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Denne rapporten presenterer de mest 

vesentlige funnene fra en fokusgruppe 

med fedre, mødre og ungdom som 

deltar i Den norske mor og barn 

undersøkelse (MoBa) i regi av 

Folkehelseinstituttet (FHI).  Rapporten tar 

utgangspunkt i tre fokusgrupper bestående 

av tre ulike målgrupper. Den ene gruppen 

bestod av fedre, en annen gruppe mødre. 

Det var også en gruppe med ungdom som 

er med i denne undersøkelsen. Til nå har 

mor vært den aktive parten i å svare på 

undersøkelsene. I framtiden skal også fedre 

og ungdom involveres mer og få egne 

spørreskjemaer. I tillegg må ungdommene 

selv velge om de ønsker å fortsette når de 

blir 18 år. 

Formålet med fokusgruppene var: 

 Å få innsikt i hva som motiverer til å 

delta i undersøkelsen. 

 Hva de syntes om kommunikasjonen 

og informasjonen i undersøkelsen. 

Dette skal bidra til å forme hvordan 

kommunikasjonen med deltagerne skal 

være i fremtiden.

 Å få testet 13 års pakken med 

invitasjon og spørreskjema blandt 

både mødre og ungdom. 

 Fedreskjemaet er kun teste i 

fedregruppen. Funnene står kort 

oppsummert i denne rapporten men 

det henvises også til egen fedrerapport

fra februar for ytterligere detaljer om 

fedreskjemaet. 

Fremgangsmåten for undersøkelsen 

beskrives i det følgende, etterfulgt av et 

kort overblikk over hovedkonklusjonene for 

undersøkelsen. Etter dette beskrives 

resultatene mer detaljert. Det er også 

relevant å se disse funnene fra 

fokusgruppene i sammenheng med den 

gjennomført blandt fedre i januar 2015. 

Derfor henvises det også til fedrenes 

fokusgrupper der det er relevant.  
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Rekruttering

Ettersom FHI ikke har telefonnumre eller e-postadresse til fedrene, var det nødvendig å rekruttere 

dem til fokusgruppen gjennom to trinn:

FHI har sendt ut et brev til 500 tilfeldig utvalgte fedre i undersøkelsen. Brevet beskrev 

fokusgruppeundersøkelsen og formålet med denne. Fedrene ble videre oppfordret til å sende 

kontaktopplysningene sine til FHI hvis de var interesserte i å delta. Totalt meldte 18 fedre sin 

interesse.

Deretter kontaktet Epinion dem via telefon for å bekrefte avtalen. Alle som hadde meldt 

interesse ble kontaktet. 10 ble rekruttert. 2 personer meldte avbud på dagen eller dagene opp 

mot fokusgruppen, hvilket til slutt ga 8 deltakere til fokusgruppen. 

Gjennomføring

I fokusgruppen var det generell 

diskusjon av MoBa – både rundt 

deres erfaring og holdning til 

undersøkelsen, 

forskningsundersøkelser generelt og 

helsespørsmål. I tillegg til dette ble 

deltakerne vist utvalgte 

spørsmålsbolker fra 

spørreskjemautkastet som de skulle 

forholde seg til.

OM GJENNOMFØRINGEN - FEDRE
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Gjennomføring

I fokusgruppen var det generell 

diskusjon av MoBa – både rundt 

deres erfaring og holdning til 

undersøkelsen, motivasjon for videre 

deltagelse, barriærer, og 

helsespørsmål de er opptatt av. I 

tillegg til dette ble deltakerne vist et 

spørreskjemautkastet ment til 

ungdom på 13 år som de skulle 

forholde seg til. Samt hvordan 

motivere ungdom til å fortsette å 

være del i studien framover.

Rekruttering

Epinion og Folkehelseinstituttet har i samarbeid utviklet et invitasjonsbrev til mødre med informasjon 

om undersøkelsen og med link hvor man kunne melde sin interesse for å delta i fokusgruppe. Det ble 

rekruttert til fokusgruppen gjennom to trinn:

FHI har sendt ut et brev/e-post til 700 tilfeldig utvalgte mødre i undersøkelsen. Brevet beskrev 

fokusgruppeundersøkelsen og formålet med denne. Mødrene ble videre oppfordret til å melde 

seg på via lenke i invitasjon. Totalt meldte 22 mødre sin interesse.

Deretter kontaktet Epinion dem via telefon for å bekrefte avtalen. Alle som hadde meldt interesse 

ble kontaktet. 10 ble rekruttert. 3 personer meldte avbud på dagen eller dagene opp mot 

fokusgruppen, hvilket til slutt ga 7 deltakere til fokusgruppen. 

OM GJENNOMFØRINGEN - MØDRE



OM GJENNOMFØRINGEN - UNGDOM
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Gjennomføring

I fokusgruppen var det generell 

diskusjon av MoBa om de hadde 

hørt noe om undersøkelsen, hva de 

tenkte om undersøkelsen, 

motivasjon for videre deltagelse, 

barriærer, og helse og sykdom og 

forholdet mellom helse og sykdom. I 

tillegg til dette ble deltakerne vist et 

spørreskjemautkastet ment til 

ungdom på 13 år som de skulle 

vurdere. 

Rekruttering

Epinion og Folkehelseinstituttet har i samarbeid utviklet et invitasjonsbrev til ungdommene med 

informasjon om undersøkelsen og med link hvor man kunne melde sin interesse for å delta i 

fokusgruppe. Det ble rekruttert til fokusgruppen gjennom to trinn:

FHI har sendt ut et brev/e-post til 250 tilfeldig utvalgte mødre med ungdom i undersøkelsen. 

Brevet beskrev fokusgruppeundersøkelsen og formålet med denne. Mødrene ble videre 

oppfordret til å høre om deres ungdom ville delta og eventuelt melde seg på via lenke i 

invitasjon. Totalt meldte 21 ungdom sin interesse.

Deretter kontaktet Epinion deres mor via telefon for å bekrefte avtalen. Alle som hadde meldt 

interesse ble kontaktet. 11 ble rekruttert og samtlige av dem som ble rekruttert inn møtte til 

fokusgruppen. 
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De som deltok i fokusgruppene var engasjerte og 

pliktoppfyllende. Dette kan skape mulige 

skjevheter med henhold til representativitet, og 

man skal være oppmerksom på at de som i 

utgangspunktet er lite engasjert sannsynligvis er 

dårlig representert i fokusgruppene. Dette gjelder 

nok også for ungdomsgruppen og fedregruppne. 

Gruppedynamikk kan påvirke svarene til ungdommene. 

Det er problematisk at det er gutter og jenter i samme 

gruppe og aldersspennet på deltagerne. Spesielt i første 

halvdel av fokusgruppen var det tegn til naboeffekt, der 

man svarte det samme som naboen som satt ved siden 

av en. Dette skyldes egenskapene ved 

gruppesammensetningen. Dette løste seg etterhvert 

som enkelte brøt denne dynamikken. 

METODISKE OVERVEIELSER



HOVEDKON-
KLUSJONER



DE VIKTIGSTE POENGENE FOR UNGDOMMENE ER
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Positive til mer involvering, men det må 
gjøres spennende.

Behov for mer informasjon om valget de må ta 
etter de fyller 18 år.

Seriøse og sosiale arrangementer.

Ønsker skjemaer i brevform, med nettskjema

som alternativ. 

Fengende og varierte spørsmål

Korte og lett gjennomførbare skjemaer.

Privatliv rundt besvarelse av spørsmål. 

Voksent språk, ikke ungdomsslang.

AV RELEVANS FOR KOMMUNIKASJON MOTIVASJON AV RELEVANS FOR SPØRRESKJEMA 13 ÅRINGER



DE VIKTIGSTE POENGENE FOR MØDRENE ER
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Behov for mer informasjon, oversikt og 
forutsigbarhet.

Ønsker kortere og tettere program. Lettere å 
gjennomføre.

Viktig å involvere barn tidlig for å kunne 
motivere dem videre.

Ønsker skjemaer i brevform, med nettskjema 

som alternativ. 

Positive til spørreskjema og invitasjonsbrev

Ønsker å mentalt forberede barnet på sensitive 
spørsmål

Problematiserer negative ordformuleringer 

Opptatt av at foreldrene kan fraskrive seg 

innsynsretten

AV RELEVANS FOR KOMMUNIKASJON MOTIVASJON AV RELEVANS FOR SPØRRESKJEMA 13 ÅRINGER



DE VIKTIGSTE POENGENE FOR FEDRENE ER
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Mye engasjement og ønske om å bli mer 
involvert i undersøkelsen

Mer informasjon om personvern ønskes

Digitalisering av spørreskjemaer etterspørres

Informasjon bør adresseres til far eller begge 

foreldre

Spørsmålene rundt psykisk helse er veldig prekære

Informasjon om formål med spørsmålene kan 
gjøre dem enklere å besvare og akseptere

Viktig å ikke blande sammen flere følelser i et 
spørsmål

Kvantifisering av svarkategorier vil gjøre 

besvarelse enklere

AV RELEVANS FOR KOMMUNIKASJON MOTIVASJON AV RELEVANS FOR UTVIKLING AV SPØRRESKJEMA



HOLDNING 
TIL MOBA OG 
HELSE



UNGDOMMENE VET IKKE SÅ MYE OM MOBA, MEN STUDIEN 

OPPLEVES SOM INTERESSANT OG VIKTIG
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Ungdommene vet ikke så mye om studien sier 

de, men de opplever den som viktig og 

interessant. De er opptatt av å bli mer involvert. 

Vil gjerne delta i møter og samlinger rundt 

undersøkelsen og de aller fleste syntes temaene 

i 13 års pakken er spennende og kunne tenke 

seg å svare på skjemaet om de fikk det. 

At ungdommene vet lite om MoBa studen 

samsvarer med at mødrene sier de ikke i særlig 

grad har involvert barna deres i studien. 

“Interessant” 

“Viktig”

“Helse”

“Spennende”

Ungdom



“Størrelsen på det, omfanget. At det er stort og viktig. Jeg føler en veldig sånn alvor 

og forpliktelse med det. Føler at det er viktige spørsmål og ting man er interessert i 

og vil vite.”

MOBA OPPLEVES SOM STORT OG VIKTIG BLANDT MØDRENE
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Mødrene er spesielt dedikerte til MoBa-

undersøkelsen. Det er i hovedsak mor som har 

svart på spørreskjemaene i studien til nå. Selv 

om det kan være stressende i en hektisk 

hverdag, så er det verdt å svare på fordi man er 

del av noe større. 

Gruppen har tiltro til at forskningen skal gi 

resultater og er stolt av å være en del av det. De 

har også et langsiktig tidsperspektiv. De 

forventer ikke at deltagelsen nødvendigvis skal 

gagne dem eller deres barn direkte, men har tro 

på at det vil hjelpe kommende generasjoner. 

“Jeg tenker kanskje mest på de som kommer etter oss. Det er sikkert litt begrenset 

på hva man finner ut nå. Men på sikt, når det bygges opp og det blir en gammel 

undersøkelse, så ser man sammenhenger som ikke har vært synlig før.”

“Det er veldig positivt og bra at man har denne typen undersøkelser. Det er også  

litt stressmoment rundt det, det å skulle sette seg inn i skjemaet. Og dårlig 

samvittighet når man ikke får gjort det. Det er litt arbeid rundt det, fordi jeg tenker 

jo rundt det jeg svarer på. Hvis ikke så er det jo ikke noe vits å være med. Det er jo 

et ganske omfattende skjema å gå igjennom.”

Mødre



“Jeg føler også at all type forskning er bra og all informasjon som kan gi 

nytte på et senere tidspunkt er verdt å bidra på.”

MOBA OPPLEVES SOM SVÆRT VIKTIG OGSÅ BLANDT FEDRE, DE VIL 

GJERNE BLI MER INVOLVERT. 
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Generelt sett opplever fedrene at MoBa primært 

er interessert i moren og hennes meninger. Dette 

gjør at fedre føler at de blir satt på sidelinjen. 

Også fedrene opplever det som veldig viktig å 

være med i undersøkelsen og besvare 

spørreskjemaer – til tross for at de har en travel 

hverdag. Fedrene har et bevisst forhold til 

undersøkelsens samfunnsansvar og langsiktige 

gevinster.

Alt i alt er det stort engasjement og ønske om 

involvering blandt deltagerne i alle 

fokusgruppene. 

“Det er absolutt verdt det. Nå får man et felles grunnlag, som når man blir 

syke og grunner til det. Nå har man plutselig en mulighet til å avdekke mer 

informasjon rundt det. Det er noe som gagner alle.”

“Det som har vært interessant er at det er et stort utvalg, at det er mange 

som er med på undersøkelsen og at det er gir et bredt og et langsiktig bilde. 

Forhåpentligvis også et ganske nyansert bilde av hvordan det er å få barn og 

vokse opp i Norge.”

Fedre



HOLDNINGER TIL MOBA OG HELSE
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Gruppene har et bevisst forhold 

til helse, og er opptatt av 

viktigheten med å leve sunt. 

Dette kan ha påvirkning på deres 

engasjement for studien. 

Grupper påpeker betydningen av 

vitenskapelig forskning på 

helserelaterte områder, spesielt i 

forhold til å skape et bedre 

grunnlag for framtidige 

generasjoner. 

Ungdommene fokuserer spesielt på 

koblingen mellom helse og livsstil, som 

kosthold, immunforsvar og trening. 

Samtidig rår det noe usikkerhet rundt 

årsaksforholdene mellom helse og sykdom. 

Blant annet er de usikre på betydningen av 

miljø og gener på sykdommer. 

I forhold til forskning, framkommer alvorlige 

sykdommer som kreft som spesielt viktig for 

ungdommene. De opplever forskning som 

MoBa-undersøkelsen svært viktig for å 

avdekke sammenhenger.

Ungdommene har imidlertid svært lite 

kjennskap og eierforhold til MoBa-

undersøkelsen, og vet lite om hva det 

innebærer og deres deltagelse i den. 

Ungdom 

“Det er livsviktig forskning. Det trenger vi”

“Viktig og spennende”

“[Fokus på] sykdommer man ikke vet så mye om. 

Kreft er jo ikke forskningsferdig. Viktig å finne 

sammenhenger. Man må se på de nyeste og som 

er vanskeligst å finne ut av, de som er farlige.“

Ungdom



BALANSE OG MENTALITET ER VIKTIG FOR SUNN HELSE
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De påpeker videre at treningen ikke skal gi kun fysiske, men også psykiske gevinster. 

Man trener fordi det er gøy og fordi det gir en mestringsfølelse, ikke på grunn av 

kroppsidealer eller helsepress. 

Mødrene viser til at deres rolle som mor påvirker deres syn på helse i forhold til

ungdom. De har et bevisst forhold til hvilken påvirkning de har på barna sine 

som rollemodeller, spesielt med tanke på barnas psykisk helse. Man ønsker å 

beskytte barna og gjøre dem robuste mot kroppspress utenifra. Flere av mødrene 

ytret bekymring rundt egne barn, og ønsket å lære dem å være kritisk til dagens 

kropp- og sunnhetsidealer. 

Mødrene fokuserer på koblingen mellom psykisk og fysisk helse. En sunn livsstil 

gir også et sunt sinn. 

Balanse i hverdagen er spesielt viktig for mødrene. De tar bevisst avstand fra både 

kroppspress som ”Sommerkroppen 2015”, men også at et en sunn livsstil 

utelukkende består av fysisk aktivitet og grønt kosthold. Deres definisjon av en sunn 

livsstil er en balansegang mellom ytelse og nytelse: å yte når man kan, og slappe av 

når man må. 

Mødre

“Vi er opptatt av god balanse mellom nytelse og 

ytelse.”

“Det er viktig å si «Du er god nok».  Viktig å 

bygge dem opp.”

“Det er for mye fokus på det å være sunn og 

trening. Viktig at man skal ha et avslappet 

forhold til det. Om sønnen min har en kilo for 

mye på rumpen, så gjør ikke det noe. Det 

viktigste er at han er fornøyd med seg selv.”

Mødre



INVOLVERING



VIKTIG Å GI BARNA ET PERSONLIG EIERSKAP TIL STUDIEN 
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Grupper er positive til å involvere barn 

og unge mer i framtiden. 

Ungdommene vet lite om studien pr nå 

og mødrene har fortalt dem lite om 

studien til nå. 

Det er behov for mer informasjon om 

studien til barna siden de skal få egne 

skjemaer og må ta et selvstendig valg 

om videre deltagelse når de blir 

myndige. 

Mødrene vektlegger viktigheten av at 

barnet må få en personlig eierskap til 

undersøkelsen så tidlig som mulig, 

slik at de føler en spesiell forpliktelse 

og motivasjon til å fortsette også når 

de blir 18 år. 

« Involvere barna tidlig. Slik at det blir 

naturlig for dem når de flytter ut.. »

« Jeg tror det er bra at man sender brev med 

deres navn på konvolutten. Det liker de. »

« På nettsiden var det presentert ryddig og 

proft. Men jeg tenkte: hvor stor grad 

appelerte det til unger? Kanskje møte ungene 

på deres arena. Ikke grått og fargeløst, men 

mer spennende, fargerikt og kult. »

« Det hadde vært bra å presentere det på 

forhånd og få det til å virke spennende. »

« Jeg ville nok fortsatt fordi det er viktig å 

hjelpe til med forskningen videre. »

« Brev eller mail. Kanskje mest brev. Det 

virker mer seriøst. »

MødreUngdom



Ungdommene syntes også det er rart at det 

bare er mor, særlig i familier som er skilt. 

Mødrene føler naturlig nok mest personlig 

eierskap til MoBa nå. De diskuterer ikke mye 

med far. De var samtidig opptatt av at fedrenes 

mening skulle bli med, og at disse kan avvike fra 

deres og gi viktig informasjon. De var imidlertid 

bekymret for at det kunne ta for lang tid å svare 

på skjemaene og at far ikke ville være 

interessert.

Fedrene opplever at MoBa primært er 

interessert i mor og hennes meninger. De føler 

seg satt på sidelinjen. De ønsker å delta med 

sine erfaringer. Deres perspektiv er også viktig 

og de vil gjerne bidra. 

Det må bli et familieprosjekt å delta i studien. 

GRUPPENE ER ENIGE OM AT PAPPA SIN STEMME MÅ HØRES
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« Man svarer jo ofte veldig 

forskjellig. Det er viktig hvordan 

han har det i familien. »

« Jeg gjør det oftest alene, ikke 

noe diskusjon med far […] 

Jeg føler jo litt eierskap til det. 

At det er mine synspunkter og 

oppfatninger de vil ha. »

« Hva med far? Det er jo litt rart 

at det bare er mor. Synes det er 

rart at det bare er én forelder. 

Særlig hvis man bare bor med 

en forelder eller de er skilt. »

«For meg så føles det som det er rettet mot 

mor og ikke familien. (...) Det er nok litt sånn 

at hun føler nok mer at det er hennes 

prosjekt og at jeg havner litt på sidelinjen. »

«...har forskjellige synspunkter på ting. ...Man 

har lyst til å bidra med sine erfaringer på 

ting som kanskje kan berike undersøkelsen.»

«Likestilling er et sterkt konsept i Norge, 

hvorfor er det bare mor hele tiden og ikke far? 

Så synes det var veldig bra at vi ble invitert.»

MødreUngdom Fedre



MOTIVASJON 
OG 
BARRIERER



MOTIVASJON OG KOMMUNIKASJON HENGER SAMMEN
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Mer informasjon om kommende tema, oversikt, 

forutsigbarhet og tilrettelegging for deltagelse. 

Behov for en planoversikt.

Skjemaer som er lette å gjennomføre. Kortere, 

konkrete temaer og kontinuitet og økt hyppighet.

Publisering av resultater på en lettlest måte.

Sosiale og informative arrangementer rundt 

undersøkelsen, spennende og korte foredrag.

Aktiv involvering av hele familien, og tidlig. 

Mangel på informasjon om videre deltagelse.

Usikkerhet rundt når og hva som sendes.

Lengden og mengden på skjemaene kan virke 

overveldende i en hektisk hverdag.

Innsynsrett kan være en utfordring for å få ærlige 

svar mener mødrene. Oppleves som en barriere for 

ungdommene at mødrene kan se svarene.

Barnas manglende eierforhold og kunnskap til 

undersøkelsen.

MOTIVASJONSTRIGGERE BARRIERER



MOTIVASJON OG KOMMUNIKASJON HENGER SAMMEN
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Gruppene vektlegger viktigheten av MoBa studien 

overordnet som en essensiell motivasjonsfaktor.  

Spesielt at MoBa har en interesse i dem som 

person. Samt at det kan føre til verdifull forskning 

som kan hjelpe andre i framtiden.

Deltagerne er opptatt av forutsigbarhet. De blir 

motivert av å vite når neste skjema kommer og hva 

det handler om. Det å få oftere skjema bidrar også 

til motivasjon og kontinuerlig følelse av å være 

delaktig i studien. 

Skjemaer som er lette å gjennomføre. Kortere, 

konkrete temaer og kontinuitet. Lengden i dag kan

virke overveldende.

Informasjon om skjema og resultater bør

presenteres kort og konsist. Leser- og

brukervennlighet er viktig.

Ungdommene ønsker voksent språk og å bli tatt

seriøst. God sammenheng mellom tekst og bilder. 

Begge gruppene ønsker informative og sosiale

arrangementer rundt studien. 



KOMMUNIKASJON



ØNSKER PAPIRSKJEMA, MEN MULIGHET TIL Å SVARE PÅ NETT 
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Gruppene med mødre og ungdom 

foretrekker brev som det primære 

kommunikasjonsmiddelet fordi det 

er mer synlig og virker mer seriøst. 

Fedrene er mer opptatt av 

muligheten til å svare på nett. 

Både mødrene og ungdommene 

ønsker at de kan ha alternativet til 

å velge nett der det passer seg 

best. Valgfrihet kan være en 

strategi å velge for FHI. 

« Jeg tror ikke jeg hadde svart hvis jeg 

hadde fått det på mail. Hadde trodd det var 

reklame eller noe. Det er mer seriøst når det 

er i posten. »

« Det er mer synlig og tydelig med papir »

« Nettskjema som alternativ? Det kunne 

vært greit. Spesielt i forhold til det å fylle ut 

tall. Så slipper man å repetere det samme.”

« Ja, og at man kan lagre. Og at man kan 

komme tilbake til der man var. Det hadde 

vært bra. »

« Det er jo litt lett å gjøre det på pc. Det 

kunne vært mulig med begge deler. » 

“man får jo en epost om at «nå er det en ny 

undersøkelse som du må svare på». Så 

logger du deg inn og så får man oversikt 

over det man har besvart tidligere, også har 

man nye skjemaer som man fyller ut.”

MødreUngdom Fedre



SPØRRESKJEMA/FØLGEBREV MÅ BLI LETTERE Å LESE 

OG GJENNOMFØRE
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Begge grupper er opptatt av at 

spørreskjemaene skal bli lettere å 

gjennomføre. 

De er opptatt av at det skal være 

lett å lese og forstå. 

Det foreslås spørreskjemaer med 

kortere lengde som blir sendt 

oftere for det er litt lange skjemaer 

slik det er nå og litt stressmoment 

i en travel hverdag å få fylt ut. 

« Hvis det var kortere og tettere program så 

hadde det vært ok. At det ikke blir så massivt på 

en gang. Med kanskje et tema per gang. »

« Jeg synes det går for lang tid mellom 

hver undersøkelse. Jeg husker ikke når 

jeg fylte ut sist. Hvis vi hadde fått oftere, 

så hadde det blitt mer jevnt, og jeg 

hadde klart å få det til å holde det mer 

ved like. »

« Det er også litt stressmoment rundt det, 

det å skulle sette seg inn i skjemaet. Og 

dårlig samvittighet for at man ikke får 

gjort det. Det er jo litt arbeid rundt det, 

fordi jeg tenker jo rundt det jeg svarer på. 

Hvis ikke er det jo ikke noe vits i å være 

med. Der er jo et ganske omfattende 

skjema og ting å gå igjennom. »

« Kortfattede setninger. »

« Lett forståelig og oversiktlig»

« Det må være samsvar mellom bilde og tekst. » 

« Viktig at budskapet er i første setning, at man 

ikke må lese hele greia. »

MødreUngdom



MØDRENE ER OPPTATT AV OVERSIKT OG FORUTSIGBARHET 
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Behovet for oversikt og forutsigbarhet var et av de viktigste funnene fra denne 

fokusgruppen. Mødrene har et sterkt ønske om mer oversikt rundt hvor de er hen i 

undersøkelsen og forutsigbarhet rundt hvilke temaer som kommer og når de ulike 

skjemaene sendes ut. 

Både mødre og ungdom foreslår også at undersøkelsene heller kommer oftere og 

konsentrere seg om enkelttemaer eventuelt. 

« Viktig å vite hvor man er i løpet. Jeg vet ikke 

når neste skjemaet kommer. Vet heller ikke hvor i 

innsamlingen man er. Det burde vært en 

tidslinje, og at man vet at de ønsker å følge deg 

fra da og da. Og ønsker å sende deg så så ofte. »

« At man har en oversikt og en plan. 

Forutsigbarhet. »

« Jeg tror folk synes det er litt mye i hverdagen og 

at skjemaet er litt for tykt. Så kanskje det kunne 

vært en ide at det sendes litt oftere, men mindre. 

At det blir overkommelig for de fleste. Med 

konkrete temaer som man har oversikt over. »

Mødre



MØDRENE OPPLEVER PÅMINNELSER SOM POSITIVT 
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Mødrene har heller ikke noe i mot påminnelser, tvert i mot ønsker de 

dem velkommen. 

Påminnelser oppleves som et signal om viktigheten av studien. 

Påminnelsergir også oversikt over at de må få svart. Flere av dem sier de 

trenger påminnelsene for å få svart. 

Det trenger ikke nødvendigvis følge med et nytt skjema med 

påminnelsen, i i allfall ikke på første påminnelsen. 

« Påminnelser er viktig. Vi er travle, men vi har 

veldig lyst. » 

«Tror jeg har fått det hver gang (påminnelse). 

Men kjempebra at de sender påminnelse.»

«Kanskje på tredje ?

Mødre



ARRANGEMENTER OG MØTER ØKER MOTIVASJONEN TIL MØDRE 

OG UNGDOM
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Både mødre og ungdom er positive til MoBa-arrangementer. Men hva slags 

type arrangementer varierer etter målgruppe. 

Mødrene er positive til lignende burdagfeiringer og barnevennlige 

arrangementer, i tillegg til korte forelesninger om forskningens resultater

Ungdommene derimot, etterspør seriøse arrangementer der de kan 

snakke om emner rundt undersøkelsen. Bursdager ble sett på som 

barnslig og litt teit. Samtidig kom det fram at de ville møte og bli kjent 

med flere på ungdommer som var med på det samme. 

« Jeg synes bursdag kan bli litt uformelt. Jeg liker 

bedre møter som det her. Det er ikke alltid bra å 

kun få fra foreldrene ikke sant. Bedre å få det 

direkte. Og bli kjent med folk hadde vært bra. »

« Komme litt nærmere på folk. Man blir ikke så 

distansert. Det er veldig positivt. »

« Gratis mat og aktiviteter for ungene er supert. »

MødreUngdom



KOMMUNIKASJONEN MÅ RETTES DIREKTE MOT MOTTAKERNE, OG 

VÆRE SERIØS OG TROVERDIG. 
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Alle er opptatt av å skrive direkte til den 

enkelte er viktig for å oppnå mer involvering 

og eierskap til de utsendte undersøkelsene. 

Både fedre og ungdom ønsker å delta, og vil 

i større grad gjøre dette hvis informasjon og 

undersøkelser addresseres direkte til dem.

Det handler om troverdighet når det gjelder 

forskning. De mener at MoBa vil fremstå som 

unødvendig masete, og at det vil påvirke 

integriteten negativt. Flere er opptatt av at 

det som formidles skal framstå seriøst. 

I forhold til kommunikasjon er det viktig å ha 

fokus på troverdighet og seriøsitet. 

Men likevel leservennlighet for de ulike 

gruppene unge og voksne. 

« Jeg tror ikke jeg hadde svart hvis jeg 

hadde fått det på mail. Hadde trodd det 

var reklame eller noe. Det er mer seriøst 

når det er i posten. »

«Markedsføringen de har i dag er mye bedre 

enn Facebook. Det vil ikke gi noe ekstra verdi.» 

«Facebook vil bare bli en populistisk greie. Jeg 

ser ikke noe poeng i det. Forskning skal være 

konservatitvt, selv om det kan være kult.» « Det hadde jo gått å starte med å 

sende personlig brev til ungene. De liker 

å få personlig brev, og at det føler seg 

mer knyttet og eierskap til 

undersøkelsen. Gjør dem fascinert og 

engasjert. Når de er engasjert så blir de 

mer pliktoppfyllende og legger mer 

sjelen i det. »

MødreUngdom Fedre



MULIGHETEN TIL Å LESE FORSKNINGSRESULTATER FRA 

UNDERSØKELSEN ER BRA OG MOTIVERENDE FOR FLERE

30

Flere er opptatte av muligheten til å lese 

resultatene av forskningen som MoBa har 

bidratt til, og valgfrihet både både digitalt og 

i brevform er fint.  

Gruppene ønsker at informasjon om 

undersøkelsen og dens resultater skal være 

så leservennlig som mulig og rettet både mot 

barn og voksne. 

De ønsket korte informasjonssnutter, der den 

viktigste informasjonen ble presentert først. 

Og at det ligger informasjon man kan lese 

om studien og funnene dersom man ønsker.

« Å se forskningsresultatene og få de 

litt kjapt presentert synes jeg er bra og 

interessant. Veldig motiverende. »

«Fordi jeg synes forskning og funn i forskning 

er kjempespennende. Og man må jo ha store 

datamengder for å få det. Når man er en liten 

del av det så er det veldig spennende å lese 

hva man har funnet ut. Særlig når det er så 

nært på, for det er jo på en måte om oppvekst, 

barn der du bor og samfunnet du lever i.»

«Hvis man blir fôret litt om hva man faktisk 

har bidratt til så kanskje man pirrer litt 

nysgjerrigheten og kanskje at man får mer lyst 

til å lese neste skjema. For da tenker man «Jeg 

har faktisk bidratt med det». (...) (Magasinet) 

hadde jeg lest, for det synes jeg er troverdig. 

Selv om man ikke svarer på spørsmålene, så 

styrker det identiteten av å være med på det.» 

« Det er ikke alltid jeg har tid til å lese. 

Så jeg skummer mye. Så plukker ut det 

jeg synes er interessant. »

Mødre Fedre



FLERE FEDRE VAR VELDIG OPPTATT AV PERSONVERN OG TILLIT

31

Personvern og tillit er viktig for flere av fedrene. Det er svært sensitive 

opplysninger som blir gitt i undersøkelsen, og FHI bør derfor sørge for å 

gi god informasjon om hvordan dataene behandles og oppbevares. De 

vil forsikres om at en tredje part – eksempelvis forsikringsselskap – ikke 

kan få tilgang til det.

Fedrenes sitater om tillit og personvern er begge knyttet til en diskusjon 

av innsamling av biologisk materiale og genetisk forskning. 

Personvern og tillit kan være er ett tema som er viktig særlig i den 

innledende fasen med å bli innlemmet i studien. 

«Det vi stilte spørsmål om var ‘hvem har rettigheter til 

dette materialet i forhold til på forskningen på det’. Jeg 

lurte og ville forsikre meg om at det var kun 

Folkehelseinstituttet som hadde rettigheter, men de kunne 

ikke fortelle meg at materialet ikke kunne bli solgt. Altså 

til utenlandske selskaper. (...) Jeg hadde flere spørsmål og 

jeg syntes ikke at svarene var tilfredsstillende i forhold til 

hvorvidt det kunne havne utenfor FHI sin forskning.»

«...(jeg er) veldig på dette med anonymisering og 

personvern. At det ikke skal om 20 år skal komme med 

‘du er ikke bra for samfunnet’  eller ‘du får ikke forsikring 

hos oss’». 

Fedre
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INNSYNSRETT BLE PROBLEMATISERT BÅDE AV UNGDOMMENE 

OG MØDRENE 

34

« Jeg tror jeg kommer til å svare på det 

meste, men det kommer an på. Hvis det 

kommer noen spørsmål som jeg absolutt 

ikke vil svare på, som jeg ikke vil vise til 

mamma for eksempel. » 

« Her står det jo at det skal postes ilag med 

moren. Men jeg tror barnet hadde følt seg 

tryggere om de hadde postet det selv. »

« Det er viktig at jeg ikke skal se svarene 

på dette, for da vil ikke min sønn svare 

ærlig. Ungdommen må vite at dette er 

mellom han og FHI. »

« Det er jo din personlige mening. Det er jo 

det som betyr noe. Da skal man ikke blande 

inn foreldrene. »

Ungdommene understreket at det 

setter en demper på motivasjonen, 

hvis de må vise det til foreldrene. 

De ønsker privatliv rundt 

utfylling av spørsmålene. De vil 

svare på det selv, uten å måtte 

dele det med foreldrene. 

Mødrene var opptatt av 

forskningresultatenes validitet, 

og at ungdommene ikke ville svare 

ærlig hvis de fryktet at foreldrene 

ville lese svarene. Samtidig 

påpekte de at det var viktig i 

forhold til barnas personlige 

eierforhold til undersøkelsen at 

de får svare anonymt.

MødreUngdom



INTUITIVE OG OVERSIKTLIGE SPØRRESKJEMA
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« Det er jo bra og oversiktelig 

og lett. Kanskje litt langt til at 

man gidder å sette seg ned å 

gjøre det. »

« Det er godt  med denne vinklingen i 

innledningen. At det er vanligere enn man 

skulle tro. Det er beroligende. »

« Det er gode spørsmål, i og med at det er 

enkelt å forstå. Godt formulert for 13-

åringer. »

« Oversiktelig og det er enkelt å 

se hva du skal gjøre. »

Førsteinntrykket blandt gruppene er at de er positive 

til invitasjonen og spørsmålene til 13 åringer.

Generelt opplever begge gruppene spørreskjemaet 

som intuitivt og oversiktelig.

Temaoverskriftene er med på å gjøre det oversiktlig 

og enkelt å forholde seg til. 

Noen ungdommer syntes likevel at det var for mye å 

sette seg inn i.

Lengden er akseptabel men flere av både mødrene 

og ungdommene skulle ønske det var kortere 

skjema med enkelttemaer. Og at de heller kom 

hyppigere.

MødreUngdom



UNGDOM OM SPØRRESKJEMA TIL UNGDOM
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Følelser

Venner

Skole

Fritid

Inneholde fengende og varierte spørsmål. 

Ungdomsslang virker useriøst og teit. 

Ha voksent språk. Må likevel skrives på en 

måte de forstår.

Kortere invitasjonstekst. 

Sammenheng mellom bilder og tekst. 

Uttrykket: ”Rotte seg sammen” –

Hva er det?

Kolonner med hvor ofte/hvis. Det 

var forvirrende hva de skulle svare.

TEMAER DE ER 
OPPTATT AV

DE VAR USIKRE PÅSPRÅKET OG UTFORMINGEN
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Mødrene synes ikke at spørsmålene er for nærgående. De syntes 

generelt det er gode relevante spørsmål til ungdom. 

Noen av dem var opptatt av å forberede barnet psykisk på skjemaet. 

Flere ville gått gjennom skjemaet med barnet først. 

Mødrene var spesielt kritiske til at spørreskjemaet inneholder flere 

negative ordformuleringer, som ”hvor misfornøyd er du med…” 

Dette bør FHI se på om er mulig å endre til mer nøytrale formuleringer 

ref mødrenes opptatthet av å skape balanse og avstand fra 

kroppsfokuset. 

« Når jeg ser på skjemaet, så ser jeg at jeg vil veldig gjerne 

snakke med mine barn før de krysser det ut. »

« Man kan jo skrive et brev til 13-åringen før skjemaene 

kommer. Sånn psykologisk forberede dem på hva de skal 

gjennom. »

« Jeg reagerer litt på formuleringen på spising og kropp, 

spørsmål 6: hvor misfornøyd er du med kroppsformen din? Da 

tar du utgangspunkt i at du er misfornøyd. Og du sier at det 

er ubehagelig å se på kroppen. (...) de spørsmålene kunne mitt 

barn hoppet over. »

MØDRENE OPPFATTET SPØRSMÅLENE SOM RELEVANTE OG VIKTIGE, 

MEN PROBLEMATISERTE ORDFORMULERINGENE

Mødre



INVOLVER UNGDOMMENE DIREKTE OG SÅ TIDLIG SOM MULIG 

FOR Å MOTIVASJON DEM TIL Å DELTA I STUDIEN OG SVARE
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« Det hadde vært bra å 

presentere det på forhånd og få 

det til å virke spennende. »

« Det hadde jo gått å starte med å sende 

personlig brev til ungene. De liker å få 

personlig brev, og at det føler seg mer 

knyttet og eierskap til undersøkelsen. Gjør 

dem fascinert og engasjert. Når de er 

engasjert så blir de mer pliktoppfyllende og 

legger mer sjelen i det. »
« Jeg liker bedre møter som det 

her. Det er ikke alltid bra å få fra 

foreldrene sant. Bedre å få det 

direkte. Og bli kjent med folk. »

Mødrene blir mer bevisst på viktigheten av deres 

rolle i å involvere barna tidligere i studien og skape 

en forpliktelse hos dem. Også FHI kan bidra både til 

å minne mødrene på dette og også kommunisere 

direkte med ungdommene. 

Ungdommene er opptatt av at de skal bli involvert 

direkte av FHI. Både via å få personlig adresserte 

brev. Det er sjelden de får brev addressert til seg selv 

i posten. 

De unge er også opptatt av at de blir tatt med på 

samlinger. Feks ved at Folkehelseinstituttet inviterer 

dem til seg for å fortelle om spørreskjemaet de skal 

svare på og skape ett felleskap mellom de unge og 

vise at de er viktige å involvere. 

MødreUngdom
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Både fedre, mødre og ungdom vi har hatt med i fokusgruppene vil gjerne være testpersoner for MoBa ved behov i 

tiden framover. Det er en god ressurs i det videre arbeidet med å sikre deltagelse av hele familien i studien. 

Involvering av mottagere er nyttig for å sikre skjemaer og kommunikasjon når mottakerne på en best mulig måte. 

DELTAGERNE I FOKUSGRUPPENE VIL GJERNE VÆRE INVOLVERTE 

TESTPERSONER VED BEHOV FRAMOVER 
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