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Abstrakt 

Fetma och övervikt är ett stort samhällsproblem, då förhållanden under uppväxtåren är 
avgörande för framtida livsstilsvanor. Därför ses de som den främsta och viktigaste målgruppen 
för folkhälsoinsatser.  

Denna studie syftar till att undersöka coachers berättelser om uppfattningar kring vad samtal för 
att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma innebär.  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats med inspiration av berättelseforskning. Intervju är den 
metod som har använts. Totalt har tre personer som arbetar som coacher inom en interventionell 
forskningsstudie deltagit.  

Resultatet visade att utan tidigare erfarenhet inom området uppfattas många svårigheter i att hålla 
samtal som coach. Att arbeta som erfaren coach innebär att man uppfattar studiens deltagare som 
mer motiverade, medvetna, kapabla till förändring samt ser empati som väldigt betydelsefullt för 
samtalen och hoppfullt på studiens effekt. Resultatet visar att uppfattningar kring vad samtal för 
att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma innebär, kan vara beroende av den erfarenhet 
coachen har. Dock finns det uppfattningar som stämmer överens alla coacher emellan.  

Nyckelord: fetma, intervention, uppfattningar, dialog, erfarenhet, hälsoförändring 

Keywords: obesity, intervention, perceptions, dialogue, experience, healthchange
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1 Inledning 

Statens folkhälsoinstitut (2010) menar att befolkningens hälsa är beroende av förutsättningar som 
utbildning, sysselsättning, ekonomiska villkor och tillgång till hälso- och sjukvård samt de 
omgivande fysiska och psykiska miljöerna, individers egna val och levnadsvanor. I regeringens 
folkhälsoproposition bedöms barn och unga som den främsta och viktigaste målgruppen gällande 
folkhälsoinsatser i samhället, förhållanden under uppväxtåren är betydelsefulla för framtida 
livsstilsvanor både fysiska och psykiska. Statens folkhälsoinstitut är en central myndighet vars 
metoder och strategier används av andra aktörer och arenor. Målen är att skapa goda vanor 
gällande exempelvis kost och motionsvanor samt andra områden som kan verka som 
skyddsfaktorer mot ohälsa.  

Jag har intervjuat personer som arbetar som coacher inom en forskningsstudie som är 
interventionell och utförs av Karolinska Institutet i Huddinge. Studien kommer att följa barn från 
12 månaders ålder till 6 års ålder, med antingen en förälder med fetma eller två föräldrar med 
övervikt i familjen. Det kommer att finnas en referensgrupp där båda föräldrarna är 
normalviktiga. En högintensiv grupp av familjer har och kommer att lottas ut och dessa kommer 
att ha stödjande samtal med en coach en gång var tredje månad det första året och sedan med 
längre intervaller mellan. Samtalen berör ämnen som sömn, fysisk aktivitet och kost. Dessa 
samtal har som mål att skapa en kunskapsgrund för föräldrarna som de kan använda sig av under 
sina barns uppväxt och förhoppningsvis då medverka till att de utvecklar hälsosamma vanor och 
inte utvecklar fetma och övervikt.  

Som blivande hälsopedagog är jag intresserad av att ta reda på hur dessa coacher uppfattar 
arbetet inom en intervention, dels vad gäller effekt och påverkan på familjernas livsstil men 
också känsla av meningsfullhet och tro på målet med interventionen. Det är för mig intressant att 
få ta del av hur personer, som arbetar med att systematiskt påverka och främja andras hälsa, 
uppfattar sitt arbete.  
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2 Bakgrund  

I detta kapitel kommer ett samhällsperspektiv på människors (o)hälsa att tas upp, tidigare 
forskning i relation till denna studie, vad det innebär att vara novis respektive expert inom sitt 
arbete och vad pedagogisk dialog innebär samt ett maktperspektiv på detta. Definitioner kommer 
även redovisas av begreppen motivation, empati, meningsfullhet, KASAM och reflektion.  

2.1 Forskning om hälsointervention- och prevention 

Det finns tidigare forskning med studier där uppfattningar kring interventioner tas upp. Dessa 
riktar sig dels mot aktörerna i interventionen samt klienterna. Forskning som blir irrelevant i 
relation till denna studie då dessa behandlar andra områden av interventioner samt för att 
uppfattningar inte är intressanta att jämföra studier emellan. Därför har jag valt att redovisa 
studier som berör komponenter som är viktiga för effekten av interventioner.  

Enligt Arborelius (2000) visar studier de senaste tio åren att kunskap inte alltid leder till handling 
när det kommer till livsstilsfrågor. Detta då människors beteenden i hög grad påverkas av 
emotionella faktorer och inte endast av attityder, uppfattningar och information. Det finns 
således ett gap mellan kunskap och beteende. En intervjustudie gjord 1991 där deltagarna var 
distriktsläkare och distriktssköterskor på två vårdcentraler i Sverige visade att nittio procent var 
tveksamma eller besvikna när det gällde sin egen förmåga att påverka patienters levnadsvanor. 
Arborelius menar att detta beror på att många som arbetar med preventivt arbete har en brist på 
pedagogisk utbildning.  

 DiClemente, Marinilli, Singh och Bellino (2001) har utfört en studie för att reda ut vilken 
betydelse återkoppling (feedback) har i interventioner gällande beteendeförändringar till att 
förbättra hälsan. I många av dessa interventioner används återkoppling för att nå ut till individer i 
riskzonen eller de som tillhör ohälsans högriskgrupper.  I dessa interventionsprogram utgör 
återkoppling endast en av många olika delar. Författarnas syfte med studien är att utvärdera 
andra studier som har gjorts för att utvärdera återkopplingens effekt och mekanism på 
beteendeförändring. Resultatet av studien visar att det finns mycket kvar att undersöka inom 
användningsområdet för återkoppling som intervention, samt att den personliga typen av 
återkoppling är den mest effektiva och bör därför implementeras på ett sätt så att den berör större 
grupper av människor.  

En annan studie gjord av Moyers, Miller och Hendrickson (2005) har undersökt vilken betydelse 
den som leder samtal, med beteendeförändring som mål, har för effekten på klientens 
involvering i samtalet. Studien undersökte 103 stycken MI samtal för drogmissbruk genom ett 
mätningssystemet Motivationel Interviewing Skills Code (MISC; version 1,0). Resultaten av 
studien visade att det fanns ett samband mellan samtalsledarnas personliga färdigheter och 
klienternas involvering i fråga om samarbetsvilja, insikt och påverkan.  
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2.2 Människors (o)hälsa i ett samhällsperspektiv 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) kostar ohälsan i samhället flera miljarder om året, detta på 
grund av hälso- och sjukvård, sjukfrånvaro, läkemedel, rehabilitering och kostnader för 
samhällsaktörers insatser. Den största kostnaden är för problem relaterade till matvanor och 
fysisk aktivitet.  Genom arbete med förebyggande åtgärder vad gäller (o)hälsa kan dessa 
kostnader minskas och befolkningen må bättre på sikt. 
 
Statens folkhälsoinstitut (2010) har tagit fram elva målområden där satsningar behövs göras för 
att förbättra folkhälsan. Dessa målområden är delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska 
och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljöer och 
produkter, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skydd mot smittspridning, sexualitet och 
reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, alkohol, tobak, narkotika, dopning 
och spel. Övervikt är ett stort problem vad gäller folkhälsan, det är extra viktigt att fokusera på 
utvecklingen av övervikt hos barn då övervikten ofta följer med dem upp i vuxen ålder.  
Var tredje kvinna och nästan varannan man har övervikt, utöver detta har var tionde människa i 
Sverige oavsett kön fetma. Detta problem är relaterat till kortare utbildning vilket betyder att det 
finns sociala skillnader i förekomsten av fetma och övervikt.  

2.3  Hälsopedagogik att stärka mänsklig motivation  

Hälsopedagogiken fokuserar på att stärka den inre motivationen hos människor, för att de själva 
ska känna en drivkraft av att förändra och förbättra sina liv (Ohlson, 2009). Detta då yttre 
påtryckningar eller yttre motivation kanske fungerar för stunden är det i längden inte individen 
som förändrats utan agerat till förmån för belöning eller ersättning för sitt beteende.   

Ohlson (2009) förklarar att människans drivkraft är motivation, som gör att vi utför saker vi har 
behov av. De saker vi känner att vi har behov av grundar sig i vårt sociala arv och miljön vi lever 
i. Författaren diskuterar även två typer av motivation, inre och yttre. Skillnaden i dessa är att den 
inre motivationen är den vi själva känner och drivs av, den yttre styrs eller driver oss genom 
belöningar eller ersättningar.  

Att arbeta med att förändra människors beteende inom pedagogiken menar Ohlson (2009) är en 
process, vilket betyder att någonting sker stegvis. Förändringsprocessens steg diskuteras även av 
Brattberg som menar att klienter är  

… motiverade för olika saker på olika stadier i förändringsprocessen (2005, 
s109). 

Brattberg (2005) förklarar begreppet motivation som något människor känner när de själva 
bestämt sig för något, utan för stora påtryckningar från andra, för en bestående känsla av 
motivation. Motivation infinner sig när vi känner att vi har kontroll över situationer och är drivna 
mot ett mål, vi kan stärkas i vår motivation genom rådgivning och uppmuntran.  
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Detta sammanfattar Brattberg genom en formel, 

Sannolikheten för en förändring = Upplevda fördelar med en förändring – 

Upplevda hinder för en förändring. (Brattberg, 2005, s 109) 

Motivation och meningsfullhet utgör enligt Antonovsky (2005) drivkraften för att öka förståelse 
för sin tillvaro och se vilka resurser som finns tillgängliga. Meningsfullhet är en av tre 
komponenter som tillsammans utgör begreppet KASAM eller känsla av sammanhang. Myntaren 
av detta begrepp är Antonovsky, han menar att människor bemöter motgångar i livet och 
hanterar dessa genom ett sammanhang. Detta sammanhang har tre komponenter begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenten meningsfullhet i begreppet KASAM syftar på att 
man ser ett mål med något, att vissa saker är värda att lägga ner energi på och ses som en 
utmaning då det finns en mening med att nå detta mål. Författaren menar att människor genom 
meningsfullhet motiveras att ta sig igenom svårigheter i livet.   

 

2.4 Pedagogisk dialog 

Bakgrunden till den pedagogiska dialogen finns enligt Brattberg (2005) hos Sokrates som var en 
av de första kända pedagogerna, han levde på 400-talet f.Kr. Sokrates intresserade sig för 
människors inre och av hur de konstruerar mentala föreställningar om sig själva och omvärlden. 
Brattberg argumenterar för detta genom att Sokrates med hjälp av dialog ville locka fram 
människors kunskap. Detta menar Brattberg att Sokrates ansåg var möjligt genom at att ställa de 
rätta frågorna och locka till självreflektion som i sin tur leder till insikt och kunskap,  

… den som vet det rätta gör det rätta. (Brattberg, 2005, s 58). 

Enligt Brattberg innebär den pedagogiska dialogen reflektion, att tänka efter vad man tänker, 
säger och gör. Detta leder i dialog och samtal till förståelse och kunskap som kan leda till insikt 
och handling. Således kan ett beteende förändras om klienten i fråga når insikt genom kunskap 
som skapats med hjälp av reflektion. Insikten kan i sin tur leda till handling och därmed en 
förändring av livsvillkor för hälsoinsikter.  

Brattberg (2005) och Kroksmark (2007) är eniga om att det i dialogen skapas en gemenskap 
gällande förståelse och tänkande. Detta diskuterar Kroksmark genom att alla parter som deltagit i 
en dialog tillsammans går därifrån med ett tänkande, ny förståelse samt kunskap. Således skapar 
dialoger mening för både samtalsledare och klient.  

Som samtalsledare är det viktigt att kunna förstå en annan människa och kunna sätta sig in i 
dennes verklighetsuppfattning, detta kännetecknar enligt Brattberg (2005) empati. Det har heller 
inget att göra med egna känslor, empati handlar inte om att kunna identifiera sig med eller tycka 
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synd om någon. En studie av Clark (2010) beskriver empati utifrån en modell av Carl Rogers på 
följande sätt: 

.. an integral model of empathy in counseling uses empathic understanding 

through 3 ways of knowing: Subjective empathy enables a counselor to 

momentarily experience what it is like to be a client, interpersonal empathy 

relates to understanding a client's phenomenological experiencing, and objective 

empathy uses reputable knowledge sources outside of a client's frame of reference 

(Clark, s 348, 2010).  

 
Empati är enligt Clark viktigt för att skapa en bra relation och dialog mellan klient och 
samtalsledare. I enlighet med detta menar Brattberg att empati är en av läkekonstens 
grundpelare. Att förstå sin klient är således viktigt, Brattberg diskuterar även vikten av att förstå 
sig själv och vara en stark individ med självkännedom. Detta för att kunna bemöta andra i svåra 
situationer utan att den egna självkänslan påverkas.  
 

2.5 Yrkeserfarenhet 

Benner (1993) har genom intervjuer och deltagande observationer kategoriserat sjuksköterskors 
kunnande genom erfarenhet i olika stadier, från novis till expert. Med erfarenhet menar 
författaren inte nödvändigtvis ett tidsperspektiv exempelvis hur många år man arbetat med något 
utan snarare som en process där mötet med nya praktiska situationer kompletterar teorin.  

 I det första stadiet finns en saknad av erfarenhet gällande de situationer personer kommer att 
ställas inför i sitt arbete. För novisen är det viktigt med regler som styr dess handlande. Novisen 
kan sällan berätta om faktorer utanför regelverket och hur man bemästrar dem. Det finns således 
en skillnad på att lära sig något i ett klassrum och sedan praktisera det ute i verkligheten.  

Sammanlagt presenterar Benner fem stadier av kompetensutvecklingen, där är novisen det första 
stadiet och experten det slutgiltiga. När det slutgiltiga stadiet nåtts är experten inte beroende av 
regler längre utan arbetar utifrån egna erfarenheter och tillämpningar, detta genom att anpassa 
tillvägagångssätt och lösningar efter varje unik situation hon möter i sitt arbete. Denne har själv 
svårt att förklara tillämpningen för andra då den faller naturligt och inte efter ett regelverk.  

Innan erfarenhet finns är det enligt Kennedy-Olsson (1995) viktigt att omgivningen stimulerar 
och värdesätter novisens kompetensutveckling. Finns inte dessa förutsättningar kan individens 
strävan efter att utvecklas hämmas och följaktligen leda till ett minskat intresse och avstanning i 
lärandeprocessen.  

Kennedy-Olsson menar att en individualiserad vård kräver att man ska kunna anpassa insatser 
och beteende efter situation, vilket kräver stor erfarenhet och djup förståelse för andra 
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människor. För att en oerfaren individ ska känna sig trygg i yrkesrollen krävs det enligt 
författaren i likhet med Benner regler att följa för att nya situationer inte ska anses lika 
svårhanterliga. Dessa regelverk har dock ofta begränsningar som är viktiga att vara medveten om 
och där ta egna beslut. Av individen som handlar utanför reglerna krävs det insikt i vilka 
konsekvenser detta kan ha, vilket kan vara svårt att se för en person med begränsad erfarenhet.  

Att i arbetet utvecklas från novis till expert innebär enligt Benner ett successivt frigörande från 
de regler och strukturer som ligger till grund för arbetet. På vägen dit är vikten av handledning 
stor då omgivningens stimulans påverkar novisens motivation till att utvecklas och skapa nya 
erfarenheter. Kennedy-Olsson uttrycker att det är viktigt att individen tar sig tid samt har en 
förmåga att reflektera över kunskapen för att den ska kunna utvecklas till erfarenhet.  

2.6 Yrkesrelaterad maktrelation  

Birnik (2010) menar att makten bör ligga i den kunskap och erfarenhet som handledaren har och 
inte i ett straff och belöningssystem gentemot klientens handlingar. Det finns olika benämningar 
på makt där straffande- och belönande makt innebär att klienten låter sig ledas på grund av att 
ledaren kan straffa eller belöna denne. Personlig makt och informationsmakt innebär att klienten 
låter sig ledas för att denne anser att handledaren besitter behövlig information och kunskap eller 
att denne beundrar handledaren (Kroksmark, 2005).  

I dialoger och samtal där det förekommer en ledargestalt som för samtalet och har som mål att 
leda en klient mot insikt, kunskap och handling, finns det en maktrelation (Kroksmark, 2005). 
Birnik är enig i detta då han diskuterar den paradox som kan uppstå i relationen mellan klient 
och handledare, där klienten uppmanas att berätta saker ur sin vardag som sedan kommer att 
bedömas av handledaren. Situationer kan då uppstå där klienten inte vill vara ärlig och öppen 
gentemot handledaren för att undvika en känsla av exempelvis misslyckande.  

Gällande handledarens makt att påverka klienten diskuteras vilken respons detta kan få från 
klienten, Kroksmark menar att klienten kan acceptera eller inte acceptera det som handledaren 
ämnar påverka både medvetet och omedvetet (Birnik, 2010). Författaren menar att följderna av 
influenser från en handledare kan leda till fyra olika typer av accepterande hos klienten, 
samtycke, identifikation, internalisering samt motstånd.  

Kroksmark diskuterar sammanfattande om maktrelationer där klienten inte vill bli bedömd 
samtidigt som handledaren inte vill bedöma denne, inte om bedömningen ses som ren kritik. 
Maktaspekten tas sällan upp av de som berörs om den inte blir framträdande, relationen mellan 
handledaren och klienten bör vara i balans för bästa resultat.  
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3 Undersökningens problembeskrivning 

Genom denna studie hoppas jag kunna belysa hur det kan vara att arbeta med interventioner. 
Detta utifrån hälsoaktörernas uppfattningar kring meningsfullhet och tro på interventionens mål 
och effekt.  Detta för att skapa förståelse samt få en inblick i hur det kan vara att arbeta med att 
främja hälsa.  En sådan förståelse kan möjligtvis vara användbar i utförandet av kommande 
hälsointerventioner för att förbättra, förändra eller utveckla dem till att bli mer effektiva och 
meningsfulla för såväl samhället som inblandade individer.  

3.1 Syfte och undersökningsfrågor 

Denna studie syftar till att undersöka coachers berättelser om uppfattningar kring vad samtal för 
att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma innebär.  

Med denna studie vill jag få svar på följande frågor: 

• Hur uppfattar coacherna sitt arbete med interventionen? 

• Hur uppfattar coacherna familjerna i interventionen? 

4. Metod 

Följande kommer kapitlet att redogöra för vilken typ av studie jag valt att göra samt vilken 
metod jag har valt att använda och varför. Kapitlet tar även upp de etiska principer som 
efterföljts och vad de innebär samt hur genomförandet och bearbetningen gått till.  

4.1 Kvalitativ empirisk studie 

Anledningen till att jag har valt att använda mig av en kvalitativ studie i förmån till en kvantitativ 
beror främst på att jag inte är intresserad av att mäta utan efter att ta reda på hur människor 
berättar att de uppfattar någonting. Vilket enligt Backman (2008) är några av de skillnader som 
finns mellan de olika formerna av studier. Han menar att man genom en kvalitativ studie ser 
objektivt på verkligheten istället för i kvantitativa studier där det finns ett subjektivt synsätt. I 
enlighet med detta faller berättelseforskning under den kvalitativa typen av studie då den har som 
mål att tolka (Johansson, 2005).  

Jag har valt att ha ett subjektivt synsätt i min studie dels för att det är få deltagare inblandade 
vilket gör att resultatet inte kommer att vara generaliserbart. Backman menar att studier som är 
generaliserbara ofta är av kvantitativ karaktär. Det är människors olika uppfattningar om 
verkligheten genom berättelser jag vill undersöka och försöka förstå och inte verifiera. 
Uppfattningar är svåra att mäta med instrument och de skiljer sig åt hos olika individer. En 
berättelse om uppfattningar är ingen sanning för någon annan än just den person som berättat. 
Således skulle en kvantitativ studie vara missanpassad vad gäller min studie. 
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Utifrån ett kvalitativt synsätt, där individens förståelse av verkligheten är det intressanta, har jag 
valt att genomföra min studie.   

4.2 Berättelseinspirerad studie 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och inspirerad av berättelseforskning, som enligt 
Johansson (2005) härstammar från ett flertal olika teoretiska traditioner och är således 
tvärvetenskaplig. Johansson menar att berättelseforskning bygger på tolkning av texter som 
uppkommit utifrån berättelser av människor. Enligt berättelseforskning ses berättelser som ett 
grundläggande villkor för socialt liv, den sociala verkligheten är språkligt konstruerad och det är 
genom språket vi skapar identiteter och värderingssystem. Genom detta kan man således få mer 
kunskap om hur människor uppfattar sina erfarenheter kring ett visst ämne. Metoden inom 
berättelseforskning används vid insamling och analys av muntliga eller skriftliga berättelser. Att 
analysera intervjumaterialet utefter berättelseforskning handlar om att tolka människors 
berättelser i text och samtal. 

4.3 Urval 

Jag har fått kontakt med forskningsstudien genom min praktik som jag gjorde på Karolinska 
Institutet i Huddinge (bilaga 3).  Jag har efter praktiken haft kontakt med en av coacherna som 
jag arbetade med under praktiktiden. Denna kontaktperson har hjälp mig att samordna alla 
personer som arbetar som coacher, genom bokning av intervjuer, vidarebefordring av 
informationsbrev och allmän kontakt med deltagarna.  Urvalet har skett genom frivilligt 
deltagande, där samtliga coacher som arbetar i projektet tillfrågats. Totalt valde tre personer att 
delta, varav två stycken är Dietister och en av dem är Sjukgymnast. 

 Information och förfrågan om deltagande har skett genom utskick av missivbrev till samtliga 
genom mejl. De tillfrågade har sedan fått lämna besked samt boka en tid genom mig eller min 
kontaktperson inom forskningsprojektet.  

4.4 Intervjufrågornas utformning 

Den kvalitativa metod som används i denna studie är inspirerad av berättelseforskning och 
innebär i det här fallet samtalsintervjuer där jag ber flera personer att berätta utifrån ett tema 
baserat på syftet av studien och en intervjuguide (bilaga 2).  

Jag har valt att genomföra strukturerade intervjuer på grund av att jag inte hade möjlighet att 
analysera en för stor mängd data. En stor mängd data är just vad en ostrukturerad intervju enligt 
Johansson (2005) kan medföra. Med en strukturerad intervju kan jag hålla mina frågor närmre 
syftet vilket bör medföra att jag får berättelser kopplade till min frågeställning utan att få allt för 
mycket extra intervjumaterial (bilaga 2). Utefter detta har jag utformat en intervjuguide med 
frågor relaterade till min huvudfråga för att få ett så relevant intervjumaterial som möjligt.  
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Innan intervjuerna genomfördes två stycken pilotintervjuer, detta för att kunna göra justeringar 
av intervjuguiden för att få så bra och givande intervjuer som möjligt.  

4.4.1 Undersökningens genomförande 

Genomförandet av intervjuerna tog cirka 45-60 minuter per person. Jag har använt mig av penna 
och papper samt inspelningsinstrument för att dokumentera intervjusamtalen. Intervjuerna har 
ägt rum på deltagarnas arbetsplats i ett mötesrum. Detta för att förenkla för deltagarna gällande 
tillgänglighet och för att de ska känna sig trygga. Jag använde mig av intervjuguiden (bilaga2) 
för att uppmuntra och styra intervjupersonernas berättande.  

Innan intervjun försäkrade jag mig om att intervjupersonen hade tagit del av missivbrevet, 
beskrev kort mitt syfte med studien samt gav utrymme för eventuella frågor. Efter intervjun 
frågade jag om de hade något mer de ville tillägga, frågade om det fanns intresse av att ta del av 
den färdiga uppsatsen samt gav utrymme för reflektion och tankar kring intervjun. Dessa 
moment i intervjusituationen är enligt Johansson (2005) viktiga för att ge intervjuprocessen en 
ram där en inledning och en uppföljning bör inkluderas.  

4.5 Etiska överväganden 

I missivet (bilaga 1) samt innan utförandet av intervjuerna informerades 
undersökningsdeltagarna om innebörden av deras deltagande. Detta enligt Vetenskapsrådets 
(2002) fyra krav vad gäller etiska principer i anslutning till forskning. Dessa principer har som 
mål att sätta normer för forskning och dess inblandade, som skydd vid konflikt för både deltagare 
och forskare. Syftet med principerna är att ge underlag för forskares eget ansvarstagande.  

Det första är informationskravet som syftar till att underrätta de som berörs av studien om sin rätt 
att avbryta sin medverkan då deltagandet är frivilligt, samt att de bör veta syftet med studien 
samt vilka villkor de har i sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har skett genom att det i 
missivbrevet finns kontaktinformation till de som är ansvariga för projektet, syftet med studien 
anges även och att data som samlas in endast kommer att användas i studiesyfte samt var detta 
kommer att publiceras.  

Det andra är samtyckeskravet som innebär att de som deltar i studien bör samtycka till sitt 
deltagande innan genomförandet av, i detta fall, intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det 
innebär även att deltagaren när som helst under studien kan välja att hoppa av, detta utan några 
påtryckningar eller negativ inverkan från min sida. Deltagarna som medverkar gör detta på egna 
villkor och bestämmer själva hur länge.    

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som har lovats och säkerhetsställt genom att namnen 
på deltagarna avkodas samt att intervjumaterialet inte är tillgänglig för någon annan än mig själv 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta genom att intervjumaterialet förvaras på ett sådant sätt som inte 
gör det tillgängligt för utomstående.  
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Det fjärde och sista kravet som Vetenskapsrådet tar upp är nyttjandekravet, det innebär att 
insamlad information om deltagarna i studien inte får användas till någonting annat än till 
forskningsändamål(Vetenskapsrådet, 2002) .   

4.5.1 Giltighet i relation till förståelse av berättelserna  

Berättelsen skapas i en specifik situation och kommer inte att vara sig exakt lik vid ett annat 
tillfälle och med andra personer inblandade (Johansson, 2005).  

Vad beträffar generalisering som Backman (2008) förklarar som hur säkra vi kan vara på att 
resultatet av studien kan gälla exempelvis en annan grupp människor, processer eller en hel 
population, kan slutsatsen dras att denna studie inte kan generaliseras. Detta då den är gjord på så 
få personer och kan därför inte svara för att en annan grupp har samma uppfattningar. Denna 
studie är inte ute efter att hitta endast en sanning, vilket enligt Cohen, Manion och Morrisson 
(2007) menar att en forskningsprocess är ute efter. Ett resultat av studien ska snarare presentera 
en mångfald av uppfattningar för att försöka beskriva ett fenomen eller uppfattningar kring det.  

Reliabiliteten i undersökningen kan enligt Bell (2006) försvagas när metodens syfte är att ta reda 
på människors uppfattningar, detta på grund av flera faktorer varav en att intervjupersonen 
upplevde en händelse nyligen eller för länge sedan vilket kan påverka uppfattningen.  Resultatet 
påverkas även av mig som intervjuare då jag tolkar det som framkommer i intervjun beträffande 
samtalet, texten och det inspelade materialet. Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (2006) är 
det viktigt att vara medveten om detta för att i så liten grad som möjligt låta egna åsikter påverka 
resultatet.   

4.6 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Efter utförandet av intervjuerna har jag utifrån nedskrivna anteckningar samt inspelningen 
transkriberat intervjun, jag har således skrivit av inspelningen i text. Jag har i min läsning av 
materialet inspirerats av den narrativa analysen och då läst och lyssnat på det insamlade 
materialet upprepade gånger för att tolka in mönster och teman i texten. Det är enligt Johansson 
(2005) viktigt att analysen av materialet sker med empati, försiktighet och med ett öppet sinne. 
Efter detta moment skriver jag ned mina reflektioner kring respektive intervjuperson. Jag tolkar i 
berättelserna fyra framträdande teman som är berättelse om samtalsledare, berättelse om 

dialogens påverkan, berättelse om dialogen med föräldrarna samt berättelse om familjernas 

hälsoförändringar. Dessa teman är relaterade till syftet med studien, efter detta granskar jag 
innehållet i berättelserna och sammanställer och presenterar mina tolkningar och stärker dem 
med intervjupersonernas citat. Intervjupersonerna har tilldelats figurerade namn.  
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5 Resultat 

Efter upprepad läsning av de transkriberade intervjuerna i form av tre berättelser tematiseras 
resultatet utifrån intervjumaterialet som redogör för berättelse om samtalsledare, berättelse om 

dialogens påverkan, berättelse om dialogen med föräldrarna samt berättelse om familjernas 

hälsoförändringar. Avslutningsvis sammanfattas resultatets samtliga teman.  

5.1 Berättelse om samtalsledare 

Lotta är legitimerad Dietist. Lotta har tidigare arbetat kliniskt som dietist med 
barnfetmabehandling under två år. Registrerades som doktorand år 2009 och började då arbeta i 
forskningsstudien, arbetar idag även som coach. De tidigare erfarenheter Lotta har av att påverka 
människors utveckling har hon fått genom sitt arbete med barnfetmabehandling.  

Lotta uttrycker upprepade gånger att hon tror på målet med studien och att deras insats som 
coacher kommer att minska andelen barn som blir överviktiga. Det är meningsfullt för henne att 
kunna träffa föräldrar till barn i så tidig ålder innan vanor hunnit fästa sig hos dem.  

Malin är utbildad Sjukgymnast. Hon har inte arbetat kliniskt utan arbetade som 
forskningsassistent under tre år efter examen, parallellt har hon även undervisat på 
sjukgymnastutbildningen. Nu är hon registrerad doktorand och arbetar idag även som coach i 
forskningsstudien.  De tidigare erfarenheter Malin har av att påverka människors utveckling har 
hon fått genom att arbeta med undervisningen på sjukgymnastutbildningen.  

Malin är oerfaren som coach och har inte arbetat inom projektet lika länge som Pia och Lotta. 
Hon har heller inte samma efterenhet som dem vad gäller att påverka andra människors 
utveckling. Hon tycker att det är roligt att få ta del av studien samtidigt som hon tycker att det är 
en utmaning och innebär flera olika svårigheter. 

Jätte kul men samtidigt en stor utmaning, det känns ganska hopplöst ibland också.      

(Malin) 

Känsla av meningsfullhet av att arbeta med studien är för Malin på två olika plan där det ena är 
för egen del då hon känner en egotripp av att vara coach, att hon känner sig duktig om familjerna 
skulle göra förändringar på grund av det hon sagt. På det andra planet handlar det om att bidra 
med kunskap till samhället och därigenom bidra till att människor mår bättre.  

Pia är legitimerad dietist. Pia har tidigare arbetat kliniskt som dietist med barnfetmabehandling 
under fyra år. Hon började arbeta i forskningsstudien år 2008, arbetar även som coach sedan ett 
och ett halvt år tillbaka. De tidigare erfarenheterna Pia har av att påverka människors utveckling 
har hon fått genom sitt arbete med barnfetmabehandling. 

Hon tror att hennes roll som coach är väldigt viktig och att det är ett sätt som kommer bidra till 
att påverka utvecklingen positivt.  
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5.2 Berättelse om dialogens påverkan 

Empati uppfattas som väldigt viktigt och avgörande för dialogen. Empati benämns som 
förståelse för andras situationer och att kunna sätta sig in i andra personers liv. Det kan betyda att 
man måste utgå från livet och de hinder som finns i vardagen. Pia berättar att i kontakt med 
familjerna är det viktigt att markera att de som föräldrar har ett ansvar och att vissa beteenden 
inte stämmer överens med vad intervjupersonerna i studien vill förmedla.  

Måste visa empati och markera att det här är jättesvårt med det är din roll som 

förälder, att det här är ditt ansvar. (Pia) 

 

Båda föräldrarna jobbar, ska få allt att fungera. Sådana saker som jag relaterar 

till, en sak att prata om det men inte lika lätt att få till det, praktiska hinder. 

Andra saker som gör att man inte orkar. (Lotta) 

 

Vikten av empatin i relation till dialogen ifrågasätts av Malin då hon inte vill hamna i en 
klemande roll. Svårigheter kring empati kan handla om att Malin har svårt för att sätta sig in i 
familjernas situationer på grund av att hon har så skilda åsikter samt lever ett annorlunda liv. Pia 
och Lotta kan relatera till hur det är att vara förälder eller till en familjesituation i stort.  De 
coacher som har liknande livssituationer som familjerna har lättare att känna empati för dem. 

Jag har aldrig varit överviktigt eller sådär själv och då är det svårt att veta. Tror 

att det ligger mycket psykologi bakom och att det beror på olika saker. Jag kan 

visst känna frustration, svårt att sätta mig in i situationen, jag har inga barn svårt 

att sätta mig in i det. (Malin) 

Då jag själv är förälder kan jag relatera till en familjesituation. Jag tänker på 

empati det tror jag är viktigt. (Lotta) 

 

Malin berättar att de roller hon antar är mesig, jobbig och lyhörd. Genom Pias berättelse 
framkom att hon antog roller som ledande, guidande och bollplank. Genom Lottas berättelse 
framkom att hon främst såg sig själv som stöttande och lyhörd, hon tog även upp sin empatiska 
roll i samtalen. Dessa roller varierar dock i styrka och typ beroende av att familjerna är olika 
samt beroende av yrkeserfarenhet. Vissa av rollerna är de mindra nöjda med och vill försöka 
förändra och förbättra. Det framkommer att de gärna undviker att agera kontrollanter, detta då 
målet är att föräldrarnas egen vilja ska leda till förändring.  
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 […] min roll blir lite att hålla mig tillbaka. Att de själva hör sig säga att ja det 

här är viktigt för oss. (Malin) 

Uppfattar att jag är mest lyssnande men tycker att jag är rätt fram. Men jag har 

ingen bild av hur jag är under samtalen ännu, men jag tror att jag är lite för 

mesig och inte brukar gå in på de djupa vattnen.(Malin) 

Det är väldigt olika och beror på hur de tar mig liksom, den första familjen var 

lite kyliga tycker jag och det kändes inte så kul, jag påverkas av dem och de 

påverkas säkert av mig.(Malin) 

Grundinställningen är stödjande, kan stötta dem och känna igen sig.(Lotta) 

Tekniken är viktigt hur man närmar sig ett område de själva inte är så 

intresserade av. Öppna frågor, låta dem styra samtalet och påverka det men att 

det är jag som styr in dem. (Lotta) 

Beroende på hur familjen är, om den är väldigt hjälpsökande blir man mer 

ledande och guidande, där det finns mycket att jobba med. I andra familjer där 

det inte finns något fel eller vad man ska säga blir man mer ett bollplank.(Pia)  

 

Ur berättelserna framkommer att Lotta och Pia inte har fått någon kritik av familjerna. Lotta tar 
upp ett exempel där Malin fått kritik i samband med ett samtal. Detta framkommer även i Malins 
berättelse, där ett samtal som blev jobbigt tas upp men inte vid den direkta frågan om hon fått 
någon kritik. De kommer in på lite olika spår vad gäller ämnet. Där Malin och Pia berättar hur de 
skulle gå till väga om de fick kritik och Lotta varför hon tror att hon inte fått någon.  

Men en av de andra coacherna hade fått det då en av föräldrarna gått ut ur 

rummet. De kanske inte nämner kritiken om de har någon, båda parter måna om 

relationen.(Lotta) 

[…]jag måste ställa frågor om det här, märkte att det var ett känsligt ämne, tror 

att jag gick lite för långt[…] (Malin) 

Jag skulle tycka att det var jätte jobbigt om det var kritik. Beror lite på om det är 

sakfrågor det kan jag ta, men om det skulle vara något riktat mot mig så skulle 

jag tycka det var jobbigt. Jag skulle nog prata med Lotta och Pia då och försöka 

få deras syn på det hela. (Malin) 

Den får jag såklart ta med mig, om jag glömt eller sagt något får man be om 

ursäkt eller backa. Och har man ett litet missförstånd är det viktigt att man reder 

ut det. (Pia) 
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Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur det är att befinna sig i familjernas hem i relation 
till utsatthet. Det framkommer även berättelser om händelser i hemmet som inte upplevs som 
ideala i relation till vad intervjupersonerna försöker att förmedla.  Maktrelationen mellan 
intervjupersonerna och familjerna uppfattas på olika sätt. Hos Lotta och Pia fanns det en 
uppfattning av att som coach befinna sig i en maktposition och att det är viktigt att inte 
missbruka denna genom att vara kontrollerande eller kritisk. Malin berättade att hennes 
uppfattning var att det är föräldrarna som sitter på makten och inte tvärt om.  

[…]det beror på vad det är, serverar de godis när jag är där är det inget jag 

påpekar, det tror jag är en förutsättning för att det ska bli ett bra samspel, att jag 

inte kommer som någon kontrollant i hemmet.(Pia) 

Men det är en speciell situation och ta del av hur det faktiskt ser ut, lite känslig 

situation, viktigt att man inte utnyttjar den utsattheten, vet inte om de själva 

känner det, men det är en lite stressig situation för dem. Inte helt harmoniskt, 

mamman kanske skämdes för att pappan gav pojken en klubba. Jag har varit 

försiktig utan tar kanske upp det nästa gång för att det inte ska kännas 

kritiserande. (Lotta) 

Det är nästan tvärt om man känner sig ganska maktlös, de är dem som har 

makten att förändra. (Malin) 

 

Samtliga av intervjupersonerna uppfattar att det är viktigt att få handledning och stöd från 
varandra. Detta för att kunna ta del av varandras erfarenheter och tillsammans kunna lösa 
problem eller besvara frågor som kommer upp i samband med samtalen. Reflektion benämns 
som en viktig del av samtalet, för både coacher och föräldrar. Intervjupersonerna uttrycker att de 
för anteckningar under och efter samtalen samt att de spelar in dem. Detta hjälper dem att se 
självkritiskt på sin insats och reflekterar över saker de sagt eller hur de agerat.  

Det händer mycket och man behöver reflektera över vad man själv har sagt. Det 

är mycket intryck när man kommer hem till någon annan. (Malin) 

[…]men vi gör anteckningar och efter samtalet brukar jag komma på saker och 

då brukar jag skriva lite kom ihåg om det är något jag kunde formulerat 

annorlunda, eller blir tillfälle att ta upp igen[…] (Pia) 

Det är en lärandeprocess att hålla dessa samtal. (Lotta) 
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5.2.1 Sammanfattning och tolkning  

Empati tolkas i berättelserna som viktigt och avgörande för en bra dialog, vikten ifrågasätts dock 
något av Malin men jag tolkar det som att hon förväxlar empati med sympati. Intervjupersonerna 
antar olika roller i samtalen beroende av hur föräldrarna är och på yrkeserfarenhet. Makt berättas 
som något intervjupersonerna har och de försöker att inte använda den på fel sätt, en av 
deltagarna uttrycker en känsla av maktlöshet och att det istället är föräldrarna som har makten, 
vilket tyder på osäkerhet. Handledning framkommer som något alla intervjupersonerna 
uppskattar och har utbyte av. Reflektion är något samtliga intervjupersoner använder sig av i 
samband med samtalen, för att utvecklas i sina roller som coacher.  

5.3 Berättelse om dialogen med föräldrarna 

Intervjupersonerna uppfattar olika typer av svårigheter i relation till samtalen. Intervjupersonerna 
ser svårigheter i att ta upp vissa ämnen och att få föräldrarna lika aktiva i samtalen, ofta är 
mamman med på det hela men inte pappan. Pia med mest erfarenhet av coachingen ser 
svårigheter i större aspekt gällande faktorer som är avgörande för studiens resultat. Malin med 
mindre erfarenhet ser svårigheter i tystnaden som kan uppstå i samtalen, att hanterar känsliga 
ämnen, att se bortom egna åsikter och att ge råd i ämnen man inte har så mycket kunskap kring. 

Någon pappa som är lite svår, kanske inte pratar så mycket, nej det som varit 

svårast det har varit en pappa som inte pratat så mycket, då var det väll mina 

brister som coach kom fram då jag behövde lirka ut saker ur honom. Det är väll 

övning det också. Alla familjer träffar jag inte med båda föräldrarna det tror jag 

kan vara brister i studien som helhet. Då jag tror att de är bra om båda kan delta 

så mycket som möjligt. (Pia) 

De flesta samtalen funkar bra, det blir en dialog, men ibland tar föräldrarna över, 

är ganska pratsam. Det kan vara svårt att avbryta för att komma vidare. Det kan 

vara en svårighet.(Lotta) 

Svårt att hålla sig från en massa råd och säga saker som jag tycker att de borde 

veta. (Malin) 

Någonting som är ganska svårt är att lägga undan sina förutfattade meningar lite 

grann. Det är något jag är medveten om men det är svårt. (Malin) 

 

Samtalen blir olika beroende på yrkesbakgrund, det som berättas av samtliga intervjupersoner är 
dock att de ska utgå från vad föräldrarna tycker är viktigt och intressant att prata om för att ge 
insikt och skapa vilja till förändring. Det framkommer att det anses viktigt med kontinuitet samt 
att ge utrymme för reflektion. 
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Inför det flesta samtalen brukar jag gå igenom hur det ser ut just nu, och påtala 

vilka områden familjen kan jobba på om det vill. Så jag uppmärksammar 

beteenden eller saker som inte är det bästa eller vad man ska säga, men sen är 

det familjen som väljer om de vill jobba med området eller inte.(Pia) 

De styrs lite med samtalen utgår från vad de tycker är intressant och vad som 

känns aktuellt för dem. De har mycket frågor och mellan gångerna har de tid att 

reflektera själva och sinsemellan om vad som tagits upp under samtalen.(Lotta) 

Viktigt att de hör sig själva säga att man bryr sig och har man den insikten kan de 

hitta kunskap själva. (Malin) 

Det ju viktigt att vi fokuserar på det som dem vill prata om. (Pia) 

Intervjupersonerna uppfattar att Motiverande samtalsteknik är bra att använda sig av ur flera 
aspekter i samtalen. Samtliga uttrycker att de gärna vill bli bättre och få mer kunskap kring 
samtalsmetoden.   

 […]jag tror väldigt mycket på MI tekniken, sen är man ju mer eller mindra bra 

på att använda sig av den. (Malin) 

Samtidigt tycker jag att det är skönt att använda MI för att man ber om lov och 

det är det som är så skönt att ha en samtalsmetodik att man inte bara rabblar upp 

råd utan stämma av hur de här råden, vad som har hänt med råden. (Pia) 

Ofta är båda föräldrarna samt ett eller flera barn i familjerna med vid samtalen då de utförs 
hemma hos dem. Att barnen är med vid samtalen uppfattas lite olika av coacherna. 
Intervjupersonerna berättar även om sin relation till familjerna samt om samspelet dem emellan, 
gemensamt är att det ter sig olika beroende på familjen. Två av intervjupersonerna tycker att 
samspelet mellan dem och de flesta familjerna är lättsamt och trevligt, detta tror de beror på att 
föräldrarna själva har valt att vara med i studien.  

Jag tror det är ganska viktigt att uppmärksamma barnen, bekräfta, det är en 

relation, man vill få en relation till familjen. Gör man inte det så fångar de ens 

uppmärksamhet. De är inte med i samtalen men där och påverkar 

samtalen.(Lotta) 

[…]väldigt svårt för alla samtal jag har haft har barnet eller syskonet också varit 

med. Det blir rörigt det händer saker som gör att man blir och avbruten.(Malin) 

Det är väldigt olika och beror på hur dem tar mig liksom, den första familjen var 

lite kyliga tycker jag och det kändes inte så kul, jag påverkas av dem och de 
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påverkas säkert av mig. Det är väldigt olika, vissa är ju hur gulliga som helst. 

(Malin) 

Lite olika i olika i familjer men att de är fantastiska att jobba med. Har 

behandlingsfamilj att jämföra med, då har man en helt annan bakgrund och det 

här känns mer hoppfullt och de är väldigt intresserade.(Pia) 

5.3.1 Sammanfattning och tolkning 

Det är mycket i relation till samtalen som uppfattas som svårt, Malin uppfattar fler svårigheter än 
de andra. Samspelet uppfattas som bra och trevligt för det mesta men att det ser olika ut i olika 
familjer samt att det påverkas av familjens bemötande och behov. Familjers vilja uppfattas 
tvetydigt av Malin då de ofta serverar exempelvis fikabröd till barnen. Samtalsmetodiken 
coacherna använder sig av benämns mycket och anses vara ett bra hjälpmedel i dialogen. Men 
samtliga intervjupersoner nämner att de vill få ökade färdigheter inom metodiken samt att den 
ibland är svår att följa. Dialogen görs meningsfull för föräldrarna genom att den utgår från deras 
intressen, frågor, funderingar och ämnen de tycker är aktuella.  

5.4 Berättelse om familjens hälsoförändringar 

Intervjupersonerna berättar att de tror att de familjer som är med i studien är motiverade då de 
själva har ställt upp på att medverka, dock finns det vissa meningsskiljaktigheter mellan 
coacherna här. Detta då Malin berättar att vissa familjer inte är så motiverade. Många av 
föräldrarna har själva haft problem med fetma eller övervikt och vill inte att deras barn ska 
hamna i samma situation.  

Jag tycker att det är väldigt olika vissa väldigt insatta och motiverade från 

början, andra inte funderat på vad det innebär. Vid första samtalet förstår de att 

Vi måste göra något själva och faktiskt inte bara ta en massa prover.(Malin) 

Föräldrarna är positivt inställda förstås, annars skulle de inte vara med, på 

grund av egen övervikt kan de relatera till problemet då de inte vill överföra det 

på sina barn. (Lotta) 

 

 Coacherna stämmer av förändringar och vilja till dem dels vid samtalen och genom de enkäter 
som föräldrarna fyller i med jämna mellanrum. Den naturliga förändringen som sker med 
småbarn benämns även av coacherna som en faktor att ta hänsyn till då en del saker då sker av 
sig självt. Intervjupersonerna berättar om deras olika erfarenheter kring föräldrarnas 
hälsoförändringar, Pia menar på att vissa familjer gör förändringar från första samtalet medans 
andra ifrågasätter. Lotta och Pia som har haft flest samtal uppfattar att det skett en förändring och 
att de påverkat de familjer de träffar på något plan. Svårigheten är dock hur familjerna ska 
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praktisera den kunskap de utvunnit genom samtalen, då kunskapsbrist ofta inte ses som 
problemet utan att det finns ett gap mellan kunskap och handling. Det krävs även att föräldrarna 
själva ser det som ett problem för att det ska ske någon förändring. 

[…]det är bara en familj jag varit på återbesök hos. Men de hade inte tänkt så 

mycket eller gjort några förändringar. Men jag tänker mycket kring MI tekniken 

för att lyfta fram det som är bra och vad förändringen gett dem.(Malin) 

 […] man måste inte göra allt samtidigt, ofta finns det något de vill och kan 

förändra.(Lotta) 

 Inför det flesta samtalen brukar jag gå igenom hur det ser ut just nu, och påtala 

vilka områden familjen kan jobba på om det vill. Så jag uppmärksammar 

beteenden eller saker som inte är det bästa eller vad man ska säga men sen är det 

familjen som väljer om de vill jobba med området eller inte.(Pia) 

[…]vissa köper ju rakt av och gör bara förändringarna, exempelvis låt säga att 

jag rekommenderar nyckelhålsmärkta produkter, då har vissa familjer bytt ut det 

helt och hållet. Mer motstånd i andra familjer.(Pia) 

Intervjupersonerna uppfattar att de bekräftar föräldrarnas framsteg och förändringar. Detta 
genom att påtala att något de säger är viktigt eller genom att lyfta fram små framsteg och påvisa 
vad de redan lyckats med och att de kan mer.  

[…]att jag uppmärksammar det som de gör bra och ser deras förändringar, det 

tror jag är väldigt viktigt.(Pia) 

Försöker få dem att tycka att de själva har gjort något bra. Försöker få dem att se 

att de åstadkommit någonting. Och det kan ju vara vid det första samtalet också, 

nej jag tränar ingenting, men jag cyklar ju till jobbet, ja men du ser det är ju jätte 

bra.(Malin)  

Ibland kanske de inte kommit till handling men berättar hur de tänker. När man 

märker det gäller det också att bekräfta det, bara det är ju också 

någonting.(Lotta)  

Synen på framtiden är både hoppfull och mindre hoppfull, Lotta är övertygad om att det kommer 
att bli skillnader i familjernas vanor och barnens vikt samtidigt som hon berättar att det känns 
overkligt att hon ska träffa dem i sex år. Malin tror att det är väldigt svårt att påverka familjerna 
då behandling av fetma är så pass svårt och det i princip bara hjälper med operation. Pia tror att 
studien kommer att ha effekt men inte på föräldrarnas vikt.  
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Jätte hemskt att säga, jag måste ju tro på det här. Men jag tror det är svårt. 

Hoppas att det inte påverkar mitt arbete jag tror inte att de uppfattar att jag inte 

tror på dem utan att de uppfattar att jag tror på dem.(Malin) 

Helt övertygad om att det kommer bli skillnad i vanorna och i vikten hos de här 

barnen. Just för att vi håller på så länge.(Lotta) 

Jag hoppas att vi kan ge dem verktyg de faktiskt kan plocka fram angående hur de 

ska tänka i framtida situationer när barnen blir äldre.(Pia) 

 

5.4.1 Sammanfattning och tolkning 

Motivationen hos föräldrarna uppfattas som hög, på grund av att de själva valt att ta del av 
studien samt att de inte vill överföra sina dåliga vanor på barnen. Motivationen uppfattas dock 
inte lika hög av intervjupersonen som inte haft så många samtal ännu. Samma sak gäller för 
berättelser om förändringar familjerna gjort, där två av coacherna uppfattar förändringar på alla 
plan samtidigt som den person som inte haft så många samtal ännu inte uppfattat några 
förändringar. Det ses som viktigt att föräldrarna själva får arbeta mot en förändring för att de inte 
ska bli för beroende av coacherna, utan känna att de själva är kapabla att göra förändringarna. 
Familjerna som får coaching är relativt medvetna och besitter en hel del kunskaper med det är 
den teoretiska biten som är hindret mot förändring, det finns således ett gap mellan kunskap och 
handling. Bekräftelse är något som anses viktigt av intervjupersonerna när det skett en förändring 
eller om föräldrarna gjort något annat positivt, detta sker genom att påtala det positiva. 
Berättelserna om framtidsutsikterna för familjerna och effekten av projektet skildrar både 
hoppfulla och mindra hoppfulla synsätt, där Malins är det minst hoppfulla.  

5.5 Resultatsammanfattning och tolkning 

Berättelsernas övergripande resultat handlar om samtalsledarna, dialogens påverkan och om 
dialogen med föräldrarna samt berättelse om familjernas hälsoförändringar.  

Berättelsens resultat om dialogens påverkan underbyggs med att empati framkom, av 
intervjupersonerna, som viktigt och avgörande för att skapa en bra och givande dialog. Vikten 
ifrågasätts dock något av en av deltagarna, troligtvis för att hon förväxlar empati med sympati.  

Intervjupersonerna antar olika roller i samtalen, dessa är beroende av hur föräldrarna är och 
anpassas efter hur mycket frågor de har eller hur mycket föräldrarna själva pratar. Rollerna 
intervjupersonerna antar är även beroende av yrkeserfarenhet.  

Intervjupersonerna uppfattar att de har en maktposition i förhållande till familjerna och de 
försöker att inte använda det på fel sätt. En av deltagarna uttrycker dock en känsla av maktlöshet 
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och att det istället är föräldrarna som har makten, då det är dem som själva måste göra en 
förändring. Detta tyder på osäkerhet.  

Handledning tolkas som något alla intervjupersonerna uppskattar och har utbyte av, detta för att 
ta del av varandras erfarenheter och få råd och hjälp i svåra situationer. Reflektion är något 
samtliga intervjupersoner använder sig av i samband med samtalen, de är självkritiska och 
reflekterar över sina insatser för att utvecklas i sina roller som coacher.  

Berättelsernas resultat angående dialogens påverkan innefattade många olika svårigheter, en av 
intervjupersonerna uppfattar flera svårigheter än de andra. Samspelet mellan familj och coach 
uppfattas som bra och trevligt för det mesta men att det ser olika ut i olika familjer. I Malins fall 
påverkas samspelet av familjens bemötande, vilket kan bero på osäkerhet.  

Familjers vilja till förändring kan uppfattas tvetydigt då de ofta serverar exempelvis fikabröd till 
barnen.  

Samtalsmetodiken coacherna använder sig av benämns mycket och anses vara ett bra hjälpmedel 
i dialogen. Dialogen görs meningsfull för föräldrarna genom att den utgår från deras intressen, 
frågor, funderingar och ämnen de tycker är aktuella.  

Genom berättelsernas resultat tolkas motivationen till hälsoförändring hos föräldrarna som hög 
av två intervjupersoner, detta till stor del på grund av att de själva valt att ta del av studien samt 
att de inte vill överföra sina dåliga vanor på barnen. Motivationen hos föräldrarna tolkas inte lika 
hög av intervjupersonen som inte haft så många samtal ännu.  

Vad gäller uppfattningen av hälsoförändringar familjerna gjort, uppfattar två av coacherna att 
förändringar skett på alla plan, sömn, kost och fysisk aktivitet. Intervjupersonen som inte haft så 
många samtal upplever dock inga förändringar hos familjerna ännu. Det ses som viktigt att 
föräldrarna själva får arbeta mot en förändring för att de inte ska bli för beroende av coacherna, 
utan känna att de själva är kapabla till det. Familjerna som får coaching är relativt medvetna och 
besitter en hel del kunskaper, det är den teoretiska biten som är hindret mot förändring, det finns 
således ett gap mellan kunskap och handling.  

Att visa bekräftelse är något som anses viktigt av intervjupersonerna när det skett en förändring 
eller om föräldrarna gjort något annat positivt, detta sker genom att påtala det positiva.  

Det finns två uppfattningar på framtidsutsikterna för familjerna och effekten av projektet, där den 
ena är väldigt hoppfull och den andra mindre hoppfull.  
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6 Analys av det empiriska materialet  

Här tolkas resultatet ur ett teoretiskt perspektiv som presenteras i bakgrunden, utifrån studiens 
frågeställningar: Hur uppfattar coacherna sitt arbete med interventionen? Hur uppfattar 

coacherna familjerna i interventionen? 

6.1 Analys av hur coacherna uppfattar sitt arbete med interventionen 

I arbetet som coach tas flera olika svårigheter upp, främst till följd av tidigare erfarenhet. Detta 
gäller en av deltagarna som är den person som uttrycker en mängd olika svårigheter i relation till 
sitt arbete som coach inom forskningsstudien. Benner (1993) anser att en person som befinner 
sig inom den första kategorin i kompetensutvecklingen, novisen, saknar erfarenhet gällande de 
situationer denne kommer att möta i arbetslivet. Då personen i studien inte arbetet kliniskt har 
denne ingen tidigare erfarenhet av att praktisera den kunskap som erhållits genom studier. Enligt 
Kennedy-Olsson (1995) är det viktigt med en struktur att följa i sitt arbete för att känna trygghet. 
I forskningsprojektet används en samtalsmetodik som erhåller en struktur för samtalsledarna. 
Kennedy-Olsson nämner även att det är viktigt med stimulas från omgivningen i 
kompetensutvecklingen, detta för att utvecklingen inte ska avstanna eller bli ointressant för 
novisen. I resultatet framgår att det förekommer både handledning samt att det finns en struktur 
att arbeta efter, trots detta verkar intervjupersonen känna sig riktigt trygg i sin yrkesroll.  

Detta skulle kunna bero på att hennes känsla av sammanhang inte är starkt, hon hävdar att hon 
ser meningsfullhet i att arbeta med projektet, vad gäller hanterbarhet och begriplighet kan det 
finnas en svaghet. Dessutom nämner hon att det känns hopplöst vilket talar emot det hon säger 
om meningsfullhet. Således har denna person ett svagt KASAM vad gäller arbete och sin 
yrkesroll som coach. Detta till skillnad från de andra intervjupersonerna som är hoppfulla och 
övertygade i relation till studien. Dessa uppfattningar tyder på ett högt KASAM då de har svårt 
att formulera svårigheter. Med ett högt KASAM kan man enligt Antonovsky (2005)  lättare 
handskas med motgångar i livet, de blir således hanterbara och begripliga för att dessa två 
personer. Därför att de har mer erfarenhet kring samtalen, dels för att de har haft väldigt många 
samtal och kommit längre i processen, men även för att de har arbetet kliniskt tidigare i mötet 
med människor med liknande problem.  

Resultaten av studien kan möjligtvis komma att påverkas av de olika nivåerna av erfarenhet hos 
coacherna. Att föra dessa samtal som novis respektive expert blir utifrån resultatet av 
intervjuerna ganska olika. För att motverka detta krävs det utifrån Kennedy-Olsson (1995) 
mycket handledning och stimulans från omgivningen, för att en novis ska utvecklas mot expert. 
Det krävs även en medvetenhet kring de skillnader som finns i uppfattningarna kring projektet, 
för att kunna ta ställning till hur detta kan påverka resultatet samt hur omfattande handledningen 
bör vara. Samtalen kan även påverkas av vilken yrkesbakgrund intervjupersonerna har, detta då 
deras utbildning gör det lättare att fokusera på det ämne som ligger dem närmast. Följden kan då 
bli att vissa familjer får samtal mer fokuserade på kosten och andra på den fysiska aktiviteten. 
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Detta skulle eventuellt innebära att familjer inte får samma förutsättningar och att det då inte går 
att jämföra resultaten på grund av att de inte fått samma fokus.  

Då intervjupersonerna uppfattar att samtalen ska utgå från vad föräldrarna tycker är intressant 
och aktuellt samt att de inte vill agera alltför stöttande eller kontrollerande är tecken på att de 
enligt Ohlson (2009) arbetar för att föräldrarna ska utveckla en inre motivation. Samtidigt läggs 
inte så mycket fokus på vikten av insikt i samtalen, som enligt Brattberg (2005) är följden av 
självreflektion. Författaren menar att man genom självreflektion når insikt och därigenom 
kunskap som i sin tur leder till ett handlande. I relation till kunskap och reflektion nämns insikt 
endast en gång av en av intervjupersonerna. Samtidigt uppfattas en lucka mellan kunskap och 
handling vilket då kan bero på att det finns för lite fokus på att leda föräldrarna till insikt och att 
handling i många fall uteblir. Enligt Arborelius (2000) har tidigare studier visat att det kan finnas 
sådana luckor och att kunskap inte alltid leder till handling när det kommer till livsstilsfrågor, då 
människors beteenden påverkas av olika faktorer.  

6.2 Analys av hur coacherna uppfattar familjerna i interventionen 

Familjerna uppfattas både som motiverade och omotiverade. Samtliga intervjupersoner uppfattar 
att föräldrarna är motiverade ur en aspekt, att öka chansen för en minskad uppkomst av övervikt 
och fetma hos sina barn. Detta står för en inre motivation, som Ohlson (2009) beskriver som en 
strävan efter något som inte är påverkat av yttre faktorer.   

En av coacherna nämner att hon inte ser kunskapsbrist som något hinder mot förändring, utan att 
de familjer som är med i studien är ganska medvetna. Empatin anses som avgörande för att det 
ska bli en bra dialog  

En intervjuperson jämför sig själv med familjerna i studien i fråga om syn på träning och 
familjesituation. Empati uttrycks som viktigt av intervjupersonerna men hos en av dem 
ifrågasätts dess betydelse för samtalet och relationen mellan samtalsledaren och familjen. Detta 
då denne tror att vara empatisk också kan leda till att bli klemande. Enligt Brattberg är empati en 
av grundpelarna inom vården och betydelsefull för relationen mellan samtalsledare och klient. 
Brist på empati kan vara en av anledningarna till att en av coacherna uppfattar svårigheter i 
relation till samtalen, denne bör utifrån litteraturen få mer inblick i vikten av empati.  

Coacherna nämner inget kring förändringar utanför de som sker i handling. Det är enligt 
pedagogiken inte meningen att se förändringar i beteende som det enda resultatet. Enligt Ohlson 
(2009) sker förändring genom process och det är först när en individ känner sig redo och har 
motivationen som de själva kan ta steget mot en förändring. Det gäller således att ha förståelse 
för en individs situation och inte jämföra den med sin egen och ha detta som referensram. Då 
familjerna troligtvis har en helt annorlunda verklighetssyn än coacherna. Det är således viktigt att 
vara empatisk i sin roll som samtalsledare för att ha förståelse för processen de går igenom.  
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Intervjupersonerna har fokus på den samtalstekniken som används i samtalen. För att 
komplettera den och få en mer pedagogisk synvinkel på studien i stort skulle det eventuellt vara 
användbart att använda sig av KASAM. Detta för att ge både familjerna och coacherna en 
breddad aspekt på påverkansprocessen. Genom att arbeta utifrån att stärka känsla av 
sammanhang hos såväl coacher och familjer skulle eventuellt en känsla av sammanhang bli 
starkare och båda parter ha lättare att hantera svåra situationer och förändring i handling.  

De svårigheter och tvivel som uppfattas i samband med samtalen är typiska för individer som 
arbetar med prevention.  Arborelius (2000) menar att tidigare studier som gjorts på individer som 
arbetar med att förändra människors beteenden ser kritiskt på sin förmåga att påverka sina 
klienter eller patienter. Detta beror enligt Arborelius på att individerna inte har någon pedagogisk 
utbildning, vilket stärker behovet av implementering av KASAM eller annan teori som en 
förstärkning av det pedagogiska tänkandet hos coacherna.   

7 Diskussion 

I detta kapitel presenteras syftet med studien samt ett övergripande resultat. Här diskuteras även 
resultatet av studien samt hinder och svagheter i utförandet av den.  

7.1 Syfte att besvara 

Denna studie syftar till att undersöka coachers berättelser om uppfattningar kring vad samtal för 
att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma innebär.  

7.2 Övergripande resultat 

Genom berättelserna har framkommit att det för en person utan tidigare erfarenhet inom området 
uppfattar många svårigheter i att hålla samtal som coach. Vilket kan betyda att man är osäker i 
sin roll, inte uppfattar föräldrarna som motiverade, refererar mycket till sig själv i förhållande till 
familjerna, har svårt att känna empati för dem samt inte ser hoppfullt på studiens effekt. Att 
arbeta som erfaren coach innebär att man uppfattar studiens deltagare som mer motiverade, 
medvetna, kapabla till förändring samt ser empati som väldigt betydelsefullt för samtalen och ser 
hoppfullt på studiens effekt. Resultatet visar att uppfattningar kring vad samtal för att förebygga 
uppkomsten av övervikt och fetma innebär, kan vara beroende av den erfarenhet coachen har. 
Dock finns det uppfattningar som stämmer överens alla coacher emellan, gällande exempelvis 
vikten av reflektion, handledning och samtalsmetodik i förhållande till samtalen.  

7.3 Resultat- och metoddiskussion 

Värt att beakta är studiens deltagare ur Benners (1993) teoretiska perspektiv angående vikten av 
erfarenhet i relation till utfallet av forskningsstudien. Där skillnaderna i erfarenheter eventuellt 
kan påverka samtalen och i sin tur det slutgiltiga resultatet och effekten av forskningsstudien 
coacherna arbetar inom.  
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Skillnad av erfarenheter mellan intervjudeltagarna bör även diskuteras i relation till min studie. 
Detta då fokus hamnar på just skillnader av erfarenhet, detta skulle eventuellt kunna innebära att 
andra viktiga aspekter ur resultatet inte lyfts fram lika mycket. Samtidigt är det en intressant och 
betydelsefull sak att ta upp. Det man kan fråga sig är om professionaliteten behövs för att lyckas 
med interventionen. Det kan vara så att de coacherna med mer erfarenhet och därigenom mer 
professionalitet åstadkommer en mycket större påverkan till förändring än vad de coacher som 
inte har samma erfarenhet gör. Samtidigt kanske det inte spelar någon roll vilken erfarenhet 
coacherna har i relation till förändringar i hälsobeteenden hos familjerna. De coacher med 
mindre erfarenhet kommer förhoppningsvis att utvecklas och få mer erfarenhet med tiden de 
arbetar i projektet. Faktum är ju faktiskt att den intervjuperson som har minst erfarenhet endast 
har haft ett fåtal samtal hittills och kommer förmodligen att utvecklas i takt med samtalen. Vilket 
eventuellt de två andra intervjupersonerna har haft tid att utveckla, då de haft väldigt många 
samtal i jämförelse.  

Jag har valt att inte fördjupa mig i samtalsmetodiken som intervjupersonerna använder sig av då 
denna känns irrelevant ur en pedagogisk synvinkel. Deltagarna nämner den upprepade gånger 
trots att mina intervjufrågor inte berör detta ämne. Vilket ändå visar att det är betydelsefullt för 
dem i sitt arbete. De utgår från denna samtalsmetodik i samtalen och följer de strukturer som 
metodiken förespråkar, Kennedy-Olsson (1995) menar att novisen behöver regler eller strukturer 
i sitt arbete för att känna sig trygg i sina handlingar. Utifrån detta är ingen av coacherna ännu 
experter då samtliga använder sig av metoden. Samtalsmetodiken finns som en grund för arbetet 
inom studien och bör följas för kontinuitet i samtalen.  

 Resultatet hade eventuellt varit mer jämförbart coacherna emellan om jag valt att intervjua en 
till, som heller inte har någon lång erfarenhet som coach. Det hade varit intressant att se om 
dennes brist på erfarenhet hade gett liknande berättelser av uppfattningar som den 
intervjupersonen som deltog. Anledningen till att jag inte intervjuade en person till var på grund 
av tidsbrist då det skulle medföra mer arbete med transkribering.  

Ett hinder i mitt utförande av intervjuerna var att jag omformulerade några av frågorna i 
intervjuguiden under själva intervjun, detta trots två pilotintervjuer. Anledningen till detta var att 
jag ansåg att intervjupersonen redan besvarat den fråga jag skulle ställa genom en annan fråga. 
Detta gjorde att intervjupersonerna inte fick exakt samma frågor vilket ledde till att jag inte fick 
svar på vissa och inte kunde jämföra svaren av dessa. Trots detta tycker jag att jag fått ut väldigt 
givande berättelser som har besvarat syftet med studien. Det underlättade att intervjupersonerna 
var kompetenta inom sitt område, hade mycket att berätta och var väl insatta i studien.  

Då studien jag utfört har en narrativ ansats med inspiration från berättelseforskning är resultatet 
inte generaliserbart på andra grupper av befolkningen. Detta då för få undersökningsdeltagare 
använts och för att jag använt mig av en kvalitativ ansats där syftet enligt Backman (2008) inte är 
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att kunna generalisera resultatet. Det är istället att studera hur en individ tolkar och uppfattar den 
omgivande verkligheten istället för att fastställa och verifiera ett antagande.  

7.4 Förslag till vidare undersökning 

Jag tycker att det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning på de familjer som 
medverkar i forskningsstudien. Detta för att få ta del av uppfattningar av samma samtal fast från 
deras synvinkel. Genom detta ta reda på hur de uppfattar coacherna, meningsfullheten med 
samtalen, hälsoförändringar samt uppfattningar kring framtiden gällande deras barns hälsa.  
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Bilaga 1 

 

Stockholm                                    2011-04-17 

 

Information till dig som är coach inom forskningsprojektet ”XXX XXX” 

Anledningen till att jag valt att kontakta dig för intervju är för att jag skulle vilja ta reda på hur 
du som yrkesperson uppfattar dina samtal med familjerna i studien. Jag avser att undersöka hur 
yrkespersoner som arbetar med interventioner uppfattar påverkan och lärandeprocesser i relation 
till pedagogisk dialog. Syftet med min studie är att undersöka hur ni som coacher uppfattar 
samtalen utifrån er påverkan gällande livsstil samt förebyggandet av övervikt och fetma hos 
familjerna. Jag är en student från det Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle som 
ska skriva C-uppsats med pedagogik som inriktning.  

Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta den. Ditt samtycke 
krävs inför genomförandet av intervjun. Du kommer att intervjuas enskilt av mig under cirka 60 
minuter, detta kommer att spelas in för att underlätta i bearbetningsprocessen. Det inspelade 
intervjumaterialet kommer att användas som underlag till min C-uppsats som endast kommer att 
vara tillgänglig för mig och min handledare. Ditt namn kommer att avkodas i utskriften av 
intervjuerna vilket medför att materialet blir sekretesskyddat. De utskrivna intervjuerna bearbetas 
och presenteras som ett resultat i min undersökning. 

Denna studie kommer att publiceras efter examination, via Gävle högskolas bibliotek, databasen 
Diva. 

 

Har du frågor, kontakta: 

Linn Gustafsson Mejladress: linn_gsson@hotmail.com Mobilnummer: 076 327 38 56 

Student vid det Hälsopedagogiska Programmet på Högskolan i Gävle 

 

Fil.Dr XXX Mejladress: XXX  

Vetenskaplig handledare 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Vill du kort beskriva din yrkesbakgrund? 

Skulle du vilja berätta vilken yrkeserfarenhet du har av att påverka andra människors utveckling? 

 

Påverkan till familjers hälsoförändring 

• Hur ser du på målet att förebygga uppkomsten av övervikt och fetma hos barn? 

• Berätta hur du uppfattar familjernas/familjens känsla av meningsfullhet i projektet? 

• Skulle du kunna beskriva din känsla av meningsfullhet att påverka familjernas/familjens 
livsstil? 

• Berätta hur du tänker kring lärande i barnens och föräldrarnas vardagsliv. 

• På vilket sätt uppfattar du att föräldrarnas kunskap om sina barn påverkas av samtalen? 

• Berätta hur du påverkar familjerna/familjen att inte återgå till sina gamla vanor som ger 
dem ohälsa. 

 

• Vad är det som kännetecknar och påverkar familjerna/familjen till ett meningsfullt 
förhållande till hälsa? 

• Uppfattar du att familjernas livsstil påverkas av samtalen? Om ja, berätta på vilket sätt? 

• Berätta om hur du gör för att försöka påverka familjerna långsiktlig till en utveckling som 
är hållbar angående deras barns hälsa i framtiden. 

Samtal/dialog med familjerna 

• Berätta hur du uppfattar att din utformning av dialogen kan bidra till familjernas ökade 
hälsa. 
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• Vill du berätta vad du uppfattar som betydelsefullt när du genom samtal med 
familjerna/familjen får dem att förstå ny kunskap om sin hälsa? 

• Berätta på vilket sätt du uppfattar samspelet mellan dig och familjerna/familjen i det 
konkreta arbetet med dem. 

• Hur uppfattar du ditt förhållningssätt under samtalstillfällena med familjerna (exempelvis 
stödjande, vägledande, eller vad?). 

• Vill du beskriva din relation till föräldrarna respektive barnen? (Förhållningssätt. Roller. 
Makt). 

• Berätta hur du förhåller dig om en familj inte lyssnar/ tar till sig på dig - vad du vill att de 
skall förändra/förbättra i sin vardag, hur bemöter du det? 

• Berätta på vilket sätt du bekräftar familjernas hälsoinsikter. 

• Berätta om vilka svårigheter/motstånd till förändring och nya insikter du uppfattar i 
samband med samtalen? Vill du beskriva hur du hanterar dessa? 

• Vill du berätta om dina tankar kring empati gentemot familjemedlemmarna?  

• På vilket sätt går du konkret tillväga för att få veta vad föräldrar, barnen själva vill 
påverka? Berätta gärna om ett konkret exempel. 

• Vad uppfattar du att dialogen med deltagarna bygger på för att vara meningsfullt för 
dem? 

Vägledarens syn 

• Berätta hur du uppfattar din funktion som samtalsledare i projektet? 

• Hur tänker du som vägledare kring: Kunskap, Reflektion 

• Berätta hur du reflekterar över dig själv i samtal med familjerna. 

• Vad betyder empati för samtalens utveckling? 

• Berätta om något speciellt betydelsefullt om familjens hälsa när du kunnat påverka med 
ditt förhållningssätt. 

• Om någon av familjerna riktar kritik mot dig under samtalen, berätta hur du då förhåller 
dig. 
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• Berätta om något som varit särskilt svårt för dig under coachingtillfällena med familjerna 
i projektet. 

• Vill du berätta om dina upplevelser när familjen har svårt att ta till sig det du tar upp 
under samtalen? 

• Hur uppfar du ditt behov av egen handledning i samtalen med familjerna i projektet? 

• Hur uppfattar du att samtalen kommer påverka familjernas och speciellt barnens hälsa i 
framtiden?  
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Bilaga 3 

 

Forskningsstudien 

 

Under min praktik på Karolinska Institutet i Huddinge kom jag i kontakt med forskningsstudien 
och den kontaktperson som hjälp mig att samordna intervjuerna jag har gjort med coacherna för 
min egen studies räkning. Coacherna arbetar med att föra samtal med familjerna under de sex år 
studien kommer att fortgå.  

Studien vill undersöka om riktad intervention kan minska uppkomsten av övervikt och fetma hos 
barn. Detta genom att följa barns vanor kring kost, sömn och fysisk aktivitet under sex år från det 
att barnet fyllt ett år. Målet är att ha totalt 200 deltagande familjer, där föräldrarna ska vara 
överviktiga eller ha fetma. En referensgrupp med 50 familjer som är normalviktiga kommer även 
ingå i studien.  

En gång per år kommer familjerna på mätningar som innefattar bland annat längd, vikt, 
midjemått och blodtryck. Föräldrarna får även fylla i dagböcker och enkäter gällande sina egna 
samt deras barns kost-, sömn-, och fysiska aktivitetsvanor. 

Hälften av familjerna lottas sedan ut till högintensivgruppen och får då tillgång till coaching 
kring kost, sömn och fysisk aktivitet.  

Om studien visar sig effektiv är tanken att det ska finnas coacher tillgängliga i alla stadsdelar för 
familjer i riskgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 


