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Sammanfattning 

 

Introduktion: Fysisk inaktivitet är enligt världshälsoorganisationen (VHO) den fjärde största 

orsaken till global dödlighet. Kvinnor och barn har visat sig vara expanderande riskgrupper 

för inaktivitet, ohälsa och dess följdsjukdomar. Problemet tros bottna i kvinnors stora ansvar 

för hem och familj där tid och energi inte räcker till ett eget engagemang i fysisk aktivitet. 

Föräldrars levnadsvanor återspeglas av barnen varpå goda hälsobeteenden är önskvärda, dels 

för att främja varje barns framtida hälsa men också för att hindra att ohälsa sprids över 

generationer. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att kartlägga småbarnsföräldrars fysiska 

aktivitetsvanor samt att undersöka om hoppfullhet är en egenskap som kan påverka deras 

hälsa. Det är också av intresse att ta reda på om det förekommer några könsskillnader i fysiska 

aktivitetsvanor, hoppfullhet och hälsa bland småbarnsföräldrar. Metod: 106 respondenter 

deltog i studien (80 kvinnor och 26 män). Samtliga respondenter har barn under åtta år och 

var själva mellan 25- och 44 år. En kvantitativ metod i form av frågeenkät användes för att 

undersöka: fysisk aktivitetsnivå, hoppfullhet, upplevd stress, upplevd allmän hälsa, motivation 

och möjlighet till fysisk aktivitet. Resultat: Hoppfullhet visade inget signifikant samband 

med fysisk aktivitet dock med andra intressanta hälsoindikatorer som upplevd stress, allmän 

hälsa och motivation till fysisk aktivitet. Det förekommer vissa skillnader mellan mammors 

och pappors fysiska aktivitetsnivå. Männen uppgav en högre nivå av fysisk aktivitet men 

samtidigt också mer tid stillasittande än kvinnorna. Slutsats: Hoppfullhet visar ett visst 

samband till olika hälsoindikatorer och kan således bidra till att ange riktning åt en 

småbarnsförälders aktuella hälsotillstånd. Till exempel så verkar högt hoppfulla föräldrar vara 

mindre stressade samt uppleva sin allmänna hälsa bättre. Mer forskning kring hur mäns hälsa 

påverkas av föräldraskap samt fler konkreta förslag på förbättringsåtgärder är en önskvärd 

fortsättning för att främja hälsa i småbarnsfamiljer. 

 

Nyckelord: Hoppfullhet, Hälsa, Fysisk aktivitet, Föräldraskap 
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Abstract 

 

Introduction: According to the World Health Organization, physical inactivity is the fourth 

leading cause of global mortality. Illness due to lack of physical activity occurs more or less 

in different groups. Women and children have been shown to be expanding risk groups for 

inactivity, overweight and its consequential diseases. The problem is believed to be the 

bottom line of women's major responsibility for home and family where time and energy are 

not sufficient for their own involvement in physical activity. Parents lifestyle and health 

attitudes are reproduced by their children, therefore an approach to good health is desirable, 

partly to promote the future health of each child, but also to avoid several generations with 

unhealthy behaviour. Aim: The aim of this study is to explore the physical activity habits of 

parents and to investigate whether trait hope influences the physical activity level and health 

in relation to parenting. It is also at interest to look at gender differences in physical activity, 

hope and health among parents with small children. Method: 106 respondents participated in 

the study (80 women and 26 men). All were parents between the ages of 25 and 44. A 

questionnaire was used to measure: physical activity level, trait hope, perceived stress, 

perceived general health, motivation and opportunity for physical activity. Results: 

Hopefulness showed no significant correlation with physical activity, however, it did with 

other interesting health indicators. There are some differences between the physical activity 

level of mothers and fathers where fathers reported a higher level of physical activity, but also 

more time sedentary than the mothers. Conclusion: Hopefulness as a trait can to a certain 

extent predict and thus indicate a direction for the current state of health of parents. For 

example, hopeful parents seem to be less stressed and to experience their overall health better. 

Future research on how men's health is affected by parenting and more concrete suggestions 

of interventions is a desirable continuation to promote health in families with small children. 

 

Keywords: Health, Hopefulness, Parenting, Physical Activity 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Fysisk inaktivitet är ett växande, globalt folkhälsoproblem och allt fler människor går miste 

om de positiva hälsoeffekter och den väl utforskade sjukdomsprevention som regelbunden 

fysisk aktivitet kan medföra. Nutidens sätt att arbeta och en allt mer bekväm vardag har 

minskat förekomsten av fysiska krav och därmed skapat ett större utrymme för stillasittande. 

Detta har kommit att bidra till en ökad uppkomst av folkhälsosjukdomar som cancer, diabetes, 

psykisk ohälsa och hjärt-kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2017). Risk för inaktivitet 

och ohälsa skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper. Socioekonomisk status, 

utbildningsnivå, etnicitet, ålder, kön och kultur är exempel på faktorer som kan påverka en 

individs grad av fysisk aktivitet (Marks, Murray, Evans & Estacio, 2015). Föräldraskap är 

ytterligare en faktor som har visat sig inverka på hälsorelaterade levnadsvanor som fysisk 

aktivitet (Hamilton & White, 2010). Man har framförallt sett en negativ effekt hos kvinnor där 

det familjeansvar, de krav och förväntningar som åtföljer ett föräldraskap bidrar till en 

signifikant minskning av deltagandet i fysisk aktivitet (Bellows-Riecken & Rhodes, 2008).  

 

Fysisk aktivitet är en viktig komponent för ett friskt liv. Därför bör goda vanor och 

regelbundenhet etableras och uppmuntras i tidig ålder. Föräldrar kan, genom sina egna 

beteenden, påverka barnens uppväxtvillkor och framtida levnadsvanor och faktiskt främja 

fysisk aktivitet redan från fosterstadiet (Bellows-Riecken & Rhodes, 2008; Jette, Maier, 

Esmonde & Davis, 2017). Fysiskt aktiva föräldrar fostrar alltså fysiskt aktiva barn och tidigt 

inpräglade goda levnadsvanor har en positiv betydelse både för den enskilda individen och för 

den framtida folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Den rådande forskning som finns på föräldraskap och fysisk aktivitet är förhållandevis enig. 

Det sker en signifikant minskning av fysisk aktivitet vid övergången till föräldraskap (Rhodes 

& Quinland, 2014). Bland dessa dominerande resultat så har man trots allt sett en liten 

ljusning. Vissa föräldrar rapporterar att de i kontrast till denna problematik istället har upplevt 

småbarnsåren som en möjlighet att vara fysisk aktiv (Hamilton & White, 2010). Varför är det 

så att vissa föräldrar prioriterar fysisk aktivitet och andra inte och hur hanterar dessa föräldrar 

de barriärer som verkar skapa inaktivitet hos andra?  
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Hoppfullhet är enligt Snyder (2002) en uppfattad förmåga om att kunna hitta vägar till 

önskade mål samt kraft och motivation att kunna använda dessa vägar. Undersökningar har 

visat att individer med hög hoppfullhet har ett signifikant högre deltagande i fysisk aktivitet är 

personer med låg hoppfullhet (Snyder, Irving & Anderson,1991). Man har även sett ett 

samband mellan förmågan att överkomma hinder och hög hoppfullhet (Snyder et al, 1991; 

Snyder, 2002). Kan hoppfullhet som egenskap vara en förklaring till varför vissa föräldrar 

bibehåller eller till och med ökar sin fysiska aktivitetsnivå under småbarnsåren, och om så är 

fallet, vad kan vi göra med den kunskapen? 

 

1.2. Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga småbarnsföräldrars fysiska aktivitetsvanor 

samt att undersöka om hoppfullhet är en egenskap som kan påverka fysisk aktivitetsnivå och 

hälsa i samband med föräldraskap. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur fysiskt aktiva är småbarnsföräldrarna i studien? 

 Förekommer det några skillnader mellan mammor och pappors fysiska 

aktivitetsvanor? 

 Finns det något samband mellan hoppfullhet, hälsa och fysisk aktivitet hos 

småbarnsföräldrar? 
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2. LITTERATURBEARBETNING 

I detta kapitel behandlas centrala begrepp samt tidigare forskning som kan relatera till och ge 

en förförståelse till föreliggande studie och dess problemformulering, Problemet kan, i stora 

drag, rubriceras som "småbarnsföräldrars stillasittande och risk för ohälsa". Kapitlet inleds 

med en kort sammanfattning om folkhälsa, folkhälsomål och folkhälsoarbete. Vidare sätts det 

aktuella problemet i relation till just folkhälsa och även till fysisk aktivitet, hoppfullhet och 

genus. Det avslutas sedan med hur denna studies problemformulering kan ha betydelse för 

framtida forskning och folkhälsoarbete.  

 

2.1 Folkhälsa och folkhälsomålen 

Begreppet folkhälsa innebär hela befolkningens hälsotillstånd med hänsyn taget till både nivå 

och fördelning av hälsa. En individ eller en grupps hälsa påverkas mer eller mindre av olika 

bestämningsfaktorer som till exempel kön, gener och ekonomi likväl som beteenden. En "god 

folkhälsa" är god och så jämlik fördelad som möjligt och därav det övergripande målet för 

den svenska folkhälsopolitiken "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen". I dagsläget så är det elva målområden som leder det svenska 

folkhälsoarbetet framåt. Dessa är följande: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

Det folkhälsoarbete som jobbar med att främja fysisk aktivitet i befolkningen är komplext och 

ett samhälleligt samarbete är därför nödvändigt. Länsstyrelser, landsting och kommuner axlar 

ett stort ansvar men även andra organisationer och aktörer har stor betydelse för att rent 

konkret bidra med hälsofrämjande insatser i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

2.2 Fysisk aktivitet och folkhälsa 

Idag utgör det utbredda stillasittandet ett hot mot folkhälsan. Människor rör på sig allt mindre 

vilket har ökat förekomsten av folkhälsosjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- 
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kärlsjukdom (Jansson, Hagströmer & Andersen, 2017). Endast 23% av svenska vuxna är 

tillräckligt fysiskt aktiva för att uppnå optimal hälsoeffekt och trots att det finns en god 

kunskap om riskerna kring fysisk inaktivitet i befolkningen så är det den fjärde ledande 

orsaken till global dödlighet (Sjögren, Hansson- Ekvall & Stjernberg, 2011). Fysisk aktivitet 

har således kommit att bli den levnadsvana som mest akut kräver förbättring bland 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). I svenska undersökningar har man sett att 

många önskar att bli mer fysiskt aktiva. Män verkar generellt sett vara mer intresserade än 

kvinnor av att öka sin fysiska aktivitet även om kvinnor i åldersspannet 30-44 år har det 

största intresset. Samtidigt tillhör dessa kvinnor just den åldersgrupp som är de mest inaktiva. 

"Att må bättre" verkar vara svenska kvinnors främsta anledning till att delta i fysisk aktivitet 

och svenska män vill "bibehålla eller förbättra styrka och/eller kondition". Tidsbrist uppges 

generellt vara den vanligaste orsaken till utebliven fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 

2013). Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till främjandet av kognitiv och motorisk 

utveckling samt psykosociala hälsa, vilket gör det till ett betydelsefullt inslag för barns hälsa. 

Att hos barn etablera goda levnadsvanor och skapa hälsosamma beteenden till fysisk aktivitet 

i tidig ålder kan minska risken för ohälsa och övervikt och därmed förbättra barnens och den 

framtida folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

2.3 Fysisk aktivitet, inaktivitet och rekommendationer 

Fysisk aktivitet definieras i FYSS (2017) som "all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila". Det motsatta, fysisk 

inaktivitet, innebär således avsaknad av kroppsrörelser med en energiförbrukning som ligger 

nära viloläge. Fysisk aktivitet kan vara till exempel träning/motion, idrott, arbete i trädgården 

eller hemmet. Det kan också vara aktiv transport i vardagen som till exempel promenader och 

cykling. Rekommendationerna för att med fysisk aktivitet uppnå hälsoeffekt är minst 150 

minuter/vecka på minst måttlig intensitet eller minst 75 minuter/vecka på hög intensitet. 

Aktiviteterna kan spridas över veckans alla dagar men bör vara i minst 10 minuter per gång. 

De ska också vara aeroba och öka puls och andning vid måttlig intensitet, högre intensitet 

ökar puls och andning markant. Även styrketräning rekommenderas minst 2 gånger/vecka. 

Det är dock viktigt att få en överblick av dygnets totala tid av stillasittande för att få ett grepp 

om en individs fysiskt aktiva beteende. Dessa rekommendationer är framtagna av 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet (2011), 

(Jansson, Hagströmer & Andersen, 2016). Det finns alltså etablerade rekommendationer om 

fysisk aktivitet men det finns även, som nämnts, olika faktorer som kan påverka hälsan och 
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hur fysiskt aktiv en individ är. Allt från kultur, socioekonomi och kön till motivation och 

kunskap kan vara avgörande för en persons fysiskt aktiva beteende. Enligt Snyder et al. 

(1991), kan även en persons grad av hoppfullhet vara en faktor som har betydelse. 

 

2.4 Hoppfullhet 

Snyder et al. (1991), definierar hoppfullhet som " Ett positivt motivationstillstånd som bygger 

på en interaktiv upplevd känsla av framgångsrik (a) Agency och (b) Pathways". Alltså en 

uppfattad förmåga om att kunna hitta vägar till önskade mål samt kraft och motivation att 

kunna använda dessa vägar (Snyder, 2002). Hoppfullhet är ett begrepp som faller inom ramen 

för positiv psykologi (Gustafsson, Hassmén & Podlog, 2010). Positiv psykologi är relativt 

outforskat eftersom psykologisk forskning främst ägnat sig åt patologisk vetenskap. Negativa 

psykiska tillstånd har prioriterats framför positiva ämnen, till exempel hoppfullhet, som kan 

hjälpa en frisk människa att blomstra. Idag kvarstår många kunskapsluckor inom den positiva 

psykologin, men sen man sett att positiv psykologi kan användas inte bara för att skapa ett 

lyckligare liv utan också som sjukdomsprevention så har forskningsfältet öppnats upp 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Snyder et al. (1991), upptäckte att individer med hög 

hoppfullhet hade ett signifikant högre deltagande i fysisk aktivitet än personer med låg 

hoppfullhet. Även Hodges och Starkes (1996) gjorde en liknande upptäckt där hög 

hoppfullhet visade sig vara en fördel vid träning och idrottsprestationer. Hög hoppfullhet kan 

förutom goda idrottsprestationer och fysisk hälsa också länkas samman med bättre 

psykologisk anpassning och bättre utfall i psykoterapi (Snyder, 2002). Individer med hög 

hoppfullhet verkar också vara gott strategiskt utrustade för att finna de mest gynnsamma 

vägarna till en god hälsa och de är skickligare på att göra mer av det som orsakar en god hälsa 

och mindre av det som kan orsaka en sämre hälsa (Snyder, Feldman, Taylor, Schroeder & 

Adams, 2000). Dessa människor hanterar också stress annorlunda än sina likar med lågt hopp 

och tycks ha ett bättre välmående (Gustafsson, Skoog, Podlog & Lundqvist, 2013). Personer 

med högt hopp verkar också njuta mer av att stäva mot ett mål och uppskatta en utmaning till 

skillnad från personer med lågt hopp. Till exempel så kan självpratet och känsloläget vid en 

utmaning skilja sig åt genom att personer med högt hopp är mer positiva än personer med lågt 

hopp (Snyder, 2002).  

 

2.5 Föräldraskap, könsroller och fysisk aktivitet 

Beteenden och attityder är föränderliga och påverkas av olika händelser i vår livscykel. 

Rhodes och Quinland (2014) undersökte vilka händelser i livet som kan förutsäga att vuxna 
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förändrar sin fysiska aktivitetsnivå. Den enda säkra händelsen som kunde förutsäga en 

förändring i fysisk aktivitet bland vuxna var kvinnors inträde i föräldraskap. Förändringen 

kom i form av minskad frekvens och intensitet. Kvinnors minskning av fysisk aktivitet i 

samband med föräldraskap har utforskats i flera studier. Till exempel så har man sett att 

kvinnor utan barn är mer aktiva än kvinnor med barn (Sjögren et al., 2011). Mammor tränar 

37% mindre och deltar 32% mindre i fritidsaktiviteter än kvinnor utan barn och mycket tyder 

på att hushållsaktiviteter och familjeomsorg sker i utbyte mot fysisk aktivitet i samband med 

att kvinnan träder in i ett moderskap. Kvinnors signifikanta förändring av fysisk aktivitetsnivå 

i samband med föräldraskap kan bland annat förklaras av traditionella roller och familjeansvar 

som ser annorlunda ut när det finns barn i familjen (Bellows-Riecken & Rhodes, 2008). Hur 

män drabbas av samma händelse är ännu inte lika efterforskat (Sjögren et al., 2011) men man 

har sett att män generellt är mer fysiskt aktiva än kvinnor genom livscykeln och moderskap 

verkar vara den starkast bidragande faktorn till skillnaden (Lovell & Butler, 2015). Många 

mödrar axlar ett större ansvar för hem och familj än sina respektive och ansvarstagandet tycks 

öka kvinnors risk för inaktivitet och ohälsa då hennes förväntade roll inte upplevs inrymma 

tid för hennes eget deltagande i fysisk aktivitet (Lovell & Butler ,2015; Lloyd, O´Brien & 

Riot, 2016). Kvinnornas deltagande i fysisk aktivitet har visat sig påverkas mer eller mindre 

negativt beroende på hur jämställt hushållets ansvar fördelas (Jette et al., 2017).  

 

2.6 Föräldraskap, fysisk aktivitet och folkhälsa 

Utöver de resultat som pekar på hem och familjeansvar så finns det också tankar om att själva 

graviditeten och förlossningens fysiska verkan gör kvinnor mer inaktiva. Även om dessa 

uppfattningar blir allt mer omoderna så finns det en tydlig problematik kring sambandet 

mellan graviditet, inaktivitet och övervikt (Josefson, Haakstad & Bö, 2016). Till exempel så 

vet man att graviditeter som inleds med en övervikt som också behålls efter att barnet fötts är 

en bidragande faktor till mammor och barns stigande siffror av inaktivitet och fetma världen 

över. Risker för komplikationer under graviditet och förlossning blir fler när mamman är 

överviktig. Komplikationer som påverkar både henne och barnet (Jette et al., 2017). Övervikt 

och fetma hos mamman kan till exempel öka risken för afyxi (barnet får syrebrist) under 

förlossningen (Persson, Johansson & Cnattingius, 2016). Dessa risker kan dock undvikas 

genom att mamman skapar och upprätthåller sunda levnadsvanor under graviditeten. Med 

ansvar för både sin egen och sina barns hälsa har en mamma och hennes hälsobeteenden en 

betydelsefull roll för deras framtida hälsa. Hur hon väljer att leva påverkar barnen redan vid 
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fosterstadiet. Mamman kan således vara med och främja en god hälsa redan innan barnet sett 

dagens ljus (Jette et al., 2017).  

 

Om hälsosamma levnadsvanor som regelbunden fysisk aktivitet upprättas och stimuleras 

tidigt i livet skapas bättre förutsättningar för att de också ska bevaras. Barn gör som föräldrar 

gör, vilket även innefattar beteenden och beslut kring fysisk aktivitet. Det finns exempel där 

man med hjälp av stegmätare har jämfört föräldrars och barns fysiska aktivitetsnivå och sett 

att fysiskt aktiva föräldrar tenderar att ha fysiskt aktiva barn. I detta exempel påträffades ett 

signifikant samband mellan föräldern och barnets stegantal. En förklaring till detta kan 

beskrivas som modell eller observationsinlärning, där barnet tar efter sin förälder. Därmed är 

det möjligt att föräldrarnas nivå av fysisk aktivitet också kan förutsäga barnens (Sterns, 

Rhodes, Ball, Boule, Veugelers, Cutumisu et al., 2016).  

 

Föräldrars förståelse för fysisk aktivitet, mönster av fysiskt aktivt beteende och hur strukturen 

av olika sociala roller och förväntningar påverkar beteendet kring fysisk aktivitet undersöktes 

av Hamilton och White (2010). Som nämnts har föräldrarollen och familjeansvar visat sig att 

på olika sätt utgöra betydande hinder för fysisk aktivitet och till exempel så uppges 

samvetskval och en upplevelse av själviskhet utgöra en del av problemet. Både mammor och 

pappor delar denna upplevelse även om dilemmat beskrivs av kvinnor i större utsträckning. 

De menar att den tid som spenderas på fysisk aktivitet är förlorad familjetid. Samma studie 

visade också att föräldrar förstår betydelsen av fysisk aktivitet för en god hälsa och många 

föräldrar har en önskan om ett ökat engagemang både för sig själva och sina familjer. 

Föräldrarna i studien vill vara goda förebilder för sina barn och hjälpa sin familj till en bättre 

hälsa, samtidigt ansåg de flesta att utförandet av fysisk aktivitet var svårt när barn närvarade. 

Trots sina ambitioner och goda intentioner så beskrev undersökningsdeltagarna en viss social 

acceptans för bristande fysisk aktivitet bland andra föräldrar (Hamilton & White, 2010). 

Samtidigt upptäckte en annan studie ett liknande fenomen, dock på andra sidan av myntet. 

Som tidigare nämnts påverkas föräldrar av samvetskval i beslutsfattandet kring fysisk aktivitet 

(Hamilton & White, 2010) men i Hamilton och White (2011) upptäcktes en skuldreducerande 

effekt hos de föräldrar som umgicks med andra aktiva föräldrar. Troligtvis beror denna 

skuldreduktion på att en norm av fysisk aktivitet skapas, ett socialt godkännande och 

önskvärdhet, vilket främjar ett positivt beslutsfattande till fysisk aktivitet. Hamilton och White 

(2010) gjorde även ett annat fynd och uppmärksammande en annan syn på fysisk aktivitet och 

familjeliv. De såg att vissa individer verkar uppleva småbarnstiden och föräldraskapet som en 
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möjlighet att vara fysiskt aktiv. Framförallt äldre föräldrar hade denna attityd med 

förklaringen att fysisk aktivitet hjälper dem att orka vara med barnen längre (Hamilton & 

White, 2010).   

 

2.7 Att främja fysisk aktivitet hos småbarnsföräldrar  

Interventioner för en ökad fysisk aktivitetsnivå bland föräldrar kan med fördel fokusera på att 

förbättra positiva attityder för att främja föräldrars och barns framtida hälsa. Detta var ett 

resultat som togs fram av Hamilton och White (2011) när de undersökte vilka uppfattningar 

som påverkar småbarnsföräldrars beslutsfattande kring fysisk aktivitet. I studien använde man 

Teorin om planerat beteende (TPB) för att utforska och skräddarsy målområden för 

interventioner med syfte att öka småbarnsföräldrars fysiska aktivitet. De upptäckte att 

föräldrar upplever sig bli mer avstressade och får en ökad tolerans i sin familjeroll efter fysisk 

aktivitet och kan därmed känna sig som en bättre förälder. Interventioner kan med fördel 

också betona att rekommenderad nivå av fysisk aktivitet faktiskt går att uppnå och kombinera 

med familjelivet, trots de vardagliga rutinerna (Hamilton & White, 2011). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod som går ut på att främja fysisk aktivitet och 

fungerar på ett komplement eller som ersättning till läkemedel. Det finns tydliga evidens på 

att FaR fungerar för att öka en individs fysiska aktivitetsnivå. Aktiviteter inom FaR utgår från 

individens specifika förutsättningar och mål. FaR kan föreskrivas av legitimerad vårdpersonal 

som ger lämpliga förslag på aktiviteter. Ofta förläggs aktiviteterna utanför vården hos en FaR-

mottagare som kan vara privata aktörer eller inom idrottsrörelsen. För att föreskrivas FaR kan 

patienten själv ta upp sin önskan att komma igång med rörelse, och ibland  är det vårdgivaren 

som anser att fysisk aktivitet passar patientens vårdbehov (Statens folkhälsoinstitut, 2012). I 

Örebro län gjordes en studie där gravida föreskrevs FaR i syfte att motverka överflödig 

viktuppgång och de risker som medföljer. 445 friska kvinnor ingick i studien som pågick 

mellan 2007 och 2010. Kvinnorna följdes från inskrivning och upp till ett år efter 

förlossningen. Studien visade att fysisk aktivitet minskade övervikt och dess risker under 

graviditeten. Man tror att det positiva resultatet berodde på en kombination av motivation, 

information och fysisk aktivitet (Rönnberg, Östlund, Fadl, Gottvall & Nilsson, 2015). 

 

2.8 Sammanfattning och nytt bidrag till forskningen 

Ett flertal studier bekräftar föräldraskapets negativa samband med fysisk aktivitet. Brist på tid, 

energi och motivation i samband med familjeansvar och ojämn rollfördelning är de vanligaste 
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förklaringarna (Bellows-Riecken & Rhodes, 2008; Hamilton & White, 2010; Lovell & Butler 

,2015; Lloyd, O´Brien & Riot, 2016; Jette et al., 2017). Problemet är globalt och man vet att 

föräldrars ohälsosamma relation till fysisk aktivitet inte bara drabbar dem utan också deras 

barn (Sterns et al., 2016; Jette et al., 2017). Detta gör att ett försummande av hälsosamma 

levnadsvanor sprids över generationer och försämrar utsikterna för framtidens folkhälsa 

(Folkhälsomyndigheterna, 2017). Samtidigt bevisar vetenskapen ideligen att fysisk aktivitet 

faktisk kan motverka dessa påföljder samt leda till en upplevelse av att vara en bättre, mer 

tolerant förälder. Även om kunskap kring inaktivitet och dess hälsorisker är väl känt bland 

föräldrar så kvarstår och ökar problemet (Hamilton & White, 2011). Det verkar som att 

många småbarnsföräldrar inte klarar av att införa fysisk aktivitet i vardagspusslet. Forskning 

har tagit fram gott om tänkbara förklaringar till problemet samt förslag på interventioner för 

att öka fysisk aktivitet men trots det ökar ohälsa bland föräldrar till små barn.  

 

Föreliggande undersökning syftar till att kartlägga småbarnsföräldrars fysiska aktivitetsvanor 

men också till att ge svar på om hoppfullhet kan vara en egenskap som främjar fysisk aktivitet 

och hälsa i denna grupp. Om så är fallet, kan framtida folkhälsoarbete ha användning av den 

informationen? Undersökningen syftar också till att ta reda på om det förekommer skillnader 

mellan kvinnor och mäns fysiska aktivitetsvanor och hopp. Män inkluderas likväl som 

kvinnor i föreliggande studie vilket, baserat på granskning av tidigare forskning, inte har varit 

en självklarhet. Utöver dessa frågor kompletteras undersökningen med en lätt överblick på hur 

fysisk aktivitet, ur ett samhällsperspektiv, kan främjas i samband med att nya familjer bildas.  
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3. TEORI 

 

3.1 Hoppfullhetsteorin 

Studiens syfte är förankrat i teorin om hopp/hoppfullhetsteorin. Teorin består av tre 

komponenter:  

1. "Goals" (Mål) 

2. "Pathways" (Vägar till målet) 

3. "Agency" (Uppfattad kapacitet och kraft att använda dessa vägar), (Snyder, 1991) 

"Pathway thinking" återfinns hos individer med hög hoppfullhet och innebär att de har en 

förmåga att vara mer flexibla i sitt tänkande än personer med låg hoppfullhet. Det medför 

också att de har lättare för att fatta beslut och enklare kan finna alternativa vägar förbi hinder 

om de skulle uppstå på vägen mot målet. Personer med hög hoppfullhet verkar också ha en 

starkare tilltro till den väg de valt mot målet och skräddarsyr sin väg mot målet mer effektivt 

än en person med låg hoppfullhet. Den motiverande komponenten i hoppfullhetsteorin är 

"agency". Denna drivkraft är en viktig faktor i allt målinriktat arbete och tankar men i 

synnerhet när hinder försvårar resan. En person med god "Agency thinking" behåller 

motivationen även om den tänkta vägen mot målet behöver ledas om (Snyder, 2002). Man 

tror också att på grund av den underliggande känslan av "agency" och "pathways" som 

återfinns hos personer med högt hopp sätter de upp fler och mer utmanande mål jämfört med 

individer med lägre nivåer av hoppfullhet (Snyder et al., 1991).  

 

Föreliggande undersökning har för avsikt att ta reda på om hoppfullhet har ett samband med 

fysisk aktivitet inom gruppen småbarnsföräldrar. Om samband visar sig så kan egenskapen 

hoppfullhet och dess yttringar vara en förklaring till hur föräldrar hanterar småbarnslivets 

barriärer till fysisk aktivitet. Tidigare studier har som sagt visat positiva samband mellan 

fysisk aktivitet och hoppfullhet (Snyder et al., 1991, Snyder, 2002) och även mellan 

hoppfullhet och andra hälsoindikatorer (Hodges & Starkes, 1996; Snyder, 2002; Gustafsson et 

al., 2013). Teorin genomsyrar arbetet och både den sammanhörande skalans betydelse samt 

egenskapen hoppfullhet kopplat till hälsa undersöks i studien. Alltså, har egenskapen 

hoppfullhet betydelse för småbarnsföräldrars hälsa och fysiska aktivitetsvanor? Om så är 

fallet, kan hoppfullhetsskalan då användas som ett, till andra metoder, kompletterande 

mätverktyg för att mäta och identifiera ohälsa och inaktivitet hos småbarnsföräldrar?    

 

 



 

 15 

4. METOD 

 

Kvantitativa undersökningar är att föredra när forskningsfrågans syfte är att få ytlig men bred 

information från en större grupp av till exempel människor, företeelser, situationer eller 

liknande. Det skiljer sig således från kvalitativ forskning där metoderna, till exempel 

intervjuer, ger möjlighet att nå djupare information. Kvantitativ forskning gör det alltså 

möjligt att fånga gemensamheter i en större grupp, till exempel småbarnsföräldrar, för att sen 

kunna generalisera och dra slutsatser utifrån det (Hassmén & Hassmén, 2008). Studiens syfte 

är delvis att undersöka samband mellan hoppfullhet och fysisk aktivitet men också att titta på 

skillnader och likheter inom gruppen till vilket en kvantitativ metod är lämpligt. Att också ha 

möjligheten att på relativt kort tid kunna undersöka ett stort antal personer och sedan kunna 

dra allmänna slutsatser om denna grupp är anledningen till aktuellt metodval.  

 

4.1 Design 

I föreliggande studie valdes en deskriptiv forskningsmetod i form av en enkätundersökning. 

Syftet är att undersöka sambandet mellan hoppfullhet, hälsa och fysisk aktivitet hos 

småbarnsföräldrar samt eventuella skillnader inom gruppen. Enkäters fördelar är att de kan 

inkludera ett stort antal respondenter utan att leda till större kostnader. Information kring 

undersökningen förmedlas enkelt ut på själva frågeformuläret och låga krav ställs på de 

medverkande respondenterna. Fysisk aktivitet mäts som oftast genom enkäter trots att denna 

metod har en relativt låg tillförlitlighet i jämförelse med objektiva mätningar. Människor 

tenderar att överrapportera sina fysiska aktivitetsvanor på grund av social önskvärdhet inför 

sig själva eller till den som samlar in data. Fysisk aktivitet, dess frekvens, intensitet och 

duration kan också vara svårt att minnas tillbaka i tiden. Det är också en tolkningsfråga hur en 

person upplever och graderar sin egen ansträngning, därav den relativt låga tillförlitligheten 

av självrapporterad fysisk aktivitet (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

4.2 Urval 

Undersökningsgruppen består av småbarnsföräldrar till ett eller flera barn under åtta år. 

Anledningen till att en åldersgräns upprättades till målgruppens barn var för att en 

"småbarnsgräns" behövdes och den fick dras vid den ålder där de flesta barn tituleras som 

skolbarn. Det uppfanns ingen åldersgräns för föräldrarna och de var födda mellan 1993-1974 

alltså mellan 25 och 44 år gamla. Både kvinnor och män deltog i studien och det fanns ur 

forskningssynpunkt en önskan om 50% könsfördelning. Den slutliga undersökningsgruppen 
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bestod dock av en övervägande del kvinnor. 111 personer svarade på enkäten och efter 

bortfallsanalys återstod totalt 106 personer varav 80 stycken (75,5%) kvinnor och 26 stycken 

(24,5%) män. Denna grupp kom till genom ett snöbollsurval, det vill säga, att redan utvalda 

personer i urvalet rekommenderar nya personer som lämpligtvis kan ingå i undersökningen. 

En snöbollseffekt uppstår och nya personer tillkommer tills forskaren själv sätter stopp. 

Denna metod finner snabbt nya personer till undersökningen vilka också är enklare att 

övertygas till ett deltagande då rekommendationerna kommer från en bekant (Denscombe, 

2014).     

 

4.3 Mätinstrument 

För att förstärka tillförlitligheten och samtidigt uppfylla studiens syfte så har två beprövade 

frågeformulär kombinerats. Det ena för att mäta fysisk aktivitet och det andra för att 

undersöka graden av hoppfullhet hos deltagarna. 

 

Fysisk aktivitet  

 

International Physical Acticvity Questionair (IPAQ) är på uppdrag av VHO framtaget av 

International Consensus Group och är ett av de mest välvaliderade och standardiserade 

frågeformulären för fysisk aktivitet. Det är konstruerat för att bedöma hälsofrämjande fysisk 

aktivitet hos unga och medelålders vuxna (15-69 år) och för att på samhällsnivå kunna 

jämföra olika befolkningsgrupper inom ett land eller länder emellan. Respondenterna får 

besvara frågor gällande sin fysiska aktivitetsnivå (mycket ansträngande fysisk aktivitet, 

måttligt ansträngande fysisk aktivitet, promenader och stillasittande) i antal dagar och minuter 

per tillfälle de senaste 7 dagarna. Genom att räkna samman antal aktivitetstillfällen samt 

genomsnittlig tid/tillfälle kan ett värde av individens fysiska aktivitet uppskattas. Till 

föreliggande studie användes den svenska kortversionen av IPAQ  (Hagströmer, Wisén & 

Hassmén, 2016). 

 

Hoppfullhet 
 

För att mäta hoppfullhet finns två standardiserade skalor/frågeformulär. Det ena mäter graden 

av hoppfullhet utifrån en specifik situation och det andra mäter hoppfullhet som egenskap hos 

en person (Snyder, 2002). "Trait hope scale", som mäter hoppfullhet som egenskap, är den 

mest passande skalan utifrån undersökningens syfte och är därför den som användes i 

enkäten. "Trait hope scale" består av totalt tolv påståenden där respondenten får skatta sig 
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själv på en åttagradig skala där 1 = stämmer inte alls och 8 = stämmer mycket väl. Åtta 

påståenden handlar om hoppfullhet och resterande fyra är fyllnadsfrågor ("jag känner mig ofta 

trött, jag förlorar ofta en diskussion, jag oroar mig för min hälsa, jag oroar mig ofta för 

något"). Hälften av hoppfullhetsfrågorna undersöker personens "Agency" (drivkraft) och 

dessa är:  

 Mina tidigare erfarenheter har förberett mig väl för framtiden 

 Jag har varit ganska framgångsrik i mitt liv 

 Jag når de mål jag sätter upp 

 Jag jobbar för fullt för att uppnå mina mål  

Den andra hälften undersöker "Pathways" (vägar till målen) och dessa är: 

 Jag kan komma på många sätt att ta mig ur en knipa   

 Det finns många sätt att lösa problem som  uppstår  

 Jag kan komma på många sätt att nå de saker i livet som är viktiga för mig  

 Även när andra känner sig nedslagna vet jag att jag kan komma på ett sätt att lösa  

problemet (Snyder et al., 1991). 

 

Övriga frågor 

Utöver de frågor som undersöker variablerna fysisk aktivitet och hoppfullhet så ställs även 

frågor om kön, ålder och om personen har barn under 8 år. Enkäten kompletteras också med 

enskilda frågor om hur respondenten bedömer sitt allmänna hälsotillstånd, upplevd stress samt 

frågor om motivation och möjlighet till fysisk aktivitet.  

 

4.4 Genomförande 

Enkäten konstruerades i Survey & Report och länken till frågeformuläret skickades sedan ut 

till en utvald grupp för pilottestning. Den granskade, korrigerade, godkända och slutgiltiga 

enkäten länkades sedan ut digitalt via facebook och chattjänsten messenger. Via dessa kanaler 

spreds länken vidare mellan frivilliga småbarnsföräldrar. Information kring studiens syfte och 

dess etiska regler fanns bifogat i enkätens följebrev och i en text i samband med länken. 

Respondenterna svarade på frågorna från sin egen mobiltelefon eller dator vid eget valt 

tillfälle. De anonyma svaren hamnade sen i Survey & Report där en rapport kunde 

sammanställas och data överföras till SPSS för vidare analyser.  
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4.5 Databearbetning 

När all data samlats in och överförts till SPSS påträffades totalt fem stycken fel ifyllda enkäter 

vilka kan kallas internt bortfall (Trost, 2001). En ickeförälder hade deltagit i studien och 

resterande bortfall berodde på fel ifyllda antal dagar och minuter för fysisk aktivitet. En 

person hade till exempel fyllt i att denne varit aktiv i tio av sju dagar vilket inte är möjligt och 

andra fel berodde troligtvis på att individerna fyllt i antal tränade timmar istället för minuter. 

Dessa enkätsvar kan inte bearbetas utan måste istället klassas som bortfall. Totalt 111 enkäter 

besvarades och efter bortfallsanalysen kvarstod 106 stycken på vilket kommande resultat 

bygger. 

 

"Beskrivande statistik" och "medelvärde" användes för att ta fram medelvärde för fysisk 

aktivitet, stillasittande, hoppfullhet, allmän hälsa, motivation, och möjlighet till fysisk 

aktivitet. Variabeln "hoppfullhet" skapades efter en sammanslagning av respondenternas 

skattande av "agency" och "pathways". Resterande fyra fyllnadsfrågor från "Trait hope scale" 

utsorterades. Nya variabler för antal minuter mycket och måttligt ansträngande fysisk aktivitet 

samt promenad skapades och utifrån dessa beräknades ett medelvärde för 

undersökningspersonerna och gruppens fysiska aktivitet på olika nivåer. Beroende på antal 

minuter fysisk aktivitet på olika nivåer blev individerna indelade i grupper av: 1. Låg fysiskt 

aktiv nivå = >150 minuter, 2. Medelhög fysiskt aktiv nivå = <150 minuter eller, 3. Hög 

fysiskt aktiv nivå = <300 minuter. Det var för att få en tydlig översikt över gruppens 

aktivitetsvanor. Pearson´s korrelationstest utfördes mellan variablerna: hoppfullhet, fysisk 

aktivitet inklusive promenader, fysisk aktivitet exklusive promenader, stillasittande, stress, 

allmän hälsa, möjlighet och motivation till fysisk aktivitet, detta för att mäta eventuella 

signifikanta samband mellan variablerna. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Genom att räkna ut Cronbach´s alfa så får man ett värde på om ett mätverktyg mäter samma 

sak, i detta fall hoppfullhet, och kan således också avgöra dess reliabilitet. Ju högre värde 

desto starkare samband och ett värde över 0,70 är vanligtvis accepterat (Hassmén & Hassmén, 

2008). Den svenska versionen av hoppfullhetsskalan visade i denna undersökning ett inre 

samstämmighetsvärde på 0,81 med Cronbach´s alfa. Förutom det har den även blivit validerad 

via konfirmatorisk faktoranalys (Gustafsson, Skoog, Podlog & Lundqvist, 2013). Frågor om 

fysisk aktivitet kan omfatta olika tidsperioder men man har sett att de mest tillförlitliga svaren 

uppnås när respondenten får svara utifrån de senaste sju dagarna. IPAQ är metodprövad i 
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Sverige och man såg då att reliabiliteten och validiteten av enkäten är likvärdig med andra 

subjektiva mätinstrument för fysisk aktivitetsbedömning (Hagströmer, Wisén & Hassmén, 

2017). Resterande frågor ingår inte i varken hoppfullhetsskalan eller IPAQ utan var så kallade 

"single items", alltså endast en enskild fråga för att mäta ett speciellt ämne. Dessa "single 

items" inkluderades i enkäten av ren nyfikenhet, inte för att uppfylla undersökningens 

specifika syfte. Den enskilda frågan "är du allmänt stressad" har dock blivit validerad genom 

"The General Percieved Stress Questionair" (Öhman, Bergdahl, Nyberg, & Nilsson, 2007). 

Då det ansågs vara intressant att undersöka just stress i samband med övriga variabler även i 

denna undersökning så användes frågan "Hur stressad har du känt dig de senaste 7 dagarna?" 

på vilken respondenterna fick svara med hjälp av en skala mellan 0=inte stressad alls till 

10=mycket stressad (Öhman et al.,2007). 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Undersökningen har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska krav vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att undersökningens syfte samt frivilliga deltagande tydligt 

förmedlas till respondenterna. Det är viktigt att respondenten får ta del av all information 

innan denne gör sitt ställningstagande och samtycker till sin medverkan. Samtyckeskravet 

betyder att respondenten samtycker till sitt eget deltagande i undersökningen och när som 

helst kan välja att avbryta sitt deltagande utan påföljder. Konfidentialitetskravet går ut på att 

respondentens identitet är skyddad och inte går att identifiera. Nyttjandekravet innebär att den 

information som samlats in genom enkäten endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2018; Hassmén & Hassmén, 2008). Respondenterna i föreliggande 

undersökning är anonyma. Det går alltså inte att identifiera personerna utifrån angivna 

svarsdata. Informationskravet uppfylldes genom det följebrev som inledde enkäten och 

respondenten samtyckte till sitt deltagande genom att frivilligt delta i undersökningen. 
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5. RESULTAT 

Resultatet baseras på en undersökningsgrupp på 106 personer varav 75,5% (n=80) kvinnor 

och 24,5% (n=26) män. Undersökningens yngsta deltagare är 25 år och den äldsta 44 år,  

varav båda är kvinnor. Den yngsta mannen är 28 år och den äldsta 41 år. Medelåldern för 

undersökningsgruppen är 34,12 år. Samtliga har besvarat undersökningens enkät på ett 

korrekt sätt och utifrån det kan följande resultat redovisas:  

 

5.1 Fysisk aktivitet och inaktivitet  

Frågeformuläret IPAQ avser att mäta fysisk aktivitetsnivå baserat på de senaste sju dagarnas 

utförande. Resultatet utifrån IPAQ-frågorna är som följer:  

 

Tabell 2. Undersökningsgruppens (n=106) totala samt indelning av kvinnor (n=80) och mäns (n=26) fysiska 

aktivitetsvanor 

 

Av alla de 106 respondenter som uppgett sina fysiska aktivitetsvanor så var det endast sju 

personer som inte uppnådde de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet med minst 

150 minuter fysisk aktivitet/vecka. Av dessa sju var samtliga kvinnor. Resterande 99 personer 

var fysiskt aktiva med minst måttlig intensitet i mer än 150 minuter/vecka eller fysiskt aktiva 

på hög intensitet i minst 75 minuter/vecka. Det mest frekvent angivna antal dagar som 

undersökningsgruppen (n=106) utförde mycket ansträngande fysisk aktivitet var 2 

dagar/vecka. Det näst vanligaste svaret var att ingen dag den senaste veckan innehöll mycket 

ansträngande fysisk aktivitet. Gruppens (n=106) totala medelvärde var 2,15 dagar/vecka med 

mycket ansträngande fysisk aktivitet som varade cirka 58 minuter. Kvinnorna (n=80) uppgav 

att de har utfört mycket ansträngande fysisk aktivitet på 1,86 av den senaste veckans dagar 

och männen (n=26) på 3,04 dagar. Kvinnorna utför mycket ansträngande fysisk aktivitet i 

snitt ungefär 54 minuter per gång och männen nästan 71 minuter per gång.  

 

Männen uppgav en högre frekvens och varaktighet av måttlig fysisk ansträngning i jämförelse 

med kvinnorna i undersökningen. I genomsnitt utförde männen måttlig fysisk ansträngning på 

 Kön 

Promenad 

antal  

dagar 

Promenad 

 antal  

min/dag 

Måttligt 

Ansträngande 

FA i dagar 

Måttligt 

ansträngande FA i 

min/dag 

Mycket 

ansträngande FA 

i dagar 

Mycket 

ansträngande FA i 

min/dag 

Kvinnor 5,30 83,59 2,21 52,96 1,86 53,63 

Män 5,00 60,96 3,15 80,96 3,04 71,15 

Totalt 5,23 78,04 2,44 59,83 2,15 57,92 
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3,15 av veckans dagar till skillnad från kvinnornas 2,21 dagar. Männen uppgav även en 

längre varaktighet av måttlig fysisk ansträngning och angav en genomsnittlig duration på 

cirka 80 minuter per tillfälle medan kvinnornas medelvärde stannade på lite drygt 50 minuter. 

Undersökningsgruppen i sin helhet spenderade cirka 1 timme under näst intill 2,5 dagar på 

måttlig fysisk aktivitet de senaste sju dagarna. Kvinnorna promenerade i genomsnitt 83 

minuter på cirka fem av de sju senaste dagarna. Männen promenerade i stort sett lika många 

dagar men hade en kortare varaktighet, cirka 61 minuter per tillfälle. 

 

Tabell 3. Indelning av fysisk aktivitetsnivå beräknat på måttlig och mycket fysiskt ansträngande aktiviteter. Hela 

undersökningsgruppen (n=106) samt kvinnor (n=80) och män (n=26). 

 

Aktivitetsnivå 

 

Omfattning 

 

Totalt (n=106) 

 

Kvinnor (n=80) 

 

Män (n=26) 

 

Låg  

 

> 150 minuter/vecka 

 

33 st (30,2%) 

 

30 st (37,5%) 

 

3 st (11,5%) 

 

Medel  

 

< 150 minuter/vecka 

 

26 st (25,5 %) 

 

20 st (25%) 

 

6 st (23,1%) 

 

Hög 

 

< 300 minuter/vecka 

 

47 st (44,3%) 

 

30 st (37,5%) 

 

17 st (65,4%) 

 

Genom en sammanslagning av antal minuter av mycket och måttlig fysisk ansträngning de 

senaste sju dagarna delades respondenterna in i grupper av låg, medel eller hög fysisk 

aktivitetsnivå vilket visas i tabell 3. I tabellen kan man se att 65,4% av männen har angett en 

hög fysisk aktivitetsnivå och 11,5% en låg fysisk aktivitetsnivå. Bland kvinnorna är 37,5% på 

en hög aktivitetsnivå och exakt lika många på en låg fysisk aktivitetsnivå. I tabellen kan man 

också se att de flesta i undersökningsgruppen (n=106) hade en hög fysisk aktivitetsnivå. 

44,3% av respondenterna angav att de var fysiskt aktiva i mer än 300 minuter/vecka, 30,2% 

var fysiskt aktiva i mindre än 150 minuter/vecka och klassas alltså som lågaktiva. Resterande 

25,5% spenderade mellan 150-300 minuter/veckan på fysisk aktivitet av måttlig eller mycket 

ansträngande sort. 

 

I undersökningen fick respondenterna även besvara en fråga kring sitt stillasittande varpå 

följande resultat kan presenteras. 

Tabell 4. Undersökningsgruppens (n=206)genomsnittliga stillasittande i timmar/dag. 

 

 

 

    

Kön Stillasittande  timmar/dag 

Kvinna (n=80) 5,90 

Man (n=26) 8,23 

Total (n=106) 6,47 
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I tabell 4 kan man se hur undersökningsgruppen har angett sitt stillasittande en genomsnittlig 

dag i veckan. Gruppens (n=106) medelvärde är cirka 6,5 timmar. Kvinnor (n=80) är i 

genomsnitt stillasittande i 5,9 timmar per dag och männen 8,2 timmar per dag.  

 

5.2 Hoppfullhet 

Respondenterna besvarade "Trait hope scale" (hoppsfullhetsskalan) vilken består av tolv 

stycken påståenden. Fyra påståenden räknades bort innan analysen då de var så kallade 

"fillers". Av de resterande åtta påståendena mäter ena hälften "agency" och andra hälften 

"pathways" vilka tillsammans bildar variabeln "hoppfullhet". Nedan visas resultatet på 

undersökningsgruppens hoppfullhet. 

 

Tabell 5. Den totala fördelningen på undersökningsgruppens (n=106) "agency", "pathways" och totala nivå av 

hoppfullhet utifrån "Trait hope scale". Vi ser resultatet med utgångspunkt i medelvärdet då min=1 och max=8. 

 

 

 

 

 

Tabell 5 visar att männen (n=26) i undersökningen verkar vara något mer hoppfulla än 

kvinnorna (n=80). De har skattat sig en aning högre både i "Agency" och "Pathways" och 

därmed även nivå av hoppfullhet. Skillnaderna mellan könen är relativt liten.  

 

Tabell 6. Indelning av låg och hög nivå av hoppfullhet. Fördelning mellan gruppen (n=106), kvinnor (n=80) och 

män (n=26). 

 

 

 

 

I tabell 6 kan hoppfullhetsnivåerna jämföras mellan kvinnor och män och den totala gruppen. 

92% av männen (n=26) och 76 % av kvinnorna (n=80) klassades med hög hoppfullhet. I 

undersökningsgruppen som helhet hade 80% en högt skattad hoppfullhet baserat på "trait 

hope scale". Av de män (n=26) som deltog i undersökningen hade de allra flesta hög 

hoppfullhet. Bland kvinnorna (n=80) var spridningen något större. 24% av kvinnorna 

hamnade i gruppen för låg hoppfullhet och resterande 76% angav en hög hoppfullhet. Hög 

hoppfullhet är alltså vanligare än låg hoppfullhet i hela gruppen likväl som hos kvinnorna och 

männen.  

Kön Agency Pathways Hoppfullhet 

Kvinnor 5,80 6,0 5,90 

Män 5,90 6,24 6,07 

Totalt 5, 82 6,05 5,94 

Kön Låg nivå Hög nivå 

Kvinnor 19 st (24%) 61 st (76%) 

Män 2 st (8%) 24 st (92%) 

Totalt 21 st (20%) 85 st (80%) 
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5.3 "Single items"  

På frågan "Hur stressad har du känt dig den senaste veckan" fick respondenterna skatta sin 

stressnivå från 1 = "inte stressad alls" till 10 = "mycket stressad". Undersökningsgruppens 

totala stressnivå var 5,74 vilket kan bedömas som "ganska stressad". Det förekommer ingen 

nämnvärd skillnad mellan könen. Nästan 70 % av respondenterna ansåg sig ha en bra allmän 

hälsa och 22,6% en mycket god allmän hälsa. Endast en person, 0,9% uppgav en "dålig 

allmän hälsa" och 7,5 % en någorlunda dålig hälsa. Vid frågan om motivation och möjlighet 

till fysisk aktivitet de senaste sju dagarna så är skillnaden mellan könen liten. Männen i 

undersökningen skattade både sin motivation och sina möjlighet till fysisk aktivitet något 

högre än kvinnorna.  

 

5.4 Huvudresultat 

För att besvara syftet och därmed kunna kartlägga småbarnsföräldrars fysiska aktivitetsvanor 

och samtidigt undersöka om hoppfullhet är en egenskap som kan påverka fysisk aktivitetsnivå 

och hälsa i samband med föräldraskap så har variablerna testats i Pearson´s Korrelationstest. 

Eventuella samband mellan variablerna kan vara intressant information för ett vidare arbete 

kring ämnet och därav följande korrelationsanalys. 

 

Tabell 7. Samband mellan undersökningsgruppens (n=106) fysiska aktivitetsnivå inklusive och exklusive 

promenader, hoppfullhet samt allmän hälsa, stress, möjlighet och motivation till fysisk aktivitet (FA). 

 

Hopp- 

Fullhet 

 

FA inkl. 

promen 

ader 

FA exkl. 

promena

der 

Stilla- 

Sittande 

 

Allmän 

hälsa 

 

Stress 

 

 

Möjlig- 

het till 

FA 

Motiva-

tion till FA 

 

Hoppfullhet Pearson 

Correlation 

 

1 

 

-,022 

 

-,098 

 

-,178 

 

,356
**
 

 

-,293
**
 

 

,017 

 

,197
*
 

Sig. (2-tailed)  ,820 ,320 ,068 ,000 ,002 ,860 ,043 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

FA inkl. 

promenader 

 

Pearson 

Correlation 

 

-,022 

 

1 

 

,824
**
 

 

-,279
**
 

 

-,100 

 

-,002 

 

,077 

 

,067 

Sig. (2-tailed) ,820  ,000 ,004 ,309 ,983 ,434 ,494 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

FA exkl. 

promenader 

Pearson 

Correlation 

 

-,098 

 

,824
**
 

 

1 

 

-,229
*
 

 

-,054 

 

-,114 

 

,148 

 

,159 

Sig. (2-tailed) ,320 ,000  ,018 ,581 ,244 ,130 ,104 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

Stillasittande Pearson 

Correlation 

 

-,178 

 

-,279
**
 

 

-,229
*
 

 

1 

 

-,137 

 

,164 

 

-,176 

 

-,049 
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Sig. (2-tailed) ,068 ,004 ,018  ,163 ,093 ,071 ,620 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

Allmän hälsa Pearson 

Correlation 

 

,356
**
 

 

-,100 

 

-,054 

 

-,137 

 

1 

 

-,291
**
 

 

,288
**
 

 

,369
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,309 ,581 ,163  ,002 ,003 ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

Stress Pearson 

Correlation 

 

-,293
**
 

 

-,002 

 

-,114 

 

,164 

 

-,291
**
 

 

1 

 

-,152 

 

-,221
*
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,983 ,244 ,093 ,002  ,120 ,023 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

Möjlighet till 

FA 

Pearson 

Correlation 

 

,017 

 

,077 

 

,148 

 

-,176 

 

,288
**
 

 

-,152 

 

1 

 

,371
**
 

Sig. (2-tailed) ,860 ,434 ,130 ,071 ,003 ,120  ,000 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

Motivation till 

FA 

Pearson 

Correlation 

 

,197
*
 

 

,067 

 

,159 

 

-,049 

 

,369
**
 

 

-,221
*
 

 

,371
**
 

1 

Sig. (2-tailed) ,043 ,494 ,104 ,620 ,000 ,023 ,000  

N 106 106 106 106 106 106 106 106 

 

I tabell 7 visas möjliga samband mellan de undersökta variablerna. Korrelationerna visar 

signifikans på 95% säkerhetsnivå. Det finns ett signifikant samband (r=0,01) mellan 

hoppfullhet och hur respondenterna har skattat sin allmänna hälsa. Hoppfullhet visar sig även 

ha ett negativt samband (r=-0,01) till stress vilket kan betyda att personer med hög nivå av 

hoppfullhet har angett en lägre nivå av stress. Hoppfullhet visar sig även ha ett signifikant 

samband (r=0,05) till "motivation till fysisk aktivitet". "Fysisk aktivitet inklusive 

promenader" korrelerar med "fysisk aktivitet exklusive promenader" (r=0,01) samt visar ett 

negativt signifikant samband (r=-0,01) med stillasittande. De två fysiska aktivitetsvariablerna 

visar däremot inget signifikant samband med varken hoppfullhet eller resterande testvariabler. 

Ett signifikant samband (r=001) fanns mellan "motivation till fysisk aktivitet" och "möjlighet 

till fysisk aktivitet" likväl som mellan "motivation till fysisk aktivitet" och upplevd allmän 

hälsa (r=0,01). Stress visar negativa signifikanta (r=-0,01) samband till hur 

undersökningsgruppen skattat sin allmänna hälsa samt till "känt motivation till fysisk 

aktivitet" men då på r=-0,05 nivå.  

 

5.5 Resultatsammanfattning 

 

Undersökningsgruppen består alltså av 106 personer vars medelålder är 34, 12 år. 75,5 % av 

gruppen var kvinnor och resterande 24,5% var män. Av dessa uppnådde totalt 99 personer de 
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allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet med minst 150 minuter aktivitet/vecka när 

promenader/gång i vardag eller arbete var med i beräkningen. De kvarvarande sju personerna, 

som alla var kvinnor, anses då ha en mycket låg fysisk aktivitetsnivå. När promenader 

exkluderades ur beräkningen för att mäta måttlig och mycket ansträngande fysisk 

aktivitetsnivå ökade skillnaderna inom gruppen. 30,2 % av respondenterna klassades då med 

en låg fysisk aktivitetsnivå, 25,5% med medelhög- och 44,3% med hög fysisk aktivitetsnivå. 

Männen är mer fysiskt aktiva än kvinnorna i undersökningen både på måttlig och mycket 

ansträngande fysisk aktivitetsnivå. Kvinnorna ägnar mer tid åt att promenera och har även 

angett ett betydligt lägre grad av stillasittande än männen i undersökningen.  

 

80 % (n=85) av undersökningsgruppen (n=106) ingår i gruppen med hög nivå av hoppfullhet, 

resterande 20% (n=21) har angett en låg nivå av hoppfullhet. Bland kvinnorna hade 76 % hög 

hoppfullhet och 24 % låg hoppfullhet. Hela 92% av männen hade hög nivå av hoppfullhet och 

därav endast 8% en låg nivå av hoppfullhet.  

 

Kvinnor och män har skattat sig i stort sett lika på frågan om stress och undersökningsgruppen 

stressnivå kan bedömas som "ganska stressad". Små könsskillnader gäller även på frågan om 

allmän hälsa. De flesta, 70% av gruppen, anser sin allmänna hälsa vara "bra" och endast en 

person 0,9 % av gruppen tycker att sin allmänna hälsa är "dålig". Männen verkar ha något 

högre motivation och möjlighet till fysisk aktivitet än kvinnorna.  

 

Signifikanta samband finns mellan hoppfullhet och allmän hälsa samt med motivation till 

fysisk aktivitet. Hög hoppfullhet verkar också tyda på lägre stressnivå. Fysisk aktivitet 

inklusive promenader har ett negativt samband med stillasittande. Förutom det så korrelerar 

inte fysisk aktivitet med någon av de andra variablerna.   
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6. DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga småbarnsföräldrars fysiska aktivitetsvanor 

samt att undersöka om hoppfullhet är en egenskap som kan påverka fysisk aktivitetsnivå och 

hälsa i samband med föräldraskap. Undersökningen bottnar i följande frågeställningar:  

 Hur fysiskt aktiva är småbarnsföräldrarna i studien? 

 Finns det några skillnader mellan mammor och pappors fysiska aktivitetsvanor? 

 Finns det något samband mellan hoppfullhet och hälsa hos småbarnsföräldrar? 

De småbarnsföräldrar som har besvarat enkäten i fråga var en relativt högt fysiskt aktiv grupp. 

Alla utom sju av de kvinnliga deltagarna uppnådde de allmänna rekommendationerna för 

fysisk aktivitet när promenader inkluderades. Detta talar för att just denna grupp, till skillnad 

från de föräldrar vars icke goda levnadsvanor studien baseras på, skiljer sig något från den 

typiska småbarnsföräldern. Likt tidigare forskning så fanns det även i denna undersökning 

skillnader mellan kvinnor och män. Männen har en högre fysisk aktivitetsnivå, kvinnor har 

dock ett lägre stillasittande och promenerar mera. Det påträffades en del signifikanta samband 

mellan hoppfullhet och hälsoindikatorer, dock inte med fysisk aktivitet. Samtliga resultat 

diskuteras närmare i nästkommande stycke.   

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt Folkhälsomyndigheten undersökning "Hälsa på lika villkor" (2013) så dalar den fysiska 

aktivitetsnivån både för kvinnor och män i åldrarna 30-44 år. Kvinnornas nedgång är mer 

framträdande och i åldrarna 25-44 år är kvinnor mer stillasittande än alla andra grupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). I "Hälsa på lika villkor" framgår inte huruvida respondenten 

är förälder eller ej men den svenska medelåldern för att få sitt första barn är för män 31,5 år 

och för kvinnor 29 år (SCB, 2013). Den dalande aktivitetsnivån kan således tänkas ha ett 

samband med att flera respondenter i den åldersgruppen är föräldrar. I föreliggande 

undersökning var den yngsta deltagaren en kvinna på 25 år, den äldsta var en 44 årig kvinna 

och undersökningsgruppen totala medelålder var 34,12 år. Med tanke på 

Folkhälsomyndighetens (2014) rapport så hade ett resultat där en låg fysisk aktivitetsnivå 

redovisades inte varit helt överraskande. Deltagarna i denna undersökning bestod dock av en 

samling relativt aktiva småbarnsföräldrar. Näst intill samtliga uppnådde de rekommenderade 

nivåerna för fysisk aktivitet, det vill säga 150 minuter med minst måttlig intensitet eller minst 

75 minuter med mycket ansträngande intensitet i veckan. I denna beräkning inkluderades alla 

förekommande promenader, till exempel som motion, i arbete eller vardagen och som varar i 
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minst 10 minuter/gång. Endast sju respondenter, varav alla kvinnor, uppnådde inte de 

rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet.  

 

Utifrån måttlig och mycket ansträngande fysisk aktivitet, delades individerna in i grupper om 

låg (>150 minuter/vecka), medel (<150 minuter/vecka) och hög (<300 minuter/vecka) fysisk 

aktivitetsnivå. Promenader exkluderades ur denna beräkning då minst måttlig intensitet var av 

intresse att undersöka vilket inte kunde säkerställas utifrån promenadvariabeln. Resultatet 

blev då annorlunda och 30,2 % av undersökningsgruppen hamnade nu i den lågaktiva gruppen 

och 44,3% i den högaktiva. Könsskillnaderna i fysisk aktivitetsnivå tydliggjordes genom 

denna indelning. Resultatet visade att lika många kvinnor (37,5%)  placerades i gruppen med 

hög fysisk aktivitetsnivå som i gruppen med låg fysisk aktivitetsnivå. Bland männen såg det 

annorlunda ut. Majoriteten, 65,4%,  av männen uppnådde hög fysisk aktivitetsnivå och endast 

11,5% hade låg fysisk aktivitetsnivå. Resultaten visar alltså att papporna i studien var mer 

fysiskt aktiva än mammorna både på måttlig och mycket ansträngande nivå. Kvinnorna 

verkade dock vara mer benägna att promenera än männen och spenderade färre timmar 

stillasittande per dag. Detta är inte helt överraskande då det stämmer överens med tidigare 

forskning. Till exempel så har Lovell och Butler (2015) och Lloyd et al., (2016) rapporterat 

liknande resultat. De tror att anledningen till olikheterna beror på att många mammor bär det 

största ansvaret för hem och familj vilket påverkar hennes tid och energi till deltagande i 

fysisk aktivitet negativt. I föreliggande studie så vet vi ingenting om orsaken till olikheterna 

men vissa upptäckter har väckt en del funderingar. Det är till exempel intressant att männen i 

studien är såpass mycket mer stillasittande än kvinnorna med tanke på den höga aktivitetsnivå 

de angett. Männen i studien uppgav ett stillasittande som varade i snitt 8,23timmar/dag, vilket 

är drygt 2 timmar mer per dag än kvinnorna i studien som rapporterar ett stillasittande på 5,90 

timmar/dag. De sitter alltså stilla i drygt 10 timmar mer än kvinnorna varje vecka. Med 

vetskap om att mammor arbetar mer i hemmet än män men också mer än kvinnor utan barn 

(Sjögren et al., 2011) är det rimligt att anta att 37,5% av kvinnorna i studien, de med låg 

fysisk aktivitetsnivå, kan representera den riskgrupp som lagt grunden för undersökningens 

problemformulering. Det kan tänkas att dessa kvinnor likt många andra mammor ägnar tid åt 

hushållsarbete och familjeansvar på bekostnad av fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet.  

 

Resultaten visade en högt hoppfull undersökningsgrupp. Hela 80% av det totala 

deltagarantalet vilket var 92,5%  av männen och 76% av kvinnorna hade hög hoppfullhet. 

Även om inget signifikant samband mellan hoppfullhet och fysisk aktivitet påträffades i 
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denna studie så gjordes andra intressanta fynd bland de undersökta variablerna. Till exempel 

så hade hoppfullhet ett negativt samband till stress. Hög hoppfullhet kan alltså innebära lägre 

stressnivå. Personer med högt i hopp hade även skattat sin allmänna hälsa att vara bättre än 

personer med lågt hopp. Dessutom fanns det ett signifikant samband mellan hoppfullhet och 

hur motiverade respondenterna var att delta i fysisk aktivitet. Låga stressnivåer, god allmän 

hälsa och att känna motivation till fysisk aktivitet kan tänkas vara goda förutsättningar för att 

en person ska eller redan har etablerat hälsosamma beslut kring sin egen hälsa. Trots att 

hoppfullhet inte korrelerade med fysisk aktivitet i just denna studie så verkar hopp ha ett sorts 

samband med faktorer som ofta har en hälsofrämjande effekt, till exempel lägre nivåer av 

stress och ett gott välmående (Gustafsson et al., 2013). 

   

6.2 Metoddiskussion 

Det är som sagt komplicerat att mäta fysisk aktivitet i befolkningen och den vanligaste 

insamlingsmetoden - självrapportering, kan många gånger vara missvisande då social 

önskvärdhet och upplevelse av ansträngning kan påverka respondenternas svar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Vad fysisk aktivitet innebär kan också tolkas olika. Det kan 

till exempel tolkas som endast planerad motion och träning vilket då utelämnar övrig fysisk 

aktiv tid som hus- och trädgårdsarbete, lek med barnen. Detta är aktiviteter vilket mammor 

ofta ägnar mer tid åt än pappor när man tittar på hur hushållsarbetet fördelas mellan könen 

(Boye, Halldén & Magnusson, 2014). Kanske har kvinnorna i studien rapporterat en 

missvisande låg aktivitetsnivå med tanke på att deras stillasittande verkade vara betydligt 

lägre än männens? Eller kan männen ha överskattat sin fysiska aktivitetsnivå? I föreliggande 

studie var 75,5 % av respondenterna kvinnor och utgjorde alltså en majoritet. Män hade blivit 

inbjudna att delta i studien under samma premisser som kvinnorna men valde att inte delta i 

samma utsträckning. Kanske är det så att de män som bestämde sig för att delta gjorde det på 

grund av ett större intresse för fysisk aktivitet och således lämnade data som visar ett, för 

pappor rent generellt missvisande högt, icke generaliserbart resultat?  

 

Enligt Hamilton och  White (2011) så smittar fysiskt aktiva beteenden av sig. De menar att 

föräldrar som umgås med andra fysiskt aktiva föräldrar blir mer benägna att själva vara 

aktiva. Troligtvis för att gruppen då bildar en norm av fysisk aktivitet vilket gör det till något 

socialt accepterat inom gruppen. Det leder till att föräldrarna motiverar varandra till ett 

hälsosamt beteende. Med det i åtanke kan det vara viktigt att ta med metodens förfarande i 

beräkningen. Det kan till exempel vara så att enkätlänken spred sig mellan föräldrar som 
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redan hade fysisk aktivitet som gemensamt intresse och därav uppvisade en genomsnittlig hög 

fysisk aktivitetsnivå? Kanske bidrog urvalsmetodens snöbollseffekt till att spridningen 

limiterades till en fysiskt aktiv del av befolkningen. Potentiella respondenter som inte var 

nöjda med sina levnadsvanor kanske beslutade att avstå från att besvara enkäten vilket således 

betyder att undersökningsgruppen, till viss del, inte kan utgöra ett standardurval inom gruppen 

"småbarnsföräldrar". Det kan vara en nackdel att inte veta vilka som har svarat på enkäten och 

via vilka kanaler den har spridit sig. Det gör det svårare att avgöra om undersökningsgruppen 

är representativ. I detta fall kan i synnerhet männens representerbarhet betvivlas då de endast 

utgjorde 24,5% av undersökningsgruppen. Ett mer generaliserbart resultat kanske skulle vara 

möjligt om fler män hade svarat på enkäten.  

 

Föreliggande studie begränsas av dels den ojämna könsfördelningen och dels den misstänkt 

limiterade spridningen som resulterade i ett resultat vars generaliserbarhet delvis kan 

ifrågasättas. Å andra sidan lyfter studien medvetenheten om en riskgrupp vars hälsa är i stort 

behov av förbättring. Det är också en styrka med en studie som tar fram förslag på hur 

folkhälsa kan förbättras på sikt. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Det finns många studier som bekräftar storleken på föreliggande problem men inte tillräckligt 

många som ger konkreta förslag på eventuella lösningar. Därför skulle vidare forskning 

framförallt kunna fokusera på: när, hur och var man kan upptäcka, fånga upp och arbeta 

förebyggande med denna riskgrupp. Dessutom så behövs det generellt sett mer forskning om 

hur mäns fysiska aktivitetsnivå påverkas av föräldraskap samt mer kvalitativa undersökningar 

kring föräldrars beslutsfattande och tankar kring fysisk aktivitet. Ett annat förslag är att göra 

om föreliggande studie och samtidigt öka dess tillförlitlighet genom experimentella mätningar 

av fysisk aktivitet. Till exempel så kan aktivitetsnivån mätas med accelerometer istället för 

självskattningsfrågor och därmed undgå eventuella minnesbias eller påverkan av social 

önskvärdhet. Självskattningsproblemet kan som sagt göra fysisk inaktivitet och ohälsa svår att 

identifiera varpå ett kompletterande mätverktyg som också undersöker andra variabler för att 

skatta hälsa kan vara användbart. Om till exempel hög hoppfullhet visar sig utgöra en god 

förutsättning för en god hälsa kan då hoppfullhetsskalan vara användbar för att identifiera 

ohälsa i olika grupper? Sambandet mellan hoppfullhet och fysisk aktivitet är ett ämne som är 

relativt underforskat. Det är också ett ämne som skulle kunna fylla en del kunskapsluckor om 

människors attityder och beslutsfattande kring fysisk aktivitet och hälsa. Därmed är 
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hoppfullhet och hälsa intressanta ämnen att kombinera för framtida arbeten, interventioner 

och forskning med syfte att främja fysisk aktivitet för alla i befolkningen.  

 

6.4 Slutsats  

Även om självrapporterad data om fysisk aktivitet kan ifrågasättas så vet vi att många 

kvinnors hälsa påverkas negativt av föräldraskap. Den mest vedertagna anledningen verkar 

vara familjeansvar och hemmets rollfördelning som tar tid och energi från mammans fysiskt 

aktiva deltagande (Sjögren et al., 2011). Konsekvenserna av detta är just den problematik som 

föreliggande studie grundar sig på - att kvinnor och barn är en växande riskgrupp för ohälsa, 

inaktivitet och övervikt (Lindqvist et al., 2007). Levnadsvanorna i unga år påverkar resten av 

livets psykiska och fysiska hälsa. Därför är främjandet av goda levnadsvanor redan i prenatala 

skeden och framåt viktiga (Jette et al., 2017). Barnens uppväxtvillkor, framtida hälsoutfall och 

därmed också folkhälsa ligger alltså i händerna på hur dagens föräldrar agerar. Med denna 

kunskap så anser jag att pappornas inkludering likväl som mammornas bör belysas i fortsatt 

fysisk aktivitetsfrämjande arbete.  

 

För arbete syftat att hämma utvecklingen av inaktivitet och ohälsa i familjer krävs det en god 

förståelse och hänsyn taget särskilt till kvinnors situation utifrån fysiska, mentala och sociala 

hinder. Det vill säga att både sociala, biologiska och historiska faktorer bör vara med i 

beräkningen vid skapandet av interventioner för att främja föräldrar och barns fysiska 

aktivitetsvanor. Varje vuxen individ bär ansvar för sin egen hälsa men även länsstyrelser, 

landsting och kommuner har ett ansvar för att fysisk aktivitet ska kunna möjliggöras i 

samhället (Folkhälsomyndigheten, 2016). Vården har i synnerhet visat sig ha en stor betydelse 

för skapandet av goda levnadsvanor och fysisk aktivitet, särskilt i samband med graviditet 

(Jette et al., 2017). Nästan alla gravida kvinnor gör upprepade besök vid mödra- och 

förlossningsvården vilket följs av frekventa undersökningar vid barnavårdscentralen efter 

barnets ankomst. Regelbundna vårdbesök sammanhänger väl med att nya familjer bildas och 

utvecklas. I dessa möten skapas naturliga och goda förutsättningar för att främja hälsosamma 

levnadsvanor och fysisk aktivitet. Flera studier kan bekräfta att vården kan fungera som en 

uppsamlingskanal av de föräldrar som är i behov av stöttning kring sina levnadsvanor och har 

samtidigt även stora möjligheter att främja fysisk aktivitet och hälsa (Jette et al. 2017; Currie, 

Sinclair, Murphy, Madden, Dunwoody & Liddle, 2013; Persson et al., 2016 & 

Folkhälsomyndigheten, 2016). Därför tycker jag att det vore intressant att likt Rönnberg et al., 

(2015) undersöka effekten av att erbjuda FaR till gravida men att också ge det till nyblivna 
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mammor i samband med besök vid mödravården. Att mammor, till ett subventionerat pris, får 

möjligheten att delta i träningsprogram som är framtagna och anpassade till de "nya" fysiska, 

psykiska och sociala förutsättningar som ofta upplevs i samband med graviditet och 

förlossning. En vidare tanke är att, via barnavårdscentralen, införa samma typ av erbjudande 

till nya familjer, alltså även pappor inkluderade, där de tillsammans utbildas, motiveras och 

lär sig betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet. Ett träningsprogram där ett engagemang 

och deltagande från båda föräldrarna är ytterst eftertraktat. Detta förslag inkluderar tre av 

Sveriges nuvarande elva folkhälsopolitiska målområden: Målområde 3." Barns och ungas 

uppväxtvillkor", 6. " Hälsofrämjande hälso- och sjukvård" och 9. "Fysisk aktivitet" och kan 

därför vara en intressant undersökning och arbete ur flera aspekter. Förslaget på vidare 

forskning och arbete riktar sig alltså mot att främja fysisk aktivitet för alla och som det 

övergripande svenska folkhälsomålet lyder "skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (prop.2002/03:35) (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Jag tror att genom att skapa ett ökat engagemang för fysisk aktivitet bland föräldragrupper 

och inom familjer så främjas även möjligheten för att dessa i fortsättningen kan motivera 

varandra. Det kan även formas en norm av fysisk aktivitet inom gruppen, vilket enligt 

Hamilton & White (2011), som tidigare nämnts, har en positiv effekt för deltagandet i fysisk 

aktivitet. Jag vill också tro att varje kartläggning av problemet i fråga, inklusive denna, har 

betydelse för en ökad medvetenhet om globala hälsorisker och därmed även framtida 

generationers folkhälsa.  
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BILAGA 1. 

 

 

 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

   

Du är härmed inbjuden att delta i en undersökning som genomförs av Elin Olsson på 

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning idrottscoaching vid Karlstads Universitet. 

Studiens syfte är att undersöka småbarnsföräldrars hälsa. Undersökningen består av 16 frågor 

och tar cirka 10 minuter att genomföra. 

 

Det är viktigt för resultatet att du svarar så ärligt och noggrant som möjligt på frågorna. Du 

deltar frivilligt i undersökningen och kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att det 

innebär några följdfrågor eller negativa konsekvenser för dig. Ditt deltagande är anonymt och 

det slutgiltiga resultatet kommer endast att presenteras som gruppdata i min C-uppsats.  

  

Om du har några frågor om studien eller är intresserad av ett exemplar av slutrapporten så kan 

du kontakta mig, Elin Olsson, på min e-post. 

elinhelena.olsson@hotmail.com 
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1. Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 

 

2. Vilket år är du född (tex. 1986)? 

 
 

3. Har du barn som är yngre än 8 år? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

4. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

Mycket bra 

Bra 

Någorlunda dåligt 

Dåligt 

 

5. Hur stressad har du känt dig den senaste veckan? 

Inte stressad alls 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mycket stressad 

 

Aktivitetsvanor 
Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 

dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla aktiviteter under såväl 

arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning. 

För att beskriva graden av ansträngning för den fysiska aktiviteten används två termer: 

 Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som mycket arbetsamma och 

får dig att andas mycket kraftigare än normalt. 

 Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs något arbetsamma och får 

dig att andas något kraftigare än normalt. 
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6. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är mycket ansträngande till 

exempel tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, löpning eller cykling i högt tempo? Ange antal 

dagar, till exempel 2 

 
 

7. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket ansträngande fysisk aktivitet? 

Ange i antal minuter, till exempel 60 minuter (1 timme= 60 minuter) 

 
 

8. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är måttligt ansträngande till 

exempel cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete? Inkludera ej promenader. Ange antal dagar, till 

exempel 2 

 
 

9. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt ansträngande aktivitet? Ange 

antal minuter, till exempel 60 min (1 timme= 60 minuter) 

 
 

10. Under hur många av de senaste 7 dagarna har du promenerat i minst 10 minuter i sträck? Detta innefattar all 

gång i del av arbete, i hemmet eller på din fritid. Ange antal dagar, till exempel 2 

 
 

11. Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på att gå eller promenera under en veckodag baserat på de 7 

senaste dagarna. Ange antal minuter  till exempel 60 min (1 timme= 60 minuter) 

 
 

12.  Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt sittande under en veckodag baserat på de senaste 7 dagarna? Ta 

med allt stillasittande som sker i ditt arbete/studier, i hemmet eller bilen. Ange antal minuter till exempel 600 (1 

timme = 60 minuter, 5 timmar = 300 minuter, 10 timmar= 600 minuter) 

 
 

13. Har du, de senaste 7 dagarna, känt dig motiverad att delta i fysisk aktivitet? 

Inte alls  

I viss mån 

Ganska mycket 

Väldigt mycket 
 

14. Har du, de senaste 7 dagarna, haft möjlighet att delta i fysisk aktivitet i den utsträckning du själv önskar? 

Inte alls 

I viss mån 

Nästan alltid 

Alltid 

 

15. Följande påståenden handlar om hoppfullhet. Läs varje fråga noggrant. Använd skalan för att markera den 

siffra som bäst beskriver Dig. 

  
Stämmer inte 

alls       

Instämmer 

helt 

Jag kan komma på många sätt att ta mig ur en knipa  
        

Jag jobbar för fullt för att uppnå mina mål 
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Stämmer inte 

alls       

Instämmer 

helt 

Jag känner mig ofta trött  
        

Det finns många sätt att lösa problem som uppstår 
        

Jag förlorar ofta en diskussion 
        

Jag kan komma på många sätt att nå de saker i livet som är viktiga för mig 
        

Jag oroar mig för min hälsa 
        

Även när andra känner sig nedslagna vet jag att jag kan komma på ett sätt att lösa 

problemet         

Mina tidigare erfarenheter har förberett mig väl för framtiden 
        

Jag har varit ganska framgångsrik i mitt liv 
        

Jag oroar mig ofta för något 
        

Jag når de mål jag sätter upp 
        

 

 


