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Abstract  
This study is about parents with young children and how parenthood affects their personal 

physical exercise habits and what would be done to facilitate those habits. Research has shown 

that a large part of the Swedish adult population do not exercise enough. Besides it has been 

shown  that parents exercise less than adults without children. According to research, parenthood 

changes the life situation and with this occurs factors that complicates the possibilty to exercise 

regularly. The aim of this study was therefore to analyse parents’ view of and approach to their 

own exercise. This with the expectations to create knowledge that could be useful for local sports 

clubs about how they can operate to attract more parents to exercise in their organisations. 

Questions about how exercise habits changes when becoming a parent, what obstacles that can 

emerge and what is requested from the parents to be able to exercise were examined. The data 

was collected through means of qualitative interviews of parents. The results showed that 

parenthood involves a change of the life situation and with it many obstacles occurs such as 

changed prioritys, childcare and lack of time. Additionally to this parents feel neglected as a group 

and requests solutions of their obstacles. Therefore, the sportsclubs’ need to adapt so they can 

provide parents with their requests.   
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Människan har ett fysiologiskt behov av fysisk aktivitet för att upprätthålla en god hälsa, 

välbefinnande och motverka livsstilssjukdomar. I takt med samhällets utveckling, där teknologin 

ersatt många av de fysiskt krävande vardagssysslor som tidigare utförts av människan har den 

fysiska aktiviteten i vardagen minskat (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). I dagens samhälle är 

fysisk aktivitet inte en självklar del av livet, istället har den fysiska aktiviteten blivit något som 

människor aktivt måste välja att ägna sin fritid åt (Hassmen & Hassmen, 2003).  Bland den vuxna 

befolkningen är cirka 60 % inte tillräckligt fysiskt aktiva (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) och 

statistik visar dessutom att den vuxna befolkningen som har barn rör sig mindre jämfört med de 

utan barn (Statistiska centralbyrån, 2002).  

 

Forskning visar att motionsvanorna förändras och många gånger innebär föräldraskapet att 

motionen minskar. Bellows-Rieckem och Rodes (2008) menar att föräldrar är en grupp av 

populationen som har högre risk för inaktivtet än de som är utan barn. Även bland regelbundna 

motionärer, slutar många motionera i samband med att de blir föräldrar (Hamilton & White, 

2010). Dessutom innebär föräldraskapet en förändrad livssituationen som gör att motion inte 

längre prioriteras där många svårigheter uppstår som försvårar möjligheten att regelbundet 

motionera (Hull et al., 2010). Vilka anledningar till att vuxna motionerar i mindre utsträckning 

när de blir föräldrar är något många forskare undersökt. Hassmén och Hassmén (2003) har visat 

att en heltidsarbetande förälder med småbarn som dagligen ska lämnas och hämtas på förskolan 

och som dessutom har vardagssysslor och andra åtaganden som skall göras, har svårigheter att 

hinna med motionen. Wester-Wedman (1988) har uppmärksammat att möjligheten till att 

motionera består av att lösa praktiska arrangemang och skapa rutiner som passar in i det övriga 

livet. Lindgren och Ström (2001) visade att svårigheten med att motionera är att man inte tar sig 

tid för motionsaktiviteter. Detta trots att motivationen till motion finns och även vetskapen om 

att de negativa konsekvenserna som följer om motionen uteblir. 

 

Att som förälder inte motionera och att röra sig för lite påverkar inte bara det egna hälsotillståndet 

och välmåendet. Berg och Magnusson (2012) menar att familjen är viktigast för barns utveckling 

och Moqvist (1991) skriver att barn tar till sig sådant som föräldrarna omedvetet förmedlar genom 

hur de beter sig, agerar samt deras sätt att leva (Moqvist, 1991). På så vis kanske sannolikheten är 

större att barnen själva väljer att motionera om de växer upp med föräldrar som prioriterar sin 

hälsa och motion.  

 

Det tonar fram en bild av att föräldrar är en grupp där det kan finnas en risk att motionerandet 

inte sker lika regelbundet som för ”icke-föräldrar”, där det är flera faktorer som bidrar till det 

minskade motionerandet. Dessutom innebär föräldraskapet ett ansvar över sina barns liv och att 

samtidigt vara en förebild för dem, vilket kanske gör det angeläget att som förälder visa sina barn 

att motion är något som är viktigt. Innebär föräldraskapet per automatik att det inte längre går 

att motionera regelbundet och att är något som ska accepteras? Eller går det att underlätta de 

svårigheter som föräldrar upplever för att kunna motionera? Det finns många aktörer som arbetar 

för en ökad motion hos befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2015), en av dem är 

Riksidrottsförbundet [RF] som är en ideell förening och ses av samhället som en betydande aktör 

i arbetet för  än förbättrad folkhälsa bland Sveriges befolkning. RF erbjuder barn, ungdomar och 

vuxna en möjlighet till motion och idrott genom deras föreningsverksamhet med förhoppningen 

om att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, motion och friluftsliv hos befolkningen. De 

menar att alla människor ska ges plats och kunna delta utifrån sina egna villkor, förutsättningar 

och ambitioner (RF, 2009). RF är svensk idrotts samlade organisation med ca 2,8 miljoner 

medlemmar vars uppgift är att samla, leda och hålla ihop de 20 000 idrottsföreningar som finns 

i Sverige (RF, 2011). 

 

Både samhället och RF själva menar att de är en viktig aktör för folkhälsan och RF arbetar för att 

alla ska ges möjlighet till att motionera inom ramen för idrottsföreningars verksamhet. Studien 

görs på uppdrag av Västerbottens Idrottsförbund [VIF], som är Riksidrottsförbundets regionala 
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organisation i Västerbotten, som har uppdraget att leda, företräda och stödja idrotten i länet (RF, 

2013). VIF vill locka fler vuxna till föreningsidrotten genom att utveckla verksamheten för att 

möta vuxnas behov. Det har visats att bland den vuxna befolkningen är föräldrar en grupp där 

många inte motionerar, vilket kan göra det relevant att undersöka hur ett arbete kan se ut för att 

underlätta för denna grupp.  Studien faller inom ramen för det idrottspedagogiska 

forskningsområdet då det undersöks vilka processer som påverkar hur och varför föräldrar inte 

motionerar i dagsläget. Den kan vara betydelsfullt ur ett individ- och grupperspektiv i det 

avseendet att den kunskap som erhålls kan användas för att möjliggöra föräldrars möjlighet att 

motionera och på så vis bidra till en bättre hälsa för individen och föräldrar som grupp. Samtidigt 

kan det även vara betydande ur ett organisationsperspektiv då studien kan bidra med att utveckla 

och skapa förståelse för idrottsföreningar, om hur de kan arbeta för att få fler medlemmar till sina 

verksamheter.  

Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att analysera småbarnsföräldrars uppfattningar om och 

inställningar till det egna motionerandet. Förhoppningen är att skapa kunskap som kan vara till 

nytta för lokala idrottsföreningar om hur de kan arbeta för att locka fler småbarnsföräldrar till att 

börja motionera i deras verksamheter. 

  

Studiens frågeställningar är: 

 Förändras motionsvanorna när man blir förälder och i så fall hur? 

 Vad är det som möjliggör eller förhindrar för småbarnsföräldrar att motionera? 

 Vad efterfrågar inaktiva småbarnsföräldrar för att de ska börja motionera och hur kan 

idrottsföreningar arbeta för att möjliggöra för motionerandet? 
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Bakgrund 

Samband mellan motion och hälsa 

Människokroppen är byggd för rörelse och människan behöver vara fysiskt aktiv för att må bra. 

Att inte röra sig kan få negativa konsekvenser för hälsan och mycket av samhällets kostnader för 

sjukvård och sjukskrivningar är relaterat till att Sveriges befolkning rör sig för lite. Fysisk aktivitet 

har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper och är en av de bästa metoderna för att 

minska risken för många av de moderna livvstilssjukdomarna. Risken att drabbas av hjärt-och 

kärlsjukdomar, högt blodtryck, åldersdiabetes och fetma minskar betydligt vid vid regelbunden 

motion. All fysisk aktivitet är bra för hälsan, även vid lågintensiva arbeten som promenader och 

hushållsarbete, erhålls positiva effekter. Genom en högre fysisk aktivitetsnivå blir effekterna 

större på olika kroppsfunktioner. Med andra ord blir effekten större ju hårdare ansträngningen 

är. Genom en högre fysisk ansträngning bidrar motion till en ökad energiförbrukning, bättre 

blodfetter samt att hjärta och skelett blir starkare (Fyss, 2008). Motion kan bland annat höja 

kondition, balans och koordination, motverka psykisk ohälsa som depression, oro och ångest 

samt främja självkänslan och bidra till en positiv kroppsuppfattning (Schäfer Elinder & 

Faskunger,2006).   

 

Riksidrottsförbundet, idrottsföreningar och arbetet framåt 

Riksidrottsförbundet är en ideell förening och svensk idrotts samlade organisation med ca 2,8 

miljoner medlemmar, där deras uppgift är att samla, leda och hålla ihop de 20 000 

idrottsföreningar som finns i Sverige (RF, 2011). De bedriver en stor idrottslig verksamhet för alla 

åldrar inom bredd, motions- och elitidrott. RF erbjuder barn, ungdomar och vuxna en möjlighet 

till motion och idrott genom deras föreningsverksamhet med förhoppningen om att skapa ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet, motion och friluftsliv hos befolkningen. De menar att alla 

människor ska ges plats och kunna delta utifrån sina egna villkor, förutsättningar och ambitioner. 

RFs vision är att svensk idrott ska vara bäst i världen för alla, på alla nivåer och vill ständigt 

utvecklas både till form och innehåll. Svensk idrott bygger på fyra värdegrunder som är ”Glädje 

och gemenskap”, ”Demokrati och delaktighet”, ”Allas rätt att vara” med samt ”Rent spel”. RF vill 

bedriva idrott för att utveckla människor positivt, såväl fysisk, psykiskt, socialt och kulturellt (RF, 

2009).  

Den svenska föreningsidrotten har varit organiserad på ett likartat sätt sedan etableringen av 

Riksidrottsförbundet 1903. Det svenska samhället har sedan dess utvecklats och förändras där 

det blivit mer heterogent ur flera perspektiv. Detta har resulterat i ett öppnare och mer blandat 

samhälle med både positiva effekter och utmaningar som följd. Riksidrottsstyrelsen har 

uppmärksammat den samhällsutveckling som skett och genomfört ett utvecklingsarbete där de 

på forskningsgrund ger förslag på förändringar gällande idrottens organisering, arbetssätt och 

regler. Det beskrivs att idrottsföreningar behöver förändra sina utbud och erbjuda alternativ för 

att tillgodose ökade krav som finns, detta för att kunna vara en del av olika individers livsstil. 

Projektgruppen menar att det är viktigt att uppmärksamma olika problomområden för att möta 

framtidens krav, möjligheter och utmaningar (RF, 2013).  
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Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning kring föräldraskapet och motion, svårigheter samt 

möjlighetet till motion för vuxna och föräldrar samt forskning om idrottsrörelsen.    

Föräldraskapet och motion 

Milkie et al. (2004) har undersökt hur föräldrar upplever tiden de spenderar med sina barn. 

Studien visade att föräldrarna ansåg att den tid familjen spenderade med varandra var viktig för 

barnets utveckling och skapade positiva och långvariga minnen för barnen. Vidare framkom det 

att föräldrarna upplevde det som en utmaning att kombinera familjelivet med jobb och andra 

åtaganden där svårigheten var att få tiden att räcka till för barnen. Föräldrarna menade att de 

värderade tid med barnen högre än egna fritidsintressen och jobb. Craig och Mullan (2012) 

uppmärksammade att för föräldrar var tid med familjen något som gav en stark 

familjesammanhållning och förbättrade dera samspel. Föräldrarna menade att tid tillsammans 

med familjen gav dem  möjligheten att ge sina barn sunda värderingar och en hälsosam livsstil 

samt utvecklade deras föräldraskap. Hamilton och White (2010) har undersökt föräldrars 

uppfattningar om fysisk aktivitet och deras beteenden relaterat till den fysiska aktivteten. I 

studien framkom det att föräldrarna upplevde att den egna fysiska aktivitetsnivån har förändrats 

sedan de fått barn och de flesta uppger att den minskat. Dessutom ansåg föräldrarna att det var 

viktigare att deras barn var fysiskt aktiva än att de själva var det. En del av föräldrarna menade 

att de var fysiskt aktiva för att barnen skulle se att det var viktigt att motionera och samtidigt 

kunde motionen bidra till att föräldrarna höll sig friska, något som medförde att de kunde vara 

bra föräldrar. Det framgick även att många av de fysiska aktiviteterna som erbjöds för föräldrar 

att utföra tillsammans med sina barn inte var stimulerande, avslappnande eller tillräckligt 

utmanande för de vuxna, vilket bidrog till att det inte gärna deltog. Studien uppmärksammade 

även att de föräldrar som var regelbundet fysiskt aktiva innan de fick barn inte alltid fortsatte vara 

fysiskt aktiva när de blivit föräldrar. Hull et al. (2010) visade också  att föräldraskapet innebar att 

den fysiska aktiviteten hos vuxna minskade.  

 

Lindgren och Ström (2001) uppmärksammade att kvinnor som inte motionerar var missnöjda 

med sin fysiska status och att det påverkade deras psykiska och fysiska välmående. Det framkom 

även att alla deltagarna i studien ville motionera regelbundet och var väl medvetna om de positiva 

fördelarna som motion medför. En av de första forskningarna som utfördes om vuxnas 

motionsvanor i Sverige visade redan då att vuxna hade en positiv inställning till motion och att 

fysisk aktivitet uppgavs ha en stor betydelse för den egna hälsan och välbefinnandet (Engström, 

1983).  

Hinder och möjligheter till motion 

Wester-Wedman (1988) har studerat och beskrivit utvecklingsförloppet och etableringen av 
regelbundna motionsvanor hos vuxna individer. Hon skildrar de hinder och svårigheter 
som upplevs i samband med motionsutövning. Många av de hinder som uppgavs var att det 
krävdes praktiska arrangemang för att kunna motionera, vilket avsåg barnpassning samt att 
skapa rutiner för motion som passade in i det övriga livet. Andra svårigheter som 
uppmärksammas var rädslan att träna inför andra, osäkerhet om var och hur motionen ska 
bedrivas, rädslan för att bli överfallen, osäkerhet inför sitt utseende samt tidsbrist. Tidsbrist 
berodde inte bara på det faktum att tiden inte räckte till för att motionera, det kunde även handla 
om att det inte fanns tider som passade att motionera på. Hull et al. (2010) har försökt förstå vilka 
faktorer som var bidragande till ett minskat motionerande hos den vuxna befolkningen och 
uppmärksammade att bristen på tid var den mest påtagande faktorn. Tidsbristen berodde på 
förändrade livssituationer där ett ökat ansvar och mera plikter, att gifta sig och skaffa barn 
uppgavs som anledningar. Dessutom skiftade föräldrarna prioriteringar från jaget till barnet 
vilket påverkade den utsträckning de kunde vara fysiskt aktiva. Även Engström (1983) 
uppmärksammade att tidsbrist var ett stort skäl till att vuxna inte motionerade och för kvinnor 
nämns även barntillsyn och andra familjeskäl som anledningar till att motionen uteblev. Lindgren 
och Ström (2001) uppmärksammade vad fysiskt inaktiva kvinnor upplevde som hinder till varför 
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de inte motionerade. Bland de kvinnor som hade familj var barnpassning samt behovet att få mer 
tid över till att motionera viktiga påverkansprocesser för möjligheten att vara fysiskt aktiv. 
Svårigheten var även att ta sig tid för att utföra motionsaktiviteter. Hamilton och White (2010) 
kom fram till att föräldrarna upplevde svårigheter med att kunna vara fysiskt aktiva regelbundet. 
Istället var fysisk aktivitet något som utfördes när lämpliga tillfällen dök upp. De föräldrar som 
fortsatte vara fysiskt aktiva när de fick barn upplevde att de ofta fick dåligt samvete över att de 
motionerade, detta eftersom de kände sig egoistiska när de tog tid ifrån barnen. Dixon (2009) 
undersökte mammors deltagande i motions- och idrottsaktiviteter där hon uppmärksammade de 
hinder som fanns gällande att motionera. Brist på tid och att inte kunna vara flexibel sågs som 
hinder där mammorna kände sig bundna till både jobb, skolschema samt barnomsorg, vilket 
gjorde att de inte kunde styra över sin egen fritid. Detta medförde att de sällan hittade tid till att 
motionera. Det ansågs speciellt svårt att motionera inom organiserade idrotter eftersom dessa 
hölls på tider mammorna inte kunde delta på. De nämnde att deras prioriteringar främst 
handlade om barnen, umgås med partnern och sitt arbete medan de prioriterade sig själva sist. 
Mammorna var inte villiga att offra tid med barnen för deras egen motions skull trots att de var 
medvetna om fördelarna men då det inte gynnade någon annan än dem själva var det inget de 
prioriterade. För många av mammorna var även de anläggningar som motionsaktiviteterna 
skedde på för kostsamma och det kändes dumt att spendera pengar på sig själva istället för att 
spendera dem på barnen. Engström (2010) menar att samhället är ojämlikt gällande ekonomiska 
resurser, makt och inflytande vilket resulterar i att möjligheten att motionera för befolkningen 
inte är jämlik. Vidare menar han att de motionsaktiviteter som utbudet idag består av är bundna 
till ålder, social klass och kön vilket innebär att alla individer inte har samma möjligheter till att 
motionera. 

Dixon (2009) uppmärksammade att för mammorna skulle det dåliga samvetet minska om deras 
barn kunde delta under motionsaktiviteten. Detta behövde inte innebära att de utförde samma 
aktivitet, utan det räckte att barnen befann sig i samma lokal. Mammorna eftersökte även grupper 
där nivån på motionsaktiviteten inte var avancerad eftersom de kände sig osäkra och rädda för 
att skada sig då de inte tränat på länge. Dessutom efterfrågade de aktiviteter där det inte gjorde 
något om man inte deltog vid varje tillfälle eftersom de såg en svårighet att kunna delta 
regelbundet. Det framkom att mammor många gånger föredrog aktiviteter som utfördes i lag eller 
grupp, eftersom det underlättade och ökade deras motivation att motionera. För många var även 
barnpassning något som efterfrågades eller motionsaktiviteter som kunde utföras hela familjen 
tillsammans. Wester-Wedman (1988) visade i sin studie att vägen till regelbunden motion hos 
vuxna är kantad av många hinder och svårigheter, där det ändå är möjligt att skapa regelbundna 
motionsvanor. Motiven till att motionera skiljde sig åt från individer men att generellt avser det 
förhoppningar om att må bättre, orka mer, glädje och för ett ökat välbefinnande. Lindgren och 
Ström (2001) uppmärksammade att bland kvinnor var motion med vänner betydelsefullt 
eftersom det gav en social tillhörighet, vilket bidrog till att de i högre grad motionerade 
regelbundet. Engström (2010) har också visat att det är fler som motionerar om de har personer 
i sin närhet som också motionerar. 

Om idrottsrörelsen  

För att utveckla breddidrotten för vuxna vill RF i större omfattning locka kvinnor och män till 

sina verksamheter oavsett deras ambitionsnivå eller träningsmotiv. Detta genom visionen att vara 

öppen för nya trender, behov och önskemål vilket innebär att föreningarnas verksamheter 

ständigt behöver utvecklas. RF menar att idrotten ska bedrivas och utvecklas på ett sätt där 

medlemmarna ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera oavsett nationalitet, etniskt 

ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. RF 

vill bedriva idrotten så att den utvecklar medlemmarna positivt fysiskt, psykiskt, socialt och 

kulturellt (RF, 2009). 

 

Den utveckling som skett av samhället och föreningsidrotten har resulterat i att RFs organisation 

ifrågasatts från olika håll (Fahlen, 2012). Regeringen vill att RF förändrar hur de arbetar eftersom 

idrotten i dagsläget inte når alla. Därför kan det vara angeläget för idrottsrörelsen att försöka 

utveckla nya alternativ för att locka de som idag inte tilltalas av föreningsidrottens värden (Fahlén 

& Karp 2010). Skille (2004) visade att deltagandet i föreningsidrott minskar vid närmandet av 

vuxenålder och nyrekrytering av vuxna medlemmar är nästan obefintlig. Något som enligt 

forskaren är förknippat med föreningsidrottens traditionella uppbyggnad, där 
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organisationsstrukturen i många fall inte erbjuder aktiviteter som lockar alla. Han undersökte 

frågan om det är möjligt att föreningsidrotten, med ett idag primärt fokus på tävlingsidrott, kan 

erbjuda andra alternativ. När människan blir allt mer individualiserad, får svagare sociala band 

med andra och lever en allt mer hektisk vardag bör föreningsidrotten förändra sin arbetsstruktur 

för att kunna möta samhällsförändringarna. Forskarens förslag var att idrottsföreningar bör 

skapa andra alternativ som skiljer sig från det som idag erbjuds samt att ta hänsyn till att vad som 

är intressant som motionform är olika från individ till individ. Kirkegaard och Østerlund (2010) 

har studerat skillnader och likheter mellan traditionellt organiserad föreningsidrott och den 

kommersiella självorganiserade idrotten. Vid jämförelsen framträdde skillnader som gynnar den 

kommersiella idrotten eftersom den visar intresse för de som inte vill idrotta för att tävla. 

Dessutom är den kommersiella idrotten inte bunden av organisatoriska åtaganden, traditioner, 

regler eller specialisering. Den skapar även nya och moderna motionsformer och räds inte att 

överge aktiviteter som inte efterfrågas. Något som verkade för föreningsidrottens fördel är att den 

kommersiella idrotten till stor del har ett ungdomligt intryck där många medlemmar är mellan 

20-29 år medan föreningsidrotten tilltalar ett bredare spektrum av åldrar. Detta kan innebära att 

de olika organisationsformerna präglas av olika träningskulturer, vilket både kan ha för- och 

nackdelar. Då den kommersiella idrottsorganisationen har en stark ungdomlig kultur kan detta 

medföra att stora delar av befolkningen inte känner sig hemma och söker sig då inte till den 

arenan. Föreningsidrotten ger med sin bredare åldersspridning ett mer folkligt intryck och kan 

på så vis attrahera större delar av befolkningen.   

Metod  

Valet av intervju som datainsamlingsmetod 

Då studiens syfte var att undersöka och analysera föräldrars uppfattningar och inställningar till 

det egna motionerandet sågs en kvalitativ forskningsmetod som bäst lämpad att använda. Detta 

eftersom Merriam (1994) menar att vid kvalitativ forskning, där kvalitativa intervjuer är en av 

metoderna, samlar forskaren in och tolkar känslor, tankar och erfarenheter från 

intervjupersonerna där attityder och beteenden lättare kan framträda och analyseras. Kvale och 

Brinkman (2014) hävdar att vid intervjuer finns även möjligheten att undersöka information som 

är komplex och svår att mäta på andra sätt. De beskriver vidare att vid kvalitativa intervjuer 

försöker forskaren förstå världen utifrån intervjupersonens synvinkel.  

Procedur och intervjuguide 

En litteraturgenomgång utfördes för att undersöka vilken tidigare forskning som finns inom 

ämnet samt vad forskningen visat på. Litteratursökningen gjordes med hjälp av Umeå 

universitets sökmotor där sökorden som användes var ”Exercise”, ”motion”, ”motionsvanor”, 

”parents”, ”parenthood”, physical activity” samt ”voluntary sport club” där sökorden också 

användes i olika kombinationer. Riksidrottsförbundets hemsida användes för att hämta 

information om deras organisation, arbetssätt och övriga rapporter. Detta för att erhålla kunskap 

om ämnet, få en bild av vad denna forskning kunde bidra med samt för att underlätta skapandet 

av relevanta intervjufrågor. Kvale och Brinkman (2014) skriver att god kunskap rörande det ämne 

intervjun berör underlättar samt möjliggör att intervjuledaren kan ställa intervju- och följdfrågor 

som kan besvara forskningens syfte. Merriam (1994) menar att en litteraturgenomgång senare 

kan bidra till att underlätta tolkningen av det som framkommer vid intervjuerna. På så vis kan 

resultatet tolkas med hjälp av det som tidigare är känt kring ämnet studien berör (Merriam, 1994). 

Den litteraturgenomgång som gjorts för denna studie kommer därför senare användas för att 

tolka och analysera resultatet.  

 

Därefter utformades en intervjuguide som delades in i fyra huvudteman, dessa var ”Det egna 

motionerandet”, ”Tidigare motionsvanor”, ”Hinder och möjligheter till motion” samt ”Motionera 
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i en idrottsförening”. Under varje tema utformades sedan lämpliga frågor som kunde bidra med 

svar för att besvara studiens syfte. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en intervjuguide, där 

teman med omsorgsfullt utformade frågor skapas, kan fungera som ett manus för att lättare 

strukturera intervjun. Intervjuledaren har samtidigt en möjlighet att då vara flexibel och alternera 

frågor utifrån intervjupersonernas svar samt anpassa ordningsföljden på frågorna beroende på 

hur intervjusituationen ter sig.  

 

En pilotintervju utfördes på en kvinna som är förälder för att testa ut intervjuguidens frågor och 

tar reda på om den verkligen undersökte det som var avsett att undersökas. Pilotpersonen valdes 

eftersom denne förhoppningsvis kunde relatera till de frågor som intervjuguiden bestod av samt 

vara likvärdig med urvalet. Pilotintervjun visade att ett par justeringar behövdes där 

intervjufrågor omformulerades för att få intervjun att flyta bättre. Intervjupersonen vid piloten 

fick även ge åsikter på hur denne uppfattade frågorna, om de var enkla att förstå eller om det var 

något som kändes otydligt för att se om något behövde ändras. Under pilotintervjun berörde även 

intervjupersonen ett ämne som inte fanns med i intervjuguiden och som kändes relevant att ta 

fasta på. En intervjufråga lades därför till för de resterande intervjuerna. 

Urval 

Det urval som gjordes för intervjustudierna var ett kriterierelaterat urval. Detta beskrivs som att 

de personer som ingår i urvalet ska uppfylla vissa kriterier som forskarna förbestämt (Merriam, 

1994). Kriterierna för urvalet i denna forskning bestämdes till småbarnsföräldrar, boende i Umeå 

och som inte motionerar i dagsläget men som har en önskan om att motionera. För att finna 

personer som uppfyllde dessa kriterier användes ett internetforum där föräldrar i Umeå 

interagerar med varandra. En förfrågan skickades ut i forumet där forskarna förklarade vad 

intervjun skulle handla om och eftersökte föräldrar som uppfyllde dessa kriterier. Personerna som 

uppgav att de var intresserade av att ställa upp på en intervju kontaktades sedan via e-post där 

det förklarades vad intervjun skulle handla om och där plats och tidpunkt intervjun skulle ske på 

bestämdes. Personerna som valde att delta i intervjun var åtta vuxna, sju var kvinnor och en var 

man. Person 1 var en 27 årig kvinna, ensamstående med ett barn. Person 2 var en 25 årig kvinna, 

sambo med två barn. Person 3 var en 35 årig kvinna, gift med fyra barn. Person 4 var en 24 årig 

kvinna, sambo med ett barn. Person 5 var en 37 årig kvinna, ensamstående med ett barn. Person 

6 var en  28 årig kvinna, ensamstående med två barn. Person 7 var en 33 årig man, sambo med 

två barn och person 8 var en 37 årig kvinna, sambo med två barn. 

Forskningsetiska principer 

Vid varje intervjutillfälle är det av vikt att forskaren undviker att det uppstår negativa 

konsekvenser för den som deltar. Detta kan göras genom att använda individskyddskravet, något 

som innebär att deltagaren försäkrars om att denne inte kommer utsättas för förödmjukelse eller 

kränkning genom att ställa upp för en intervju. Individskyddskravet kan sammanfattas i fyra 

allmänna huvudkrav, dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet avser att forskaren ska 

informera om syftet med den studie som görs, detta gjordes genom att vid första kontakt med 

intervjupersonerna informerades de om varför studien skulle göras, vad den handlade om samt 

deras roll i studien. Därefter följdes samtyckeskravet vilket avser att intervjudeltagaren själv har 

rätt att bestämma om sin medverkan. Detta skedde genom att intervjupersonerna fick signera ett 

dokument där de godkände sin medverkan där de även informerades om deras rättigheter  (Se 

bilaga 2). I linje med samtyckeskravet informerades de även om sin rätt till att avböja vissa frågor 

eller helt avbryta intervjun om de så ville. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

intervjudeltagarna lovades anonymitet, de behövde heller inte uppge uppgifter som kunde avslöja 

deras identitet. De inspelade intervjuerna, som innehöll identitfierbar information, användes 

enbart av forskarna och raderades när transkriberingarna var utförda. I studien används heller 

inga namn, detta för att hålla deras identitet helt anonym. Slutligen följdes nyttjandekravet vilket 

innebär att de insamlade materialet endast har använts för forskningens ändamål.  
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Genomförandet av intervjuerna 

Innan intervjuerna tog vid kontaktades de åtta intervjupersonerna via e-post där de själva fick 

bestämma när och var intervjun skulle ske. Detta för att de skulle känna sig trygga i miljön 

intervjun skedde på. Intervjuerna skedde på universitetsområdet, hemma hos en intervjuperson, 

på en arbetsplats samt två olika cafeterior. Kvale och Brinkman (2014) menar att det första 

intrycket intervjuledaren ger är viktig för att intervjupersonen ska känna att den kan berätta om 

sina erfarenheter och känslor för en främling. Detta var något som intervjuledaren försökte uppnå 

genom att visa intresse för intervjupersonen och  lyssna uppmärksamt på vad denna hade att 

berätta.  

 

Intervjupersonerna fick först ta det av de forskningsetiska aspekterna som beskrivits i tidigare 

stycke. Detta genom att de fick läsa och skriva under ett informationsblad där deras rättigheter 

beskrevs (Se bilaga 2). Intervjuledarna berättade för intervjupersonerna att intervjun skulle 

handla om deras motionsvanor samt deras erfarenheter om att vara förälder och motionera. 

Därefter efterfrågades samtycke om att spela in intervjuerna där det användes två mobiltelefoner 

för att säkerställa kvaliteten på inspelningen samt för att av säkerhetsskäl ha två kopior.  

 

Intervjupersonerna fick börja med att kort berätta om sig själva, detta för att starta intervjun på 

ett lättsamt sätt och låta de bli bekväma i situationen. Därefter utgick intervjuledarna från den 

förbestämda intervjuguiden och dess fyra teman som utformats. När intervjuerna var färdiga 

berättades syftet med studien och vad deras svar skulle användas till. Intervjuledarna gav 

intervjupersonerna tid till att ställa frågor de undrade över. Kvale och Brinkman (2014) skriver 

att när intervjun är över kan det uppstå en spänning hos intervjupersonen då denne just har delat 

med sig av personliga upplevelser, det kan även finnas en oro att denne gett mycket information 

om sig själv och sitt liv (Kvale & Brinkman, 2014). För att undvika att intervjupersonerna skulle 

lämna intervjun med en känsla av olust över att ha utelämnat sig själva, stannade intervjuledarna 

kvar med intervjupersonerna och fortsatte konversera om ämnet, detta för att intervjupersonerna 

skulle känna en trygghet och gå därifrån med vetskapen om att det inte skulle få negativa 

konsekvenser för dem att ha deltagit. De personer som var intresserade av studien lovades även 

att de skulle få ta del av det slutgiltiga resultatet.  

Bearbetning av insamlad intervjudata  

För att analysera och tolka den data som samlades in vid intervjuerna användes kodning, 

meningskoncentrering och meningstolkning. Detta förklarar Kvale och Brinkman (2014)  som 

metoder som används för att forskaren ska kunna förstå innebörden av intervjuerna.  

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger av båda forskarna för att sedan 

koda relevanta avsnitt ur textmaterialet. Kodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord 

till ett textsegment (Kvale & Brinkman, 2014). Det gjordes genom att nyckelord som exempelvis 

“hinder”och “efterfrågas”, skrevs bredvid de textsegment som dessa berörde. De nyckelord som 

användes framkom under den tid transkriberingarna lästes igenom. Kvale och Brinkman (2014) 

menar att detta förbereder för kommande analys samt att det senare underlättar identifieringen 

av ett uttalande. Syftet med kodning är att bryta ned text i mindre delar för att sedan kunna 

utforma kategorier som fångar de erfarenheter som framkommer vid intervjuerna. 

 

De kodade textsegmenten skrevs sedan ut i pappersformat för att få en översikt över datan och på 

ett enkelt och överskådligt sätt kunna skapa kategorier. Därefter klipptes varje textsegment ut och 

placerades i högar efter vad forskarna ansåg hörde samman. Av de olika högarna med texsegment 

skapades kategorier som sedan namngavs för att enklare bearbetas vidare med.  

 

Efter kodning genomfördes meningskoncentrering vilket innebär att uttalanden från 

intervjupersonerna sammanfattades i kortare formuleringar där kärnan av det som sagts 

omformulerades till färre ord. Detta gjordes genom att uttalandena som tillhörde samma kategori 
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reducerades till mer koncentrerade texter där det väsentliga framgick. Vidare menar Kvale och 

Brinkman (2014) att vid meningskoncentrering uppfattas likheter och skillnader för att kunna 

utforma teman. De teman som där framkommer används vidare för tolkning och analys (Kvale & 

Brinkman, 2014). Detta gjordes genom att de koncentrerade texterna lästes igenom för att kunna 

uppmärksamma skillnader och likheter i uttalandena för att kunna skapa passande teman. Syftet 

med de teman som togs fram var att kunna besvara studiens frågeställningar längre fram i 

processens gång.  

 

Slutligen utfördes meningstolkning, vilket Kvale och Brinkman (2014) förklarar som att forskarna 

expanderar det intervjupersonerna sagt genom att utveckla innebörden djupare och mer 

omfattande (Kvale & Brinkman, 2014). Uttalanden under respektive tema utvecklades med hjälp 

av en förklarnade och mer övergripande text i resultatdelen. Detta för att sedan kunna analysera 

och tolka materialet vidare i analysdelen. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten i en forskning och avser 

forskningens giltighet och hur sanningsenligt den är. Detta kan förklaras i vilken utsträckning 

forskningen undersöker det som avses att undersökas (Kvale och Brinkman, 2014). Dock finns 

det en tveksamhet om att använda begreppet validitet vid kvalitativa forskningar, då det som 

studeras är hur de människorna som deltar i intervjun upplever och uppfattar verkligheten. Det 

viktiga är istället vad de upplever som sant och inte det som faktiskt är sant. För en kvalitativ 

forskare ligger intresset i människors perspektiv snarare än sanningen i sig, där forskaren återger 

deras upplevelser och uppfattningar av sig själva. Detta kan kallas inre validitet och avser i vilken 

mån forskaren återger individernas verklighet och upplevelser på ett sanningsenligt vis. För att 

säkerställa den inre validiteten kan forskaren använda sig av sex grundläggande strategier. En av 

dessa kallas deltagarkontroll och innebär att personen som intervjuas tillåts att se hur forskaren 

tolkat det denne sagt. Därefter får personen ta ställning till om det stämmer med dennes 

verklighet ( Merriam, 1994). Detta tillämpades genom att den första personen som intervjuades 

fick ta del av det bearbetade materialet från dennes intervju och sedan ge sin åsikt hur väl 

forskarna återgett dennes verklighet. Ytterligare en strategi som kan användas benämns som 

“horisontell” granskning och kritik, detta avser att kollegor går igenom materialet och får ge 

synpunkter på resultaten (Merriam, 1994). Detta gjordes genom att handledaren granskade 

materialet under arbetets gång.  

 

Reliabilitet avser forskningsinnehållets tillförlitlighet. Detta innebär att samma resultat ska 

erhållas även om det sker vid ett annat tillfälle och med andra forskare som utför den (Kvale & 

Brinkman, 2014). Detta beskrivs också som problematiskt vid kvalitativa forskningar eftersom 

människans beteende är föränderliga och på så vis är det svårt att få samma resultat vid 

upprepade studier (Merriam, 1994). Istället kan det vara fördelaktigt att fokusera på begreppen 

“grad av beroende” och “sammanhang”, vilket innebär att istället för att studien ska gå att upprepa 

fokuseras det på att resultatet är konsekvent och beroende (Lincoln & Guba, 1985). För att göra 

detta kan forskaren använda tre olika strategier. En av dessa kallas “Att följa i samma spår” och 

innebär att forskaren i detalj beskriver alla tillvägagångssätt under studiens gång. Detta genom 

att återge hur information samlats in, hur kategorierna utvecklats och vilka beslut som fattades i 

olika skeden av forskningen (Goetz & LeCompte, 1984). För att studien skulle hålla en hög “grad 

av beroende” och “sammanhang” var denna strategi någon som användes. Enligt Guba och 

Lincoln (1981) är reliabilitet och validitet sammanlänkande under forskningens gång. Genom att 

upprätthålla en hög inre validitet i forskningen medför det även att reliabliteten kommer att öka.  

 

Fejes och Thornberg (2009) skriver att generalisering avser i vilken utsträckning forskningens 

resultat kan tillämpas på personer, situationer eller händelser som inte ingått i forskningen. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att generaliserbarhet är en bedömning om studiens resultat kan 

överföras och användas i andra sammanhang eller om det som framkommit främst är av lokalt 
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intresse. Om kvalitativa forskningsintervjuer går att generalisera är omdiskuterat i den mening 

att det kan vara för få personer forskningen baseras på för att kunna generalisera. Istället för att 

påstå att forskningsresultatet kan användas för att generaliseras i största allmänhet menar de att 

den kunskap som framkommer från intervjuerna istället kan användas i andra väsentliga 

sammanhang. En form av generalisering som kan vara lämplig att använda vid kvalitativ 

forskning är den analytiska generaliseringen. Det innebär att välöverlagda bedömningar och 

tydliga argument framkommer där det enkelt kan bedömas om resultatet kan användas i en annan 

situation. Detta betyder att resultaten från forskningen kan ge anvisningar för hur 

intervjupersonernas erfarenheter kan tillämpas och överföras i andra situationer. Där Merriam 

(1994) menar att forskningresultatet fungerar som ett perspektiv och inte som en sanning.  
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Resultat 
Teman har här skapats för att presentera de resultat som framkommit i intervjuerna. Dessa 

teman benämns som: ”Tidigare motionsvanor”,” Nuvarande motionsvanor”, ”Det som 

efterfrågas”, ”Hinder för den egna motionen”, ”Hur borde idrottsföreningar marknadsföra sig” 

samt ”Motionera i en idrottsförening”. Här kommer dessa teman beskrivas och sedan summeras 

under rubriken ”Sammanfattning” i slutet av detta kapitel. 

Föräldrars motionsvanor 

Tidigare motionsvanor 

Här nedan presenteras hur föräldrarna motionerade innan de bildade familj. 

Innan föräldrarna fick barn berättar samtliga att de motionerat regelbundet och de upplevde 

motion som något roligt och som fick dem att må bra. En kvinna berättar följande om tiden när 

hon motionerade på en av stadens motionsanläggningar 

 

”Man får någon form av endorfinkick och det fick jag verkligen, jag mådde 

verkligen bra då. Det var kul plus jag var ju med min kompis där och vi hade 

jätteroligt och vi lyssnade på musik. Och efteråt bastade vi jättelänge och pratade 

och allting var jättetrevligt” (Kvinna 35 år).  

 

Föräldrarna har haft gymkort eller gått på gruppträningspass. De har även hållit på med 

föreningsidrotter innan de blev föräldrar, varav två av dem spelade innebandy och en spelade 

ishockey.  En av föräldrarna uppger att innan hon fick barn sprang hon, utförde yoga och gick på 

dansklasser, hon berättar “Då kunde man sticka ut och träna på morgonen eller kvällen, då var 

det ju det som något man gjorde för sig själv” (Kvinna, 37 år). De berättar alla att efter de fått 

barn har de inte hittat tillbaka till deras tidigare motionsrutiner. 

Nuvarande motionsvanor 

Alla föräldrar som deltog i intervjuerna har en önskan om att börja motionera igen. Deras 

uppfattningar om att motionera som förälder skildras i detta stycke.   

 

Föräldrarna uttrycker en frustration över känslan att de tvingas välja mellan familj och träning. 

Något som resulterar i att vad de än väljer får de dåligt samvete eftersom de bortprioriterar något 

annat. En förälder uttrycker sig “Men det handlar ju om prioriteringar. Inte vill jag liksom lämna 

bort han och ha barnvakt för att fara och träna, då är jag hellre med honom” (Kvinna, 24 år). 

En annan av föräldrarna berättar “Ja men jag tänker att träningen är något man sätter ganska 

långt ner på priolistan när man har barn. Det får verkligen komma sist” (Kvinna, 25 år).  

Föräldrarna berättar att innan de fick barn var träningen något de gjorde för sin egen skull och 

efter de fått barn sätts träningen inte längre i fokus. De föräldrar som lever i en relation beskriver 

att de vill hinna umgås med varandra vilket innebär att det blir en prioriteringsfråga där de känner 

att  de måste välja mellan motion och tid för varandra.  

 

Samtliga föräldrar säger att de gillar att motionerar, det är något som de mår bra av och som de 

tycker är roligt. “Man vill ju inte sluta med det bara för att man har familj” (Kvinna 28 år). De 

upplever idag att de mår sämre nu när de inte motionerar, vilket en förälder uttrycker “Jag tror 

att man bara mår bra om man får röra sig tillräckligt. För det känner jag ju själv nu att jag 

mår sämre för att jag inte rör mig så mycket som jag skulle vilja” (Kvinna, 25 år). Många av dem 

pratar även om allt som hör träningen till där de bland annat nämner att det var roligt när man 

tränade med andra och även att de genom träningen fick ett socialt utbyte. En av föräldrarna 

uttrycker att som nybliven mamma blir hon ofta hemmasittande och då kan träningen fungera 

som en väg tillbaka till ett socialt sammanhang. Föräldrarna berättar att de gärna ser att 
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motionsaktiviteterna är roliga, bedrivs i en trygg miljö och är prestationslösa. “Det viktigaste är 

ju att man har roligt och känner att det här är kul och att man är engagerad, och sen kanske 

det räcker med två pass i veckan. Det är ju så många andra delar i livet som nu när man har 

familj” (Kvinna, 28 år).  

 

Eftersom föräldrarna upplever att de har begränsade möjligheter till att motionera försöker de 

istället vara aktiva i vardagen. Föräldrarna säger exempelvis att de försöker vara ute och gå med 

barnen i barnvagnen, dock berättar de att det blir tråkigt i längden och att det inte heller ger de 

effekter som önskas, de säger att de saknar andra sätt att kunna motionera på. “Sen går vi ju på 

promenader med barnvagnen men det går ju inte att jämföra med träning. Och sen är det ju 

inte så kul” (Man, 33 år).  

Hinder och möjligheter till motion 

Hinder för den egna motionen 

Föräldrarna uppger en rad olika anledningar till varför de inte motionerar och dessa redogörs 

nedan. 

  

Föräldrarna berättar att en stor bidragande orsak till att de inte motionerar  är  att de har bildat 

familj och att det nu behöver någon som kan passa barnen för att de ska kunna motionera. “Sen 

vart jag mamma och nu gör jag ingenting” (Kvinna, 24 år). Detta är något som alla uppger som 

den främsta anledningen till att de inte motionerar och som även återkommer ett flertal gånger 

under intervjuerna. En föräldrer nämner även svårigheten med att skaffa barnvakt när varken 

familj eller släkt finns i samma stad. Två av föräldrarna är ensamstående, något de upplever som 

ytterligare en svårighet för att kunna motionera. En förälder uttrycker sig “Men jag tycker att det 

är svårare att vara lika aktiv när man har barn, det känns som att det inte riktigt är anpassat 

för ensamstående” (Kvinna, 28 år). Föräldrarna berättar att som ensamstående, är de själva med 

barnen vilket de menar att möjligheterna till att motionera är mer begränsade. De menar att det 

är problematiskt att kunna motionera då de inte bara kan lämna sina barn, vilket en 

ensamstående förälder uttrycker “Det är väl egentligen mycket det att när jag har min son så 

kan jag ju bara inte lämna honom själv och fara och träna” (Kvinna, 27 år).  

   

Ett annat hinder föräldrarna återkommer till är tider som erbjuds för motionsaktiviteter idag. 

Föräldrarna berättar att aktiviteterna som är av intresse för dem vanligen hålls i samband med 

middagen och barnens läggningstider. Detta resulterar i att möjligheten att delta i 

motionsaktivteterna är begränsade. Föräldrarna tar även upp att tillgängligheten till att 

motionera på är begränsad eftersom det finns förpliktelser som går före det egna motionerande 

som att hämta på dagis, handla, laga middag och hinna umgås med sin familj. Dessutom beskrivs 

att efter föräldrarna fått barn finns det inte mycket tid över, där en förälder uttrycker det som “Nu 

krävs det väldigt mycket planering för att kunna hitta tid att träna” (Man, 33 år). Det visar sig 

även att för föräldralediga är tiderna ett problem i den benämning att de inte kan ta med sig sina 

barn för att motionera under dagtid. En förälder berättar att “Det är väl det jag känner att det 

inte finns den här tillgängligheten på dagtid och det är väl största anledningen till att jag inte 

tränar som jag önskar” (Kvinna, 24 år).  

 

Det framkommer även att efter de blivit föräldrar förändrades deras livssituation och detta har 

inneburit fler och andra åtaganden. “Jag har alltid hållit på med träning innan jag fick barn och 

sådär, så jag skulle vilja komma igång med träningen” (Kvinna 37 år). En av föräldrarna som 

för tillfället är föräldraledig säger att hon är “låst” till barnet och dennes rutiner, vilket gör det 

svårt att planera in träning. Hon berättar även att då hon inte kan ta med barnet till gymmet för 

att träna på dagtid blir det inte av eftersom när hennes sambo kommer hem efter jobbet blir det 

för sent för att orka fara iväg och träna. Föräldrarna talar om just detta när de beskriver 

svårigheten med att kombinera familjelivet, relationen med sin partner och samtidigt erhålla 
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egentid för motion. Trots detta berättar föräldrarna att möjligheten finns att motionera men att 

då måste tiden från att umgås med sin partner eller avstå från andra åtaganden försummas. En 

förälder beskriver det som att det ger honom dåligt samvete, vilket resulterar i att träningen ofta 

inte blir av. Han berättar “Om hon sitter hemma kan jag få dåligt samvete att jag far ut. Den 

biten ska man ha med också och då är man ju hemma istället” (Man, 33 år). 

 

Den ekonomiska aspekten är också något som föräldrarna pratar om som ett hinder till att kunna 

delta på vissa motionsaktiviteter. De berättar att efter de fått barn har det blivit fler utgifter och 

ett dyrt gymkort är inte något som då prioriteras. Dessutom nämns det att på en av 

motionsanläggningarna i staden finns det möjlighet att ta med sig sitt barn samtidigt som de 

motionerar, dock anser föräldrarna att det kostar för mycket pengar för att nyttja den möjligheten.  

 

För en förälder är en stor orsak till att denne inte motionerar att hon känner sig obekväm efter 

sina graviditeter. Hon känner sig otränad och att hon inte passar in bland alla vältränade personer 

på gymmet vilket har resulterat i att hon idag inte går dit. Hon uttrycker att hon vill känna sig 

bekväm för att hon ska motionera och eftersöker fler motionsaktiviteter med personer i samma 

sits som henne. “För jag vill ju börja träna igen, men jag förstår inte hur” (Kvinna, 35 år). 

Det som efterfrågas 

Föräldrarna har många ideér och förslag på vad som skulle göra det enklare för dem att  kunna 

motionera. Här nedan presenteras dessa.  

Samtliga föräldrar understryker ett flertal gånger under intervjuerna att någon form av 

barnpassning är det som eftersökts för att kunna motionera. En av föräldrarna säger “Tänk dig 

om det fanns lekrum som de har på ICA Maxi. Om de har en sådan i mitten, där man kan se sina 

ungar hela tiden och sen har man ett träningsområde runt om” (Kvinna, 35 år). Just lekrum, 

barnhörna eller liknande nämner föräldrarna som förslag som kan fungera som barnpassning 

medan de motionerade samtidigt som barnen kan ha roligt och får aktivera sig. En av föräldrarna 

menar att barnpassningen borde finnas i nära anslutning till där de själva befinner sig för att 

barnet ska känna trygghet. Föräldrarna uttrycker att de känner sig åsidosatta som grupp. En 

förälder säger “Att det fokuseras mer på oss föräldrar, att man kan ta med barnen, kanske att 

man är i samma lokal och plats och samtidigt som föräldrarna tränar så gör barnen något” 

(Kvinna, 27 år). Två av föräldrarna menar också att genom att erbjuda möjlighet till barnpassning 

skulle de även kunna motionera tillsammans med sin respektive, något som gör att de slipper 

välja mellan motion eller umgås med sin partner.  

 

Ytterligare något som samtliga föräldrar lyfter är de tider motionsaktiviteterna sker på. De 

upplever att de tider som idag erbjuds inte är anpassat för individer med småbarn där det ofta är 

i samband med middagen och barnens läggtider. Här råder det delade meningar mellan 

föräldrarna om när den bäst lämpade tiden är. Föräldrarna ser gärna att aktiviteten sker efter 

barnen lagt sig medan andra vill motionera direkt efter jobbet. De som är föräldralediga 

efterfrågar även möjligheten att kunna motionera på dagtid. Det finns också en önskar om att det 

ska erbjudas fler tillfällen med motionsaktiviteter på helger eftersom de då har mer tid. 

 

Vidare berättar föräldrarna att de önskar möjligheten att kunna motionera tillsammans med 

barnen. En av föräldrarna uttrycker “Att så här att man hittar på lek och någon idrott 

tillsammans med sitt barn och sig själv. För jag tycker det är jobbigt att dela upp folk i åldrar, 

det segregerar oss mer. Varför ska inte farmor komma med lilla snutt och jag komma på samma 

grej? Och så har vi något roligt tillsammans” (Kvinna, 37 år). Föräldrarna säger att genom att 

kunna motionera tillsammans med barnen skulle det bli en rolig aktivitet för hela familjen. Där 

de anser att genom familjeträning kan människor med liknande livssituationer mötas och på så 

vis skapa nya kontakter. En förälder menar att det bästa skulle vara om hennes son kan följa med 
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och motionera så att de kan ha roligt tillsammans, eftersom hon hellre tillbringar sin lediga tid 

med honom än lämnar honom för att motionera.  

 

Föräldrarna menar att det skulle möjliggöras fler motionstillfällen om det i samband med att 

deras barn har sina träningar, erbjuds motionsaktiviteter för föräldrarna. Detta uttrycker en 

förälder “Istället för när man skjutsar sitt barn på fotbollsträning och bara sitta och titta på på 

en bänk så kan det vara träning samtidigt på samma ställe för oss föräldrar” (Kvinna, 27 år).  

 

De föräldralediga önskar en möjlighet att kunna ta med sina barn i barnvagnen under tiden de 

motionerar. En förälder berättar att hon har upplevt att andra tittat snett på henne när hon tagit 

med sig barnet till gymmet och därför går hon inte längre dit. Detta är något en annan mamma 

också upplevt eftersom gymmet hon tidigare motionerat har förbjudit möjligheten att kunna ta 

med barnvagnen dit. De menar att när man är föräldraledig finns möjligheten att motionera på 

dagtid, och därför eftersöker de motionsaktiviteter där de kan ta med sig sina små och samtidigt 

kunna träffa andra föräldrar.   

 

Föräldrarna anser att det borde erbjudas fler motionsaktiviteter som riktar sig till nybörjare. Det 

önskas även fler möjligheter att få prova på olika motionsformer utan att behöva låsa sig till en 

specifik aktivitet eller förening. Förslag som ges är drop-in aktivteter och prova på dagar där 

man  kan dyka upp utan att behöva boka in sig i förväg. En av föräldrarna kommer med idén om 

att utforma någon typ av samlingsbank eller applikation där det enkelt går att se vilka 

motionsaktiviteter som finns i ens närhet och där det även går att kommunicera med andra som 

vill träna men som saknar någon att träna med. Detta tror hon skulle underlätta hennes 

motionsvanor då hon idag saknar ett socialt nätverk som också vill motionera.  

Vad idrottsföreningar kan göra för motionerandet 

Motionera i en idrottsförening 

Här visas de åsikter föräldrarna har om att börja motionera i en idrottsförening som vuxen. 

 

När föräldrarna frågas om de skulle kunna tänka sig att börja motionera i en idrottsförening idag 

råder det delade meningar. De föräldrar som ser det som en möjlighet understryker att det ska 

vara under kravlösa förhållanden. En förälder uttrycker sig “Jag tror väl mycket att det är att det 

ska vara roligt och inte känna kravet på prestationen och så” (Kvinna, 37 år). En av föräldrarna 

menar att det är svårt att hitta vuxengrupper inom föreningsidrotter som inriktar sig på träning, 

utan tävlingsmoment. “Men jag känner att skulle jag börja nu skulle det mer vara i nån, några 

som spelar för att det är roligt snarare än att det skulle vara väldigt kompetitivt“ (Kvinna, 25 

år). Samma förälder säger också att denne ser en svårighet att hålla på med föreningsidrott 

eftersom det kräver en regelbunden närvaro vid träningar, vilket hon ser som ett problem när 

man har familj. Föräldrarna som inte kan tänka sig att motionera i en förening talar också om 

detta och menar att efter barnen fötts kan de inte lägga ner lika mycket tid på sin idrott vilket 

leder till att motionerande i en idrottsförening inte som en möjlighet.  

Hur borde idrottsföreningar marknadsföra sig 

Här redovisas förslag föräldrarna har på hur idrottsföreningar kan marknadsföra sig för att 

nå ut till gruppen föräldrar. 

 

Föräldrarna ger en rad olika förslag om hur de som grupp kan nås. De nämner bland annat att 

idrottsföreningar bör gå ut till olika slags arenor för att nå föräldrar, där arbetsplatser, öppna 

förskolor, BVC, arbetsförmedlingen, immegrationsverket och socialtjänsten är några av förslagen. 

Föräldrarna menar att idrottsföreningarna bör gå ut personligen till ovannämnda för att 

informera om vad de erbjuder för olika motionsaktiviteter. De säger även att idrottsföreningar 

kan använda sig av olika typer av medier för att nå ut med vad de erbjuder för vuxna, där 
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gratistidningar och aktiva hemsidor nämns som förslag. En av föräldrarna berättar “Jag har 

ingen aning om vad det finns för idrottsföreningar i Umeå, det når aldrig mig” (Kvinna, 37). 

Detta är något som majoriteten av föräldrarna håller med om. Föräldrarna upplever dessutom att 

idrottsföreningar riktar sig till barn och ungdomar och inte till vuxna.  

Sammanfattning 

Föräldrarnas inställningar till att motionera är positiva det framgår att motion både är något som 

är roligt och som de mår bra. Alla föräldrar har en önskan om att kunna motionera och många av 

de upplever en frustration över att inte kunna göra det idag. Det går även att urskilja en bild av 

att till största är det viktigtigast att motionen ska vara rolig att utföra samt att den ska vara 

anpassat efter föräldrarnas livssituation. 

 

Av resultatet tonar det fram en bild att föräldraskapet innebär att motionsvanorna förändras i den 

bemärkelse att den minskar och inte  är något som föräldrarna längre prioriterar. Det 

framkommer även att föräldrarna har en svårighet med att hitta tillbaka till sina tidigare 

motionsrutiner, där problemet är att kunna kombinera familjelivet med motionen. Eftersom 

föräldrarnas möjligheter till att motionera är begränsade försöker många av dem istället vara 

aktiva i vardagen, något som inte upplevs som stimulerande. 

  

De hinder som begränsar föräldrarnas möjligheter till att motionera är främst att de är i behov av 

någon som kan passa barnen medan de motionerar. Ett annat hinder för att kunna motionera är 

att tiderna som motionsaktiviteterna föräldrarna intresseras av är inte anpassade utifrån deras 

livssituation. Föräldrarna har även svårt att hinna med motionen då deras livssituation resulterar 

i att det inte finns mycket tid över. Den ekonomiska aspekten nämn också som bidragande 

eftersom utgifterna ökat i och med att de fått barn och därför har de inte råd att bekosta dyra 

motionsavgifter. För en av föräldrarna är ett hinder att hon efter sina graviditeter känner sig 

fysiskt hämmad att motionera.  

 

Det föräldrarna efterfrågar för att kunna motionera är till största delen möjlighet till 

barnpassning, där stor vikt läggs vid att barnen ska ha roligt och aktiveras under tiden 

motionsaktiviteten sker på. Det framgår även att föräldrarna gärna ser en möjlighet att kunna 

motionera tillsammans med sina barn i någon form av aktivitet, vilket skulle resultera i att 

föräldrarna inte tvingas välja mellan motion och att umgås med barnen. Föräldrarna efterfrågar 

tider bättre anpassade för de som grupp, möjligheten att kunna motionera samtidigt som barnens 

idrottsträningar samt trygga motionsmiljöer där barn och barnvagnar accepteras. Något som 

även önskas är motionsaktiviteter för nybörjare samt möjligheten att kunna prova nya 

motionsformer utan att behöva låsa sig till en specifik idrottsförening eller gym. 

 

Gällande frågan om att börja motionera i en idrottsförening är föräldrarnas åsikter varierande. 

Bland de föräldrar som ser det som en möjlighet är det viktigt att det då ska ske prestationslöst 

och inte vara kompetiativt. Föräldrarna menar att de ser en svårighet att gå med i en 

idrottsförening då det kräver en regelbunden närvaro, vilket de inte har möjlighet till. För att 

idrottsföreningar ska nå föräldrarna som grupp föreslås att idrottsföreningar personligen går ut 

till öppna förskolor, barnavårdscentraler, arbetsplatser och andra miljöer föräldrar befinner sig i. 

Föräldrarna ser även att idrottsföreningar marknadsför sig genom hemsidor och 

tidningsannonser  för att nå dem som grupp.  
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Analys 
Här analyseras resultatet av intervjuerna med hjälp av den tidigare forskningen som 

presenterats i litteraturgenomgången.  

Motionsvanor och inställning till motion 

Av resultatet framgår att samtliga föräldrar motionerat regelbundet innan de fick barn och att de 

inte hittat tillbaka till dessa motionsrutiner efter att ha bildat familj. Det kan vara så att 

föräldraskapet innebär att  den fysiska aktiviteten minskar hos vuxna individer, något som Hull 

et al. (2010) visat i tidigare forskning. Även Hamilton och White (2010) upptäckte att för 

majoriteten av föräldrar, även de som tidigare varit regelbundna motionärer, minskade den 

fysiska aktivitetsnivån efter att de fått barn (Hamilton & White, 2010). Det framkommer även att 

för föräldrarna var motion, innan de fått barn, något de gjorde för sin egen skull och tog sig tid 

till. Efter att de blivit föräldrar var motion inget de prioriterade vilket även Hull et al. (2010) visat 

på. Där de beskriver att en stor anledningarna visade sig bero på  att föräldrar skiftar prioritering 

från jaget till barnet. Dixon (2009) visade att trots att mammor vet att det är bra att motionera, 

är det inget de gör eftersom den egna motionen endast gynnar de själva, och inte deras barn eller 

partner.  

 

Resultatet visar även att samtliga föräldrar gillar att motionera och uttrycker att de vill börja igen 

då de alla upplever att de mår sämre nu när de inte längre motionerar. Lindgren och Ström (2001) 

uppmärksammade även dem, att frånvaron av motion var bidragande till att individerna mådde 

sämre och påvekade även hur de upplevde sin fysiska status (Lindgren & Ström, 2001).  

Föräldrarn försöker kompensera avsaknaden av motion genom att vara aktiva på andra sätt än 

att motionera, dock upplever de detta som tråkigt och de saknar de effekter motionen ger.  

 

Något som nämns är att motionen också bidrar till en social gemenskap och välbefinnande, vilket 

föräldrarna berättar att de saknar när de inte motionerar. Tidigare forskning har betonad 

betydelsen av detta. Engström (1983) har visat att motion är viktigt för välbefinnandet, och 

Hamilton och White (2010) har visat att regelbunden motion medförde att föräldrar kände sig 

friska och att det bidrog till att de upplevde sig vara bra föräldrar.  

Hinder och det som efterfrågas 

Det främsta hindret som föräldrarna uppger till att de inte motionerar är deras familjesituation 

och tillföljd av detta är de alltid är i behov av någon som kan passa barnen för att kunna 

motionera. Föräldrarna som är ensamstående uttrycker att de känner sig mycket begränsade att 

kunna motioner då de är ensamma med ansvaret över sina barn. Detta har även Hull et al. (2010) 

visat på där föräldrars förändrade livssituation sågs som ett hinder till att motionera. Även annan 

forskning visar att bland kvinnor är barntillsyn en bidragande anledning till att motionen uteblir 

(Dixon, 2009, Engström, 1983 & Lindgren & Ström, 2001).  

 

Den förändrade livsstitiationen föräldraskapet medför, där åtaganden och förpliktelser har blivit  

fler, har resulterat i att föräldrarna upplever att de har mindre tid till att motionera. Detta beskrivs 

som ett stort hinder och är en orsak till att motionen uteblir. Tidigare forskning av Dixon (2009), 

Engström (1983), Hassmén och Hassmén (2003), Lindgren och Ström (2001) och Wester-

Wedman (1988), har även påvisat detta. Föräldrarna upplever även att de tider det erbjuds 

motionsaktiviteter på är olämpliga då de sammanfaller med familjeåtaganden. Enligt föräldrarna 

skulle tider anpassade efter deras situation göra att de har större möjlighet till att kunna 

motionera och även att det borde erbjudas motionsaktiviteter i samband med att deras barn hade 

sina träningar. Detta har även Wester- Wedman (1988) påvisat, där brist på tid eller att den 

tidpunkt motionsaktiviteterna erbjuds på inte passar det övriga livet, framhölls av vuxna som 

bidragande orsaker till varför de inte motionerar. Dixon (2009) har visat att mammor upplevde 
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att de organiserade motionsaktivteterna hölls på tider som inte var anpassade efter deras 

situation, vilket medförde att de inte kunde delta på dessa. 

 

Det som upplevs av föräldrarna är känslan att tvingas välja mellan familjen och att motionera, 

något som resulterar i att de väljer bort motion. Att föräldrar värderar tid med barnen högre än 

andra fritidsintressen har även Milkie et al (2004) visat på. Dixon (2009) har uppmärksammat 

att mammor prioriterade den egna fritiden i sista hand och dessutom var de inte villiga att offra 

tid med barnen för att motionera. Och Hamilton och White (2010) visade att många föräldrar 

som fortsatte att motionera efter de fått barn kände sig egoistiska när de tog tid från barnen och 

fick därmed dåligt samvete. Detta framkommer även i intervjuerna med föräldrarna, där de 

berättar att de får dåligt samvete om de motionerar istället för att umgås med familjen. En 

möjlighet föräldrarna ser som skulle förhindra att de tvingades behöva välja mellan motion och 

familjetid var motionsaktiviter som kunde utföras tillsammans med sina barn. De menar att detta 

skulle resultera i en rolig aktivitet för hela familjen samtidigt som sociala kontakter med andra i 

samma livssituation kunde skapas. Även Dixon (2009) har visat att det dåliga samvetet 

mammorna känner när de motionerar skulle utebli om barnen kunde närvara under aktivteten. 

Att som förälder spendera tid tillsammans med sina barn är betydelsefullt och skapade positiva 

erfarenheter har Milkie et al (2004) påvisat. Craig och Mullan (2012) visade också att tid 

tillsammans med familjen skapade en bättre sammanhållning, utvecklade relationerna och gav 

föräldrar en möjlighet att ge barnen sunda värderingar.  

 

I ”Idrotten vill” framgår det att RF ska arbeta för att utveckla breddidrotten för vuxna genom att 

vara öppen för individers skilda behov och önskemål (RF, 2009). Dock berättar föräldrarna att de 

känner sig förbisedda som grupp och önskar att det skulle erbjudas aktiviteter anpassade efter 

deras livssituation. De föräldralediga påtalar också att de känner sig åsidosatta då de inte tillåts 

ta med sig barn och barnvagn till motionsanläggningarna. Tidigare forskning av Skille (2004) 

visade att föreningsidrotten idag erbjuder aktiviteter som inte lockar alla och att de bör utforma 

andra alternativ för att nå de och även Fahlén & Karp (2010) framhåller att idrottsrörelsen borde 

försöka utveckla nya alternativ till motion eftersom alla inte lockas av utbudet som finns idag. 

Även Engström (2010) påpekade att de motionsaktiviteter som erbjuds idag resulterar i att alla 

inte har samma möjligheter att motionera eftersom utbudet är bundet till ålder, social klass och 

kön.  

 

Resultatet visar att de motionsaktiviteter som idag erbjuds för föräldrarna att utföra tillsammans 

med sina barn inte upplevs som motiverande och roliga. Detta har även Hamilton och White 

(2010) visat då de uppmärksammade att många av de fysiska aktiviteterna som erbjuds för 

föräldrar att utföra tillsammans med sina barn inte upplevdes stimulerande eller var tillräckligt 

utmanande för de vuxna, vilket gjorde att det inte var något de gärna deltog i.  

 

Ekonomin nämns som ett hinder för att kunna motionera, då utgifterna ökat efter att föräldrarna 

fått barn och den anläggning som idag erbjuder barnpassning anses kosta för mycket. Detta är 

något tidigare forskning också uppmärksammar där Dixon (2009) påvisade att konstnaden för 

motionsaktivteter ansågs för dyr där mammorna inte var villiga att lägga pengar på detta eftersom 

de hellre spenderade dessa utgifter på sina barn. Att de ekonomiska resurserna är en förutsättning 

för att kunna motionera har även Engström (2010) visat på, där stora delar av dagens 

motionsutbud  är bundet till individers ekonomiska situation (Engström, 2010). För en förälder 

är en stor anledning till att hon inte motionerar att hon känner en osäkerhet gällande sin kropp, 

vilket även tidigare forskning av Wester-Wedman (1988) visade svåriggöra för många vuxna att 

motioner. Ett förslag som föräldern ger och som hon menar skulle underlätta för henne till att 

motionera, är motionsaktiviteter anpassade för nybörjare, något som även tidigare forskninging 

visat på. Dixon (2009) uppmärksammade att  mammor gärna eftersökte motionsaktiviteter med 

en lägre nivå eftersom de ofta kände sig osäkra och rädda för att delta i mer avancerade aktivteter. 

En annan förälder menar att för att henne skulle det underlätta om hon hade någon att motionera 
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med, då hon idag saknar ett socialt nätverk som också vill motionera. Tidigare forskning av Dixon 

(2009) och Lindgren och Ström (2001) visade att motion tillsammans med vänner eller andra 

man känner en social tillhörighet med var bidragande att motionen i större utsträckning blev av. 

Engström (2010) påpekade även han vikten av ett socialt nätverk där han visade på att det var fler 

som motionerade om de hade personer i sin närhet som också gjorde det (Engström, 2010). 

Förälderns förslag är att det utformas någon typ av applikation där det går att se vilka 

motionsaktiviter som finns och där det även går att se vilka som är intresserade av att delta på 

aktiviteten samt att dessa går att konversera med. Hon menar att på så vis kan personer som vill 

motionera och inte har ett nätverk skapa nya kontakter med andra i likande situationer. 

Föreningsidrott för vuxna  

Av resultatet framgår det att föräldrarna har delade meningar när det gäller att börja motionera i 

en idrottsförening som vuxen. För de som anser det som en möjlighet är det dock viktigt att det 

sker i ett sammanhang där syftet med aktiviteten är att det ska vara roligt, utan tävlingsmoment 

och samtidigt vara anpassat efter deras livssituation.  Föräldrarna uppger också att de vill ha 

möjlighet att prova olika aktiviteter och idrotter utan att behöva binda sig till en viss förening. 

Detta eftersom föräldrarna menar att det kan vara en svårighet för dem att delta det när det krävs 

en regelbunden närvaro, något föreningsidrotter ofta kräver och som även Dixon (2009) visade 

på. RF menar att de vill locka till sig vuxna till sina verksamheter oavsett deras ambitionsnivå 

eller träningsmotiv (RF, 2009). Trots att RF har en vision om att deras verksamheter ska vara till 

för alla oberoende av ambitioner eller träningsmotiv visar tidigare forskning att idrottsrörelsen 

kanske inte bedrivs för att locka vuxna. Kirkegaard och Østerlund (2010) har vid en jämförelse av 

föreningsidrott och den kommersiella idrotten uppmärksammat att den kommersiella idrotten 

möjligen är bättre anpassad för vuxna motionärer eftersom den visar intresse för de som inte vill 

idrotta för att tävla. Detta beror enligt forskarna på att föreningsidrotten har ett ensidigt fokus på 

tävlingsidrott och där de som vill träna för nöjets skull inte ges plats. Forskarna menade att det 

finns en möjlighet för idrottsföreningar att tillhandahålla det många individer efterfrågar och på 

så vis behålla dem och även locka dem till föreningen (Kirkegaard & Østerlund, 2010). Detta är 

något föräldrarna påpekar att för att de ska kunna tänka sig vara aktiva i en idrottsförening måste 

motionsaktivteterna vara mer anpassade efter deras livssituation och önskemål. 

 

RF är en aktör som arbetar för en bättre folkhälsa genom att få individer att öka den fysiska 

aktiviteten. För att locka fler vuxna till sina verksamheter är deras vision att vara öppen för nya 

trender, behov och önskemål (RF, 2009). Föräldrarna upplever att idrottföreningar riktar sig mer 

till barn och ungdomar än till vuxna och Skille (2004) visar att nyrekrytering av vuxna 

medlemmar till föreningsidrotter är nästan obefintlig samt att detta är förknippat med dess 

traditionella uppbyggnad (Skille, 2004). Föräldrarna har många förslag om hur de menar att 

idrottsföreningar kan nå ut till dem som grupp. Föräldrarna tycker även att idrottsföreningar kan 

personligen gå ut till öppna förskolor, barnavårdscentraler, arbetsplatser och andra miljöer 

föräldrar vistas i för att informera om sina utbud. De nämner även att idrottsföreningar kan nyttja 

alla typer av medier för att kommunicera med dem där gratistidningar och hemsidor nämns i 

första hand.  
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Avslutande diskussion 

Metoddiskussion 

Här följer en diskussion kring omständigheter och brister som kan ha påverkat studiens 

resultat.  

 

Intervjuer är tidskrävande och det kan vara svårt att intervjua stora populationer vilket kan leda 

till ett missvisande resultat då grupper underrepresenteras (Gratton & Jones, 2010). Eftersom 

enbart en man anmälde sig intresserad att delta och bli intervjuad kan detta ha bidragit till en 

underrepresenteresentation av denna grupp. Samtidigt var det inte vårt syfte att utläsa skillnader 

mellan könen vilket förhoppningsvis inte resulterade i någon skillnad för resultatet. Det ska dock 

tas i beaktning att en del av den tidigare forskning som gjorts inom ämnet har utförst med syftet 

att undersöka problemet ur kvinnors perspektiv. Och då den tidigare forskningen använts för att 

analysera resultet där en man varit en av intervjupersonerna, kan detta ha påverkat.  

 

Alla intervjupersoner som deltagit är boende i Umeå och resultatet kan ha blivit ett annat om 

denna studie gjorts i en mindre stad eller i en annan kommun i länet då motionsutbudet kan se 

annorlunda ut på andra platser. Dock var ett av kriterierna vid urvalet av intervjupersoner att de 

var boende i Umeå, så om resultatet ska användas för andra idrottsföreningar än de i Umeå, bör 

detta tas i åtanke. Något som också bör nämnas är att då studien hade en begränsad tidsram valde 

vi att göra vissa begränsningar inom ämnet. Detta i bemärkelsen att det inte fokuserades eller 

utformdes frågor om intervjupersonernas socioekonomiska bakgrund och status. När 

litteraturgranskningen gjordes hittades forskning inom ämnet som lyft den socioekonomiska 

aspekten som ett problem och en faktor till vilka, varför och hur människor motionerar, därbland 

Engström (2010). Vi valde att inte fokusera på detta och istället användes föräldraskapet som 

gemensam nämnare då vi ansåg att det skulle blivit för omfattande för denna korta tidsram. 

Merriam (1994) menar också att man kommer vara tvungen att avgränsa sin undersökning. 

 

Efter att intervjuerna ägt rum visade det sig att några av de intervjufrågor som ställts där frågorna 

som berörde hur intervjupersonerna idrottade som barn inte visade sig vara relevanta för studien 

i den bemärkelse i att de inte bidrog till det syfte studien har. Detta resulterade i att beslutet togs 

om att inte använda det vidare i resultatet och fortsatt analys eftersom svaren inte kunde relateras 

till det studien handlade om. Merriam (1994) förklarar att det är svårt att på förhand veta vad 

som kommer dyka upp längre fram i arbetets gång , vad man ska koncentrera sig på eller vad den 

slutgiltiga analysen kommer att visa (Merriam, 1994). Anledning till att dessa frågor fanns med i 

intervjuguiden var med förhoppningen om att intervjuernas tidigare idrottsliga bakgrund skulle 

förklara varför de inte motionerade idag och att det skulle gå att hitta ett samband. När så inte 

var fallet togs beslutet om att inte använda det vidare.  

 

Gratton och Jones (2010) menar att en svårighet med intervju kan vara att intervjuledaren styr 

intervjun för mycket, vilket kan leda till att resultatet påverkas (Gratton & Jones, 2010). Detta var 

något vi försökte undvika genom att främst ställa öppna frågor och inte låta egna åsikter färga av 

sig under intervjuernas gång. De frågor som var slutna följdes av en följdfråga där 

intervjupersonen ombads beskriva vidare och förklara mer utförligt. Även Merriam (1994) menar 

att det är svårt att undvika den mänskliga faktorns påverkan vid intervjusituationer men att det 

går att minska genom att vara neutral, lyhörd samt att lyssna och reflektera över  det 

intervjudeltagaren säger. Detta var något som vi under samtliga intervjuer försökte ha i åtanke 

och ge intervjupersonerna bekräftelse genom att visa med kroppspråket och uppmuntrande ljud. 

Merriam (1994) menar att det även finns en risk att vid tolkning och analys av transkribering görs 

felaktiga slutsatser av forskaren. Vi försökte undvika detta genom att under intervjuernas gång 

fråga intervjupersonerna om det de sagt var korrekt uppfattat för att sedan undvika feltolkningar 

senare i analysen. Detta eftersom Merriam (1994) också föreslår att intervjuledaren bör 
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återkoppla och sammanfatta för intervjupersonen vad som sagts för att avstämma att denne 

uppfattat intervjupersonen rätt.  

 

För att underlätta intervjuprocessen gjordes transkriberingarna av intervjuerna löpande vartefter 

intervjuerna var utförda. Detta för att inte glömma de intryck och outtalade kommunikationerna 

som skedde under intervjuerna och även för att inte ha alltför stor mångd rådata att bearbeta 

samtidigt.   

 

En begränsade faktor vid intervjuerna var att vi inte hade någon stor erfarenhet sedan tidigare av 

att genomföra intervjuer. Med större erfarenhet hade intervjuerna kunnat bidra med mer 

information och fler följdfrågor kunde ha ställts. Vid transkribering av intervjuerna upptäcktes 

det att vi med fördel kunde ha ställt fler följdfrågor. Dock försökte vi göra det bästa av situationen 

och då vi var två stycken som utförde intervjuerna resulterade det förhoppningsvis i att vi ändå 

kunde fånga upp sådant somm var intressant och få ut den information som behövdes. Även 

tidsramen var en begränsande faktor som gjorde att avgränsningar behövde göras och om mer tid 

funnits kunde fler intervjuer ha gjorts, vilket kunde ha gett en bredare och djupare bild av 

problemet.  

 

Det bör även tas i beaktning att en av oss är förälder vilket oavsiktligt kan ha påverkat resultatet, 

både negatativ och positivt. Dock har detta varit något som försökt undvikas genom att konstant 

vara objektiv och bara utgå från det intervjupersonerna sagt utan att låta egna åsikter, 

erfarenheter och värderingar färga av sig i arbetet. Detta har förhoppningsvis inte påverkat 

studien. 

 

Studien har gett oss kunskap om föräldrars inställning till motion och hur föräldraskapet påverkar 

motionsvanorna. Studien håller förhoppningsvis en hög validitet eftersom vi återgett 

intervjupersonernas sanning och hållit oss objektiva till de som sagts. Eftersom vi utförligt 

förklarat hur vi gått tillväga i hur information samlats in, hur kategorier utvecklats och vilka beslut 

som tagits under arbetets gång har studien förhoppningsvis en hög reliabilitet. 

Generaliserbarheten på studien kan också diskuteras eftersom alla människor är olika och även 

om man är förälder kan man ha olika inställningar, intressen och hinder som påverkar. Det som 

kommit fram av studien kan förhoppningsvis användas av idrottsföreningar och andra aktörer 

som vill arbeta med att underlätta föräldrars motionerande eftersom studien ger ett perspektiv 

på föräldrars situation.   

 

Vår uppfattning är att vi lyckats besvara studiens syfte och frågeställningar och förhoppningsvis 

bidragit med kunskap som kan vara användbar för idrottsföreningar om hur de kan arbeta för att 

locka fler vuxna till att motionera. 

Vidare forskning 

Här visas förslag på vad fortsatt forskning inom detta område kan studera. Det presenteras 

även hur denna forskning kan användas i framtida studier. 

 

Då denna studie enbart fokuserat på gruppen föräldrar som en enhetlig grupp och inte benämnt 

de skillnader som kan finnas mellan könen. Vidare forskning kan behövas för att undersöka om 

det går att utläsa skillnader mellan mammor och pappor vad gäller motionsmängd, möjligheter 

att motionera, vilka hinder de har och vad de efterfrågar. Eftersom studien har gjorts på föräldrar 

som vill börja motionera igen och tidigare varit motionärer kan det även vara av intresse att 

undersöka om föräldrar som saknar motivation att motionera upplever andra hinder och 

svårigheter, eller om det inte är någon skillnad. Det kan även vara intressant att undersöka om 

det finns några samband vad gäller socioekonomsik bakgrund för föräldrar och om de motionerar, 

eftersom mycket av det bland annat Engström (2010) visat på, att så är fallet i sin studie om 

vuxnas motionsvanor. Den tidsram som fanns för denna studie medförde att föräldrarnas 
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socioekonomiska bakgrund inte berördes och därför skulle det vara intressant om detta 

undersöktes närmare. Dessutom vore det relevant att även undersöka hur idrottsföreningar ser 

på det som föräldrarna uppgett och vilka svårigheter de kan se för att använda det vidare. Och om 

det faktiskt resulterar i att fler föräldrar motionerar om idrottsföreningar skulle erbjuda alternativ 

bättre anpassade efter dem.  

Avslutande diskussion 
Här kommer resultatet diskuteras ur ett bredare perpektiv samt positionera det i förhållande 

till det idrotspedagogiska forskningsfältet. Det kommer även diskuteras  hur  idrottsföreningar 

kan ta tillvara på den kunskap som resultatet gett för att kunna locka föräldrar till att 

motionera.  

 

Det råder ingen tvekan om att föräldrarna vill motionera och att de tycker det är viktigt, både för 

hälsan och nöjets skull. Det har visats att innan föräldrarna fick barn var de alla flitiga motionärer. 

Det kan tyckas att om motionen är viktig så borde den prioriteras. Trots den positiva inställning 

föräldrarna har till att motionera och att de tidigare motionerat regelbundet, motionerar de inte 

idag och hur kommer det sig? Utfallet av resultatet visar att föräldrarna har en svårighet att 

kombinera familjelivet med motionen där det framkommer olika hinder som bidrar till detta. 

Dessa är prioriteringar, barnpassning, tider, ekonomin, samt att det inte finns möjlighet att ta 

med sig barn och barnvagn i samband med motionen. Det föräldrarna menar skulle möjliggöra 

att de kan motionera och även det de efterfrågar är lösningar på de hinder de beskriver.  

Motionera tillsammans med barnen 

Resultatet visar att en av anledningarna till att föräldrarna inte motionerar beror på att de får 

dåligt samvete om de åsidosätter familjen. Då föräldrarna förespråkar att motion ska vara roligt 

och kravlöst, gör det kanske extra viktigt att motionen kan bedrivas utan känslan av att man 

försummar familj och andra förpliktelser. Därför kan det vara av vikt att detta lyfts som ett 

problem som behöver lösas för att underlätta för föräldrar att motionera. Föräldrarna kommer 

själva med förslaget om att ha aktiviteter där hela familjen kan motionera tillsammans, vilket då 

skulle innebära att de inte behöver välja mellan motionen eller familjen. Vi anser att föräldrarnas 

förslag om motionsaktiviteter tillsammans med sina barn är en god idé men vi ser samtidigt en 

svårighet att erbjuda en aktivitet som passar både barn och vuxna, där båda grupperna stimuleras 

av aktiviteten. Det kan även bli svårt för den förening som skall åta sig detta eftersom man då 

behöver anpassa själva aktiviteten efter två skilda grupper. Samtidigt är det kanske bättre att 

erbjuda den typen av motionsaktivitet eftersom föräldrarna i dagsläget inte motionerar. 

Föreningar besitter även god kunskap om hur barnidrott kan bedrivas, något som talar för att det 

skulle vara genomförbart trots att det är två olika grupper som ska sammanföras i samma 

aktivitet. Det viktigaste för föräldrarna är att de ska kunna motinera utan att de känner skuld över 

att de lägger ner tid på sitt eget välmående.  

Barnpassning 

Det framkommer även att föräldrarna är beroende av att någon kan ta hand om barnen under 

tiden de motionerar. De föräldrar som lever i ett förhållande nämner att de har möjligheten att 

motionera medan partnern tar hand om barnen, vilket återigen leder till dåligt samvete, eftersom 

de försummar tid med sin partner. De som är ensamstående är behov av en utomstående barnvakt 

vilket gör att de behöver den tjänsten kontinuerligt för att kunna motionera regelbundet. Att vara 

beroende av någon annan för att kunna motionera innebär ännu en aspekt som försvårar 

motionerandet  i den mening att det kräver ett kontaktnät som regelbundet kan ställa upp, vilket 

kanske inte alla har. Föräldrarna lyfter aspekten av barnpassning som ett hinder och att 

barnpassning är något som skulle kunna möjliggöra att de motionerar. Därför kan det vara 

relevant att ta fasta på detta och att idrottsföreningar och motionsanläggningar erbjuder 

barnpassning i samband med då motionsaktiviteterna sker. Detta skulle innebära att fler föräldrar 

får möjligheten att motionera utan att föreningar behöver förändra sitt utbud. Dock är det svårt 
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att veta om denna lösning skulle öka föräldrars motionsfrekvens eller om de ändå skulle dras med 

det dåliga samvetet över att de väljer motion framför familjetid. För att undvika det dåliga 

samvetet hos föräldrarna kan det tas fasta på det föräldrarna förslår om att barnen ska ha det 

roligt under tiden de motionerar. Genom att erbjuda barnpassning där barnen också får aktivera 

sig och träffa andra barn kanske barnen också tycker det är en rolig aktivitet som de längtar efter. 

Vilket kanske kan göra att föräldrarna får mindre dåligt samvete över att de motionerar. Samtidigt 

kan det även vara svårt att erbjuda barnpassning med möjlighet till aktivitet eftersom barnen har 

olika åldrar med intresse för olika aktiviteter. Däremot kanske detta inte ska ses som ett alltför 

stort problem eftersom syftet kanske bara behöver vara att barnen ska ha roligt för stunden och 

lära sig samverka med andra barn. 

Tid 

Även tiderna ses som ett hinder av föräldrarna för att kunna motionera. Idrottsföreningar kan 

tyvärr inte erbjuda mer tid till föräldrarna, dock kan de anpassa sina aktiviteter efter föräldrarnas 

livssituation. Det skulle dock kunna vara svårt eftersom det är individuellt vilka tider som är bäst 

lämpade och det är inte lätt att erbjuda något som passar alla. Samtidigt kanske det inte behövs 

ett flertal tider anpassade efter föräldrar och det är inte heller något de kräver. Däremot skulle det 

kanske gå att erbjuda en tid i veckan som är mer lämplig för föräldrar och då kanske det skulle 

underlätta för några iallafall. Vetskapen för föräldrarna om att det finns aktiviteter som erbjuds 

på tider anpassade efter deras situation skulle möjliggöra fler motionstillfällen och detta kan även 

bidra till att de känner sig sedda av idrottsföreningar.  

Ekonomi 

Ett fåtal föräldrar berättar att deras ekonomi sätter hinder för att delta på vissa motionsaktiviteter 

och även möjligheten att nyttja den motionsanläggning som idag erbjuder barnpassning. Frågan 

kan ställas om detta kan ses som ett problem just för gruppen föräldrar, eller om det istället 

handlar om individers socioekonomiska förutsättningar som hinder för motion. Det kan även vara 

så att de föräldrar som tog upp ämnet har en god ekonomi, men att de prioriterar annorlunda 

efter att de fått barn. När man blir förälder blir utgifterna fler och att de egna fritidsintressena 

sätts inte i första hand. Det som kan tas fasta på är att kostnaden skall vara rimlig och att oavsett 

vilka ekonomiska förutsättningar man har bör alla människor ha möjligheten att kunna 

motionera. 

Motionera i en idrottsförening 

Alla föräldrar har olika åsikter om att motionera i en idrottsföreningen där den gemensamma 

nämnaren hos samtliga är att idrottsföreningar idag inte är anpassat efter föräldrar som grupp 

vilket gör att de ser en svårighet att motionera i en idrottsförening. Det som framkom förutom de 

hinder som tidigare nämnts var även svårigheter att hitta vuxengrupper som inte är kompetiativa, 

inriktade för nybörjare och även att det krävs en regelbunden närvaro vid träningar vilket är svårt 

som förälder. Detta är något idrottsföreningar kan ta fasta på och för att kunna nå denna grupp 

kanske de behöver utöka utbudet både genom fler nybörjargrupper, fler motionsgrupper som inte 

kräver regelbunden närvaro samt grupper där fokuset är på att ha roligt. Svårigheter för 

idrottsföreningar kan vara att gruppen föräldrar består av många olika individer, med olika 

förutsättningar och olika intressen för aktiviteter. Det kan vara så att även om idrottsföreningar 

anpassar sig efter föräldrar så når de inte alla. Samtidigt kan det vara intressant att se om ett 

anpassat utbud skulle resultera i fler motionerande föräldrar. Gruppen föräldrar en stor grupp av 

Sveriges befolkning och genom att underlätta att motionera för dem skulle det kunna resultera i 

många nya medlemmar för idrottsföreningar. För att nå ut till föräldrarna och rekrytera nya 

medlemmar kan idrottsföreningar även behöva se över hur de marknadsför sig till gruppen. Av 

resultatet framgick det att många av föräldrarna inte vet vad som faktiskt erbjuds och därför 

kanske det är relevant att se över sina rutiner och söka sig till nya arenor för att visa att man finns. 

För idrottsföreningar kan en mer anpassa verksamhet för föräldrar bidra med fler aktiva 

medlemmar och detta kan i sin tur bidra till RFs vision om att Svensk idrott skall vara till för alla, 
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oavsett vilka förutsättningar, ambitioner och mål med idrottandet individen har. Det kan 

dessutom leda till att föräldrarna involverar sina barn i verksamheten men även att de vuxna 

stannar kvar i idrottsföreningen och fortsätter med idrottandet hela livet vilket gör att RF kan 

bidra till en bättre folkhälsa.    

Konklusioner 

Det kan diskuteras om motion inte är något som alla människor måste välja att prioritera oavsett 

vilka andra åtaganden man har. Och även om idrottsföreningar skulle ”lösa” alla de hinder som 

föräldrarna har uppgett som anledning till att de inte motionerar, kommer kanske många 

fortfarande inte motionera. Troligtvis är det många föräldrar i Sverige som upplever samma 

hinder till motionen men ändå skapar möjligheter för att kunna motionera. Trots detta menar vi 

att föräldraskapet inte ska behöva innebära att det uppstår så många hinder och svårigheter att 

de inte längre har möjlighet till att motionera. Det ska inte heller behöva innebära att motionen 

skall leda till att man måste välja mellan familjen eller det egna välmåendet och att ständigt ha 

dåligt samvete över vad man än väljer. Att vara förälder innebär ett ansvar över någon annans liv, 

där det inte längre bara handlar om individen och att då prioritera barnet framför sig själv är 

kanske inte något som ska ifrågasättas. Det kanske inte är så konstigt att motionen inte blir av om 

man tvingas göra det på bekostnaden av något som är så viktigt som sitt barn. Istället kanske 

föräldrar som grupp ska prioriteras mer där utbudet och tillgängligheten till att motionera 

anpassas efter deras livsituation. För att öka möjligheten för föräldrarna att motionera kan det 

vara relevant att ta fasta på de hinder som beskrivits och erbjuda alternativ som skulle underlätta 

för föräldrarna.  

 

Det bör även poängteras att det viktigaste gällande föräldrar och deras motionsvanor är att de 

motionerar och att det då inte spelar någon roll om de motionerar i en idrottsförening, hos en 

kommersiell aktör eller individuellt. Det kan finnas föräldrar som inte vill motionera i en 

idrottsförening men som ändå upplever samma hinder för att kunna motionera. Dessutom kanske  

det är så att idrottsföreningar inte är rätt aktör för att tillgodose föräldrars behov eftersom kritik 

riktats mot att idrottsföreningar främst satsar på tävlings- barn och ungdomsidrott.  Därför kan 

det även vara av vikt för andra aktörer i samhället att uppmärksamma detta problem så fler 

föräldrar kan motionera och om RF verkligen menar att de ska vara en arena för alla individer bör 

de fokusera på att involvera fler grupper i samhället i sin motionsverksamhet.   

 

Det tonar fram en bild av att föräldrarnas frånvaro av motion beror på flera olika faktorer. Många 

av dessa går att underlätta genom praktiska arrangemang och genom att förändra det som idag 

erbjuds. För att nå gruppen föräldrar kan det behövas att idrottsföreningar uppmärksammar 

problemet om att det är svårt för många föräldrar att kunna motionera. Främst kanske det ska 

fokuseras på att hitta lösningar som inte kräver att föräldrarna tvingas välja mellan motion och 

tid med sina barn, eftersom att det valet redan är självklart. Att bli förälder innebär en 

omvälvande förändring som gör att livet blir annorlunda på många sätt. Som tidigare nämnts är 

motion viktigt för hälsan, för att hålla sig frisk och för välmåendet. Det kanske är extra viktigt när 

man blir förälder att värna om sin hälsa, om inte för sin egen skull, så för sina barns skull. Detta  

för att kunna leka med sina barn och samtidigt att ha energi för jobb, relationer och vardagen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

Kan du berätta lite kort om dig själv? 

 

Det egna motionerandet 

Hur motionerar du i dagsläget?  

Om Ja - Kan du berätta mer 
Om Nej - Hur kommer det sig att du inte gör det? Beskriv 
Är det något som saknas idag för att du skulle börja motionera? 
Vad är det som saknas? Förklara mer 
Hur upplever du som förälder att ha möjligheten att motionera? Kan du förklara hur 

 

Tidigare motionsvanor 

Har du hållit på med någon motionsaktivitet innan du fick barn? Förklara mer 
Hur upplevde du att det var? Beskriv 
Hur kommer det sig att du slutade med den? 
Hur känns det? Berätta 
Är du aktiv i någon idrottsförening för tillfället?  
Har du varit aktiv i någon idrottsförening tidigare?   
Om Ja, -Vilken/vilka idrotter? 
Om Nej - Hur kommer det sig? 
När var du aktiv? Hur länge var du aktiv? 
Vad var anledningen till att du slutade i idrottsföreningen? Förklara vidare…. 
Var det något som du upplevde positivt med att vara med i en idrottsförening? 
Om Ja, Vad var det? på vilket sätt, beskriv 
Om Nej, -Hur upplevde du tiden i idrottsföreningen? 
Var det något som var negativt med att vara med i en idrottsförening? 
Om Ja, - Vad var det? på vilket sätt, beskriv  

 

Hinder och möjligheter till motion 

Du berättade att du skulle vilja motionera... 
Är det någon motionsaktivitet/idrott du skulle vara intresserad av att utföra?  
Om Ja, Berätta 
Om Nej, -Är det något som skulle få dig att bli intresserad av att utföra en motionsaktivitet/idrott? 

Beskriv 
Vad är anledningen till att du inte gör det idag?  
Vad skulle göra att du började med den aktiviteten/idrotten? Förklara 

 

Motionera i en idrottsförening 

Hur ser du på att börja motionera i en idrottsförening som förälder? Förklara 
Vad är det som bör erbjudas för att du skulle börja motionera i en idrottsförening?  
Hur tycker du det utbud som idrottsföreningar har passar dig som förälder? Förklara 
Hur tycker du att idrottsföreningar ska marknadsför de aktiviteter de erbjuder för att nå ut till 

dig? 

 

Övrigt 

Har du något annat du tycker är viktigt att ta upp om att vara förälder och motionera? Berätta 
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Bilaga 2  

Informationsbrev till medverkande i intervjustudien  

 

Deltagandet i denna studie innebär att en intervju kommer att genomföras som berör ämnena 

motion och föreningsidrott. Hela intervjun kommer att spelas in med diktafon som sedan raderas 

efter att studien är färdigställd. Intervjun är helt anonym och inga frågor kommer ställas som 

gör att det går att utläsa din identitet. Allt material kommer behandlas i enlighet med 

sekretesslagen och kommer endast användas för vår studie. Din medverkan är helt frivillig och 

kan när som helst avbrytas och du har även rätt att avböja frågor du inte vill svara på.  
 

Jag godkänner att ni använder mina svar för er kanditatuppsats. 
 

Namn:  Datum:    

      

 

Underskrift: 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

Anna Örmin   Emelie Nilsson   

     

 

Handledare:  
Kent Löfgren  
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen  
Umeå universitet  
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