterhalvåret går han till och från skolan de veckor han bor hos pappan, medan mamman 

väljer att skjutsa honom till skolan, han går dock alltid hem. Tidigare har han ägnat sig åt 

bland annat ishockey, innebandy, simning, fotboll och han har även varit med i scouterna. 

Han har en önskan att kunna återuppta ishockeyn och simningen, och vill gärna prova gym 

och friidrott. Mamman anser att hockeyn är en bra aktivitet då den kan utföras större delen av 

året och att det finns ett flertal hallar i närheten där de bor. Simning tycker mamman är en bra 

aktivitet som familjen kan göra tillsammans. De trivs även bra med att vara ute i naturen. Det 

som hindrar familjen från att cykla tillsammans är att mamman inte har någon cykel. 

 

Det största hindret tycks vara den bristfälliga kommunikationen mellan föräldrarna vilket 

drabbar barn B, då de inte kan enas om vilka aktiviteter som barnet skall ägna sig åt. Ett annat 

hinder är enligt mamman att pappan tycker att hockey är för dyrt. En möjlighet som 

diskuterades är huruvida han själv skulle kunna ta sig till och från hockeyträningen, men 

mamman anser att utrustningen är för tung för honom att bära själv. Barn B ser inte själv detta 

som ett problem. Ett hinder är också att hockeyn innebär matcher under helgerna, vilket 

mamman tycker tar för mycket tid. Mamman säger själv att hon är lat som person och stannar 

hellre inne än att gå ut och röra på sig, vilket enligt henne drabbar hela familjen, då det gör 

dem mindre aktiva. Mamman upplever att hon kan styra sin vardag på ett bra sätt om hon 

planerar sin tid genom att exempelvis laga mat för hela veckan på söndagen. Detta gäller även 

den fysiska aktiviteten, då hon tror att det skulle kunna fungera om den planerades in. Hon 

menar att hinder kommer man över efter ett par veckor då man fått in den nya vanan.  

 

Familjen såg inga nackdelar med fysisk aktivitet förutom att mamman tycker att det tar 

mycket tid, samt risken att man skulle kunna skada sig. Bland fördelarna framkom att det är 

roligt och att man blir mycket piggare, orkar mer och att man mår bättre av att röra på sig. 

Mamman märker att barnen inte mår så bra då de inte för röra på sig.  
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3.1.3 Familj C 

 
3.1.3.1 Hur ser familjens livssituation och erfarenheter ut 

 

Barn C är elva år gammal och går i årskurs fem. Han har nyligen fått en lillebror, som i 

dagsläget är fyra månader gammal. Föräldrarna bor ihop, pappan arbetar i affär och mamman 

är föräldraledig från sina två arbeten, där hon jobbar till stor del natt. Det motiverande 

samtalet ägde rum hemma hos familjen som bor i en lägenhet. Mötet varade i en timme och 

trettio minuter, och hela familjen var närvarande under mötet. Barn C tycker om 

idrottslektionerna i skolan, där hinderbana är den aktivitet han gillar allra mest. Han skulle 

dock uppskatta mer fart och variation på idrotten i skolan. Utöver idrottslektionerna spelar 

han innebandy två gånger i veckan, träningen varar i två timmar varje gång. Barn C ska även 

börja träna baseball en gång i veckan. Vidare är barn C en duktig simmare och har tagit 

Simborgarmärket. På somrarna brukar han och barnen i området bada och leka i en 

utomhuspool nära deras lägenhet. När barn C fyller år brukar familjen boka en hel simhall och 

bjuda in alla vänner på badkalas. I simhallen spelas musik under tiden barn och vuxna leker 

med badleksaker, dykringar och varandra i flera timmar. Föräldrarna tycker att det är praktiskt 

med badkalas, då de inte behöver ordna kalas hemma, samt att barn C i stort sett kan bjuda 

hur många kompisar han vill. Familjen och alla inbjudna brukar uppskatta badkalasen mycket. 

Barn C har provat många olika sporter, tycker verkligen att det är roligt att röra på sig och har 

en stor vilja att vara fysiskt aktiv. När barn C är hemma blir det dock en hel del stillasittande 

framför dator och TV. 

 

Pappan i familjen tar en promenad på lunchrasten varje arbetsdag. I perioder löptränar han, 

vilket han upplever som positivt då joggandet rensar tankarna. Han har sprungit 

Midnattsloppet ett par gånger. I dagsläget tycker pappan om att röra på sig, men han har 

negativa erfarenheter från idrottslektionerna under sin egen skolgång.  

 

Mamman promenerar gärna, men p g a knäproblem har hon börjat med stavgång. Vidare 

gillar hon simning och önskar att hon oftare fick en stund för sig själv då hon kunde ägna sig 

åt att simma. Mamman skulle gärna gå på vattengympa, men hon anser att det är för dyrt. Hon 

är nyopererad och går för tillfället på kryckor, och kan därför inte röra sig så mycket. 
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3.1.3.2 Vilka förväntningar har familjen på ISFAB-projektet 

 

Familjen har positiva förväntningar på projektet och tycker att det ska bli roligt. Mamman 

hoppas att hon och övriga familjen ska lära sig något nytt, bland annat hur man gör en 

livsstilsförändring. Hon hoppas även att barn C ska förstå varför det är bra att röra på sig. 

Mamman anser att det är viktigt att vara med och bidra till forskningen och att det är 

intressant att se hur barn i dagens samhälle rör på sig. Hon anser vidare att man borde ha fler 

idrottslektioner i skolan, minst två till per vecka, och hoppas att politikerna kommer att ta del 

av forskningen.  

 

Mamman har lidit av fetma tills för ungefär ett år sedan, då hon genomgick en operation för 

att minska magsäcken. Mammans tidigare problem med fetma gör henne oroad att hennes son 

ska drabbas av det samma och hon tänker att deras deltagande i projektet kan hjälpa till att 

förhindra att barn C utvecklar fetma.  

 

3.1.3.3 Hur förändringsbenägen är familjen 

 

Familjen C uppfattar det som mycket viktigt att förändra sitt beteende till att bli mer fysiskt 

aktiv, vidare känner de sig ganska säkra på att kunna förändra sitt beteende. De skattade sin 

förändringsberedskap på ett sätt som motsvarar 9,8 på hur viktig en beteendeförändring är, 

vilket ses som hög beredskap för beteendeförändring. De skattade 6,0 på hur säkra de är på att 

kunna genomföra förändringen, detta bedöms som medelhögt. Enligt deras egna skattningar 

på VAS-skalorna uppfattar de därmed själva sin förändringsberedskap som relativt hög.  

 

Familjen formulerade ett mål där de tillsammans skulle försöka promenera en gång i veckan, 

gärna längs hälsans stig som finns i närområdet. Initialt skulle de söka upp en karta över 

hälsans stig. Målet kommer att följas upp vid nästa motiverande samtal, vilket är sex veckor 

framåt i tiden. Ett långsiktigt mål formulerades även, där familjen siktar på att alla 

familjemedlemmar ska vara regelbundet aktiva i någon form om ett halvår, både tillsammans 

och enskilt. Mammans mål är att simma en gång i veckan, pappan har tankar på att börja 

jogga igen, men lät inte alltför entusiastisk. Barn C vill fortsätta med innebandy och baseball, 

men han skulle även vilja prova på att dyka, samt utöva mer alpin skidåkning.  
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Med utgångspunkt i den transteoretiska modellen gör vi den bedömningen att barn C är i 

förberedelsestadiet, då han planerar för att göra en förändring inom snar framtid och han ser 

fler fördelar än nackdelar med att vara fysiskt aktiv. Mamman är den i familjen som förfaller 

som mest drivande, vår bedömning är att även hon befinner sig i förberedelsestadiet. Pappan 

befinner sig i begrundandestadiet och förefaller inte lika engagerad som mamman. 

 

3.1.3.4 Möjligheter och hinder som familjen ser i avseende på beteendeförändringen 

 

Bland möjligheterna till fysisk aktivitet nämner de att de har nära till ett friluftsområde där de 

kan gå ut och promenera. De har även tankar på att familjen skulle kunna cykla till 

friluftsområdet och sedan bada där. Barn C skulle även vilja prova på att dyka, en möjlighet 

då hans morbror, som är dykinstruktör, skulle kunna ta med honom på dykning. Barn C sade 

även att han ska fråga en kompis om han också vill dyka. Vidare skulle barn C gärna vilja åka 

mer alpin skidåkning, som han tycker är väldigt roligt. Han har tidigare följt med en kompis 

och dennes familj och åkt skidor, och hoppas kunna göra det igen.  

 

Föräldrarna kan inte skjuta barn C till träningen, då ingen av dem har körkort. Barn C brukar 

få skjuts av kompisens föräldrar till och från innebandyträningen. 

 

Familjen ser många fördelar med fysisk aktivitet, så som att det är skönt att röra på sig och att 

det är ett bra sätt att bli av med ilska. Föräldrarna uppskattar att man kan få en stund för sig 

själv, koppla av och rensa tankarna. Barn C betonar att det framför allt är roligt att röra på sig. 

Familjen ser inga som helst nackdelar med fysisk aktivitet. Negativt är dock att barn C slutade 

spela fotboll i ung ålder, då det blev för tävlingsinriktat. Föräldrarna menar på att det blir 

allvarligt för tidigt, att det vore bättre om elittänkandet dröjde till 16 - 17 års ålder. 

 

3.1.4 Familj D 

 
3.1.4.1 Hur ser familjens livssituation och erfarenheter ut 
 
Familjen består av barn D som är nio år gammal, hennes syster som är 12 år, samt mamman.  

Det motiverande samtalet ägde rum hemma hos familjen som bor i ett parhus. Barn D och 

mamman deltog under hela mötet som varade i en timme. Barn D går i årskurs tre i skolan. 

Mamman arbetar på en sim- och idrottshall som bland annat gyminstruktör, simlärare och 
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gruppträningsinstruktör. Hon har även arbetat med en grupp fysiskt inaktiva barn. Pappan till 

barnen omnämndes inte under mötet.  

 

Vår uppfattning är att barn D har en positiv inställning till fysisk aktivitet. Hon uppskattar 

idrottslektionerna i skolan, där hon tycker de flesta aktiviteter är roliga. På sin fritid spelar hon 

handboll en gång i veckan och har handbollsmatch i stort sett varje helg. Barn D deltar även i 

en djurskötarkurs en gång i veckan på en 4H-gård, vilket hon tycker är mycket roligt. Utanför 

familjens bostad finns en sjö där barn D och hennes syster åker skridskor på vintern och badar 

på sommaren. Under vinterhalvåret är hon ofta ute och åker pulka med sina kompisar och 

under sommaren cyklar hon mycket. Cyklar gör hon även till och från skolan, utom under 

vinterhalvåret, då hon för det mesta åker bil eller buss. Barn D blir oftast skjutsad till skolan, 

från skolan åker hon ofta buss och får då en kvarts promenad från busshållplatsen till hemmet. 

Hemma hjälper barn D gärna till med dammsugningen, sitter en del vid datorn och ser då och 

då en film på TV. 

 

Mamman blev förvånad att hennes dotter befann sig bland de 20 procent av barnen i STOPP-

projektet som hade lägst uppmätt aktivitetsnivå. Då livsstilscoachen undersökte var gränsen 

gick mätvärdesmässigt och var i förhållande till gränsen barn D låg, visade det sig att hon låg 

precis under gränsen för att bli klassad som lågaktiv. Mamman frågade livsstilscoachen om 

riktlinjer för hur mycket hennes dotter bör röra på sig varje dag. 

 

Mamman är fysiskt aktiv i sitt arbete, då hon bland annat leder vattengympapass. På sin fritid 

rör hon sig däremot inte så mycket. 

 

3.1.4.2 Vilka förväntningar har familjen på ISFAB-projektet 

 

Familjen hoppas på tips och nya idéer på vad man kan göra tillsammans. De önskar vidare att 

de ska bli uppmärksamma på hur inaktiva de är, mamman säger att de kanske inte är så aktiva 

som de tror. Mamman hoppas även att dottern ska förstå betydelsen av fysisk aktivitet. Barn 

D har för sin mamma beskrivit oss livsstilscoacher som ”de som skall komma hit och förändra 

vår livsstil”. 
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3.1.4.3 Hur förändringsbenägen är familjen 

 

Familjen D uppfattar det som mycket viktigt att förändra sitt beteende till att bli mer fysiskt 

aktiv och de känner sig mycket säkra på att kunna förändra sitt beteende. De skattade sin 

förändringsberedskap på ett sätt som motsvarar 9,5 på hur viktig en beteendeförändring är, 

samt 9,7 på hur säkra de är på att kunna genomföra en beteendeförändring. Enligt deras egna 

skattningar på VAS-skalorna uppfattar de därmed själva sin förändringsberedskap som 

mycket hög. 

 

Familjen formulerade tillsammans ett mål där mamman, på sin lediga dag, skulle promenera 

till dotterns skola och sedan skulle de promenera hem tillsammans. Barn D skulle då få en 

promenad på 30 – 45 minuter och mamman skulle få det dubbla. De hoppas att detta ska bli 

en ny rutin. Målet kommer att följas upp vid nästa motiverande samtal, vilket är sex veckor 

framåt i tiden. Då ska familjen ha provat detta minst två gånger, de ska dessutom har åkt alpin 

skidåkning minst en gång. Barn D åker gärna slalom och mamman vill gärna prova, de bor 

dessutom nära en skidbacke. 

 

Tittar man på familjens förändringsbenägenhet utifrån den transteoretiska modellen, så gör vi 

bedömningen att både barn D och hennes mamma befinner sig i förberedelsestadiet. Detta för 

att de båda ser fler fördelar än nackdelar med att röra mer på sig, samt att de har för avsikt för 

att göra en beteendeförändring inom den närmsta tiden.  

 

3.1.4.4 Möjligheter och hinder som familjen ser i avseende på beteendeförändringen 

 

Familjen ser inga nackdelar med fysisk aktivitet. Det positiva med fysisk aktivitet anser de är 

att man blir pigg av det och orkar mer, samt att det är roligt. Mamman ser även fördelen att 

man kan går ner i vikt om man rör på sig mer. 

 

Mamman ser många möjligheter till fysisk aktivitet, så som att åka långfärdsskridskor på sjön 

och att promenera mer, men hon tycker tyvärr att det är ganska tråkigt. Mamman berättar att 

barn D nu är så stor att hon kan göra mycket själv, så som att cykla till och från träningen. 

Vidare kan barn D och storasystern till exempel åka skridskor själva. 
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Mamman, som vissa dagar i veckan slutar arbetet sent, ser bristen på tid som ett hinder mot 

fysisk aktivitet. Vidare resonerar hon att det är lättare att röra mer på sig när det är sommar än 

när det är vinter. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

 

3.2.1 Hur ser familjernas livssituation och erfarenheter ut 

 

Gemensamt för tre av de fyra familjerna är att föräldrarna är skilda och bor inte tillsammans. 

Tre av fyra familjer bor i lägenhet och samtliga barn hade minst ett syskon. Familjernas 

erfarenheter av fysisk aktivitet är över lag positiva, men inte enbart. 

 

3.2.2 Vilka förväntningar har familjerna på ISFAB-projektet 

 

Gemensamt för samtliga familjer är att de har förväntningar på att ISFAB-projektet ska ge 

dem ny inspiration och nya idéer till vad familjen kan göra tillsammans. De hoppas även på 

att få hjälp att ändra sin livsstil och hitta nya lösningar till hur de kan integrera mer fysisk 

aktivitet i vardagen. Tre av familjerna förväntar sig att ISFAB-projektet ska bli en rolig 

upplevelse och erfarenhet. Föräldrarna i två av familjerna anser att det är av stor betydelse att 

deras barns förståelse för vikten av fysisk aktivitet ökar. Två av mammorna erkänner att de 

delvis deltar i projektet av egoistiska skäl, då de känner att de själva skulle behöva en 

beteendeförändring och önskar lära sig mer om fysisk aktivitet och livsstilsförändringar. Ett 

av barnen omnämner livsstilscoacherna som ”de som skall komma hit och förändra vår 

livsstil”. 

 

3.2.3 Hur förändringsbenägna är familjerna 

 
3.2.3.1 Förändringsberedskap utifrån VAS-skalorna 
 
Samtliga familjer skattade sin förändringsberedskap mellan 9,0 – 9,8 (aritmetiskt medelvärde 

9,5) på VAS-skalan gällande frågan om hur viktigt de anser att en beteendeförändring är. 

Detta bedöms som hög beredskap för förändring. Vidare skattade familjerna 6,0 – 9,7 
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(aritmetiskt medelvärde 8,1) på VAS-skalan gällande frågan hur säkra de är på att kunna 

genomföra en beteendeförändring, vilket bedöms som medelhög till hög beredskap för 

förändring. Utifrån dessa resultat lade vi, under de motiverande samtalen, fokus på att försöka 

hitta konkreta lösningar som kan fungera för familjerna, samt att försöka stärka deras 

självtillit. Vi noterade att när familjerna skulle skatta hur säkra de var på att kunna genomföra 

en beteendeförändring, ville ofta barnen sätta krysset högre upp på skalan än föräldrarna och 

familjerna fick därmed göra en kompromiss.  

 

3.2.3.2 Familjernas mål 
 
Med avseende på vilka stadier i den transteoretiska modellen som barnen och föräldrarna 

befann sig i, avrundades varje motiverande samtal med att varje familj formulerade 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Familjerna formulerade obehindrat själva sina mål, vilka vi 

bedömer vara realistiska för varje familj i fråga, då vi inte ser några praktiska hinder för att de 

inte skulle kunna genomföras. Vidare kan denna vilja och förmåga att formulera mål för ökad 

fysisk aktivitet tyda på en hög grad av förändringsbenägenhet. 

 

3.2.3.3 Förändringsbenägenhet utifrån den transteoretiska modellen 
 

Enligt vår bedömning befinner sig samtliga barn i studien i förberedelsestadiet i den 

transteoretiska modellen. Av de totalt fem föräldrar vi mött, (varav tre ensamstående mödrar), 

bedömer vi att tre av föräldrarna befinner sig i förberedelsestadiet, medan de andra två 

bedöms befinna sig i begrundarstadiet.  

 

3.2.4 Möjligheter och hinder som familjerna ser i avseende på beteendeförändringen 

 
3.2.4.1 Möjligheter 
 
En av de starkaste och mest positiva möjligheterna med ökad fysisk aktivitet tycker familjerna 

är att det är roligt att röra på sig och de har en positiv inställning till fysisk aktivitet. De tycker 

även att man blir piggare och får mer energi av fysisk aktivitet. Vidare uppskattar samtliga 

familjer att få mer tid tillsammans och umgås, samtidigt som man utövar någon form av 

fysisk aktivitet tillsammans med familjen. Gemensamt för tre av familjerna är att barnen visar 

en stark vilja och ett stort intresse att prova på nya fysiska aktiviteter. 
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En närmiljö som inbjuder till fysisk aktivitet, så som närhet till lekplatser, idrottsanläggningar, 

natur, samt en väl utbyggd infrastruktur kan främja en beteendeförändring mot mer fysisk 

aktivitet, vilket vi kunnat se hos familjerna. 

 

Andra betydande möjligheter till fysisk aktivitet för barnen, som vi noterat, är bland annat att 

barnen kan få skjuts av kompisars föräldrar till och från träning, och att de kan utöva fysisk 

aktivitet tillsammans med sina syskon eller kompisar. Detta kan ses som en möjlighet, då 

detta bidrar till att barnen blir mindre beroende av sina föräldrar, och har då större möjlighet 

till fysisk aktivitet.  

 

3.2.4.2 Hinder 
 

I denna studie verkar barnen vilja ägna sig mer åt fysisk aktivitet, men de är beroende av sina 

föräldrar och deras prioriteringar, vad gäller tid, pengar och aktiviteter. Föräldrarna verkar 

exempelvis tycka att träningar på vardagarna är bra, men att matcher under helgerna tar för 

mycket tid. Vidare verkar en del föräldrar prioritera TV-tittande framför fysisk aktivitet.  

 

Tre av fyra barn verkar ändå vara ganska aktiva och har aktiviteter för sig, troligen är det de 

dagar de inte har någon aktivitet som de ”fastnar” hemma framför TV och dator. I två av de 

fyra familjerna har barnen valt att sluta med en organiserad fysisk aktivitet, på grund av att det 

blev mycket elittänkande och tävlingsinriktat, och då tyckte de inte längre att det var så roligt.  
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4 Diskussion 

 

4.1 Inledning 

 

Nedan diskuteras resultaten i denna studie, utförd på fyra familjer med fysiskt inaktiva barn. 

Diskussionen utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar, och resonemanget knyter an till 

det inledande bakgrundsavsnittet som motiverade till det arbete som resulterade i denna 

uppsats. Vidare diskuteras hur resultatet kan ha påverkats och den egna studien värderas. 

Avslutningsvis rundar vi av med en slutsats, samt ger förslag till fortsatt forskning. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Vilka förväntningar har familjerna på ISFAB-projektet 

 

Över lag förefaller familjerna positivt inställda till vad projektet innebär, med bland annat 

livsstilsförändringar och ökad fysisk aktivitet. Vi tänker att det dock finns en risk att 

familjerna vill lägga över ansvaret för beteendeförändringen på livsstilscoacherna, (vilket vi 

försökt motverka genom hela det motiverande samtalet).  

 

4.2.2 Hur förändringsbenägna är familjerna 

 
4.2.2.1 Förändringsberedskap utifrån VAS-skalorna 
  
Samtliga familjer visade genom VAS-skalan att de hade en hög grad av motivation till att 

genomföra beteendeförändringen, då de skattade förändringen som mycket viktig för dem. 

Tron på den egna förmågan att genomföra beteendeförändringen skattade de som något lägre. 

Då motivation och självtillit är två viktiga komponenter av den inre motivationen, visar 

familjernas skattningar på en hög grad av beredskap för förändring.83 

 

                                                 
83 Miller, s. 52-55, 113-114. 
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Vi noterade att när familjerna skulle skatta hur säkra de var på att kunna genomföra en 

beteendeförändring, ville ofta barnen sätta krysset högre upp på skalan än föräldrarna och 

familjerna fick därmed göra en kompromiss. Detta skulle kunna ha sin grund i föräldrarnas 

tidigare eventuella misslyckanden med att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Vidare kan man anta 

att barnen är en aning naiva och inte har så mycket erfarenhet av livsstilsförändringar. En 

annan aspekt kan vara att vår närvaro i rollen som livsstilscoacher påverkade familjerna att 

sätta krysset högre på skalan än de annars skulle gjort, om det fått VAS-skalan hem i 

brevlådan. 

 

4.2.2.2 Familjernas mål 
 
Att familjerna själva obehindrat formulerade realistiska mål, kan tyda på att de har haft 

förändringen i tankarna en lägre tid. Vidare kan denna vilja och förmåga att formulera mål för 

ökad fysisk aktivitet tyda på en hög grad av förändringsbenägenhet. Många av de mål som 

formulerades var aktiviteter som de tidigare varit aktiva i, vilket kan vara positivt då de redan 

har ett aktivitetsspecifikt självförtroende, då det kan vara svårare att ta sig för en helt ny 

aktivitet.  

 

4.2.2.3 Förändringsbenägenhet utifrån den transteoretiska modellen 
 

Anmärkningsvärt är att alla barn befinner sig i förberedelsestadiet och vi tror att det kan bero 

på deras tidigare deltagande i STOPP-projektet, samt förfrågan om att delta i ISFAB-

projektet, vilket de sedan valt att delta i. Dessa familjer som valt att delta i studien har redan 

kommit en bit i processen mot att vilja förändra sitt beteende till att bli mer fysiskt aktiva. Att 

de nu befinner sig i förberedelsestadiet tyder på att de är medvetna om problemet och att de 

anser att fördelarna med fysisk aktivitet överträffar nackdelarna. De planerar att inom en snar 

framtid göra en förändring till att bli mer fysiskt aktiva.84 Av de totalt fem föräldrar vi mött, 

bedömer vi att tre av dem befinner sig i förberedelsestadiet, medan de andra två bedöms 

befinna sig i begrundarstadiet. I de fall där en förälder befinner sig i begrundarstadiet, är 

barnet eller den andra föräldern den drivande vad gäller familjens beteendeförändring mot 

ökad fysisk aktivitet enligt vår uppfattning. 

 

 

 
                                                 
84 Prochaska, s. 42-45. 
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4.2.3 Möjligheter och hinder som familjerna ser i avseende på beteendeförändringen 

 
4.2.3.1 Möjligheter 
 
En av de starkaste och mest positiva möjligheterna med ökad fysisk aktivitet tycker familjerna 

är att det är roligt att röra på sig och de har en positiv inställning till fysisk aktivitet. De tycker 

även att man blir piggare och får mer energi av fysisk aktivitet. Detta resultat är samstämmigt 

med resultaten i studierna Understanding participation in sport and physical activity among 

children and adults: a review of qualitative studies 85 och Predictors of change in children´s 

physical activity over 20 months 86, som bekräftar vikten av inställningen till fysisk aktivitet. 

Vidare uppskattar samtliga familjer att få mer tid tillsammans och umgås, samtidigt som man 

utövar någon form av fysisk aktivitet tillsammans med familjen. Även detta styrks i det två 

ovan nämnda studierna. Gemensamt för tre av familjerna är att barnen visar en stark vilja och 

ett stort intresse att prova på nya fysiska aktiviteter, vilket vid föräldrarnas uppmuntrande kan 

gynna den fortsatta utvecklingen mot att barnen blir mer fysiskt aktiva.87  

 

En närmiljö som inbjuder till fysisk aktivitet, så som närhet till lekplatser, idrottsanläggningar, 

natur, samt en väl utbyggd infrastruktur kan främja en beteendeförändring mot mer fysisk 

aktivitet, vilket vi kunnat se hos familjerna. Vid en beteendeförändring mot ett mer fysiskt 

aktivt liv är närheten till parker och grönområden associerade till ökad fysisk aktivitet.88 

 

Andra betydande möjligheter till fysisk aktivitet för barnen, som vi noterat, är bland annat att 

barnen kan få skjuts av kompisars föräldrar till och från träning, och att de kan utöva fysisk 

aktivitet tillsammans med sina syskon eller kompisar. Detta kan ses som en möjlighet, då 

detta bidrar till att barnen blir mindre beroende av sina föräldrar, och har då större möjlighet 

till fysisk aktivitet. Flera studier pekar på att transport till och från träning eller platser för 

utövande av fysisk aktivitet är av betydelse för barnens nivå av fysisk aktivitet.89 90 

 

 

 

 

                                                 
85 Allender, s. 826-835. 
86 Sallis, s. 222-227. 
87 Allender, s. 826-829. 
88 Epstein, s.654-659. 
89 Sallis, s. 222-227. 
90 Beets, s. 278-282. 
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4.2.3.2 Hinder 
 

Ur barnens synvinkel kan föräldrarna ses som ett hinder, då föräldrarna inte alltid prioriterar 

barnens aktiviteter, till exempel genom att betala anmälningsavgifter, köpa eller låna ihop 

utrustning, skjuta barnen till och från träning eller se till att någon annan skjutsar dem 

alternativt tycka att det är okej att barnen åker buss eller cyklar själva.  

 

Tre av fyra barn verkar ändå vara ganska aktiva och har aktiviteter för sig, troligen är det de 

dagar de inte har någon aktivitet som de ”fastnar” hemma framför TV och dator. Egentligen 

tror vi att barnen inte behöver fler fasta aktiviteter i veckan, utan istället mer vardagsmotion 

och mindre stillasittande tid hemma. I en studie utförd på svenska barn såg man att svenska 

barn i genomsnitt ägnar två timmar och 40 minuter åt TV- och videotittande, samt omkring 40 

minuter åt datorspelande per dag, vilket bekräftar att svenska barn spenderar mycket tid 

stillasittande.91 

 

I två av de fyra familjerna har barnen valt att sluta med en organiserad fysisk aktivitet, på 

grund av att det blev mycket elittänkande och tävlingsinriktat, och då tyckte de inte längre att 

det var så roligt. Detta är samstämmigt med de hinder barnen i en tidigare utförd metastudie 

upplevde; att fysisk aktivitet är roligare om de inte tvingas tävla.92 

 

4.3 Reflektioner och värdering av den egna studien 

 

Studien inkluderar endast fyra familjer, vilket leder till att generaliserbarheten minskar 

betydligt.  

 

Initialt var vi helt inställda på att lägga fokus på barnen under de motiverande samtalen, men 

när vi sedan träffade familjerna insåg vi att fokus bör ligga på familjen som helhet, då dessa 

barn i nuläget ännu är så unga att de fortfarande i hög grad är beroende av sina föräldrar och 

deras prioriteringar. Vi har kommit till insikt med att hur gärna barnen än ville röra på sig, var 

det ändå alltid föräldrarna som bestämde när, var och hur den fysiska aktiviteten skulle ske. 

Föräldrarna har ansvar för barnen, hemmet och ekonomin, och har inte alltid de bästa 

förutsättningarna för att kunna prioritera barnens fysiska aktivitet.  
                                                 
91 Johnsson-Smaragdi, s. 479-501. 
92 Allender, s. 829. 



 38

Valet av metod kan diskuteras, då man istället för motiverande samtal skulle ha kunnat 

använda sig av en annan typ av intervjuform som är mer strukturerad och samtidigt spelat in 

intervjuerna. Då detta inte var möjligt inom ramen för ISFAB-projektet, anser vi ändå att 

metoden vi valt var den mest lämpade med tanke på förutsättningarna. Som instrument för att 

kartlägga familjerna förändringsbenägenhet, användes i denna studie en uppsättning 

intervjufrågor (bilaga 2), två VAS-skalor (bilaga 3-6), samt den transteoretiska modellen. 

Man kan dock ifrågasätta om dessa instrument mäter vad de avser mäta och om de är 

tillförlitliga. Under de motiverande samtalen upplevde vi att VAS-skalorna var ett positivt 

inslag, då familjerna fick något enkelt och konkret att diskutera kring. Vi anser att VAS-

skalorna är ett bra instrument för att få en uppfattning om familjers självskattade beredskap 

för förändring. Så här i efterhand inser vi att de glada figurerna på VAS-skalorna vi använt 

kan ha påverkar familjernas skattningar på skalorna, skulle vi upprepa studien skulle figurerna 

tas bort. Våra tolkningar av var i den transteoretiska modellen familjerna befann sig kan 

ifrågasättas, även om vi försökt hålla oss inom ramarna för modellens definitioner. Utan att 

veta säkert skulle man kunna anta att de familjer som valt att inte delta i ISFAB-projektet är 

mindre förändringsbenägna, vilket skulle betyda att vår undersökning endast är giltig för 

familjer som är positivt inställda till en förändring mot ökad fysisk aktivitet. Trots att vår 

studie är småskalig tycker vi att det som undersökts är viktigt och bör undersökas vidare; hur 

får vi inaktiva barn att röra på sig mer, vilka hinder, möjligheter och attityder finns. När vi 

blickar tillbaka på metoden motiverande samtal i kombination med VAS-skalorna, anser vi att 

denna metod var mycket väl lämpad för det syfte vi hade med denna studie.  

 

4.4 Fortsatt forskning 

 

Utifrån den studie vi gjort, och de forskningsstudier vi tagit del av vad gäller de faktorer som 

påverkar barn till ett mer fysiskt aktivt liv, har resultaten varit mycket varierande. Detta 

mycket beroende på de komplexa samband som råder mellan olika psykosociala faktorer. 

Önskvärt vore att forska vidare på vilka av faktorerna som är mest betydande för ett fysiskt 

aktivt liv för barnen under hela uppväxten. Det vore även intressant att göra studier där man 

undersöker hur den fysiska aktivitetsnivån påverkas då barnet bor med en förälder jämför med 

samboende föräldrar, då majoriteten av barnen i vår studie bor med en förälder. Detta för att 

undersöka om barn som bor med en förälder är fysiskt inaktiva i högre grad än barn som bor 

med två föräldrar. 
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4.5 Slutsats 

 

Den här studien visar på att de fyra familjer vi undersökt med fysiskt inaktiva barn, som valt 

att delta i interventionsstudien för inaktiva barn (ISFAB-projektet), upplever trots sin 

inaktivitet att de har en hög beredskap för beteendeförändring. Familjernas förväntningar på 

ISFAB-projektet är framför allt att de ska få nya idéer och förslag på fysiska aktiviteter som 

familjen kan göra tillsammans. Anmärkningsvärt är dock att endast en förälder frågade om 

riktlinjer för hur mycket hennes dotter bör röra på sig varje dag. Vidare ser vi tydligt en 

koppling mellan barnens aktivitetsnivå och föräldrarnas prioriteringar, vad gäller tid, pengar 

och aktiviteter. Barnen förefaller initialt väldigt aktiva och har en stark vilja att röra på sig, då 

de flesta har fysiska aktiviteter en till flera gånger i veckan under fritiden. Detta förvånade 

oss, då vi trodde att dessa barn inte hade några fysiska aktiviteter och inte heller var 

intresserade. Problemet verkar ligga i att barnen under övrig fritid är alldeles för stillasittande 

framför TV eller datorn, samt att de i stor utsträckning åker buss eller får skjuts till och från 

skolan och övriga aktiviteter. Vi drar slutsatsen att egentligen behöver dessa barn inte 

nödvändigtvis fler fasta organiserade aktiviteter i veckan, utan istället mer vardagsmotion och 

mindre stillasittande tid hemma. 

 

Arbetet med denna studie och samarbetet med ISFAB-projektet har gett oss många värdefulla 

erfarenheter som kan komma att bli mycket användbara i vår kommande roll som 

hälsopedagoger. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  
1. Vilka förväntningar har familjen på ISFAB-projektet? 
2. Hur viktigt är det för familjen att förändra sitt beteende till att bli mer fysiskt aktiv? 
3. Anta att familjen vill förändra sitt beteende, hur säker är familjen på att den kommer att kunna 
förändra sitt beteende till att bli mer fysiskt aktiv? 
4. Vilka möjligheter och hinder ser familjen med avseende på beteendeförändringen? 
 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Svenska:  
Inställning 
Förväntan 
 
Beteende 
 
Transteoretiska modellen 
Beteendeförändring 
Motiverande samtal 
Visuell Analog Skala 
Hinder 
 
Möjlighet 
 
Barn 
Ungdomar 

 
Ståndpunkt, uppfattning, attityd 
Förväntning, förhoppning, spänning, hopp, 
beräkning, förmodan 
Uppförande, handlingssätt, sätt, handlande, 
manér, uppträdande 
 
 
 
VAS 
Svårighet, besvär, hämning, motstånd, 
olägenhet, barriär, stopp, skydd 
Möjlig utväg, potential, möjlig åtgärd, chans, 
tillfälle 

Engelska: 
Attitude 
Exercise 
Increase*/enhance* physical activity 
Readiness to change 
Willingness to change 
Behaviour 
Physical inactivity 
Sedentary lifestyle 
The transtheoretical model 
Motivational interviewing 
Adapted Motivational interviewing 
Visual Analogue Scale 
Barriers 
Boys, girls, children, child, childhood 
Families, family, family study 
Expectations 
Possibilities 

 
Point of view, approach 
Training, practice, physical activity 
 
 
Tendency to change 
Behavior, behavioral 
 
 
TTM 
MI 
AMI 
VAS 
Obstacle, hindrance, obstruction 

 
 
 
 



VARFÖR? 
Vi har valt ovanstående sökord då de är övergripande för den här studien. Syftet var att söka upp 
tidigare studier och litteratur inom områdena beteendeförändring, fysisk aktivitet, fysiskt 
inaktivitet, samt möjligheter och hinder. Vi sökte med inriktning mot barn, ungdomar och familjer. 
Material söktes även för att styrka metodvalet. 
 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar Antal relevanta träffar 
CSA (3/1-07) physical AND activity  

AND sedentary 
59 1 

CSA (4/1-07) Children OR child OR 
family 
AND “Behavior 
change” OR “change 
behavior” OR “change 
behaviour” 

36 0-2 

PubMed (25/1-07) participation physical 
activity children 

47 1 

PubMed (26/1-07) "barriers to physical 
activity perceived" 

158 1 

SwedMed+ (9/1-07) Barn fysiskt aktiva 3 2 
SwedMed+ (11/1-07) Fysisk inaktivitet 11 2 
Eric/CSA (25/2-07) “physical activity” OR 

“physical inactivity” 
AND transportation 

69 2 

Eric/CSA (26/2-07) “physical activity” OR 
“physical inactivity” 
OR sedentary AND 
environment OR 
neighbourhood* OR 
park area AND child* 
OR youth 

6 1 

 
KOMMENTARER: 
Av de framsökta artiklarna använde vi oss av de som hänvisas till i käll- och litteraturförteckningen 
i uppsatsen. 
 



Bilaga 2 

Underlag till motiverande samtal 

 
1. Presenterar oss själva och ber familjerna berätta vilka de är. 

2. Vad vet ni om ISFAB-projektet? 

3. Vilka förväntningar har ni på projektet? 

4. Vilken inställning har ni till fysisk aktivitet? Vilka upplevelser har ni av fysisk aktivitet? 

A) Barnens   B) Föräldrarnas 

5. VAS-skalorna: ”Hur viktigt är det för er familj att genomföra en förändring till att bli mer 

fysiskt aktiva, d v s att röra mer på er?” Be dem enas om ett ställe på skalan där de sätter 

ett kryss som motsvarar deras uppfattning om hur viktigt de anser att en förändring är. 

”Anta att ni i er familj vill göra en förändring, hur säkra är ni på att kunna genomföra 

förändringen till att bli mer fysiskt aktiva?” Be dem enas om ett ställe på skalan där de 

sätter ett kryss som motsvarar deras uppfattning om hur säkra de är på att kunna 

genomföra en förändring. 

6. Vilka nackdelar ser ni med fysisk aktivitet? Vilka fördelar ser ni med fysisk aktivitet? 

Vilka hinder ser ni mot fysisk aktivitet? Vilka möjligheter ser ni med fysisk aktivitet? 

7. Vill ni formulera något mål som vi kan följa upp vid   A) Nästa träff    B) Om ett halvår 

8. Är det något mer ni vill säga/berätta eller fråga? 

          

 

 

 

 

 

 



 

Hur viktigt är det för vår familj att genomföra en förändring till att bli mer 

fysiskt aktiva, dvs att röra mer på oss? 

 

 
Inte viktigt alls _________________________________________________________ Mycket viktigt 

 
 

                                          

B
ilaga 3 



 

Hur viktigt är det för vår familj att genomföra en förändring till att bli mer 

fysiskt aktiva, dvs att röra mer på oss? 

 

 

 
Inte viktigt alls _________________________________________________________ Mycket viktigt 

                                0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 
 

                                                                       

B
ilaga 4 



 

Anta att vi i vår familj vill göra en förändring, hur säkra är vi på att kunna 

genomföra förändringen till att bli mer fysiskt aktiva? 

 

 

 
Inte säkra alls ________________________________________________________ Mycket säkra 

 
 
 
 

                                                                 

B
ilaga 5 



 

Anta att vi i vår familj vill göra en förändring, hur säkra är vi på att kunna 

genomföra förändringen till att bli mer fysiskt aktiva? 

 

 

 
Inte säkra alls ________________________________________________________ Mycket säkra 

                                        0          1          2          3          4          5          6         7          8          9          10 
 
 
 

                                                                         

B
ilaga 6 



Bilaga 7 

Prolog; Hur gick det sedan? 
Inledning  

Efter studiens avslutande har vi i dagsläget haft förmånen att hinna träffa tre av fyra familjer 

igen för ett andra motiverande samtal, (ett andra möte med den fjärde familjen är inplanerat).  

 

Familjen A 

Möte inplanerat. 

 

Familjen B 

Barn B befann sig vid första motiverande samtalet i förberedelsestadiet, och bedöms 

fortfarande befinna sig där. Mamman, som vid det första motiverande samtalet befann sig i 

begrundarstadiet, bedöms nu ha förflyttat sig till förberedelsestadiet. Man kan skönja en viss 

förändring i tankemönstret runt fysisk aktivitet, då mammans inställning till fysisk aktivitet 

blivit mer positiv och tankarna mer konkreta. De mål som sattes upp vid det första 

motiverande samtalet har tyvärr inte uppfyllts, mycket p g a att andra saker prioriterade 

framför fysisk aktivitet. Barn B är fortsatt aktiv med innebandy en gång i veckan. 

 

Familjen C 

Barn C befann sig vid första motiverande samtalet i förberedelsestadiet, och bedöms nu ha 

förflyttat sig till handlingsstadiet. Han har sedan första samtalet utövat alpin skidåkning, 

promenerat, fiskat, varit och lekt i Lekslottet där han bland annat hoppat i hoppslott. Barn C 

tycker att det är väldigt roligt med äventyrsaktiviteter och han ser fram emot ISFAB-

projektets nästa event. Han har även varit på fyra dagars innebandyturnering, (vilket tyvärr 

innebar att han missade ISFAB-projektets första event). Barn C har börjat löpträna 

tillsammans med sin pappa, då de båda nyligen anmält sig till en stor löptävling. Pappa, som 

vi första motiverande samtalet bedömdes befinna sig i begrundandestadiet, bedöms nu ha 

avancerat till handlingsstadiet. Mamman, som bedömdes befinna sig i förberedelsestadiet, är 

nu mentalt i handlingsstadiet, men har tyvärr just fått ett bakslag då hon ramlat och slagit upp 

sin nyopererade fotled. Familjen har sedan det första motiverande samtalet promenerat 

mycket tillsammans.  

 

 

 



Bilaga 7 

Familjen D 

Barn D befann sig vid första motiverande samtalet i förberedelsestadiet, och bedöms nu 

befinna sig i handlingsstadiet. Hon har sedan första samtalet utövat alpin skidåkning en gång, 

dessutom har hon provat Laserdome för första gången. Hon förvånades över hur roligt och 

fysiskt krävande det faktiskt var att utöva Laserdome. Barn D ser fram emot ISFAB-

projektets nästa event som kommer att vara just Laserdome. Hon missade tyvärr ISFAB-

projektets första event p g a att hon hade handbollsmatch. Barn D spelar alltså fortfarande 

handboll, då säsongen snart är slut har hon som mål att fortsätta träna handboll hemma i 

trädgården. Hon deltar fortfarande i djurskötarkursen på 4H-gården. Vid tiden för detta andra 

samtal har barn D och hennes syster påsklov, vilket de spendera stor del av ute i trädgården 

spelandes badminton. När skolan börjar igen planerar hon att cykla till och från skolan. Barn 

D är väldigt positivt inställd till fysisk aktivitet, och förefaller ha blivit mer medveten om hur 

mycket hon rör sig dagligen. 

 

Sedan det första motiverande samtalet har mamman, på sin lediga dag, promenerat till barn 

D:s skola och sedan promenerade de hem tillsammans. Enligt de mål familjen formulerade 

vid det första motiverande samtalet planerade de att promenera hem från skolan två gånger 

mellan första och andra samtalet, men de har endast promenerat en gång p g a att barn D 

utövade alpin skidåkning vid det andra planerade promenadtillfället (mamman hade precis två 

lediga vardagar mellan första och andra samtalet). Mamman, som vid första tillfället 

bedömdes befinna sig i förberedelsestadiet, bedöms nu fortfarande vara i förberedelsestadiet. 

Hon hade chansen att prova alpin skidåkning, men kom inte till handling, trots att hon gärna 

vill prova den aktiviteten. Hon säger fortfarande att hon vill promenera mera. Hon 

promenerade visserligen och hämtade dottern i skolan en gång, vilket tyder på att hon närmar 

sig handlingsstadiet, men får återfall till förberedelsestadiet. 

 

 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm den 1 maj 2007 

 

Veronica Blomqvist       Kristina Lundqvist 
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