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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka föräldrars uppfattningar om sitt barns 

hälsoutveckling samt undersöka olika slags engagemang som föräldrar kan visa för sitt barns 

hälsoutveckling. Syftet är även att utifrån socialisationteori förstå betydelsen av föräldrars 

engagemang för hur barn utvecklar egna kunskaper om hälsoutveckling. Studien avser att 

undersöka föräldrar till barn födda mellan åren 1980-1985 och år 2000-2005 för att 

möjliggöra en analys på gruppnivå. De två teorier som studien har tagit ansats i är det 

sociokulturella perspektivet och socialisationsteori. Studien är av kvalitativ art med 

semistrukturerade intervjuer som genomförts på åtta stycken föräldrar bosatta i tre olika 

svenska kommuner. Resultatet visade att föräldrar samt föräldragrupperna hade olika 

hälsouppfattningar som kunde synliggöras i de olika engagemangen föräldrarna uppfattades 

praktisera på barnets hälsoutveckling. Beroende på föräldrarnas hälsouppfattning, som 

berörde både psykisk, fysisk och social hälsa visade sig genom både verbalt och fysiskt 

engagemang. Gällande hur barnet utvecklar egna kunskaper om hälsoutveckling har studien 

genom socialisationteori synliggjort att det sker genom både primära och sekundära 

socialisationsprocesser. Vidare har studien kommit fram till att både föräldrarnas och barnets 

omgivning är en viktig aspekt i det hela där teknikutvecklingen är ett återkommande ämne.  

 

Sökord: health, children, youth, parents, engangement, exercise, participation, envolvement, 

inactivity, technology 
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1. Inledning 

Vikten av att arbeta hälsofrämjande är något som ständigt återkommer i utbildningar i 

exempelvis hälsopedagogik. Att arbeta hälsofrämjande är däremot inte alltid så enkelt då 

hälsa är ett väldigt komplext fenomen som innefattar flera dimensioner. 

Världshälsoorganisationens definition på hälsa från 1946 är att “hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och 

handikapp” (Nationalencyklopedin, 1994). Studier visar att hälsotillståndet har ändrats de 

senaste 20-30 åren, speciellt bland barn och ungdomar. Statens folkhälsoinstitut skriver bland 

annat att andelen personer med fetma, speciellt barn, har sedan 1980-talet fördubblats 

(Kallings, 2002). Även Sveriges Riksdag skriver att en ökning av fetma bland unga har skett 

sedan 1980-talet och mycket tyder på att problemen kommer fortsätta öka i framtiden, vilket 

kommer att medföra stora kostnader för samhället (Jädert, 2013). Ytterligare en studie gjord 

av Faskunger (2008) visar att under de senaste 30 åren har övervikt bland barn och ungdomar 

ökat med minst två till tre gånger och 15-20 procent av barnen i Sverige anses vara 

överviktiga. Livsmedelsverket (2015) menar att övervikt och fetma leder till en mängd olika 

sjukdomar såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och även cancer.  

 

I en rapport av Regeringskansliet (2013) framkommer det även att fysisk inaktivitet har 

kopplingar till ökningen av psykosomatiska symptom bland barn och ungdomar de senaste 20 

åren. Folkhälsomyndigheten (2006) menar att fysisk inaktivitet kan vara en av de 

bakomliggande faktorerna som påverkar den negativa hälsoutvecklingen. I studien gjord av 

Folkhälsomyndigheten (2006) framkommer det att fysisk inaktivitet står för 2,1 procent av 

alla sjukdomsfaktorer i världen samt att det är den fjärde största orsaken till död i förtid. Det 

finns belägg för att fysisk inaktivitet har ökat i dagens samhälle, vilket folkhälsomyndigheten 

(2006) påpekar då faktorer som tv-tittande, modern teknologi och utvecklande av 

transportmöjligheter kan ligga till grund för ett ökat stillasittande. Detta kan komma att 

resultera i låg självkänsla, sämre skolprestationer och bristande skolanpassning. 

Folkhälsoinstitutet (2011) menar även att dagens moderna teknologi kan ses som artefakter 

för att främja barns hälsoutveckling. Vilket innebär att den moderna teknologin kan ses som 

både hämmande och främjande från ett hälsoperspektiv. Ett av folkhälsoområdena i Sverige 

handlar om inflytande och delaktighet i samhället och att alla oavsett ålder, kön och 

uppväxtvillkor ska ha samma rätt till inflytande och delaktighet (Folkhälsoinstitutet, 2011). 

Pellmer & Wramner (2007) menar även att deltagande i civilt evenemang och sociala nätverk 

kan förklaras som socialt kapital och bidrar till att skapa normer och värderingar via socialt 

samspel, vilket leder vidare till en social utveckling och hälsa. 

 

Telema & Yang (2000) nämner vikten av att stödja barn och ungdomars hälsa då det har en 

stor betydelse av framtida samhällets hälsa. Då barnen tillbringar den största delen av sin 

uppväxt hos föräldrarna så spelar de en viktig roll till främjandet av barnets hälsa 

(McPherson, Curtis & Loy 1989, 40.) Det finns idag flera studier som undersöker föräldrars 

engagemang till barns idrottande, men det är inte lika utforskat med föräldrarnas engagemang 

till barns hälsa, där fler dimensioner spelar in än fysisk aktivitet.   

Sett till att problemområdet ökat markant sedan 1980-talet finner vi det vara av vikt att 

undersöka hur föräldrarna uppfattade sitt barns hälsa för 20-30 år sedan och idag. Vidare 
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anser vi det vara intressant att undersöka om uppfattningen av föräldrarnas engagemang har 

förändrats över tid. Detta med förhoppningar att kunna synliggöra vilket slags engagemang 

föräldrarna uppfattade sig ha förr jämfört med nu och vad det grundar sig på.  

1.2 Problemformulering 

Forskning visar att barn och ungdomar får en allt mer stillasittande vardag samtidigt som 

besvär av olika psykosomatiska sjukdomar, övervikt och fetma ökar (Folkhälsomyndigheten, 

2006). WHO (2013) skriver att fetma bland barn har ökat med 50 procent sedan 1980 och att 

det kommer fortsätta i samma riktning om vi inte börjar agera nu. Då barn spenderar mycket 

av sin uppväxt med sina föräldrar blir de således betydelsefulla för barnets hälsoutveckling 

(McPherson, Curtis & Loy 1989, 40). Då det finns många studier gjorda på föräldrars 

engagemang till barns fysiska aktivitet, finner vi det intressant att undersöka saken vidare men 

med ett bredare perspektiv på hälsa. Intresset ligger därför i att undersöka föräldrars 

uppfattningar om sitt barns hälsoutveckling samt vilka olika slags engagemang som föräldrar 

kan ha gällande sina barns hälsoutveckling och hur det har sett ut över tid.  

 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka föräldrars uppfattningar om sitt barns hälsoutveckling samt undersöka 

olika slags engagemang som föräldrar kan visa för sitt barns hälsoutveckling. Syftet är även 

att utifrån socialisationteori förstå betydelsen av föräldrars engagemang för hur barn utvecklar 

egna kunskaper om hälsoutveckling. Studien avser att undersöka föräldrar till barn födda 

mellan åren 1980-1985 och år 2000-2005 för att möjliggöra en analys på gruppnivå.  

2.1 Forskningsfrågor 

1. Hur ser föräldrars uppfattningar ut gällande hälsa och sitt barns hälsoutveckling? 

2. Finns det olika slags engagemang till sitt barns hälsoutveckling som kan förstås i 

relation till olika slags uppfattningar om hälsa? 

3. Hur kan analysen förstås av föräldrars engagemang till barnets hälsoutveckling utifrån 

socialisationsteori? 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer forskning presenteras som visar flera perspektiv och faktorer om hur 

man kan uppfatta och förstå vad som villkorar för hälsa att presenteras, dessa har vi 

kategoriserat under rubrikerna hälsouppfattning, familjekulturer, socioekonomiskt och 

socialisation. Den tidigare forskningen har till största del ansats i fysiskt aktivitet då denna 

hälsoaspekt är den mest studerade. Detta kommer ligga till grund för studien och möjligen 

kunna speglas i resultaten av föräldrarnas uppfattning om engagemang och barns 

hälsoutveckling där flera dimensioner av hälsa kommer lyftas upp.  

3.1 Hälsouppfattning 

Sett till hälsouppfattningen hos föräldrar blir den präglad utav samhället och individens 

livssituation. Quennerstedt (2006) menar att samhällets ideal och normer blir tydliga när man 

kollar på det vidgade hälsoperspektivet. Vidare menar Quennerstedt (2006) att hälsan 

innefattar nästan alla samhällsförhållanden och vardagslivets områden och det är flera 

faktorer som villkorar hälsa, exempelvis arbetsmiljö, närområde och utbildning. Valet är 
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fortfarande individens men samhället breddar förutsättningarna till att göra de hälsosamma 

valen enklare för individen. Vidare är det individen själv som ligger till grund för sin egna 

hälsouppfattning. Denna hälsouppfattning och beteende kommer även spegla av sig på barnen 

(Quennerstedt, 2006). McPherson, Curtis & Loy (1989) skriver även att det är flera faktorer 

som villkorar barnets hälsoutveckling men att familjen är den avgörande faktorn. Vilket för 

resonemanget vidare för studiens syfte att analysera föräldrars engagemang till barnets 

hälsoutveckling och vilka kunskaper det sedan kan medföra för barnets egna hälsoutveckling.  

3.2 Familjekulturer  

I tidigare forskning framkommer det att olika familjekulturer är något som kan villkora för en 

familjs levnadsvanor, livsstilar och hälsa. Föräldrars intressen och beteende går i arv eller 

finns som en del inom familjen. I Wheelers (2011) studie om familjekulturer inom idrottsligt 

engagemang visar att idrottskulturen i familjerna överförs generationsvis. Wheeler (2011) 

menar även att tidigare studier kommit fram till att familjekulturer är den främsta faktorn till 

individers benägenhet att idrotta. I studien framgick även att ett gott föräldraengagemang var 

att se till att barnen lärde sig att simma och att engagera sig i minst två aktiviteter utanför 

skoltid. Föräldrarna uppgav att barnen fick ett socialt nätverk av aktiviteterna som även skulle 

gynna dem i framtiden. Föräldrarna ville också att deras barns skulle ingå i en 

idrottsgemenskap för att familjens idrottskultur skulle föras vidare. Föräldrar som uppmuntrar 

och stödjer barnens idrottande är mestadels de föräldrarna som har dem mest aktiva barnen. 

Föräldrar som inte kände att dem kunde tillföra någon kunskap i deras barns idrottande visade 

istället sitt engagemang på andra sätt genom motoriska färdigheter som t ex cykla. Dessa 

aktiviteter uppgav dem vara mest familjeaktiviteter. När föräldrarna i Wheelers (2011) studie 

frågades om de var förebilder för barnen inom idrott så var ingen av föräldrarna aktiva just då 

inom sport och barnen hade andra förebilder. Däremot när det handlade om förebilder inom 

livsstil så uppgav sig föräldrarna vara det för barnen.  

 

Sett till föräldrarnas engagemang för barnets hälsa så skriver McPherson, Curtis & Loy 

(1989) i sin studie om föräldrars uppfattning om betydelsen, fördelar och nackdelar, av fysisk 

aktivitet som en familjegemenskap. Studien kom fram till att majoriteten av föräldrarna 

svarade att familjeengagemang och fysisk aktivitet är viktigt. Studien visar att föräldrarna 

menar att en av fördelarna till att vara fysiskt aktiva tillsammans med sina barn, bidrar till en 

bättre stämning och att relationen mellan föräldrarna och barn blev bättre. En annan anledning 

till att vara aktiv med sina barn menade föräldrarna ha andra hälsofördelar, såsom att känna 

ett ökat välmående och få en viktkontroll. Det påvisades även vara av vikt att bara tillbringa 

tid ihop med sina barn, där typen av aktivitet egentligen inte hade någon större betydelse. 

Trots att dem flesta föräldrarna medgav flera fördelar till att vara fysisk aktiva med sina barn 

så var det många som rapporterade att dem aldrig, eller väldigt sällan, var fysiska aktiva med 

sina barn (McPherson, Curtis & Loy, 1989).  

3.3 Socioekonomisk 

Familjens socioekonomiska status och uppväxtvillkor kan komma att ha stor betydelse för 

barnets hälsoutveckling, även föräldraengagemang har inverkan i barnets hälsoutveckling.   

Thompson, Jago, Brockman, Cartwright, Page & Fox, (2009) skriver att de största hindren till 

fysisk aktivitet med sina barn är de olika intressena som finns inom familjen samt kunna 
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balansera stressiga livsstilar. Det framkom även att föräldrar kände att dem inte var fysisk 

aktiva med sina barn på grund av sin jobbsituation, inte hade tillräckligt med tid eller brist på 

intresse och motivation. Andra hinder som föräldrar uppgav var dåligt väder, brist på 

transportmöjligheter och pengar. I studien av Hebestreit, Keimer, Hassel, Nappo, Eiben, 

Fernández, Kovacs, Lasn, Shiakou & Ahrens (2010) nämner även föräldrarna att det fanns 

barriärer för att främja barnets fysiska aktivitet som till exempel: tidsbrist, föräldrarnas egna 

lathet, för små ytor att röra sig på samt farliga närmiljöer vid utomhusaktiviteter. McPherson, 

Curtis & Loy (1989) menar däremot att oavsett om föräldrarna är fysisk aktiva med sina barn 

eller inte så spelar föräldrarna en stor roll för att öka barns fysiska aktivitet. Detta genom 

olika redskap så som verbal uppmuntran, transport- och finansiell support, men även som 

förebilder genom föräldrarnas eget deltagande i fysiska aktiviteter. 

 

I Hebestreit et. al. (2010) studie så framkom det att föräldrarna är väl medvetna om 

hälsovinsterna i fysisk aktivitet och hälsosamma måltider för deras barn. Trots att föräldrarna 

uppfattades ha en klar bild över en hälsosam familjelivsstil så var det svårt att upprätthålla 

hälsosamma vardagsrutiner, vilket både Heberstreit et. al (2010) och Thompson et. al. (2009) 

poängterar om barriärer för fysiskt aktivitet. Hebestreit et. al. (2010) skriver också att studien 

generellt sätt kan visa att bristen på kommunikation och motivation mellan föräldrar och 

barnet kan ses som ett problem. 

3.4 Socialisation  

Föräldrarna bär på ett moraliskt och juridiskt ansvar för barnets uppfostran och detta 

framkommer i barnets socialisation. McPherson et. al. (1989) skriver att barn, speciellt i 

ungdomsåren, lär sig mycket av omgivningen utanför familjen och kan därför komma i 

konflikt med familjens socialisering.  I studien av Thompson et. al. (2009) framgår det att 

barn i åldrarna 10-11 år är i en period där föräldrarnas påverkan på fysisk aktivitet inte är lika 

stor och vännernas och samhällets påverkan istället ökar. Dem menar, för att öka fysisk 

aktivitet i den åldern så behövs det påverkan från båda håll.  

 

Hebestreit et. al. (2010) skriver att föräldrar uppfattas tillföra en fysiskt aktiv livsstil för sina 

barn, men kör ändå barnen till skolan. Det framkommer även att när barn leker utomhus, så är 

det med syskon eller vänner och föräldrarna är inte delaktiga. Föräldrar agerar inte som 

rollmodeller, även fast dem anser att det är eftersträvande att vara rollmodell för deras barn 

som Wheeler (2011) också nämner i sin studie. Föräldrarna berättar att dem sätter regler för 

inomhusaktivitet, så som tv-tittande och dataspel, och dem anser att som förälder har dem ett 

ansvar att visa goda exempel för sitt barn. Studien visar att föräldrar har regler för tv-tittande 

och dataspelande för att barnen ska vara mer fysiskt aktiva. I Garvis & Pendergast (2011) 

studie framkom det att föräldrar även använde tv:n som barnvakt för att kunna fokusera på sig 

själva så som hushållsarbete eller sin arbetskarriär. Garvis & Pendergast (2011) skriver vidare 

att föräldrar upplever negativa konsekvenser av tv-tittande då barnet kan bli aggressiv, mindre 

empatisk och möjliggör viktuppgång. Trots de negativa aspekterna ansåg föräldrarna att det 

fanns positiva aspekter för hälsa kopplat till teknologi så som avkoppling, utbildning och 

underhållning. Vidare ansåg föräldrarna att elektroniken bör uppmuntras då det främjar 
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lärande om andra kulturer, inspirerar barnen till att bli mer kreativa, samt att det tillför barnen 

en trygghet (Garvis & Pendergast, 2011).  

 

Som tidigare nämnda studier så påpekar även Trost, Sallis, Pate, Freedson, Taylor & Dowda 

(2003) att familjen, speciellt föräldrarna, spelar en viktig roll i utvecklingen av barns 

hälsobeteenden. Dem skriver också att mekanismerna av föräldrarnas influenser fortfarande är 

ostuderat och inte tillräckligt förstått. Många studier syftar till att förklara att föräldrarnas 

fysiska aktivitet påverkar om barnet rör på sig eller inte, vilket Trost et. al. (2003) menar 

beskriver problemet för enkelt. Föräldrar kan influera barnens hälsobeteenden genom många 

olika mekanismer. Vilket kan vara genetiskt, som direkta förebilder, uppmuntra önskvärda 

beteenden eller ignorera och straffa icke önskvärda beteenden, sätta eller minska gränser, 

förse verktyg till att bete sig önskvärt. Men också hjälpa barnen att utveckla färdigheter som 

självkontroll. Föräldrarnas uppfattning och tro om att fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa 

samt föräldrarnas engagemang och uppmuntran är viktigare faktorer för att bidra till barnets 

hälsoutveckling. Däremot så påpekar Weiss (2000) för att förstå motivation till fysisk aktivitet 

för barn så är faktorer så som kompetens, social support och framförallt njutning av rörelsen 

viktiga. Om föräldrarna tillför positiva erfarenheter av fysisk aktivitet för att öka 

aktivitetsnivån bland unga, så bidrar det till deras attityd gentemot aktivitet, vilket kommer ha 

långsiktiga hälsoutfall för barnen. Weiss (2000)  menar att föräldrar som engagerar sig och 

uppmuntrar deras barns intresse och deltagande i fysisk aktivitet, både verbalt och inte, samt 

som förebildar eget tycke för sin egen fysisk aktivitet är en viktig domän i det hela. Ju mer 

föräldrarna själva tyckte om och visade njutning av sin egna fysiska aktivitet desto högre 

visade sig barnen vara fysisk aktiva vilket kan vara en förklaring till Hebestreit et. al. (2010) 

resultat som visar att barn med fysiskt aktiva föräldrar har en signifikant högre aktivitetsnivå 

än barn med inaktiva föräldrar. 

 

Således att föräldrarna sätter regler för barnets hälsa men kontrollerar inte att till exempel 

barnets val av mat eller att hälsosam mat finns tillgängligt för barnet. Resultatet visar även att 

kommunikationen mellan förälder och barn är nyckeln till barnets hälsoutveckling. Hebestreit 

et. al. (2010) diskuterar avslutningsvis att föräldrarna behöver ett större stöd av 

samhällsinsatser ex. hälsoundervisningar och kommunikationsmöjligheter som kan hjälpa till 

att öka förståelsen, engagemanget och aktiviteten för deras barns hälsoutveckling.  

 

Vidare i processen kommer tidigare forskning bidra till ökad kunskap och även bli nycklar för 

att möjliggöra tolkning och analys av empiri senare i studien. Det finns flera faktorer som 

ekonomi, samhällsuppbyggnad, närmiljö, familj och vänner som ligger till grund för hur 

individen skapar sig en hälsouppfattning. Familjekulturen kan villkora för hälsoutveckling då 

familjemedlemmars intresse och beteende överförs inom familjen. Föräldraengagemang kan 

ske både verbalt och via handlingar. Ekonomi och livssituation kan komma att bli avgörande 

för hur engagemanget till barnets hälsoutveckling etableras.  

  

4. Teoretisk referensram 

Det finns två teoretiska ramverk som är aktuella för att förstå betydelsen av föräldrars 

uppfattningar om hälsa och engagemang samt kunna förstå hur dessa uppfattningar 
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praktiseras i barnets hälsoutveckling. Dessa är det sociokulturella perspektivet och ansatser 

som betonar olika socialisationsprocesser. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Genom att agera i världen lär vi oss den. Vi får erfarenhet i relation till den situation som vi 

befinner oss i och det skapar erfarenhet om världen och sig själv. Den sociala, fysiska och 

språkliga omgivningen innefattar vår situation och erfarenheterna av den. Hur föräldrar 

uppfattar hälsa och sitt engagemang för sitt barns hälsoutveckling kan vara beroende av deras 

omgivning. Både familjen och människorna runt omkring dem, hur dem bor och vilka fysiska 

redskap som finns tillgängligt kan villkora föräldrars engagemang och uppfattning om hälsa. 

Den språkliga omgivningen kan vara hur sociala medier idag skriver om hälsa, råd från 

hälsosjukvården eller hur människor i sin omgivning talar om hälsa. Quennerstedt (2006) 

menar att vi agerar i världen med våra erfarenheter och med detta reflekterar vi över våra 

vanor som leder till nya handlingar och innebörder, av detta skapas en ny mening. Föräldrars 

egna uppväxt kan därav vara en förklaring till deras uppfattningar och engagemang för deras 

barns hälsoutveckling. Har föräldern haft oengagerade föräldrar tidigare kan deras egna 

erfarenheter skapa ny mening och istället då vilja vara engagerade och närvarande för deras 

eget barn. Kontinuitet och förändring ses som transaktion av närvarande aspekter och gör 

människans handlingar till meningsskapande processer.  

 

Säljö (2000) menar att människans lärande är en komplex process. Det är en social värld vi 

föds, växer upp och lever i, och det som är avgörande för en människas utveckling och 

lärande är kulturen och den sociala omgivningen. Säljö (2000) beskriver att människan ses 

som uppfostringsbar och oändligt läraktig. Föräldrar lär sig inte bara av sin egen uppväxt utan 

det är hela tiden en pågående process som alltid kan förändra deras uppfattningar om till 

exempel hälsa och deras barn hälsoutveckling.  

 

Den sociokulturella teorin handlar om att lärandet sker i sociala kontexter och utgår ifrån en 

interaktion tillsammans med andra människor, där två centrala delar är människans 

användning av språket samt kommunikation (Säljö, 2000). Dessa sociala kontexter kan ses 

som en grund till samhällets ideal och normer som genom språk och kommunikation överförs 

till föräldrarna och präglar deras hälsouppfattning. Det som gör att människan kan samspela 

med andra människor i olika aktiviteter är genom kommunikation med varandra. På så sätt 

gör det att vi som människor blir delaktiga i olika sätt att beskriva och beteckna världen. Det 

finns alltid regler och rutiner i den miljön som individen befinner sig i vilket gör att individen 

kommer att agera på ett sätt som kan anses vara tillämpligt i den bringade situationen (Säljö, 

2000). Människan är en anpassningsbar varelse och beter sig utifrån de normer och ideal som 

finns inom det sociala sammanhanget man befinner sig i. Phillips & Soltis (2004) skriver att 

vi som människor lär oss i sociala sammanhang och att mycket av det vi lär oss, gör vi av 

andra människor. Vilket återigen talar för att omgivningen har en stor betydelse för hur 

människan lär sig fenomenet hälsa, där den socioekonomiska statusen är en bidragande faktor 

för vilken omgivning man befinner sig i.  
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I Säljös (2000) teori är sociokulturella ”redskap” ett av det viktigaste begreppet. Redskap i 

form av att kunna förstå mänskligt lärande. Redskapen kan antingen vara språkliga eller 

materiella. Dem språkliga redskapen från föräldrarna i detta fall kan vara uppmuntran, 

stöttande och vägledande för deras barns hälsoutveckling medan dem materiella redskapen 

kan vara tillgång till bil, cykel och datorer. Säljö (2000) menar att man inte kan koncentrera 

sig på individen som en avskild person utan man måste alltid analysera hur människor beter 

sig i olika aktiviteter, vilka upplevelser de gör där och hur de skapar en erfarenhet om vad de 

är med om (Säljö, 2000). Detta talar för vikten att se på hela hälsa som en helhet för barnet 

och att det är mer än bara fysisk aktivitet som villkorar för barnets hälsoutveckling. Barnets 

hälsoutveckling påverkas inte heller enbart av föräldrarnas engagemang eller beteende utan 

hela barnets omgivning kan påverka, såsom skolan, vänner och sociala medier. Appropriering 

är något som Säljö (2000) också nämner vilket han menar är viktigt då det handlar om att lära 

oss nya saker, att vi människor i varje situation som vi befinner oss i har möjlighet att ta till 

oss nya kunskaper från andra människor i sociala interaktioner. Då kan vi få insikter om nya 

mönster och möjligheter med de språkliga och materiella redskap vi har. Om vi tillägnar oss 

språket blir vi därmed sociala varelser. Människor kan appropriera nya konstitutioner av 

redskap med stöd av sina tidigare erfarenheter. Vi socialiseras till att bli kulturella varelser 

genom vårt språkliga samspel med andra människor. Med tanke på dagens teknik utveckling 

så utsätts vi ständigt för samspel med andra människor genom till exempel att ständigt vara 

uppkopplad till internet, vilket medför att information ständigt flödar omkring oss.  

4.2 Socialisationsprocesser 

Socialisationen har sina rötter i funktionalistisk sociologi och den amerikanska pragmatismen. 

Socialisationsteorin är som en process angående förmodanden om hur den universella 

människan går igenom olika stadier i sin utveckling. Socialisation handlar i grunden om hur 

en individ utvecklas, samt om modernistiska föreställningar. När detta förfinas så sker 

emotionell och kognitiv utveckling och då uppnår man allt högre stadier i teorin. 

Socialisationen tar hänsyn till hur människans faktorer som kön, klass, etnicitet och ålder 

påverkar uppväxtvillkor samt att människan formas olika i specifika miljöer (Johansson, 

2012) vilket går i linje med det sociokulturella perspektivet, att man lär sig och sedan skapar 

olika uppfattningar beroende på de sociala kontexter man befinner sig i. Däremot så betonar 

socialisationsteorin dem socioekonomiska faktorerna som kommer att påverka vilka sociala 

kontexter man kommer lära och skapa uppfattningar ifrån. Föräldrarnas socioekonomiska 

status kan komma att påverka deras hälsouppfattning och engagemanget för deras barns 

hälsoutveckling, till exempel genom utbildning, ekonomi och livsstil. Bernsteins (1971) 

socialisationsteori om språk, koder och klass menar att samhälls- och produktionsförhållanden 

är något som påverkar lärandet och som är något föränderligt och sker i en process. Bernstein 

(1971) menar att klass, social verklighet och språk samvarierar och formar olika 

förutsättningar för kommunikation och lärande samt ger dessa faktorer olika möjligheter för 

individer att utvecklas i samhället (Bernstein, 1971). Föräldrarnas egen hälsouppfattning och 

engagemang behöver inte vara det enda som villkorar för barnets hälsoutveckling. 

Socialisationsprocesserna inom familjekulturen, vilket socialisationsteori benämner som den 

primära socialisationsprocessen (Johansson, 2012), blir även bidragande för hur barnets 

hälsoutveckling kommer att ta form. Miljön som barnet växer upp i och deras egna sociala 
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verklighet kan även bidra till hur deras hälsa kan komma att utvecklas, utifrån deras egna 

uppfattningar och val.  

 

Ziehe (2004) modernitetsteori och lärande, uppmärksammar hur subjektiva, kulturella och 

sociala mönster hela tiden förändras i det moderna samhället. Ziehe (2004) menar vidare att 

man måste fånga upp de sällsynta läroprocesserna som sker på olika platser och som inte 

behöver ha med samhällsnyttig kunskap och didaktik att göra. Dessa lärprocesser som inte har 

med familjen eller de närmaste anhöriga att göra beskriver Johansson (2012) som den 

sekundära socialisationsprocessen. Den sekundära socialisationen inkluderar de kontakter 

som inte ingår i familjen, till exempel skolan, arbetsplatsen eller fritidsorganisationer. Med 

tanke på teknikutvecklingen möjliggörs det att ha sekundära socialisationsprocesser genom 

kontakter på större avstånd. Detta kan ses som positivt samtidigt som det också kan ha en 

negativ aspekt om man talar om fysiska närvarande sociala kontakter. Möjligheten till att söka 

information och få kunskaper har däremot breddats. Ziehe (2004) skriver hur ungdomar i det 

moderna samhället förhåller sig till lärande, kunskap och identitet. Vidare framkommer det att 

ungdomskulturen har förändrats i form av mer vardaglig kunskap kring populärkultur, internet 

och sociala medier, vilket har påverkat lärandet i utvecklingen. Respekten för vuxenvärlden 

har därför också försvagats och kompenserats av en större självtillräcklighet hos ungdomarna 

(Ziehe, 2004).  

 

Studien har utifrån det som presenterats ovan i teoretisk referensram uppmärksammat 

kategorier och begrepp som kan komma att ha betydelse i analysen och diskussionen senare. 

Något som studien kommer ta upp från det sociokulturella perspektivet är att föräldrarnas 

erfarenheter och situation ur deras sociala, fysiska och språkliga omgivning kan vara en viktig 

faktor att ta hänsyn till för att förstå betydelsen av föräldrarnas uppfattningar och handlingar 

för barnets hälsoutveckling. Vidare kommer studien använda begreppen språkliga- och 

materiella redskap då det kan vara betydelsefulla för engagemanget till barnets 

hälsoutveckling. För att kunna förstå hur barnet själv utvecklar egna kunskaper om 

hälsoutveckling utifrån föräldrarnas engagemang kommer begreppen primära 

socialisationsprocesser ingå i studien. Studien kommer även att belysa sekundära 

socialisationsprocesser med hänsyn till att barnets omgivning kan villkora för barnets 

hälsoutveckling. Även betydelsen av hur socioekonomiska faktorer kan komma att vara 

relevant då dessa kan påverka föräldrarnas uppfattningar och agerande. Dessa begrepp och 

kategorier har även varit en utgångspunkt i utformningen av intervjuguiden som presenteras i 

metodkapitlet.  

 

5. Metod 

Under denna rubrik kommer valet av metod att redovisas, urval, hur studiens 

datainsamlingsmetod har gått till, etiska principer, bearbetning och analys samt den 

fenomenografiska tolkningsansatsen. En metodkritisk diskussion om studiens tillförlitlighet, 

giltighet, generaliserbarhet samt relevans kommer att vara återkommande under hela kapitlet. 
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5.1 Val av metod 

Valet av ansats och metod grundar sig i att studiens intresse ligger i att studera föräldrars 

uppfattade engagemang för sitt barns hälsoutveckling, samt om det förekommer olika 

uppfattningar beroende på om deras barn föddes på 1980-talet eller 2000-talet. Utifrån 

studiens syfte, frågeställningar och val av metod blir således studien av kvalitativ art. Det 

innebär att studieresultatet grundas i tolkning och förståelse av det studerande området 

(Starrin & Svensson, 1994). För att möjliggöra analys och förstå data har studien tagit ansats i 

fenomenografin. Fenomenografi har vuxit fram ur metodologiska erfarenheter och är inte en 

filosofisk idétradition som många andra tolkningsläror. Huvudsyftet med den 

fenomenografiska metoden är att beskriva hur händelser och olika fenomen uppfattas av 

människor (Starrin & Svensson, 1994). Fenomenografins huvudfokus är hur människor 

uppfattar ett fenomen där man vill få ett så varierat resultat som möjligt där fokus är att hitta 

varianter på uppfattningar om ett fenomen. Genom denna metodansats så kan analyserna av 

de olika uppfattningarna ske på djupet för att sedan skapa en bild av den bredd som funnits 

inom detta fenomen. Studien kommer att erhålla åtta varianter av uppfattningar uppdelat i två 

grupper. De olika uppfattningar som resultaten kommer att visa kommer att bidra till olika 

sätt att uppfatta detta fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Med hjälp av fenomenografin 

kommer studien kunna synliggöra gemensamma och skilda uppfattningar som föräldrarna har, 

vilket kan ge en generell sanning för den grupp föräldrar som studerats, vilket talar för 

studiens reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Fenomenografin handlar även om 

hur människor tänker och vilka samband det går att finna mellan dem samt hur de agerar 

utifrån deras uppfattningar. Fenomenografin undersöker även vilka förändringar som sker när 

uppfattningarna förändras utifrån olika lärprocesser som sker (Starrin & Svensson, 1994). 

Detta går i linje med studiens syfte om att undersöka föräldrars uppfattningar om sitt barns 

hälsoutveckling samt undersöka olika slags engagemang som föräldrar kan visa för sitt barns 

hälsoutveckling, vilket studien med hjälp av fenomenografisk metod kan synliggöra. Syftet är 

även att utifrån socialisationteori förstå betydelsen av föräldrars engagemang för hur barn 

utvecklar egna kunskaper om hälsoutveckling. Vidare så avser studien att undersöka föräldrar 

till barn födda mellan åren 1980-1985 och år 2000-2005 för att möjliggöra en analys på 

gruppnivå, där fenomenografin är ett verktyg för att tolka resultatet av föräldrarnas 

uppfattningar. 

 

Inom vetenskapen talar man om första och andra ordningens perspektiv. Dessa perspektiv är 

två utav flera sätt att se och uppfatta verkligenheten. Fenomenografin har sin grund i den 

andra ordningens perspektiv där det är intressant att beskriva och jämföra hur andra personer 

uppfattar olika aspekter av verkligheten (Starrin & Svensson 1994). I denna studie blir således 

andra ordningens perspektiv relevant för att jämföra föräldrarnas uppfattningar gällande sitt 

engagemang för sitt barns hälsoutveckling.  

5.2 Urval 

Urvalet för studieundersökningen är en kohort som innebär en grupp som karaktäriserar en 

viss egenskap, i detta fall föräldrar (Ahrne & Svensson, 2011). För att få svar på studiens 

frågeställningar har åtta personer som är förälder till ett barn intervjuats. Urvalet av föräldrar 

grundar sig även på syftet att undersöka föräldrar till barn födda mellan åren 1980-1985 och 
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2000-2005. Urvalet är jämnt fördelat med fyra föräldrar med barn från vardera åldersgrupp. 

Urvalet byggde på ett bekvämlighetsurval där människor från tre svenska kommuner 

användes. Kommunerna är placerade förhållandevis långt ifrån varandra. Sett till studiens 

syfte så har ingen vikt lagts till vilken ort föräldrarna befann sig på. Studien har däremot 

inkluderat betydelsen av föräldrarnas kön, ålder, utbildning, arbete och civila status då detta 

problematiserats i tidigare forskning, därför ses det vara relevant för analysen och 

diskussionen senare. Ett bekvämlighetsurval valdes då studien hade begränsat med tid. Ett 

bekvämlighetsurval består av personer som för stunden råkar vara åtkomliga för forskaren 

(Bryman 2002). Kvale & Brinkmann (2009) menar att antalet nödvändiga intervjupersoner 

beror på vilket syfte undersökningen har, men kan vara från 5-15 stycken i en vanlig 

förekommande intervjustudie. Antalet intervjuer skiftar beroende på de resurser som finns 

tillgängliga för undersökningen samt av tiden. Valet att slutföra åtta intervjuer har delvis 

berörts av det som Kvale och Brinkmann (2009) förmedlat, samt att de påpekar att många 

gånger skulle kvalitativa intervjustudier ha gjort ett bättre intryck av att ha färre intervjuer och 

i gengäld ägnat mer tid åt att planera och analysera intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar vidare att det inte behöver betyda att ju fler intervjuer som genomförs desto mer 

vetenskaplig blir arbetet, utan det är något som många kvalitativa studier missförstått på 

grund av ett kvantitativt antagande. 

5.2.1 Deltagare 

I föreliggande studie har åtta personer som är förälder till ett barn fött år 1980-1985 eller år 

2000-2005 deltagit. Det har varit en fördelning på sex kvinnor och två män bland deltagarna. 

Fördelningen bland de föräldrar som fick barn mellan åren 1980-1985 är tre kvinnor och en 

man med en åldersbredd på 50-69 år. Bland dessa deltagare var samtliga föräldrars civilstatus 

gifta och hade arbeten inom medicin, ekonomi, marknadschef och arbetsledare. Samtliga har 

även eftergymnasiala utbildningar. Bland föräldrarna som fick barn mellan åren 2000-2005 så 

är även den fördelningen på tre kvinnor och en man med en åldersbredd på 41-50 år. 

Civilstatusen bland dessa deltagare är tre av dem sambo och en är gift. Föräldrarna arbetar 

inom vården, förskola och som personlig assistent. Av fyra föräldrar så har två stycken 

eftergymnasial utbildning och två föräldrar har gymnasial utbildning.  

I studien kommer föräldrarnas kön, ålder, arbete och civila status tas med i resultatet då det 

kan vara en aspekt att ta hänsyn till och problematisera i diskussionen. Däremot har inte 

studien tagit hänsyn till inkomst eller varje deltagares respektives arbetssituation vilket 

innebär att vi endast kommer utgå ifrån den förälder som deltagit i intervjun. Deltagarna 

kommer benämnas IP1 (intervjuperson 1), IP2 osv i resultatet och presenteras nedan utifrån 

vilka år deras barn föddes: 

 

Föräldrar till barn födda 1980-1985 

IP1: man, 69 år, gift, marknadschef, högskoleutbildning.  

IP2: kvinna, 57 år, sambo, ekonom, högskoleutbildning.  

IP3: kvinna, 62 år, gift, medicinsk sekreterare, högskoleutbildning. 

IP4: kvinna, 55 år, gift, sjuksköterska, högskoleutbildning. 
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Föräldrar till barn födda 2000- 2005 

IP5: man, 48 år, gift, hemtjänst, gymnasieutbildning.  

IP6: kvinna, 50 år, sambo, arbetsledare, folkhögskola. 

IP7: kvinna, 48 år, sambo, förskolelärare, högskoleutbildning. 

IP8: kvinna, 41 år, sambo, undersköterska, gymnasieutbildning.  

 

Vidare i resultatanalysen och diskussionen kommer föräldragrupperna benämnas som 

förlorargrupp A och föräldragrupp B för att underlätta läsandet när dessa grupper behandlas i 

samma text.  

 

 Föräldrargrupp A: föräldrar som fick barn år 1980-1985  

 Föräldrargrupp B: föräldrar som fick barn år 2000-2005 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Då studiens syfte var att undersöka föräldrarnas uppfattning och reflektioner, valdes intervjuer 

som datainsamlingsmetod, vilket Cohen, Manion & Morrison (2011) menar att metoden är 

användbar till. Intervjuer med frågor som handlar om egna reflektioner och uppfattningar 

bidrog till valet av en semi-strukturerad typ av intervju, då det möjliggör att kunna ställa 

följdfrågor och på så vis en möjlighet att styra samtalet. En fördel med en semi-strukturerad 

intervju gör att det även blir lättare att hålla fokus på studiens syfte och frågeställningar, samt 

minska risken att respondenten resonerar kring andra frågor. Den semi-strukturerade intervjun 

beskrivs som en klar struktur för färdiga intervjufrågor men det är även mötet mellan 

respondenten och samtalsledaren som styr hur intervjun senare kommer ta form (Cohen et. 

Al., 2011). En intervju med tydlig struktur underlättar även kategoriseringen av svaren, vilket 

medför en lättare utformning av resultatet och diskussion (Bryman, 2011). Den tidigare 

forskningen har operationaliserats för att skapa kategorier för intervjufrågorna i 

intervjuguiden, vidare är frågorna skapade utifrån studiens syfte och frågeställningar (se 

bilaga 1 & 2), vilket underlättar för resultatanalysen senare i processen och ger arbetet en hög 

validitet. För att studien skall ha en hög validitet bör frågorna i intervjugudien vara väl 

utformade i förhållande till syfte och frågeställningarna Bjereld, Demker & Hinnfors (2009). 

Intervjuguiden möjliggjorde att intervjupersonerna fick besvara frågorna i 

kronologiskordning, med undantag om en fråga eller ämne behandlas tidigare under intervjun. 

Utifrån att tidigare forskning har operationaliserats finns även ett deduktivt synsätt i 

utformningen av intervjuguiden (Ahrne & Svensson, 2011). 

Författarna tog sedan kontakt med de tilltänkta intervjupersonerna och presenterade studiens 

syfte och undersökningens tillvägagångssätt. Därefter informerades intervjupersonerna om 

deras roll i studien och varför de blev tillfrågade att delta. Vidare informerades 

intervjupersonerna om att deltagande i undersökningen var frivilligt och att de fick lov att 

avbryta deras medverkan när som helst. Författarna informerade även intervjupersonerna att 

de skulle förbli anonyma samt att endast författarna och deras handledare skulle ha tillgång 

till materialet. 

 

Ett informationsbrev skickades därefter ut till deltagarna, där studiens syfte och de etiska 

principerna återigen presenterades samt vilken betydelse respondenternas deltagande hade för 
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studien. Därefter gav samtliga respondenter godkännande att delta i studien och datum och tid 

för intervju bestämdes.  

 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades deltagarna om de hade några frågor och om de 

godkände att intervjun spelades in. Samtliga deltagare bekräftade sitt samtycke till att 

intervjuerna kunde spelas i början av intervjun med att säga sitt namn och att dem godkände 

att dem blev inspelade samt blivit informerade om de etiska principerna för studien.  

Studien behandlar både tvärsnittsdata samt retrospektivdata, som betyder att aktuell data samt 

data från bakåt i tiden har samlats in (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuerna genomfördes 

från distraktioner på neutrala platser för att minimera kontexteffekten (Jacobsen, 2002). På 

grund av långa avstånd så genomfördes sex av åtta intervjuer via Skype vilket gjorde att 

kroppsspråk och ansiktsuttryck kunde synliggöras under intervjuns gång. Detta för att kunna 

avstämma när och hur frågorna under intervjun skulle framföras så att samtalet mellan 

respondent och samtalsledaren skulle bli så avslappnat som möjligt. Intervjuerna varade 

mellan 45-60 minuter.  

5.4 Etiska principer 

När forskning bedrivs är det av vikt att reflektera kring de etiska aspekter som studien för med 

sig. Kvale och Brinkmann (2009) menar att etiska problem ständigt förekommer under hela 

intervjuundersökningen och att diverse etiska frågor bör tas hänsyn till redan från början av 

undersökningen. Författarna har i föreliggande studie tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2009) 

etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. 

 

Informationskravet: Forskaren är skyldig att informera respondenterna om den aktuella 

studiens syfte. Respondenterna i studien skall upplysas om att deltagandet är frivilligt, och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. För att uppfylla informationskravet gav 

vi respondenterna ett skriftligt informationsbrev om studiens syfte och att deras deltagande 

var frivilligt. Informationen återgavs även muntligt vid intervjutillfället.   

Samtyckeskravet: Deltagarna har själva rätt att besluta över sin medverkan i undersökningen. 

För att ta hänsyn till kravet togs det kontakt med de avsedda respondenterna via mail och 

telefon och dem gav då sitt samtycke till att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om respondenterna som ingår i undersökningen 

behandlas med största tänkbara konfidentialitet. Personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt 

att utomstående inte får tag i dem, hänsyn har tagits till detta under hela arbetets gång. 

Informanterna har fått fingerande beteckningar för att de inte ska lyckas identifieras.   

Nyttjandekravet: Data som samlats in om enskilda personer får endast nyttjas av forskningens 

ändamål. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) så är intervjuarens etiska dilemma att forskaren vill att 

intervjun ska vara så inträngande och djup som möjligt, med risk för att intervjupersonen 

kränks. Intervjuaren bör således vara så respektfull mot intervjupersonen som möjligt. Detta 

är något som vi har fäst stor vikt vid genom att vi försökt framkalla en balans i förhållande till 

djupa frågor och hänsyn till intervjupersonens integritet under intervjun. Studien har även 
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tagit hänsyn till att intervjufrågorna om hälsa kan vara ett känsligt ämne att svara på som 

förälder. Intervjufrågorna har därför noggrant utformats så ingen fråga ska vara riktad mot ett 

dömande föräldraskap. Studiens författare här dessutom försökt hålla en neutral roll vid 

intervjuerna då dem i åtanke haft att deras framtida yrkesroll som Hälsopedagoger kan dömas 

vid att man har en viss typ av tanke om hälsa.  

5.5 Metodanalys 

Analysen startade redan i början av studieprocessen då författarna redan i valet av 

problemområde satte igång en analysprocess av ämnet. Analysen har sedan följts genom hela 

studiens tillvägagångssätt från början till slut.  

 

Repstad (2007) lyfter fram hur resonemanget i valet av analysmetod av intervjuerna kan 

utformas. Fokus kan antingen ligga på att bygga analysen utifrån en presentation av varje 

intervjuperson eller på att presentera dessa intervjupersoner i olika teman utifrån deras svar 

under intervjuerna (Repstad, 2007). Däremot finns här ett etiskt problem. Om studien skulle 

presentera varje intervju för sig så skulle varje intervjuperson komma till sin rätt och inte 

ryckas ur sitt sammanhang men detta skulle bidra till en fråga om etik då intervjupersonernas 

anonymitet. Så för att hålla ett korrekt etiskt ställningstagande kommer teman att utses utifrån 

hur intervjupersonerna har svarat, det blir därav inte för detaljerat eller beskrivande och 

möjliggör inte synliga kopplingar till intervjupersonerna.    

 

Dahlgren och Johansson (2009) skriver att det finns sju steg att följa i en fenomenografisk 

analys som innefattar hela analysen, från början till slut.  

 Steg 1 handlar det om att författaren ska läsa igenom de transkriberade intervjuerna 

och föra anteckningar för att känna sig trygg med materialet.  

 Steg 2 innebär att författarna väljer ut de stycken och citat som de anser vara det 

viktigaste ur de transkriberade intervjuerna. 

 Steg 3 jämför de utvalda citaten. Syftet med det är att synliggöra likheter och 

skillnader som finns i intervjupersonernas uppfattningar. 

 Steg 4 handlar om att författarna ska dela in dessa likheter och skillnader i olika 

grupper. 

 Steg 5 har fokus på att hitta de olika kategorierna genom att se efter likheter i 

uppfattningarna. Vilket är viktigt för att författarna ska kunna avgränsa för vad som 

utgör variationen i en uppfattning. En uppfattning kan tilldelas en egen kategori om 

det finns fler likheter än skillnader mellan intervjupersonernas uppfattningar.  

 Steg 6 namnger sedan kategorierna utifrån de olika typer av uppfattningar som har 

synliggjorts. 

 Steg 7 är det sista steget och här ska författaren se över analysarbetet och se över om 

de citat och stycken som valts ut kan placeras i flera kategorier. Detta kan göra att ett 

stort antal kategorier blir till ett mindre antal och lättare att analysera sedan i 

diskussionsdelen.  
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Studien har utifrån dessa sju steg analyserat insamlad empiri och författarna fann detta 

tillvägagångssätt som en naturlig process i analysen.  

 

6. Resultat 

Under denna rubrik kommer den analyserade empirin som erhållits i samband med 

intervjuerna att presenteras. Resultatet kommer redovisas utifrån de två föräldragrupperna 

studien haft till avseende att studera. Vidare kommer resultatet att redovisas utifrån de 

kategorier som kännetecknar de uppfattningar som föräldrarna hade med utgångspunkt utifrån 

syftet med studien. Dessa tre kategorier presenteras som hälsuppfattningens påverkan på 

engagemang, sociala omgivningen och socioekonomiska faktorer samt hälsa i relation till 

teknikutvecklingen. 

6.1 Föräldrarnas uppfattningar med barn födda år 1980-1985 

Nedan kommer olika typer av uppfattningar som synliggjorts från föräldragruppen med barn 

födda 1980- 1985 att presenteras.  

6.1.1 Hälsouppfattning och engagemang 

Föräldrarnas syn på hälsa var att barnen var friska, skulle röra på sig, leka, vara ute i friska 

luften och äta hälsosamt. Det framgick att man tänkte på att ha regelbundna tider med allt för 

att få bra kost- och sovrutiner. Balansen mellan kost och träning var viktig om barnet 

idrottade mycket. De menade även att man inte tänkte så mycket på hälsa på den tiden utan 

det bara rullade på.  

 “Man var lite fixerad så fort det var något som inte stämde eller om barnen inte 

mådde bra. Man gjorde allt för att dem skulle växa upp så bra och friskt som möjligt.(...)  Jag 

tror att man hade bättre förutsättningar förr. Jag var ju hemma länge med barnen under 

deras uppväxt. Idag har man inte lika mycket tid till sina barn.” (IP 3) 

Vikten av vad som sades i den allmänna debatten om hälsa och information från 

barnavårdscentralen spelade även en stor roll då det var viktigt att följa rekommendationerna 

för sitt barns hälsoutveckling. 

“Man lyssnade mycket på vad barnavårdscentralen sa och var rädd för att göra fel 

[...] Men jag tror att tiderna har förändrats, jag tror att föräldrarna förr var mindre 

avslappnade än vad föräldrar är idag.” (IP 1)  

 

Föräldrarna menade att balansen mellan att “pusha” och bromsa sitt barn var viktigt att ta 

hänsyn till i alla slags sammanhang och även att vara fysiskt närvarande. Att barnen själva 

fick känna efter vad dem ville och orkade och att man som förälder gjorde allt man kunde för 

att stötta deras intressen.  

“Vi har engagerat oss otroligt mycket under deras uppväxt eftersom dem har tränat 

och tävlat så mycket. Vi hade ju i många år nästan inte ett eget liv själva utan det var bara 

skjutsa till träningar fram och tillbaka. Barnen höll på, på varsitt håll. Så vi har lagt ner 

jättemycket tid på deras idrotter.” (IP 3)  

 

Det talades också om det indirekta engagemanget där man inte var med i det vardagliga 

engagemanget men vid större händelser som t ex sjukhusbesök. 
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“Mitt engagemang var mer indirekt, jag arbetade mycket och var därför inte 

närvarande i det vardagliga. Men jag ville att han skulle må bra, och visa att jag fanns där 

trots att det inte syntes i det vardagliga. Däremot var jag närvarande vid större händelser 

som exempelvis sjukhusbesök” (IP 1) 

Det talades även om att finnas där som stöttning i en lagom mängd som inte går till en 

överdrift. Det påpekades att detta kunde vara individuellt då alla var olika som människor och 

levde på olika sätt med olika värderingar. Samtidigt så talade föräldrarna om att många andra 

föräldrar kunde leva ut sin egen dröm genom barnet. 

“ Man måste se till barnets bästa. Många föräldrar tror jag levde ut sin dröm genom 

barnet och det kunde bli negativt. Fanns föräldrar som krävde att barnen ska delta och 

prestera ” (IP 4)  

Föräldrarna menade att ett gott föräldraengagemang var att skapa förutsättningar i hemmet 

med bra mat, rutiner och att man som förälder förmedlade bra värderingar till sitt barn. 

Engagemanget skulle inte bara vara krav utan att man skulle få barnet att känna sig 

tillräckligt. Ett gott föräldraengagemang kunde medföra att barnet blev en bra kompis och att 

man styrde dem åt det hållet som man själv var. Ett gott föräldraengagemang ansågs vara: 

 “ Att man fanns där, var närvarande och engagerad i sitt barns välbefinnande 

och välmående. Vad det än gällde så skulle barnet veta att man fanns där för dem (...) sen är 

det ju säkert så att mitt föräldraskap har påverkats av att jag har flera barn, man lär ju sig 

hela tiden “ (IP 4) 

När föräldrarna skulle svara på vad dem kunnat göra annorlunda i sitt engagemang för sitt 

barns hälsoutveckling så var svaren blandade. Föräldrarna uppfattade att dem inte kunde gjort 

så mycket mer men var också lite osäkra. Det talades även om att man velat engagera sig på 

ett mer personligt plan och vara mer stöttande i skolan men också att man kunde ha minskat 

på aktiviteterna då det kunde bli för mycket ibland. 

Föräldrarna svarade att dem brukade utföra familjeaktiviteter med sina barn. Det skedde bland 

annat genom camping, resor, idrott men även familjemåltider. 

“Det är viktigt med familjeaktiviteter för då känner man inga måsten utan man kan 

bara vara med varandra och bara prata och inte känna krav.” (IP 3) 

Det talades även om det dåliga samvetet då det fanns en önskan att fler familjeaktiviteter hade 

gjorts. 

“Vi åkte iväg på helgerna så fort tiden fanns. Hade kunnat vara mer tycker jag och 

där ligger det dåliga samvetet och gnager. Gemensamma intressen som golf och fotboll har 

varit familjeaktiviteter.” (IP 1) 

6.1.2 Sociala omgivningen och socioekonomiska faktorer 

Förutom föräldrarnas egna engagemang så talades det om påverkbara faktorer såsom 

omgivning och miljö på barnets hälsoutveckling. Vart man bodde och närmiljön men även 

kompisar, lärare och tränare påpekades vara påverkande faktorer. 

“Skolan påverkade mycket, bra skolor har gett bra hälsofördelar för framtiden. (...) 

Kompisar och idrotten har också styrt, vilket har varit viktigt för det sociala att bara få ingå i 

en grupp.” (IP 2) 
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Vidare menade föräldrarna att engagemanget berodde på vilka förutsättningar man hade och 

att det var viktigt att man var medveten om att sitt eget beteende kunde överföras på sitt barn. 

“Beror på förutsättningar, för om du som förälder äter pizza varje kväll eller kollar 

på tv/datorn, det hade vi ju inte på den tiden men om man inte har ett aktivt liv själv så blir 

det väl överfört på barnen också. Men nu har jag alltid varit en aktiv människa så då har 

mina barn också blivit det. Man överför sitt eget beteende på sina barn.” (IP 2)  

 

I en fråga om engagemang så framkom det att trots att det dagliga engagemanget hamnade 

hos partnern som var hemma med barnet då föräldern själv satsade på sin karriär även hade 

positiva faktorer såsom en bra ekonomisk status.   

 “På den tiden så var jag ju själv mitt i karriären [...  Jag hade den stora lyckan 

då att min fru var hemma med barnet. Så att, det var väl kanske hon som drog det stora 

lasset, men engagemanget fanns naturligtvis där från min sida också  men det dagliga var jag 

kanske inte inne i så mycket som min fru var” (IP 1) 

I frågan om omgivningen påverkade så framkom det att föräldrarnas egna föräldrar har varit 

en bidragande faktor till engagemanget. I nästa fråga som berörde betydelsen av förälderns 

egen uppväxt för sitt eget engagemang så uppfattade föräldrarna att den egna uppväxttiden 

präglade en och skapade förutsättningar att ta med det som var bra när föräldern var liten i sitt 

nuvarande föräldraengagemang samt välja att inte ta med det man tyckte var sämre. 

 “När jag växte upp så gjorde vi inte så mycket saker tillsammans i familjen utan 

jag var mer med vänner. Vilket har skapat att jag ville göra mycket med familjen då eftersom 

jag saknade det när jag var liten.“ (IP 4) 

Det framgick även att den egna uppväxten inte påverkat föräldrarnas engagemang till barnet. 

 “Jag tror inte att min egen uppväxt har påverkat engagemanget till mitt barn. 

Tiderna förändras hela tiden och det blir andra förutsättningar. Mobbning och psykisk ohälsa 

pratade man inte om när jag liten på samma sätt som man gjorde när mitt barn växte upp… 

engagemanget blev större. När jag var liten så fick jag sköta mig själv men hade en trygghet 

hemma.” (IP 2) 

Det framkom också att ett tryggt och socialt umgänge var väldigt viktigt i frågan om barnets 

hälsoutveckling. Vidare så talade föräldrarna om barnets kompisar och hur det påverkat 

hälsoutvecklingen. Föräldrarna uppfattade att deras barn hade mycket kompisar och att de 

spenderade mycket tid med andra barn, både i skolan men också på fritiden.  

“Det har varit positivt. Vi bodde i ett bra närområde med en bra skola. Vi umgicks 

mycket med andra familjer där vi föräldrar även umgicks med kompisarnas föräldrar.” (IP 3) 

 

“Sen har kompisar betydelse. Det kan vara så att man hamnar i en klass som man inte 

kan identifiera sig i, man kanske inte trivs och så. (…) Så det är jätteviktigt att man omger sig 

med människor som man trivs tillsammans med och känner att man har bra kompisar är 

jätteviktigt. Det kan vara väldigt olika, hamnar man i en klass som man inte kan identifierar 

sig med någon så tror jag det är tufft för sådana barn. Så det är ju en faktor. (...) Men mitt 

barn hade mycket kompisar, dem fanns precis utanför dörren ” (IP 2)  
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Föräldrarna berättade att barnen kunde påverka varandra i samma riktning, när barnen hade 

likasinnade intressen så kunde dem växte med varandra, vilket ansågs vara positivt. 

Uppfattningarna var att om barnet skulle ha vistats i andra sammanhang med andra kompisar 

så skulle det ha kunna påverkat barnet negativt. Det uppfattades även vara så att barnets 

kompisar kunde påverka valen av sporter och aktiviteter, vilket föräldrarna diskuterade vidare 

kunde ha att göra med att få tillhöra en grupp. Vidare talade föräldrarna om att det var mest 

lekaktiviteter i början för barnet som sedan gick över till mer organiserade aktiviteter såsom 

fotboll, tennis och golf.  

“Och sen när barnet blev lite större så kom golfen in i livet som är väldigt 

organiserat. Och jag tror golfen har varit lite fostrande, det är det, för att du kan inte uppföra 

dig hur som helst på en golfbana, du lär dig det när du börjar spela golf. att sådär gör man 

inte eller sådär gör man inte. (...) Så det var uppfostrande på  något sätt.” (IP 1) 

 

Föräldrarna uppfattade sina barn som mycket aktiva. Barnen gjorde aktiviteter där dem 

testade på olika sporter och var ute och lekte. 

 “Ja, mitt barn var mycket aktivt, vi fick dra in han på kvällarna.“ (IP 1)

  

Gällande barnens välbefinnande under denna tid så var det varierande. Överlag upplevdes 

samtliga barn vara glada och lyckliga. Däremot kunde periodvis skola och lagidrott bidra till 

kortvarig stress och orolighet. Vidare framkom det att barnen blev mer identitetssökande i 

tonåren vilket gestaltades i stress och trots. Trots motgångar upplevdes ändå ett välmående 

bland barnen. 

 “Det gick i perioder, ibland stressade på grund av skola, träningar och 

tävlingar. Men dem klagade nog aldrig utan var mestadels på gott humör.” (IP 3) 

Alla föräldrar uppfattade att kompisarna hade ett slags inflytande på barnets hälsoutveckling. 

Föräldrarna sa att kompisarna givetvis påverkade och att det skulle vara konstigt annars. 

Föräldrarna talade om att barnen påverkade varandra genom hur de diskuterade och agerade 

mot varandra, att det var viktigt att omge sig med rätt slags vänner och att man ska vara snäll 

mot varandra. En uppfattning var att kompisarna påverkade barnet mer under skolåren. 

 “Vad man sa och tyckte som förälder stämde inte alltid in i barnets världsbild. I 

skolåldern styrde valet av sporter mycket vad dem flesta ägnade sig åt. Man ville ha en 

gemenskap och göra saker med sina vänner. Sökandet efter en egen identitet var synlig under 

tonåren.” (IP 4) 

6.1.3 Hälsa i relation till teknikutvecklingen 

Föräldrarna förmedlade uppfattningen om att teknik såsom datorer, mobiler och tv, inte 

påverkade deras barns hälsoutveckling i någon större utsträckning. Föräldrarna berättade att 

det blev annorlunda senare i tonåren men att barnen ändå skapade en distans till tekniken 

eftersom de växte upp utan det och när utvecklingen kom så tog barnen in det som de själva 

ville. 

“Nej vi tyckte inte att det påverkade negativt av den plötsliga revolutionen utan jag 

tror kanske att barnet påverkades positivt av det. När det gäller tekniken så har barnet haft 

väldigt lätt för sig att ta in det som barnet själv vill, resten är oviktigt. Samma sak med 

sociala medier tror jag.” (IP 1)  
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I frågan om teknikutveckling så kom det fram att föräldrarna märker en skillnad sett till för 30 

år sedan och att föräldrarna uppfattade sig ha en förmörkad bild då de själva inte var uppväxta 

med den. Uppfattningen var att inte leken sker på samma sätt som förr då det fanns barn 

överallt och leken var på ett annat sätt. Idag är det mycket datorer som förstör vilket 

påpekades vara beroende på hur föräldrar sätter regler och gränser.  

“Jag tror att den största skillnaden mellan barn idag och för 30 år sen så är det nog 

mycket det här att dem inte kan leka på samma sätt. Utan här var ju barn överallt, det är de 

inte längre. De lekte på ett helt annat sätt då, de var ute och cyklade, åkte skidor och var ute 

och lekte väldigt mycket. Sen har det varit mycket datorer nu som förstör. Och det kan bero 

på vad föräldrarna sätter för regler och gränser.” (IP 3)  

  

Föräldrarna talade även om att den markanta skillnaden i tonåren hos barnen då datorer och 

mobiler utvecklades ledde till mer stillasittande hos barnet.  

“ Då var det tv och radio. Datorer och mobiler kom sen vid tonåren och då märkte 

man en markant skillnad på barnen som tidigare mest ägnat sig åt aktiviteter som fotboll, 

fiske, cykla, ishockey och innebandy att dem blev mer och mer stillasittande vid datorerna.” 

(IP 4) 

 

Uppfattningen var även att världsbilden förändrades under 1980-talet. 

 “ Samhället blev hårdare, mer stress. Mentaliteten förändrades, innan var det 

lilla trygga Sverige, men trygghetsbubblan sprack och samhället blev hårdare och mer 

känslokall. Världsbilden förändrades och vi blev mer asociala för det var tryggt att sitta inne 

till exempel framför datorn, vilket påverkade hälsan.“ (IP 4) 

 

Sammanfattningsvis så har det framkommit att föräldrarna uppfattat att vara ute i friska 

luften, äta hälsosam mat, vara i rörelse och lek medför en god hälsa. Föräldrarna menade att 

man inte tänkte på barnets “hälsoutveckling” utan att det var något som bara rullade på och 

man försökte hålla regelbundna rutiner med allt. En annan uppfattning om hälsa var att barnet 

skulle vara friskt från sjukdom. De hade olika uppfattningarna om engagemang och betonade 

vikten av att ha en balans genom att “pusha” och bromsa. De ansåg även att ett gott 

föräldraengagemang var att påverka barnet i samma riktning som föräldrarna själva. När 

föräldrarna talade om omgivningens påverkan på barnets hälsoutveckling så framkom det att 

kompisar, närmiljön, tränare och skolan påverkade. Föräldrarna talade även om olika 

förutsättningar, och vikten av ett tryggt och socialt umgänge för att barnet ska kunna 

identifiera sig själv. Föräldrarna hade en delad mening kring uppfattningen om deras egen 

uppväxt hade påverkat engagemanget till sitt barns hälsoutveckling då de både svarade ja och 

nej. 

6.2 Föräldrarnas uppfattningar med barn födda år 2000-2005 

Nedan kommer olika typer av uppfattningar som synliggjorts från föräldragruppen med barn 

födda 2000-2005  att presenteras.  
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6.2.1 Hälsouppfattning och engagemang 

Föräldrarna menade att hälsa kan beskrivas med välmående och välbefinnande och allt var det 

innebar så som att ha en trygghet, äta bra och begränsa onyttigheter samt motion och sociala 

kontakter. 

“Hälsa skulle jag säga är välmående och välbefinnande. Att man mår bra, äter 

bra och lever bra. Att man har ork och kraft att klara sin vardag.” (IP 7) 

Föräldrarnas uppfattning av barnets hälsa var att barnet åt allsidigt och inte åt socker, rörde på 

sig, mådde bra samt var pigg. Föräldrarna försökte uppmuntra när barnet rörde på sig och åt 

rätt. Gällande engagemang till barnets hälsoutveckling så framkom det att det fanns flera olika 

sätt att engagera sig på. Det framkom att ett fokus var fysisk aktivitet och kost. Engagemanget 

till fysisk aktivitet skedde mestadels verbalt med uppmaningar som att gå utomhus för att 

leka, träffa kompisar eller ta cykeln när barnet skulle någonstans. Det framgick även att det 

visade engagemang kunde vara att ställa upp ideéllt i föreningarna som barnen var 

verksamma i. Detta dels för att de hade ett eget intresse för barnets aktiviteter men även för 

barnets och föreningarnas skull. Även kost motiverades verbalt där föräldrarna uppmanade 

och vägledde barnen om att välja det “sunda” alternativet. Föräldrarna talade även om vikten 

av rutiner, att barnet ska sova, äta och röra på sig som de ska. 

 “Jag engagerar mig i mitt barns intressen så länge barnet tycker att det är kul 

och brukar allvar, men sen finns faktorer som spelar roll, pengar och jobbsituation. (...) Jag 

är på varje träning och match. Jag har även ideellt hjälpt till med att stå i kiosken och tvätta 

matchkläderna” (IP 5) 

 “Jag försöker lära mina barn att de ska äta rätt, jag äter själv inte socker för att 

vara en god förebild.” (IP 8) 

 

Vad föräldrarna ville göra med sitt engagemang sett till barnets hälsoutveckling var att bland 

annat att finnas där och hjälpa till. Föräldrarna menade på att de ville “pusha”, stötta samt 

berömma barnet för att uppmuntra till att fortsätta med det barnet tyckte var roligt. Det var 

viktigt att förse sitt barn med rätt redskap så att barnet kunde utföra sina aktiviteter. Det 

talades även om vikten av att ge sitt barn en bra bas att följa i förhållande till kost och motion 

och att det förhoppningsvis skulle följa barnet senare i livet. Sunda värderingar och ge 

vägledning så att barnet blir en självständig individ var anledningen.  

“Jag vill göra allt, oftast, och jag försöker på alla sätt. Jag vill att barnet ska må bra 

och bli en bra person. Det är viktigt att barnet ska känna sig trygg i sig själv och i sina egna 

val och beslut.” (IP 6)  

“Ja, föräldraengagemanget är viktigt i olika åldrar under barnets uppväxt. Man 

behöver inte vara med barnet hela tiden, med tanke på frigörelseprocessen man har under 

tonåren, men ändå finnas där som ett stöd. Om man inte är engagerad som förälder så tror 

jag att det kan bero på att man inte har intresse för den sporten barnet håller på med, 

tidsbrist eller ser det som en barnvakt.“ (IP 7) 

Vad föräldrarna uppfattade vara ett gott engagemang för sitt barns hälsoutveckling var bland 

annat att man skulle vara närvarande, prata mycket och ställa upp när det behövdes. Visa att 

man brydde sig och ha diskussioner där barnet fick vara med och tycka till för det är viktigt 
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att lyssna som förälder. Viktigt att barnet fick komma med egna idéer och att man pushade 

samt stöttade. 

“Jag tycker att föräldraengagemang är viktigt, det tycker jag absolut. Det är viktigt 

att på alla vis värna om sitt barns välmående. Oavsett hur mycket man jobbar så har man tid 

att vara aktiv på ett eller annat sätt.” (...) Barn lyssnar på föräldrar och gör som sina 

föräldrar säger och man har några år på sig att påverka och leda dem i rätt riktning.” (IP 5) 

I frågan om föräldrarna skulle gjort något annorlunda i engagemanget för sitt barns 

hälsoutveckling så ansåg dem att de försökte vara vägledare och inte tvinga barnet till 

någonting. 

 “Ja jag skulle belyst vikten av att ha riktiga kompisar och inte bara spela dator 

i tidig ålder.” (IP 5) 

Det påpekade även att föräldern själv skulle ha rört på sig mer för att visa sitt barn att det är 

bra och viktigt. Det framkom även att som förälder så lär man sig och utvecklas med tiden. 

“Jag kan väl säga vad jag tycker och tänker, lite för mycket kanske. Att jag kanske 

pratar lite för mycket och för en tonåring tolkar man det kanske inte alltid rätt. Men man lär 

sig av föräldraengagemanget sedan tidigare barn också, man växer hela tiden som förälder.” 

(IP 6) 

 

I frågan om familjeaktiviteter framkom det att det var något som skedde men till största del 

periodvis eller stundtals. Det kunde vara aktiviteter som att åka skridskor, skidor, fiska, cykla, 

idrottsevenemang och idrottsaktiviteter men även genom resor och familjetraditioner där man 

träffar släkt och vänner. Det framkom även att familjetiden vid måltider var viktigt och att det 

var svårt att få till fysiska aktiviteter. 

 “Jag försöker. Äta middag tillsammans är viktigt hemma. Sen äter jag och 

barnet alltid frukost tillsammans. Sådana aktiviteter är viktigt för oss. Men det fysiska får jag 

inte med barnet på, då vill barnet lyssna på musik och göra sitt. Annars reser vi mycket och 

umgås med släkt och vänner.” (IP 6) 

Mängden av aktiviteter kunde även bero på årstider. 

“Ja, vi har mycket familjeaktiviteter stundtals beroende på årstider. Familjeaktiviteter 

med andra familjer som till exempel skridskor, pimplar, fiskar, cyklar..  men jag önskar att 

det kunde varit mer under vintertid.” (IP 7) 

6.2.2 Sociala omgivningen och socioekonomiska faktorer 

Föräldrarna menade att det fanns andra saker i omgivningen som påverkade barnets 

hälsoutveckling bortsett från deras egna föräldraengagemang. Det framkom även att föräldrar 

kunde engagera sig olika mycket och att livssituation samt ekonomi spelade roll. Ledare, 

tränare, familj och släkt men framförallt vänner och ens sociala umgänge uppfattades ha störst 

påverkan på barnet. 

 “Har man kompisar som inte har samma värderingar så är det lätt att halka in 

på det dem gör. Barnets sociala umgänge... och om man delar samma intressen så påverkar 

det också.” (IP 5) 

“Mitt barns storasyster påverkar mycket med kunskaper och nya idéer inom området 

från utbildning och intresse. Så där lär vi oss i familjen mycket. Även genom hälsotidningar 
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och program. Men det finns alltid negativa aspekter också, att det blir en hälsohets.. Så jag 

tar med mig det som är bra och styrker.“ (IP 6) 

Det framgick även att människorna i omgivningen inte påverkade och att ansvaret var 

förälderns. 

 “Det tycker jag inte det gör. Ansvaret ligger hos föräldrarna hur man väljer att 

uppfostra sitt barn. Skolsköterskan och lärarna har man dialog med för hur barnet ska följa 

hälsokurvan.” (IP 8) 

Föräldrarna kunde också få kunskaper ifrån olika föreläsningar och menade att man kunde 

inspireras av andras syn på hälsa. 

 “Jag går på olika föreläsningar och tar del av nya kunskaper. Hälsa är väldigt 

individuellt och jag ju se det på ett sätt medan en annan kan se det på ett annat sätt. Jag är 

intresserad och vill hela tiden hålla mig uppdaterad.” (IP 7) 

Föräldrarna ansåg att deras egen uppväxt påverkat deras engagemang till sitt barns 

hälsoutveckling. Föräldrarna menade att den egna uppväxten påverkade engagemanget till 

barnets hälsoutveckling då de valt att ta med sig det som var bra från sin egen uppväxt och 

lämnat det som varit dåligt. Saker som föräldrarna inte fick uppleva själva under barndomen 

har de istället gett till sina barn.   

 “Jag har tagit med mig det som har varit bra och gjort bra nu och det som jag 

tyckte var dåligt har jag valt bort att överföra på mina barn. Så jag tror ändå att jag relaterat 

tillbaka på min egen uppväxt. Mina föräldrar var inte engagerade så därför tror jag att jag 

har blivit det för att jag saknade det när jag var liten. Att alltid finnas där och lyssnat av har 

varit jätteviktigt för mig.” (IP 7) 

Föräldrarna uppfattade att barnet har ett positivt och bra socialt umgänge. Det framgick vidare 

att beroende på boendeområde påverkar det barnets sociala umgänge eftersom inga kompisar 

bor nära, men när barnet väl umgås med kompisar så utför de aktiviteter som fotboll, bowling 

och laserdome. Det talades även om vikten av att barnet har likasinnade kompisar. I ett fall så 

var förälderns uppfattning att barnet har ett socialt nätverk men väljer bort kompisarna för att 

barnet satsar på skolan. Föräldrarna upplever att skolan är en stor press för barn idag och att få 

toppbetyg är inte lätt. 

“Skolan är en himla press, barnet behöver ha toppbetyg för att komma in på 

gymnasiet barnet vill gå på och det är barnet fullt medvetet om. Nu börjas det ju i åttonde 

klass att det blir tuffare. Betygsystemen har ju också  gjort att det blir tuffare för dem.” (IP 6)  

Samtliga föräldrar såg sina barn som aktiva i olika utsträckningar. De menade att deras barn 

spenderar mycket tid utomhus med kompisar eller är iväg och tränar. Att barnet uppfattades 

glad och må bra var något alla föräldrar talade för.  

“Barnet är en typisk tonåring och har blivit lite kaxigare dem senaste tonåren annars 

är barnet en lugn person som dock kan stressa upp sig för onödiga saker. Annars väldigt 

lycklig.” (IP 8) 

Det talades även om stressfaktorer och barnets skolgång. 

“Jag uppfattar barnet trygg i sig själv, väldigt självsäker. Jag ser barnet genom mig 

själv i att ha en stor press på sig själv, att vara duktig och prestera. Vilket syns i barnets 

skolarbete. Det är inget jag tvingar fram.. och jag upplever inte barnet stressat.” (IP 6) 

Det är en delad mening sett till hur föräldrarna uppfattar kompisars påverkan på barnets 

hälsoutveckling. Föräldrarna uppfattar att barnets vänner har ett gott inflytande då barnet 
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rörde på sig mer med sina kompisar och att de hade fått barnet att tänka till innan barnet åt. En 

annan uppfattning var att kompisarna inte hade inflytande på sitt barn hälsoutveckling utan 

snarare att föräldrarna själva låg som grund då dem satt upp regler och att det fanns olika 

förhållningssätt till kosten. Det talades även om att barnets kompisar hade sämre inflytande på 

sitt barn då det förekom att barnet åt och drack onyttigt i deras sällskap. 

 “Mitt barns kompisar är lite överviktiga. Till exempel kan det vara så att när 

dem är här och äter så äter dem mycket och dricker mycket oboy. När mitt barn är med dessa 

kompisar så påverkar det negativt, för då tar barnet mer mat och dricka än vad man skulle 

för att kompisarna gör det.” (IP 8) 

6.2.3 Hälsa i relation till teknikutvecklingen 

Teknikutvecklingen påverkan på barnets hälsoutveckling menade föräldrarna ha två aspekter 

att se på saken. Dels så menade dem att det kunde ha en negativ påverkan då de uppfattade 

barnet mer stillasittande. Den negativa påverkan uttrycktes som sådan: 

“Jag tror att det i slutändan inte är bra för hälsan. I framtiden kommer man inte 

behöva gå utanför dörren då du har allting tillgängligt över nätet.” (IP 7) 

Sociala medier var en aspekt inom tekniken som uppkom i frågan på det mest påverkbara 

faktorerna för barnets hälsoutveckling i sociala omgivningen. 

“Sociala medier, absolut.. även kompisar. Men sociala medier är det mest 

påverkbara. Det är så mycket jämförande, är man född strax efter 2000-talet ska man nu hitta 

sin egen identitet och då är det mycket sökande och jämförande.” (IP 6) 

Det positiva med teknikutvecklingen menade föräldrarna vara att det var lättare att söka 

information och fakta. Det sågs även som positivt för att det uppfattades avslappnade att 

koppla av med tv-spel. 

“Barnet kan sitta vid dator/tv en stund men föredrar att vara ute men jag skulle inte 

säga att det har någon negativ påverkan på barnets hälsa, snarare positiv då barnet kan 

koppla av med lite tv-spel.” (IP 8) 

I ett senare skede bland intervjuerna återkom dem två aspekterna på teknikutvecklingen. 

“Det finns två aspekter på det här.. Barnet har blivit ruskigt bra på att skriva och 

prata engelska och kunnig på datorer och vad de medför. Det dåliga är att barnet blir väldigt 

stillasittande och att det kan hämma att hänga med kompisar.” ( IP 5) 

 

Det framkom även att barnen gärna ville ha mycket materiella saker så som nyaste cykeln 

eller skateboard. Barnet kunde därför uppfattas som missnöjd, vilket föräldern menade hade 

med intresset för teknikutvecklingen att göra och att det ständigt kom nya saker. 

Det talades också om att barnet var mycket mer aktivt nu efter några år med mycket 

stillasittande och tv-spel, det har lett till att barnet spenderade mycket mer tid på fritiden med 

ett socialt umgänge. 

“Ja nu är det bättre, barnet är ju mer aktiv efter några år med mycket tv-spel men det 

har ju kommit nu de senaste 7-8 månaderna. Det är viktigare att vara ute med kompisar och 

träffa dom ute och så. Innan satt barnet inne och de enda kompisarna barnet pratade med på 

fritiden var ju dem som spelade datorspel.” (IP 5)  
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Sammanfattningsvis betonade föräldrarna hälsa som välmående och välbefinnande med ett 

återkommande tänk på den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Det var även viktigt att tänka 

på att äta bra samt begränsa onyttigheter och socker. En typ av engagemang som benämndes 

var det indirekta engagemanget. Föräldrarna menade även att engagemang framkom genom 

att berömma, uppmuntra och förse barnen med rätt redskap för deras hälsoutveckling. Något 

som betonades var att vägleda barnet till att bli en självständig individ genom att bry sig och 

diskutera med barnet. Vidare menade föräldrarna att familj, släkt, skola och vänner men även 

ledare och tränare kunde påverka barnets hälsoutveckling. En annan uppfattning var barnets 

omgivning inte alls påverkade hälsoutvecklingen. Uppfattningarna såg olika ut gällande om 

föräldrarnas egna uppväxt hade påverkat engagemanget till barnets hälsoutveckling. 

Föräldrarna menade att deras egna uppväxt har påverkat dem i den grad att de tagit med sig 

det som dem tyckte var bra och lämnat det som varit dåligt.  

6.3 Resultatanalys 

Nedan kommer likheter och skillnader mellan de olika föräldragruppernas uppfattningar att 

presenteras. De olika föräldragrupperna kommer att benämnas som föräldragrupp A och 

föräldragrupp B. 

 

 Föräldragrupp A - föräldrar som fick barn år 1980-1985  

 Föräldragrupp B - föräldrar som fick barn år 2000-2005 

  

De likheter som framkommer i grupperna är att motion och kosten är viktigt för barnets 

hälsoutveckling. Den sociala aspekten på hälsa är något som båda föräldragrupperna betonar. 

De skillnader mellan föräldragrupperna som synliggjorts är att föräldragrupp A menade att 

hälsa var något som bara “rullade på” och det fanns ingen direkt tanke på “hälsoutveckling”. 

Föräldragrupp A nämnde även att leken var viktig för barnets hälsoutveckling. Samtidigt så 

menade föräldragrupp B att föräldrarna tänkte både den fysiska, psykiska och sociala hälsan 

med betoning på vägledning för att barnet skulle bli en självständig individ. Föräldragrupp B 

påpekade även att man begränsade onyttigheter och socker.  

 

Att berömma, uppmuntra och diskutera med barnet förekom i engagemanget inom 

föräldragrupp B medan föräldrarna i föräldragrupp A talade om balans och att barnet 

påverkades i samma riktning som föräldern själv. Föräldragrupp A hade en önskan om att 

vara förebilder för sitt barn och att familjeaktiviteterna som inte blev av gav ett dåligt 

samvete. Sett till om omgivningen påverkade barnets hälsoutveckling och föräldrarnas 

engagemang så framkom det i både föräldragrupperna att ekonomi och livssituation samt 

ledare, tränare och kompisar var faktorer som påverkade. Däremot så nämnde föräldragrupp B 

även familj och släkt. Båda föräldragrupperna hade olika uppfattningar om deras egna 

uppväxt påverkat engagemanget till barnets hälsoutveckling, då dem svarade både ja och nej. 

I föräldragrupp A talades det mycket om utomhuslek vilket också kunde synliggöras i 

föräldragrupp B däremot så framkom ytterligare en aspekt på den stillasittande fritiden i 

föräldragrupp B. Detta sågs som en av de negativa delarna med teknikutvecklingen, där en 

annan del även var sociala medier. Samtidigt så lyfter föräldragrupp B uppfattningar om att 

teknikutvecklingen kan ses som kunskap, lärande och socialt. Föräldragrupp A uppfattade inte 
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teknikutvecklingen som märkbart innan barnet kom upp i tonåren och därefter skiljer sig 

dessa föräldrars uppfattningar åt. En aspekt som framkom var att barnet hade en distans till 

teknikanvändningen samtidigt så fanns även en uppfattning om att teknikutvecklingen var en 

negativ faktor för barnets hälsoutveckling.  

 

7. Diskussion 
Nedan kommer resultatet att problematiserar utifrån tidigare forskning och studiens 

teoriansatser. Diskussionen kommer att presenteras utifrån rubrikerna Hälsouppfattningens 

påverkan på engagemanget, Socioekonomiska förutsättningar och barriärer, Omgivningen och 

sekundära socialisationsprocesser samt familjekulturer och primära socialisationsprocesser. 

Därefter följer en sammanfattning av diskussionen. 

7.1 Hälsouppfattningens påverkan på engagemanget 

I föräldragrupp A så uppfattades hälsa för barnets hälsoutveckling att vara frisk från sjukdom, 

vara ute och leka i friska luften, ha kompisar, samt att äta hälsosam mat. Vidare framkom det 

att föräldragrupp A inte tänkte “hälsoutveckling” utan att hälsa var något som bara flöt på. 

Det var även i fokus att följa rekommendationerna från exempelvis barnavårdscentralen och 

den då rådande hälsodebatten i samhället för att säkerhetsställa att föräldrarna gjorde på rätt 

sätt. Detta kan förstås i relation till vad Quennerstedt (2006) skriver, att samhällets normer 

och ideal i högsta grad påverkar människans syn på hälsa. I föräldragrupp B framkom det 

uppfattningar om att hälsa var att ha ett socialt nätverk, att äta bra mat men också att begränsa 

onyttigheter i synnerhet socker. Föräldrarna uppfattade även barnets hälsoutveckling som 

välmående och välbefinnande samt att barnen skulle känna trygghet. En tolkning är att 

föräldragrupp B talade mer om hälsa som en helhet till skillnad från föräldragrupp A där 

föräldrarna mer betonade den fysiska och sociala hälsan. I Föräldragrupp B så uppfattades 

hälsa vara fysisk, psykisk och social, vilket går i linje med WHO (1946) definition om hälsa: 

“hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom och handikapp”. Här har en skillnad kunnat synliggöras vilket kan 

förstås i relation till att samhället kan ha förändrats. Som Quennerstedt (2006) menar så är det 

individen själv som ligger till grund för sin egen hälsoutveckling men samhället och 

omgivningen är två påverkbara faktorer. Detta kan förstås utifrån det sociokulturella 

perspektivet där Säljö (2000) menar att människans lärande präglas av kulturen och den 

sociala omgivningen som människan befinner sig i. Varför hälsouppfattningen kan ha 

förändrats mellan föräldragrupperna skulle därför kunna förstås utifrån att samhället 

utvecklats och förändrats dem 20 åren det skiljer sig mellan föräldragrupperna. En anledning 

till att föräldragrupp B talar om den psykiska hälsan kan således bero på att det är ett 

hälsoperspektiv som uppmärksammats i samhället idag. Däremot så lyftes det upp en 

intressant uppfattning i föräldragrupp A att mobbning och psykisk ohälsa redan hade börjat 

uppmärksammas på 1980-talet i jämförelsen med förälderns egen uppväxt då psykisk ohälsa 

fanns men man pratade inte om det på samma sätt. En förklaring uppfattades vara att tiderna 

förändras och det skapar andra förutsättningarna i samband med samhällsutvecklingen, vilket 

kan förklara de skillnader som synliggjorts i uppfattningarna i föräldragrupperna.  
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Beroende på vilken hälsouppfattning föräldrarna hade så var syftet att kolla om dessa 

hälsouppfattningar visade sig i relation till engagemanget som praktiserades. Om man ser till 

föräldragrupp A så var uppfattningarna om engagemanget att kunna “pusha” och bromsa samt 

att kunna stötta i en lagom mängd. Det var viktigt att vara närvarande fysiskt och ett gott 

föräldraengagemang uppfattades vara att man som förälder styrde barnet åt samma riktning 

som man själv var. Detta går i linje med tidigare forskning där det framkommit att föräldrar 

som är engagerade och uppmuntrande för sitt barn ger bättre förutsättningar för sitt barns 

hälsoutveckling (Weiss, 2000). Föräldrarna poängterade även att det var viktigt att skapa bra 

förutsättningar i hemmet med rutiner gällande kost och sömn. Med tanke på 

hälsouppfattningen om att barnen skulle vara ute och leka samt att föräldragrupp A hade en 

positiv uppfattning att barnens beteende speglade av sig från föräldrarna kan också förklara 

varför föräldrarna ville vara fysiskt närvarande i barnets hälsoutveckling.  

 

Dem olika uppfattningarna om engagemang som framkom ur föräldragrupp B var att man 

skulle finnas där och stötta, att förmedla sunda värderingar och förse med rätt redskap för 

barnets hälsoutveckling. Föräldrarna menade att det var betydelsefullt att uppmuntra rörelse 

och sund kost samt att diskutera med barnet för att lyfta barnets egna idéer och tankar.  

I föräldragrupp B är en tolkning att det verbala engagemanget var i fokus vilket kan förstås 

utifrån föräldrarnas hälsouppfattning där välmående, välbefinnande och vägledning till att 

barnet skulle bli en självständig individ uppmärksammades. En förklaring kan vara det som 

tidigare diskuterats om samhällsförändringarna men även att psykisk ohälsa bland unga har 

ökat (Lindwall & Johansson, 2010). En intressant skillnad studien funnit i föräldragruppernas 

uppfattning om engagemang var det verbala- och fysiska engagemanget.  

 

7.2 Socioekonomiska förutsättningar och barriärer 

Det framkom att föräldragrupp A hade uppfattningar om att det fanns flera andra faktorer än 

deras föräldraengagemang som påverkade barnets hälsoutveckling. Dessa var bland annat 

socioekonomiska faktorer, samt lärare, tränare och kompisar. Sett till dem socioekonomiska 

faktorerna i föräldragrupp A så framkom det att föräldrarna eller en partner hade möjlighet att 

vara hemma med barnet, att föräldern hade en högre utbildning och en god socioekonomisk 

status med fina närområden, bra skolor och högavlönade arbeten, till skillnad från 

föräldragrupp B där den socioekonomiska statusen var blandad. En intressant aspekt 

föräldragrupp A talade om var att föräldraengagemanget kunde vara beroende på vilka 

förutsättningar som fanns, vilket deras socioekonomiska status kan tolkas som goda 

förutsättningar. I Thompson et. al (2009) studie så framkom det att de största hindren till att 

vara fysisk aktiv med sitt barn var bland annat att balansera en stressig livsstil, jobbsituation, 

brist på transportmöjligheter och pengar. Även Heberstreit et. al (2010) nämner att tidsbrist, 

farliga närmiljöer och föräldrarnas lathet kunde vara barriärer för att främja barnets fysiska 

aktivitet. Den socioekonomiska statusen i föräldragrupp A och B kan därför ha kommit att 

påverka skillnader i studiens resultat. En förklaring till att föräldragrupp A inte tänkte i spåret 

“hälsoutveckling” kan även vara att barnet uppfattades må bra, då inga barriärer uppfattades 

finnas till att föräldrarna kunde vara engagerade. Studien tar däremot hänsyn till att dessa 

barriärer som presenterats ovan kan ha framkommit i takt med samhällsutvecklingen och är 

därför svårt att problematisera med föräldragrupp A. Däremot fann McPherson, Curtis & Loy 
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(1989) i sin studie att trots att föräldrarna var medvetna om hälsovinsterna av fysisk 

familjeaktivitet så var inte föräldrarna fysiskt aktiva med sina barn, vilket föräldragrupp A 

motbevisar i sina uppfattningar. Föräldragrupp A talade för att de var fysiskt aktiva med sina 

barn genom till exempel familjeutflykter, spela golf och fotboll tillsammans.  

 

Föräldragrupp B talade om att familjeaktiviteter var något som skedde periodvis och att det 

svårt att få till fysiska familjeaktiviteter. Föräldrarna talade även om en önskan att vara bra 

förebilder för sitt barn. Då det inte framkom några barriärer till att vara fysiskt engagerad för 

föräldragrupp B så är det svårt att problematisera det ur en socioekonomisk aspekt. Det kan 

däremot förstås med hänsyn till samhällsutvecklingen och tidigare forskning där bland annat 

Heberstreit et. al (2010) lyfter i sin studie att trots att föräldrarna uppfattades ha en klar bild 

över en hälsosam livsstil så var det svårt att upprätthålla hälsosamma vardagsrutiner. Bortsett 

från de olika barriärerna som kan ha funnits i föräldragrupp B så framkom det däremot att stor 

vikt lades på familjemåltider som en familjeaktivitet och att föräldrarna använde redskap som 

uppmuntran och vägledning istället. I föräldragrupp B talar föräldrarna för att engagemanget 

kan se olika ut beroende på livssituation och ekonomi vilket för resonemanget vidare om att 

den socioekonomiska aspekten är en viktig faktor för hur barnets hälsoutveckling praktiseras.  

 

7.3 Omgivningen och sekundära socialisationsprocesser 

I föräldragrupp A talades det om andra faktorer i förhållande till barnets hälsoutveckling 

vilket kan förklaras vara påverkbara genom det Johansson (2012) nämner som den sekundära 

socialisationsprocessen. Den sekundära socialisationsprocessen inkluderar de kontakter barnet 

har som inte ingår i familjen vilket i detta fall uppfattades vara lärare, tränare och kompisar. 

Barnets hälsoutveckling är således inte enbart påverkat av föräldrarnas engagemang utan 

barnets sociala omgivning kommer också ligga till grund för hur barnet utvecklar egna 

kunskaper om hälsoutveckling, som belyses i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). 

Däremot så tolkas föräldragrupp A vara medvetna och vill vara engagerade och styra barnets 

sociala omgivning så den blir trygg och bra för barnet att vistas i. Föräldrarna nämner vikten 

av att gå i en bra skola och att det är positivt för barnets sociala hälsa att tillhöra en 

idrottsförening. Föräldragrupp A engagerade sig även på så vis att barnet inte skulle vara ute 

på stan och göra “dumma saker” utan istället vistas i tryggare miljöer.  

 

Likt föräldragrupp A så uppfattade även föräldragrupp B att det fanns andra faktorer som 

påverkade barnets hälsoutveckling såsom kompisar, tränare och lärare. Det fanns skilda 

uppfattningar i föräldragrupp B om barnets kompisar påverkade barnets hälsoutveckling. Det 

fanns uppfattningar om att kompisarna påverkade negativt, positivt eller inte alls. Medan i 

föräldragrupp A uppfattade förädlarna att barnets kompisar påverkade positivt om dem var 

likasinnade som barnet. Återigen talar omgivningen och dem socioekonomiska faktorerna för 

hur barnets hälsoutveckling skulle se ut. En uppfattning i föräldragrupp B var att människor i 

omgivningen inte påverkade barnets hälsoutveckling, utan att ansvaret istället låg på föräldern 

hur man väljer att uppfostra sitt barn.  

 

I frågorna om omgivningen påverkade barnets hälsoutveckling så var tekniken ett 

återkommande ämne i föräldragrupp B. Även i föräldragrupp A talade man om att tekniken 
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hade påverkat barnet i tonåren men i olika utsträckning. En uppfattning var att barnet blev 

mer stillasittande medan en annan uppfattning var att barnet höll en distans till det. I 

föräldragrupp B ansågs teknikanvändningen vara negativ då barnen blev mer stillasittande 

och att de sociala medierna bidrog till att barnen började jämföra sig med olika ideal. Det 

positiva inom föräldragrupp B uppfattades vara att barnet kunde söka information, utveckla 

språkfärdigheter och användas som avkoppling. Sett till tidigare forskning framkommer det 

att föräldragrupp B uppfattningar om de positiva aspekterna med teknikanvändning går i linje 

med Garvis & Pendergast (2011) studie där föräldrarna lyfte utbildning och avkoppling som 

positiva aspekter av teknikanvändande för barnet.  

 

Föräldragrupp A menade sig ha en förmörkad bild av teknikutvecklingen då föräldrarna själva 

inte var uppväxta med den. Vilken kan ha påverkat föräldragrupp A uppfattning om 

teknologin på ett annat sätt jämfört med föräldragrupp B där teknikanvändandet varit mer 

aktuellt. Att tekniken ses som en stor hämmande faktor för barnets hälsoutveckling i 

föräldragrupp B kan också förstås på så sätt att det tekniken idag inte går att “välja bort” som 

det gjorde förr. Det kan därför komma att påverka i bredare utsträckning, både på föräldrar 

hälsouppfattningar och engagemang samt barnets kunskaper och hälsoutveckling. 

 

7.4 Familjekulturer och primära socialisationsprocesser 

Till skillnad från föräldragrupp A så talade föräldragrupp B också om att familjen och släkten 

kunde påverka barnets hälsoutveckling. Detta är något som kan förklaras som en primär 

socialisationsprocess (Johansson, 2012), då miljön och barnets egna sociala verklighet kan 

bidra till barnets egen hälsoutveckling utifrån barnets egna uppfattningar och val som kan 

speglas av föräldrarna. Utifrån dessa uppfattningar kan det tolkas som att familjekulturen är 

mer uppmärksammad i föräldragrupp B. En intressant tanke är om detta också kan vara något 

som uppkommit i takt med samhällsutvecklingen i samband med en uppfattning som uppkom 

i föräldragrupp A om att världsbilden förändrades under 1980-1990 talet och samhället blev 

otryggare. Det kan vara så att man värnar mer om sina nära och kära för att hålla ihop som en 

familj. En annan aspekt kan vara teknikutvecklingen, såsom sociala medier, då det kan 

påverka familjens hälsovärderingar. Garvis & Pendergast (2011) skriver att föräldrarna i deras 

studie menade att elektroniken tillför barnen en trygghet, vilket även kan förstås i relation till 

uppfattningen inom föräldragrupp A att världsbilden förändrats och att tekniken idag kan ses 

som en trygghetszon för barnet. Vilken också kan vara en förklaring till att barnen i 

föräldragrupp B uppfattades använda tekniken mer idag.  

 

I både föräldragrupp A och föräldragrupp B så talades det om hur förälderns egen uppväxt 

kan ha påverkat deras syn på hälsa och engagemang för barnets hälsoutveckling. I Wheelers 

(2011) så är familjekulturer ett återkommande begrepp som beskriver hur föräldrars intressen 

och beteende går i arv eller finns som en del inom familjen. Detta talar för att föräldrarnas 

hälsouppfattning och engagemang kan ha sitt ursprung från förälderns egen uppväxt. I 

föräldragrupp A var uppfattningarna olika medan föräldragrupp B var eniga om att deras egen 

uppväxt har påverkat. Föräldrarna i föräldragrupp B menade däremot att man lämnar det som 

var dåligt och tar med sig det som var bra från uppväxten för att sedan applicera det vidare på 
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sitt eget barn. Här blir även den primära socialisationsprocessen (Johansson, 2012) påtaglig. 

Med stöd av Trost (2003) så spelar familjen, speciellt föräldrarna, en viktig roll i barnets 

hälsoutveckling. Således blir barnet beroende av föräldrarnas hälsouppfattning och 

engagemang då det vidare praktiseras på barnet och barnet kommer utveckla egna kunskaper 

om hälsoutveckling. Skillnaderna i föräldragruppernas hälsouppfattningar talar för, med stöd 

av Philips & Soltis (2004), att människan lär sig i olika sammanhang och av andra människor, 

således blir även både föräldrarnas och barnets omgivning av betydelse för hur kunskaper om 

hälsa framställs. Ziehe (2004) talar om modernitetsteori där subjektiva och sociala mönster 

hela tiden förändras vilket talar för att föräldrarnas och barnets omgivning och lärande 

kommer gå i linje med omgivningens förändring. Ziehe (2004) menar även om vikten av att 

fånga upp sällsynta lärprocesser som sker på olika platser, vilket inte behöver ha med 

samhällsnyttig kunskap att göra. En aspekt av detta kan vara teknikanvändet som 

föräldragrupp B talar för som positivt, vilket föräldragrupp A inte kunde synliggöra. Vidare 

för Bernstein (1971) studiens problematik framåt där han inom socialisationsteori talar om att 

språk, koder och klass är faktorer som påverkar lärandet. En intressant aspekt sett till att 

föräldragrupp B uppfattas ha lättare att förstå “teknikens språk” så kan barnets egna 

kunskaper om hälsoutveckling i föräldragrupp B komma att utvecklas på ett annorlunda vis 

jämfört med barnen i föräldragrupp A. I föräldragrupp B menade också föräldrarna att det var 

viktigt att vägleda barnet till att bli en självständig individ, vilket kan tolkas vara av vikt då 

föräldrarna är medvetna om att samhället idag ser annorlunda ut jämfört med för 20 år sedan 

och därför behöver barnen tydligare vägledning från föräldrarna idag. Barnen har en annan 

åtkomst till olika slags hälsoinformation idag jämfört med för 20 år sedan vilket kan betyda 

att föräldrarna har en svårare roll att tackla. Normer, ideal och information finns idag överallt 

för barnet att ta del av och skapa egna hälsouppfattningar om. Samtidigt så finns samma 

information även tillgängligt för föräldrar att ta del av, kanske inte i samma utsträckning som 

barnet beroende på teknikanvändandet men problematiken ligger i att kunna se kritisk till 

olika hälsoinformationer som det talas om. Vilket både föräldrar och barn behöver stöttas i.  

 

7.5 Sammanfattning av diskussion 

Föräldragrupp A uppfattningar om barnets hälsoutveckling var att barnet skulle vara ute och 

leka i friska luften, äta hälsosam mat och ha ett socialt nätverk, vilket bland annat kan förstås i 

relation utifrån familjekulturen man är uppväxt i och de normer som skapats av samhället. 

Föräldragrupp B uppfattningar skiljer sig aningen men kan även dem förstås utifrån de 

normer och värderingar som präglas av samhället och hur familjekulturen ser ut. Utifrån varje 

förälders hälsouppfattning praktiserades även engagemanget olika. Föräldragrupp B som 

använde sig av ett mer verbalt engagemang hade också en hälsouppfattning som antydde mer 

till den sociala och psykiska hälsan men även den fysiska hälsan genom uppmuntran. 

Föräldragrupp A vars hälsouppfattning var mer riktat mot fysisk hälsa vilket visade sig då 

föräldrarna exempelvis var mer fysiskt närvarande i aktiviteter. Med stöd av tidigare 

forskning så spelar föräldrarna en viktig roll för barnets hälsoutveckling vilket båda 

föräldragrupperna var medvetna om, däremot framkom det att barnets omgivning också hade 

stort inflytande på barnets hälsoutveckling. Hur barnet utvecklar egna kunskaper om 

hälsoutveckling grundar sig i vad barnet får för redskap från familjen och omgivningen.     
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8. Slutsats 

I studien så har det framkommit att föräldrar beroende på social omgivning och familjekultur 

har olika uppfattningar om sitt barns hälsoutveckling. Studien har kunnat synliggöra en 

relation mellan olika hälsouppfattningar och olika slags engagemang där dessa 

hälsouppfattningar och engagemang även liknar samt skiljer sig från varandra på gruppnivå. 

Vidare har studien även skapat en förståelse utifrån socialisationsteori hur barnet kommer att 

utveckla egna kunskaper om hälsoutveckling utifrån både primära och sekundära 

socialisationsprocesser.    

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna studie så skulle det vara intressant att göra om studien med ett bredare urval för 

att möjliggöra en större generaliserbarhet och även möjligen undersöka barnets perspektiv. 

För att kunna göra en större analys för hur barnet utvecklar egna kunskaper om 

hälsoutveckling så är ett förslag till vidare forskning även att undersöka området med ett 

psykologiskt perspektiv då barnets kognitiva utveckling kan vara en betydelsefull faktor att ta 

hänsyn till i detta fall.  
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev 
Högskolan i Halmstad - Institutionen för hälsa och välfärd 

 

Till dig som ska medverka i undersökningen: 

 

 i är väldigt tacksamma och glada över att Du avvarar lite av din tid för en intervju med oss  

 i har valt ut Dig för att vi är intresserade av dina uppfattningar om hälsa och uppfattat 

engagemang till ditt barns hälsoutveckling.  

 

 i är blivande  älsopedagoger som studerar vid  ögskolan i  almstad och den intervju vi 

ska genomföra är en del av vårt e amensarbete som ska bli klart innan sommaren 201 . Syftet 

med vårt e amensarbete är att genom intervjuer med föräldrar fånga de uppfattningar som 

finns av fenomenet hälsa och hur föräldrar uppfattar sitt engagemang till sitt barns 

hälsoutveckling.  

 

Intervjuerna kommer ha formen av ett samtal där vi vill fånga Dina tankar och uppfattningar 

om hälsa och om ditt engagemang till ditt barns hälsoutveckling .  i beräknar att intervjun tar 

ca 40 min. För att inte missa någon information kommer intervjun att spelas in för att senare 

transkriberas. Det inspelade materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer få 

tillgång till det. Det som Du säger kommer att behandlas konfidentiellt och användas endast 

till detta forskningsändamål. Några namn eller annan data som kan identifiera personer 

kommer inte registreras och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli idetifierbar. 

Vi skickar gärna ut ett exemplar av den färdiga studien när den är klar, om Du är intresserad 

att ta del av den. 

 

Vi vill också informera att Du när som helst under intervjuns gång kan välja att inte svara på 

någon fråga eller avbryta din medverkan utan att Du behöver motivera varför och intervjun är 

naturligtvis helt frivillig.  id ytterligare frågor eller funderingar går det bra att ringa eller 

maila oss.  

 

 änliga hälsningar  

Julia Sjökarl tel:xxxxxx julia.sjokarl@xxxxxxx  

Adam Johansson tel:xxxxxx adam.johansson@xxxxxxx  

Angelica Dimberg tel:xxxxxxx angelica.dimberg@xxxxxxx 

Handledare: Mattias Nilsson, Högskolan i Halmstad, mattias.nilsson@xxxxxxx 

 

 

 

Namnteckning____________________________________ 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2  

 

Intervjuguide till 00-05 
Namn: 

 lder  

 ön  

Status: 

Arbete: 

Utbildning: 

Årtal barn är fött: 

 

HÄLSA 

1. Vad är hälsa enligt dig? 

2. Hur ser du på ditt barns hälsa? 

ENGAGEMANG  

3.  ur ser du på ditt föräldraengagemang för ditt barns hälsoutveckling  
4. På vilket sätt är du engagerad i ditt barns hälsoutveckling? 

5.  ad vill du göra för ditt barn med ditt engagemang  
6.  r föräldraengagemang viktigt tycker du? Varför/ varför inte? Kan du utveckla det? 

7.  ad anser du är ett gott föräldraengagemang? 

8. Finns det något du skulle vilja göra annorlunda i ditt engagemang för ditt barns 

hälsoutveckling? 

9. Anser du att det finns olika sätt att engagera dig i ditt barns hälsoutveckling? 

SOCIALA FAKTORER 

10. Anser du att det finns andra faktorer än ditt föräldraengagemang som påverkar ditt 

barns hälsoutveckling? 

11. Hur ser du på människor i din omgivning, påverkar dem din syn på hälsa och 

engagemang för ditt barns hälsoutveckling?  

12. Vilken betydelse tror du att din egen uppväxt har haft, sett till ditt engagemang för ditt 

barns hälsoutveckling? 

13. Vilken betydelse tror du att teknikutvecklingen har på ditt barns hälsa?  

-Hur tänker du då? Kan du utveckla? 

14. Hur ser du på ditt barns sociala umgänge?  

- Spenderar ditt barn mycket tid med andra barn?  

- Vad för slags aktiviteter utför dem då? 

15. Ser du på ditt barn som en aktiv person?  

- Utveckla gärna hur/på vilket sätt.  

16. Hur skulle du beskriva ditt barns välbefinnande? 

- Lycklig/positiv/stressad/orolig? 

17. Har du någon gång upplevt att ditt barns kompisar haft större inflytande på ditt barns 

hälsa än du som förälder? 

- Kan du utveckla? 

18. Hur ser du på familjeaktiviteter? 

- Är det något som förekommer i din familj? Varför/ Varför inte? 



 35 

 

 

 

 

 

Bilaga 3.  

Intervjuguide till 80-85   
Namn:hej hej 

 lder  

 ön  

Status: 

Arbete: 

Utbildning: 

Årtal barn är fött: 

 

HÄLSA 

1. Hur var din syn på hälsa under ditt barns uppväxt? 

2. Hur såg du på ditt barns hälsa då? 

ENGAGEMANG  

3.  ur såg du på ditt föräldraengagemang för ditt barns hälsoutveckling? 

4. På vilket sätt var du engagerad i ditt barns hälsoutveckling? 

5.  ad ville du göra för ditt barn med ditt engagemang  
6.  ar föräldraengagemang viktigt tyckte du   arför varför inte   an du utveckla det  
7.  ad ansåg du vara ett gott föräldraengagemang  
8. Fanns det något du skulle velat gjort annorlunda i ditt engagemang för ditt barns 

hälsoutveckling? 

9. Anser du att det fanns olika sätt att engagera dig i ditt barns hälsoutveckling? 

SOCIALA FAKTORER 

10. Anser du att det fanns andra faktorer än ditt föräldrarengagemang som påverkade ditt 

barns hälsoutveckling? 

11. Hur såg du på människor i din omgivning, påverkade dem din syn på hälsa och 

engagemang för ditt barns hälsoutveckling?  

12. Vilken betydelse tror du att din egen uppväxt har haft sett till ditt engagemang för ditt 

barns hälsoutveckling? 

13. Vilken betydelse tror du att teknikutvecklingen hade på ditt barns hälsa?  

-Hur tänker du då? Kan du utveckla? 

14. Hur såg du på ditt barns sociala umgänge?  

- Spenderade ditt barn mycket tid med andra barn?  

- Vad för slags aktiviteter utförde dem då? 

15. Såg du på ditt barn som en aktiv person?  

- Utveckla gärna hur/på vilket sätt.  

16. Hur skulle du beskrivit ditt barns välbefinnande under den tiden? 

- Lycklig/positiv/stressad/orolig? 

17. Upplevde du någon gång att ditt barns kompisar hade större inflytande på ditt barns 

hälsa än du som förälder? 

- Kan du utveckla? 

18. Hur såg du på familjeaktiviteter? 

- Var det något som förekom i din familj? Varför/ Varför inte? 
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