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Sammanfattning 

Inledning: Forskning konstaterar att individers hälsa påverkas av deras levnadsvanor, 

däremot huruvida den självupplevda hälsan påverkas av levnadsvanor är ett område som tycks 

vara mindre granskat. Individers fritid är den tid där de får disponera tiden utifrån sina egna 

önskemål, och sätter prägel på vilka levnadsvanor som ges mest utrymme. Tyvärr konstaterar 

forskning att ungdomars fritid tycks ha blivit ett centrum för stillasittande aktiviteter. Färre 

når upp till FYSS rekommendationer gällande nivå av fysisk aktivitet för barn och unga. 

Samhället har moderniserats och aktiviteter som innebär stillasittande har blivit populära, 

däribland Tv- och datorspel. Syftet är att utifrån ett hälsoperspektiv undersöka hur omfattning 

av fysisk aktivitet och stillasittande på fritiden påverkar ungdomars självupplevda hälsa.  

Metod: Genom ett frågeformulär fick 76 deltagare dels fylla i hur de upplevde sin 

hälsomässiga status. Vidare fick de fylla i hur mycket utrymme av fritiden som ägnades åt 

fysiska respektive stillasittande aktiviteter, där specifik fokus lades på aktiviteten Tv- och 

datorspel på grund av dess popularitet.  

Resultat: Majoriteten av ungdomarna upplevde sin hälsomässiga status som bra. Vidare 

framkom att majoriteten av ungdomarna inte tycks nå upp till rekommendationerna för fysisk 

aktivitet på fritiden. Tv- och datorspel visade sig vara populär fritidsaktivitet, och en stor 

majoritet av ungdomarna spenderar mer tid framför skärmar än vad rekommendationer 

föreslår. Dock gick det inte urskilja något samband mellan tid ägnad åt Tv- och datorspelande 

på fritiden och hur detta påverkade frekvensen av fysisk aktivitet. Det gick det inte att urskilja 

något samband mellan frekvens av fysisk aktivitet och självupplevd hälsa. Däremot gick det 

att urskilja samband mellan omfattning stillasittandetid och självupplevd hälsa, då 

respondenter som hade en stillasittandetid som innebar två timmar eller mindre per dag i 

större utsträckning upplevde ett bra mående än de som satt stilla mer än två timmar per dag.  

Slutsats: Den självupplevda hälsan tycks delvis påverkas av hur aktiva ungdomarna är på 

fritiden, men inte vara avgörande för hur ungdomarna i studien upplever sin hälsomässiga 

status. Dock noterades ett signifikant samband mellan omfattning stillasittandetid och 

självupplevd hälsa, då de respondenter som satt stilla mycket på sin fritid också upplevde att 

de mådde sämre. Vidare går det inte att påstå att det föreligger något samband mellan tid 

ägnad åt Tv- och datorspel och låg frekvens av fysisk aktivitet på fritiden. 

Nyckelord: Ungdomar, självupplevd hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande, Tv- och datorspel  
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1. Introduktion 

Studien inleds med ett introduktionsavsnitt där hälsa och självupplevd hälsa definieras. 

Vidare förs en diskussion angående ungdomars fritidsvanor med fokus på rekommendationer 

för fysisk aktivitet, samt hur ungdomar tycks bli mer stillasittande och hur dessa faktorer 

inverkar på hälsan. I del två i introduktionen redogörs för det aktuella forskningsläget som 

behandlar hälsobegreppet, ungdomars fritidsvanor med fokus på fysisk aktivitet och 

stillasittande samt Tv- och datorspel. Avslutningsvis mynnar, det som behandlats i avsnittet, 

ut i studiens syfte med tillhörande frågeställningar.  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) så definieras hälsobegreppet på följande sätt:  

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.1 

Begreppet hälsa är subjektivt och betydelsen av begreppet varierar individer emellan. 

Folkhälsomyndigheten förklarar att självupplevd hälsa innebär att personer själva får 

uppskatta sitt allmänna mående utifrån en definierad skala, vidare förklaras att den 

självupplevda hälsan bland ungdomar i Sverige är överlag är god men att den psykiska hälsan 

har försämrats de senaste åren.2 Det finns olika tillvägagångssätt för individer att uppnå god 

hälsa. Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten så är fysisk aktivitet ett bevisat bra sätt för 

att både fysiskt och psyksikt främja en god hälsomässig status. Vidare förklaras att grunden 

för en god hälsa läggs under ungdomsåren, då individer som upprätthåller en god hälsomässig 

status i ungdomen med större sannolikt också gör det i vuxen ålder.3 

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) presenterar 

rekommendationer rörande fysisk aktivitet för ungdomar att följa för att upprätthålla en god 

hälsomässig status. De förklarar att ungdomar mellan 6-17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter om dagen, och att aktiviteten bör ha minst måttlig intensitet. Enligt dem finns det 

utifrån ett hälsoperspektiv flera positiva faktorer att utvinna genom fysiska aktiviteter såsom 

ökad kondition, ökad muskelstyrka och skellettstyrka samt förbättrad mental hälsa.4  

                                                 
1 World Health Organization, (1948), WHO definition of health, 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html, Hämtad: 2015-11-11 
2 Folkhälsomyndigheten, (2014), Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-

åringar i Sverige, s. 23 
3 Folkhälsomyndigheten, (2014), Skolbarns hälsovanor Sverige 2013/2014, s. 36  
4 Berg, Ulrika, Ekblom, Örjan, (2015), Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar, s. 12 ff.  

http://www.who.int/about/definition/en/print.html
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En del av dygnet som är viktig för att kunna uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet är 

just människors fritid, som utifrån nationalencyklopedin definieras följande: ”fritid, den del av 

dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn”.5 Alltså den tid människor 

själva får välja vad de önskar att ägna sin tid åt.  

Folkhälsomyndigheten hänvisar till WHO:s riktlinjer för vad som kan anses vara fysiskt aktiv 

och menar att människor tyvärr är alldeles för fysiskt inaktiva på sin fritid.6 En ökad 

omfattning av stillasittande tycks vara en orsak till den fysiska inaktiviteten på fritiden. En 

amerikansk studie visar att stillasittande ökar risken för flertalet dödliga sjukdomar bland 

annat kardiovaskulära sjukdomar samt cancer. Studien påvisar att media och allmänhetens 

fokus ofta riktas mot vikten av att vara fysisk aktiv och fördelarna det medför. De menar att 

det är av vikt att människor förstår stillasittandets konsekvenser likt den fysiska aktivitetens 

hälsovinster.7 I en artikel ur Harvard business review så skriver Nilofer Merchant att 

människor i genomsnitt är stillasittande 9,3 timmar per dag. Vidare förklarar hon att studier 

visat att stillasittandet medför konsekvenser för hälsan, exempelvis att efter en timmes 

stillasittande så minskar enzymproduktionen som förbränner fett med 90 %. I artikeln 

förklaras att stillasittandet ökar i takt med att tiden minskar som ägnas åt fysiska aktiviteter, 

vilket Merchant menar är allvarligt för upprätthållandet av en god hälsa.8 Upprättandet av en 

god hälsa är något som lyfts fram i ämnesplanen Lgr 11 för grundskolan där det står att ett av 

syftena med idrott och hälsa ämnet är att eleverna ska utveckla förmågor att förstå vikten av 

levnadsvanors inverkan på den hälsomässiga statusen, här lyfts fysisk aktivitet fram som en 

central faktor i upprätthållandet av fysiskt och psykiskt välbefinnande.9 För att motverka dålig 

hälsa så uppmanar Department of Health i Australien ungdomar att minimera 

stillasittandetiden. Dels genom att vara fysiskt aktiva, men även genom att minska tiden som 

ägnas åt skärmbaserade aktiviteter såsom Tv- och datorspel.  

                                                 
5 Bringéus, Arvid-Nils, Nationalencyklopedin Fritid, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fritid, 

Hämtad: 2015-11-23 
6 Folkhälsomyndigheten, (2011), Fysisk aktivitet, 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-

malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/, Hämtad: 2015-11-11 
7 Patel Alpa, Bernstein Leslie, Deka Anusila, Spencer Feigelson Heather, Campbell Peter, Gapstur Susan, 

Colditz Graham, Thun Michael, (2010), Leisure Time Spent Sitting in Relation to Total Mortality in a 

Prospective Cohort of US Adults, s. 9 
8 Merchant, Nilofer, (2013), Sitting is the smoking of our generation, https://hbr.org/2013/01/sitting-is-the-

smoking-of-our-generation/, Hämtad: 2016-01-14   
9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Idrott och hälsa, s. 40 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fritid
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/
https://hbr.org/2013/01/sitting-is-the-smoking-of-our-generation/
https://hbr.org/2013/01/sitting-is-the-smoking-of-our-generation/
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Vidare uppmuntras ungdomar mellan 13-17 år att inte spela Tv- och datorspel mer än två 

timmar per dag.10 Ungdomar representerar en grupp som i stor utsträckning just ägnar sig åt 

skärmbaserade aktiviteter på sin fritid. Dessa populära aktiviteter innebär i regel stillasittande. 

Folkhälsomyndigheten presenterar en trend där andelen ungdomar som tillbringar fyra timmar 

eller mer framför en skärm per dag stigit de senaste åren.11 Angående skrämtid så förklarar en 

annan myndighet, ungdomsstyrelsen att Tv- och datorspel är en populär fritidsaktivitet bland 

ungdomar, och att det i det moderna svenska samhället finns datorer tillgängliga i nästan varje 

hem, vilket innebär att en stor del av Sveriges ungdomar har möjligheten att på daglig basis 

spela Tv- och datorspel. Denna tillgänglighet har bidragit till att 78 % av Sveriges befolkning 

mellan 12-15 års ålder dagligen utövar denna fritidsaktivitet menar ungdomsstyrelsen.12 

Vidare förklarar statens folkhälsoinstitut att ungdomars datoranvändning ökat de senaste åren, 

detta konstateras i en rapport där en jämförelse mellan åren 2000-2010 redogörs för. I deras 

studie där ungdomar i åldern 11-15 vars datorspelsvanor undersöktes så framkom att fler 

ungdomar jämfört med tidigare spelar minst en timme om dagen, vidare framkom att andelen 

ungdomar som inte ägnar sig åt spel har minskat de senaste åren. Ett ytterligare fynd som 

studien presenterar är att tidsomfattningen ägnad åt Tv- och datorspel per dag har ökat, detta 

då 28 % av ungdomarna nu spelar mer än tre timmar per dag, jämfört med år 2005 då endast 

18 % spelade mer än tre timmar per dag.13 

 

  

                                                 
10 Australian Government Department of Health, (2013), 9 in 10 Australian young people don´t move enough, s. 

7 
11 Folkhälsomyndigheten, (2014), s. 36 f. 
12 Ungdomsstyrelsen, (2006), New Game om unga och datorspel, s. 14 
13 Statens folkhälsoinstitut, (2011), Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och datoranvändning, s. 11 
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1.1 Forskningsläge 

1.1.1 Den självupplevda hälsans subjektivitet 

Folkhälsomyndigheten försöker i sin rapport Öppna jämförelser 2014 folkhälsa ge läsarna en 

ökad förståelse kring vad som bestämmer en individs hälsa. I rapporten framkommer att 

hälsan påverkas av flera faktorer såsom uppväxtmiljö, utbildning och arbete samt individers 

levnadsvanor.14 Vidare diskuteras levnadsvanors betydelse för att upprätthålla en god 

hälsomässig status. Då dagens samhälle i allt större utsträckning präglas av stillasittande så är 

det av stor vikt att människor aktiverar sig på fritiden. Fysisk inaktivitet på fritiden kan få 

flertalet konsekvenser för hälsan, då både den fysiska och psykiska hälsan lider om individer 

är allt för stillasittande.15 

Angående begreppet självupplevd hälsa förklarar Jason Boardman i sin artikel publicerad i 

National institute of health att individer uppfattar innebörden av begreppet utifrån två olika 

perspektiv. Antingen genom en spontan reaktion av individens kroppsliga signaler som 

bestämmer det aktuella hälsotillståndet såsom energinivå eller närvaro/frånvaro av sjukdom 

och skador. Alternativt genom ett bredare perspektiv där individen kopplar sin självbild till 

sitt aktuella hälsotillstånd, exempelvis hur individen anser sig fungera i samhällsstrukturen. 

Vidare skriver Boardman att flertalet studier gjorts angående vuxnas självupplevda hälsa. 

Därmed önskades söka svar på hur amerikanska ungdomar upplevde sin egen hälsa, detta 

utifrån de två olika perspektiven på självupplevd hälsa som förklarats.16 Resultatet i 

Boardmans studie visade att majoriteten av ungdomarna upplevde sin egen hälsa som bra och 

stabil. Han noterade tydliga skillnader i vilken innebörd begreppet självupplevd hälsa hade för 

ungdomar jämfört med vuxna.  

Vuxna kopplade i regel begreppet till en spontan reaktion av den fysiska statusen såsom 

frånvaro av smärta och sjukdom. Hos ungdomarna var självbilden den viktigaste faktorn vid 

uppskattning av den hälsomässiga statusen, såsom hur de kände att de passade in i 

samhällsstrukturen. Slutligen förklaras att uppfattningen av begreppet självupplevd hälsa 

förändras i takt med att individer blir äldre, ett exempel som lyfts fram är ungdomars 

övergång till vuxenliv.17 

                                                 
14 Folkhälsomyndigheten, (2014), Öppna jämförelser 2014 folkhälsa, s. 17 f.  
15 Folkhälsomyndigheten, (2014), s. 112 ff.  
16 Boardman, Jason, (2006), Self-rated health among U.S. adolescents, s. 1 ff. 
17 Boardman, Jason, (2006), s. 7 f.  
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För att återkoppla till Folkhälsomyndighetens rapport där de förklarar att hälsan i stor 

utsträckning påverkas av levnadsvanor, så gjorde Kristina Hansen, Martin Lindström och 

Maria Rosvallen studie kring självupplevd hälsa där ungdomar i 14-års ålder fick uppskatta 

sin hälsomässiga status. Författarna förklarar att självupplevd hälsa bland ungdomar är ett 

mått på hur de mår fysiskt och psykiskt, samt en känsla av att fungera i samhällsstrukturen.18 I 

resultatet framkom att ungdomar som tidigt blivit introducerade till rökning visade prov på en 

sämre självupplevd hälsa. I de fall där ungdomarna inte längre rökte så visade resultatet ändå 

på att pojkar i gruppen hade en sämre självupplevd hälsa. Den dåligt självupplevda hälsan 

bland tidiga rökare antar forskarna kan ha att göra med att ungdomarnas kroppar är i 

kontinuerlig förändring under uppväxten.19 Utifrån denna studie konstateras att hälsan 

påverkas av individers levnadsvanor, detta leder oss vidare till nästa tema, vilket behandlar 

fritidsvanor med speciellt fokus på den fysiska aktivitetens samt stillasittandets effekter på 

hälsan. 

1.1.2 Hur mycket ungdomar aktiverar sig kan vara avgörande för hälsan 

Ungdomars levnadsvanor tycks enligt Hansen m.fl. påverka deras självupplevda hälsa. En tid 

på dygnet där levnadsvanor ges stort utrymme är individers fritid, då detta är tiden där 

individer själva bestämmer över vad de önskar att göra. En studie som berörde ungdomars val 

av fritidsaktiviteter har gjorts av Kent Löfgren.20 Resultatet påvisade att studenterna i Umeå 

värderade idrottande och motion på fritiden högt. De idrotter som var mest framträdande var 

individuella idrotter som exempelvis joggning och workout på gym. Bland kvinnor så var 

joggning, workout på gym och promenader populärast, medan aktiviteter som fotboll och 

innebandy stod högt i kurs bland de manliga respondenterna.21 Vidare gick det i Löfgrens 

studie att urskilja att studenterna var tydliga med att fritidsaktiviteterna var viktiga för dem, 

och att motion var enligt flera studenter sågs som nödvändigt för att kunna prestera i skolan.22 

Den fysiska aktivitetens betydelse diskuteras i en studie ur BMJ där Francisco B Ortega, Karri 

Silventoinen, Per Tynelius och Finn Rasmussen förklarar att fysisk aktivitet i ungdomen kan 

vara avgörande för hälsan i framtiden. Deras studie följde upp över en miljon män födda 

mellan 1951 och 1979, som vid en ålder mellan 16-19 år genomfört militärtjänst i Sverige.  

                                                 
18

 Hansen, Kristina, Lindström Martin, Rosvall, Maria, (2012), Age at smoking initiation and self-rated health 

among second grade high school boys and girls in Scania, Sweden, a cross sectional study, s. 1 ff. 
19 Hansen, Lindström, Rosvall, (2012), s. 4 ff. 
20 Löfgren, Kent, (2001), Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison Ett bidrag till förståelsen av 

Pierre Bourdieus vetenskapliga metodologi, s. 3ff 
21 Löfgren, (2001), s. 175 ff. 
22 Löfgren, (2001), s. 213 f. 
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Genom datainsamlingen fick de fram deltagarnas BMI, blodtryck samt styrka vid tidpunkten 

för tjänstgöringen.23 Utifrån dessa faktorer kunde urskiljas att personer med god muskelstyrka 

sannolikt lever längre, detta då de löper mindre risk att drabbas av sjukdomar, skador och 

depression. Vidare visade resultatet att personer med högt blodtryck samt hög BMI löper 

större risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar i framtiden. Slutligen konstateras att 

ungdomar bör uppmuntras att skaffa en god muskelstyrka tidigt i livet då detta med stor 

sannolikhet gynnar deras hälsomässiga status genom livet.24 

Även Maria Westersthål, Margareta Barnekow-Bergkvist, Göran Hedberg och Eva Janssons 

understryker vikten av att vara fysiskt aktiv då de i sin studie skriver att fysisk aktivitet i 

ungdomen är viktigt för en hälsosam uppväxt, dels för att stärka skelett och muskler men även 

för att undvika framtida sjukdomar. De gjorde en studie kring ungdomars attityder till fysisk 

aktivitet mellan år 1974 och 1995, där de ställde frågor angående inställning till fysisk 

aktivitet samt mätte ungdomars BMI.25 De konstaterar att ungdomar i större utsträckning 

visade prov på positiva attityder gentemot olika typer av fysiska aktiviteter på 90-talet jämfört 

med på 70-talet. Däremot framkom att tiden mellan de fysiska aktiviteterna präglas av allt mer 

stillasittande aktiviteter på ungdomarnas fritid. Ungdomarnas BMI har med åren blivit högre, 

något som forskarna tror har sitt ursprung i och med de stillasittande aktiviteternas ökning.26 

Även om attityden till fysisk aktivitet tycks bli mer och mer positiv enligt Westersthål m.fl. så 

skriver Anders Raustorp, Peter Pagels, Andreas Fröberg, Cecilia Boldemann i sin artikel att 

den fysiska aktivitetsnivån bland ungdomar faktiskt har minskat de senaste åren. De förklarar 

att fetma och övervikt ökat bland svenska ungdomar, samt att denna trend medför risker för 

hälsan.27 I sin studie konstaterar de att pojkar i femte klass minskat i fysisk aktivitetsnivå de 

senaste åren, medan den fysiska aktivitetsnivån bland barn i andra klass oavsett kön hållit ett 

jämnt läge. En anledning tror sig författarna kunna vara att äldre ungdomar i större 

utsträckning använder sig utav smartphones, bland annat på rasterna.  

                                                 
23 Ortega B, Fransisco, Silventoinen, Karri, Tynelius, Per, Rasmussen, Finn, (2012), Muscular strength in male 

adolescents and premature death: cohort study of one million participants, s. 1 f. 
24 Ortega, Silventoinen, Tynelius, Rasmussen, (2012), s. 3 ff. 
25 Westerståhl Maria, Barnekow-Bergkvist Margareta, Hedberg, Göran, Jansson, Eva, (2003), Secular trends in 

sports: participation and attitudes among adolescents in Sweden from 1974 to 1995, s. 602 ff. 
26 Westerståhl, Barnekow-Bergkvist, Hedberg, Jansson, (2003), s. 608 f. 
27

 Raustorp Anders, Pagels, Peter, Fröberg Andreas, Boldemann Cecilia, (2015), Physical activity decreased by 

a quarter in the 11- to 12-year-old Swedish boys between 2000 and 2013 but was stable in girls: a smartphone 

effect?, s. 808 f. 
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De styrker sitt resonemang då de förklarar att ungdomar från år 2000 till 2013 i större 

utsträckning har tillgång till samt nyttjar verktyg som exempelvis internet, datorspel och 

smartphones. Dessa redskap och aktiviteter tycks bidra till en minskad tid ägnad åt fysisk 

aktivitet.28 

Raustorp m.fl. anser att den ökade omfattningen stillasittande bland ungdomar kan ha att göra 

med en ökad konsumtion av skärmbaserade aktiviteter. I en studie gjord av Tracie Barnett, 

Jennifer O´Loughlin, Catherine Sabiston, Igor Karp, Mathieu Be´langer, Andraea Van Hulst 

och Marie Lambert förklarar de att det skett en markant ökning i tid spenderad framför 

skärmar de senaste åren. Det moderna samhället har möjliggjort för skärmkonsumtion överallt 

vilket har medfört stillasittandebeteenden, beteenden som i sin tur har medfört övervikt och 

fetma som kommit att bli ett folkhälsoproblem. Hos unga har överdriven skärmtid främst visat 

sig påverka den psykiska hälsan negativt, medan sambandet mellan övervikt och 

skärmkonsumtion tycks vara ett relativt outforskat område.29 De genomförde en studie på 

ungdomar i elva olika skolor i Kanada för att se huruvida det föreligger något samband mellan 

fetma och skärmbaserad tid hos ungdomar. Studien visar att över 90 % av ungdomarna 

spenderade mer än två timmar framför skärmar per dag, samt att majoriteten spenderar mellan 

25-30 timmar i veckan framför olika typer av skärmar. I studien framgår också att pojkar som 

är fysisk inaktiva samt spenderar mycket tid framför skärmar har en hög kroppsfettsprocent. 

Ett annat fynd som forskarna påpekar är intressant är att fysiskt aktiva tjejer som spenderar 

mycket tid framför skärmar också har en hög kroppsfettsprocent.30 

Den fysiska inaktiviteten i samhället tycks öka och Elin Ekblom förklarar att skadliga 

levnadsvanor i form av allt för mycket stillasittande bidrar till en ökad risk kardiovaskulära 

sjukdomar. I sin avhandling klargör hon att den vanligaste dödsorsaken i Sverige är just 

kardiovaskulära sjukdomar, och att det främst är levnadsvanor som påverkar riskerna för att 

drabbas av dessa typer av åkommor.31 Ekbloms studie som följde individer i ålder mellan 20-

60 år visar att individer med övervikt löper större risk att drabbas av kardiovaskulära besvär. 

De fysiskt aktiva deltagarna i studien löper 27 % mindre risk att drabbas av kardiovaskulära 

sjukdomar jämfört med de som är mycket stillasittande.  

                                                 
28 Raustorp, Pagels, Fröberg, Boldemann, (2015), s. 811 ff. 
29 Barnett, Tracie, O´Loughlin, Jennifer, Sabiston, Catherine, Karp, Igor, Be´langer, Mathieu, Van Hulst, 

Andraea, Lambert, Marie, (2010), Teens and screens: The influence of screen time on adiposity in adolescents, s. 

255 f. 
30 Barnett, O´Loughlin, Sabiston, Karp, Be´langer, Van Hulst, Lambert, (2010), s. 256 ff. 
31 Ekblom, Elin, (2013), Physical activity, cardiorespiratory fitness, and abdominal obesity in relation to 

cardivascular disease risk – epedimiological studies, s. 8 
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Slutligen konstateras genom studien att motionsvanor och midjemått är faktorer som spelar 

roll angående risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar.32 

Konsekvenserna av överdrivet stillasittande behandlas även av Peter T. Katzmarzyk, Timothy 

S. Church, Cora L. Craig och Claude Bouchard som förklarar att det ofta diskuteras kring den 

fysiska aktivitetens fördelar hälsan, dock menar författarna att det är av lika stort intresse att 

diskutera kring stillasittandets konsekvenser för hälsan. De förklarar att studier visat att en 

majoritet av USA:s befolkning ägnar 55 % av sin vakna tid åt stillasittande. Det kan handla 

om aktiviteter som arbete, måltider, tv-tittande eller tv- och datorspelande. Syftet med deras 

studie var att undersöka sambandet mellan stillasittande och risken för sjukdomar kopplat till 

detta, samt att undersöka hur individer som når upp till rekommendationer för fysisk aktivitet 

reagerar om deras övriga tid på dygnet präglas av en hög stillasittandetid.33 Resultatet visar att 

likt Ekbloms studie att mycket stillasittande ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Hos 

personer som var fysiskt aktiva så bidrar stillasittande också till en ökad risk, även om 

individer når rekommendationerna för fysisk aktivitet men samtidigt sitter stilla en stor del av 

den resterande tiden på dygnet så går det inte kompensera för detta genom fysisk aktivitet. 

Detta fynd överensstämmer med vad Barnett m.fl. genom sin studie konstaterar då resultatet i 

deras studie visar att både fysiskt aktiva och inaktiva ungdomar som spenderar mycket tid 

framför skärmar har en hög kroppsfettsprocent. Vidare uppmanar Katzmarzyk m.fl. att det 

borde, likt det finns rekommendationer för fysisk aktivitet, finnas rekommendationer för 

stillasittande för att minska risken för de hälsomässiga konsekvenser som stillasittande kan 

bidra till.34  

Överdrivet stillasittande är skadligt för hälsan, och individers fritid är den tid på dygnet där de 

har chansen att välja om de ska ägna sig åt stillasittande aktiviteter eller fysiska aktiviteter. En 

populär aktivitet som innebär stillasittande är Tv- och datorspel. I avsnittet nedan presenteras 

forskningsläget rörande denna poplära fritidsaktivitet. 

1.1.3 Tv- och datorspelens effekter på barn och unga 

Det moderna samhällets teknologiska utveckling tycks ha påverkat människors 

beteendemönster på fritiden, och Tv- och datorspel har blivit en populär fritidsaktivitet som 

både unga och äldre ägnar sig åt.  

                                                 
32 Ekblom, (2013), s. 72 
33

 Katzmarzyk, Peter, Chruch, Timothy, Craig, Cora, Bouchard, Claude, (2009), Sitting Time and Mortality from 

All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer, s. 998 f. 
34 Katzmarzyk, Chruch, Craig, Bouchard, (2009), s. 1002 ff. 
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Dmitri Williams, Nick Yee och Scott E. Caplan gjorde en studie på ungdomar som spelar, 

angående varför de spelar samt hur mycket de spelar. De förklarar att intresset för 

elektroniska spel har ökat lavinartat de senaste åren, och att upp emot 83 % USA:s tonåringar 

spelar på daglig basis. Vidare förklaras att spelen har skapat virtuell social mötesplats där 

individer möts och kommunicerar, tävlar och skapar relationer med varandra.35 Deras studie 

konstaterar att den typiska spelaren i genomsnitt ägnar 25 timmar i veckan åt spel. Åldern för 

den typiska spelaren varierar från 12 år till 65 år gammal, dock framkom det att män som 

deltog i studien spelade betydligt mer än kvinnor. Slutligen fann författarna ett resultat som 

förbryllade dem, nämligen att de som ägnade många timmar åt spelande i regel var i en bättre 

hälsomässig status än de som spelade färre timmar.36  

Även om Williams m.fl. genom sin studie visar på att datorspelskonsumtion inte behöver 

påverka den hälsomässiga statusen så innebär aktiviteten i sig i regel stillasittande, vilket 

genom andra studier visat sig vara en potentiell fara för hälsan. Jean-Philippe Chaput, Trine 

Visby, Signe Nyby, Lars Klingenberg, Nikolaj T Gregersen, Angelo Tremblay, Arne Astrup 

och Anders Sjödin förklarar att intresset för datorspel ökat markant de senaste åren och att i 

princip varenda amerikansk ungdom i åldern 12-17 år spelar dator, konsol eller mobilspel. 

Vidare förklarar författarna att flertalet studier har påvisat samband mellan övervikt hos 

ungdomar och datorspelskonsumtion. Den fysiska aktivitetsnivån hos ungdomar har blivit 

lidande då de hellre tycks ägna sin tid åt elektroniska spel i olika former.37 Deras studie 

önskade att utröna huruvida det föreligger ett samband mellan ungdomars datorspelande och 

ökat matintag. Resultatet visar på att datorspel ökar risken för ett spontant matintag oavsett 

om personen är hungrig eller inte. Ungdomarna äter också snabbare när de spelar samtidigt, 

vilket författarna tror kan bero på stressfaktorer som spelet i stor utsträckning bidrar till. 

Vidare fastslår forskarna att ökningen av ett spontant matintag i samband med speltillfället är 

problematiskt, då de som spelar mycket riskerar att drabbas av övervikt.38 Williams m.fl. 

studie visar att deltagarna i genomsnitt lägger 25 timmar i veckan på spel. Tid de istället 

kunde ägnat åt att vara fysiskt aktiva, tid då det föreligger en risk att matintaget ökar vilket 

kan leda till viktrelaterade problem, problem som annan forskning visar på kan ge 

konsekvenser för hälsan. 

                                                 
35 Williams, Dmitri, Yee, Nick, Caplan  E. Scott, (2008), Who plays, how much, and why? Debunking the 

stereotypical gamer profile, s. 993 f. 
36 Williams, Yee, Caplan E. Scott, (2008), s. 999-1013 
37 Chaput, Jean-Philippe, Visby, Trine, Nyby, Signe, Klingenberg, Lars, Gregersen, Nikolaj, Tremblay, Angelo, 

Astrup, Arne, Sjödin, Anders, (2011), Video game playing increases food intake in adolescents: a randomized 

crossover study, s. 1196 
38 Chaput, Visby, Nyby, Klingenberg, Gregersen, Tremblay, Astrup, Sjödin, (2011), s. 1200 ff. 



10 

 

1.1.4 Sammanfattning forskningsläge & problemformulering 

Forskningen visar att hälsan påverkas av individers levnadsvanor. Vidare framgår att fritiden 

är den tid på dygnet då individer delvis själva bestämmer över sina levnadsvanor, samt vilka 

vanor som skall ges utrymme. Angående levnadsvanor så understryks i forskningen den 

fysiska aktivitetens betydelse för upprätthållandet av en god hälsomässig status. Vidare 

förklaras att grunden för god hälsa läggs i ungdomen, och det är av vikt att ungdomar 

aktiverar sig då detta gynnar deras framtida hälsa. Forskningen konstaterar att ungdomar i 

regel ägnar sig åt fysiska aktiviteter på sin fritid, men dessvärre når de sällan upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet, dessutom präglas tiden mellan de fysiska 

aktiviteterna av allt mer stillasittande. Forskningen tycks vara enig om att ungdomar rör sig 

för lite samt att detta skadliga beteendemönster ger konsekvenser för deras hälsa. Den visar 

också att en stor mängd stillasittande inte fullt ut kan kompenseras av fysisk aktivitet. 

Forskningen förklarar att det moderna samhället tycks ha skapat möjlighet för överdrivet 

stillasittande. I det moderna samhället har Tv- och datorspelande blivit en populär 

fritidsaktivitet hos barn och unga, detta då forskning visar att närmare 85 % av tonåringarna i 

USA spelar på daglig basis, samt att i princip alla ungdomar ägnar sig åt skärmbaserade 

aktiviteter dagligen. Överkonsumtion av skärmbaserade aktiviteter påverkar ungdomars hälsa 

främst i form av psykiska aspekter, men tycks ha inverkan på fysiska faktorer såsom vikt. Den 

tidigare forskningen fokuserar den hälsomässiga statusen i form av att vara fri från sjukdom 

och skador, att ha goda blodvärden och så vidare. Att individers faktiska hälsa påverkas av 

levnadsvanor konstaterar forskningen, men påverkas individers självupplevda hälsa? Just den 

självupplevda hälsan tycks ha hamnat i bakgrunden då begreppet är av mer abstrakt karaktär. 

Få studier tycks ha gjorts med fokus på ungdomars fysiska aktivitetsnivå samt omfattning 

stillasittandetid på fritiden, kopplat till hur dessa faktorer påverkar individers självupplevda 

hälsa. Går det att urskilja samband mellan hur aktiva ungdomar är på sin fritid och hur de 

faktiskt upplever att de mår, eller är det enbart faktiska värden såsom vikt som påverkas av 

nivån av fysisk aktivitet? 
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1.2 Syfte 
Syftet är att studera ungdomars vanor på fritiden gällande nivå av fysisk aktivitet samt 

omfattning stillasittandetid med särskilt fokus Tv- och datorspel för att se hur tiden ägnad 

dessa respektive aktiviteter fördelar sig under en genomsnittlig vecka. Utifrån dessa variabler 

är intentionen att kunna urskilja potentiella samband dels mellan frekvens av fysisk aktivitet 

och ungdomars Tv- och datorspelsvanor, men också mellan elevers upplevda hälsotillstånd 

och frekvens av fysisk aktivitet samt omfattning stillasittandetid. 

 

Frågeställningar: 

 Hur bedömer ungdomar sitt upplevda hälsotillstånd? 

 I vilken omfattning är ungdomar fysiskt aktiva respektive stillasittande på sin fritid? 

 Vilka samband går att urskilja mellan tiden ungdomar ägnar åt Tv- och datorspel, och 

frekvensen av fysisk aktivitet på fritiden? 

 Vilka samband går att urskilja mellan ungdomars upplevda hälsotillstånd, och 

frekvensen av fysisk aktivitet respektive omfattning tid spenderad stillasittande? 
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2. Metod med tillhörande mätmetodik 

I nedanstående metodavsnitt presenteras metodologiska val i form av design med tillhörande 

datainsamlingsmetod som lämpar sig vid undersökningar av kvantitativ karaktär. Vidare ges 

en ingående redogörelse för studiens praktiska tillvägagångssätt och analysprocess.  

2.1 Metodologiska val 

Denna studie önskar att utröna om det finns samband mellan elevers upplevda hälsotillstånd 

och nivå av fysisk aktivitet på fritiden, där utgångspunkt tas i det befintliga forskningsläget. 

Forskningen påvisar att ungdomar i dagens samhälle ägnar sig åt alltmer stillasittande 

aktiviteter på sin fritid samt att den hälsomässiga statusen speglas i individers levnadsvanor. 

Med nivå av fysisk aktivitet innebär i vilken utsträckning deltagarna i studien når upp till 

rekommendationerna som presenteras i FYSS, vilket innebär ungdomar i åldern ungdomar i 

åldern mellan 6-17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen, och att aktiviteten 

bör ha minst måttlig intensitet.39  

I studien önskades att se ett resultat som var representativt för en större grupp individer, trots 

att den bara genomförs på ett mindre urval. Metoden som tycks vara ledande i den tidigare 

forskningen inom ramen för undersökningsområdet är tvärsnittsstudier med frågeformulär 

som datainsamlingsmetod. Liktväl har denna studie en tvärsnittsdesign med frågeformulär 

som datainsamlingsmetod vilket stämmer bra överens med hur andra forskare angripit 

undersökningsområdet. Hassmén presenterar element som kännetecknar en tvärsnittsdesign, 

där vill forskaren ha kvantifierbar data och frågeformulär är en vanlig datainsamlingsmetod 

som är lätt att kvantifiera. Vidare önskar forskaren att kunna urskilja samband mellan olika 

variabler i sitt resultat.40 Vidare förklarar Lars Christensen, Nina Engdahl, Carin Grääs och 

Lars Haglund att i studier är det vanligt att särskilja mellan data av kvalitativ respektive 

kvantitativ karaktär där det främst är datamaterialets insamlingsmetod samt analysen av data 

som avgör vilken karaktär studien har. En kvantitativ studie karaktäriseras främst av numerisk 

data som kan bearbetas statistiskt och syftar till att mäta, fastställa och upptäcka samband 

mellan olika variabler.  

                                                 
39 FYSS, (2015), s. 12 ff. 
40 Hassmén, Nathalie, Hassmén, Peter, (2008), Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, s. 287 
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Vidare förklaras att kvantitativa metoder lämpar sig när forskaren har kunskap om ett ämne 

och önskar att testa befintliga teorier.41 Då denna studie bland annat syftat till att undersöka 

hur fysiskt aktiva respektive stillasittande ungdomar är, samt urskilja potentiella samband 

mellan ungdomars upplevda hälsotillstånd och deras fysiska aktivitetsnivå på fritiden så är en 

kvantitativ forskningsmetod att föredra. Resultatet presenterades delvis genom ett antal 

cirkeldiagram för att visa på antalet respondenter som fyllt i olika svarsalternativ på 

formuläret. Bryman och Bell förklarar att diagram är en av de vanligaste metoderna för att 

presentera resultat inom kvantitativa studier. De kan användas med fördel då de är relativt 

enkla för läsaren att tolka, och lämpar sig bra för frågor som analyseras utifrån ordinala eller 

nominala skalor.42 Majoriteten av frågorna i formuläret möjliggjorde för kategorisering utifrån 

nominala och ordinala skalor. Innebörden av dessa olika typer av skalor förklaras under rubrik 

2.3.3 där enkätens utformning bland annat presenteras. 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Litteratursökning 

För att skapa en teoretisk grund för studien användes olika databaser för att hitta teori som 

ansågs vara relevanta för studiens syfte. De databaser som användes var främst Pubmed och 

Summon via Örebro universitetsbibliotek. För att begränsa sökningen användes både svenska 

och engelska sökord såsom: selfrated health, physical activity, sedentary behaviour, samt 

svenska sökord såsom stillasittande, fysisk aktivitet, fritidsvanor och Tv- och datorspel. För 

att ytterligare begränsa litteratursökningen tillämpades endast forskning som blivit 

vetenskapligt granskad. Övrigt material som användes i studien erhölls på Örebro 

universitetsbibliotek eller via internet. 

2.2.2 Urvalsprocess 

Efter ett mejl utskick till flera av mina tidigare lärare som fortfarande var aktiva i yrket så 

gavs adressen till rektorn på en av de tillfrågade lärarnas arbetsplats. Information om enkäten 

bifogades och rektorn gav sitt godkännande för ett genomförande. Respondenterna gick i 

årskurs nio på en grundskola på en mindre ort i Mellansverige, detta innebar att majoriteten av 

ungdomarna var 15 år samt ett fåtal var 16 år gamla. Totalt deltog tre klasser i studien, detta 

innebar att totalt 76 respondenter besvarade enkäten. De tre klasserna bestod av 28, 28 

respektive 27 stycken elever, vilket innebär att det fanns ett bortfall på sju respondenter vid 

                                                 
41 Christensen, Lars, Engdahl, Nina, Grääs, Carin, Haglund, Lars, (2010), Marknadsundersökning en handbok, s. 

69 f. 
42 Gunnarsson, Ronny, (2002), http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml, Hämtad: 2015-10-28 

http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml
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besvarande tillfället, något som motsvarar 8 % av det totala antalet respondenter. Ett 

ytterligare bortfall bestod av åtta enkäter som valdes att inte inkluderads i studien, vilket 

motsvarar 11 % av det totala antalet. Anledningen till detta var att de till stor del var 

obesvarade och/eller innehöll oseriösa svar till den grad att dessa hade påverkat resultatet. 

Med oseriösa svar så menas att respondenterna fyllde i flera alternativ där de bara skulle fylla 

i ett eller att deras svar var motsägelsefulla, exempelvis inom temat som berör självupplevd 

hälsa så upplevde några respondenter deras hälsa som mycket bra (fråga8), men i följfrågorna 

angående hur många dagar den senaste månaden de mått dåligt psykiskt respektive fysiskt 

(fråga 9 och 10) så svarade de att de mått dåligt samtliga dagar. 

Mitt personliga kontaktnät användes vid förfrågning om genomförande av enkäten, och den 

urvalsmetod som då nyttjades var bekvämlighetsurval. Bryman och Bell förklarar att forskare 

genom bekvämlighetsurval använder sig av människor i dennes närhet, och som finns 

tillgängliga för att kunna genomföra studien på.43 Anledningen till kontakten med tidigare 

lärare var att jag först försökt kontakta flertalet skolor som jag inte hade någon relation till, 

detta för att möjliggöra för ett urval baserat på ett slumpmässigt stickprov från populationen. 

Efter flertalet nekanden på förfrågningar samt tidsbegränsningar att ta hänsyn till så var ett 

bekvämlighetsurval sista utvägen. Bryman och Bell att bekvämlighetsurvalet lämpar sig vid 

tidsbrist där forskaren inte får att missa chansen att få sina frågor besvarade.44  

2.2.3 Insamlingsmetod- enkät 

Den datainsamlingsmetod som tillämpades innebar enkäter då dessa lämpar sig i en studie av 

tvärsnittsdesign. Vid utformningen av enkäten togs hänsyn till några grundaspekter som 

Bryman och Bell lyfter fram. De presenterar tre grundläggande aspekter att ta hänsyn till som 

utformare utav en enkät. Frågorna vara slutna då de är enklare att för respondenterna att 

besvara. Informationen i enkäten vara lättförståelig för att minska risken för missförstånd eller 

bortfall. Enkätfrågorna vara korta för att respondenten inte ska tröttna och bara fylla i enkäten 

utan eftertanke.45 Vidare skriver Johan Hansson att en vanlig anledning till bortfall vid 

enkätundersökningar är själva frågeformuläret är för långt samt innehåller komplicerade 

instruktioner eller frågor.46 Efter enkäterna var färdigställda så postades dessa till ansvariga 

lärare som i sin tur delade ut enkäterna till de elever som utgjorde respondenterna i studien. 

                                                 
43 Bryman, Alan, Bell, Emma, (2011), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 125 f. 
44 Bryman, Bell, (2011), s. 126 
45 Bryman, Bell, (2011), s. 161 f. 
46 Hansson, Johan, (2006), Tillvägagångssätt för att höja svarsfrekvensen - en kartläggning av webbaserade 

enkätundersökningar, s. 1. 
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Christensen m.fl. förklarar att det finns nackdelar med att göra just postenkäter. Dels så kan 

det ta lång tid att få in svaren på enkäten då jag som forskare inte är närvarande vid 

insamlingen av enkäterna. Vidare förklaras att respondenterna inte har möjlighet till hjälp vid 

frågor eller oklarheter som kan uppstå vid besvarande av enkätfrågorna. Slutligen förklaras att 

det är omöjligt för forskaren att ha full kontroll över besvarandesituationen, vilket innebär att 

respondenterna kan ta hjälp av någon utomstående part när de svarar på formuläret vilket 

potentiellt kan forma resultatet.47 Vid konstruktion av denna enkät så har frågorna på 

formuläret i största möjliga mån gjorts korta, slutna samt tillhörande tydliga instruktioner för 

att undvika att respondenterna missförstår eller tröttar vilket hade genererat bortfall.  

För att stärka validiteten i studien undersöktes vad tidigare forskning använt sig utav för 

mätinstrument, samt vad dessa forskare kommit fram till genom respektive mätmetodiker. 

Bryman och Bell förespråkar att forskare ska leta forskning kring teman likt det egna för att se 

om resultat framskapade med andra mätmetoder stämmer överens med det egna resultatet.48 I 

den tidigare forskningen använde sig flertalet forskare utav enkätundersökningar för att söka 

svar på sina forskningsfrågor. Dessa frågor angränsade till denna studies teman rörande 

självupplevd hälsa, fysisk aktivitetsnivå, stillsittande samt Tv- och datorspel. Detta bidrog till 

att enkäter kändes som ett självklart val som tillämpad datainsamlingsmetod. Vidare användes 

redan testade enkätfrågor, utformade av forskare som är experter inom ramen för mitt 

undersökningsområde. De redan testade enkätfrågorna som tillämpades är tagna ifrån Barn 

och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 201249, Liv & hälsa ung 201450, Hälsa på lika 

villkor?51 och Super Mario vår nya livsmentor52. Frågor ifrån dessa enkäter kombinerades och 

modifierades till viss del för att följa syftet med denna studie. Exempelvis så följer fråga 2a, 

2b, 6a, 6b och fråga 4 liknande struktur på enkäten. Dessa frågor föll inom ramen för teman 

rörande frekvens samt omfattning tid ägnad fysiska respektive stillasittande aktiviteter. 

Frågorna modifierades till viss del då det var av relevans att frågorna följde samma struktur, 

detta dels för att underlätta för analys av enkätsvaren samt för att underlätta för 

respondenterna vid besvarande tillfället.  

                                                 
47 Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, (2010), s. 140 
48 Bryman, Bell, (2011), s. 96  
49 Splitvision research, (2012), Barn och ungdomars fritidsvanor i Göteborg 2012, s. 89 ff. 
50 Örebro läns landsting, (2014), Liv och hälsa ung 2014 – en undersökning om ungdomars livsvillkor, 

levnadsvanor och hälsa 
51 Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån, (2014), Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och 

livsvillkor i Sverige 2014 
52 Eriksson, Christian, (2013), Super Mario vår nya livsmentor – en enkätundersökning om gymnasieelevers tv- 

och datorspelsvanor, s. 32 ff. 
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Vidare föll fråga 8, 9, 10 och 11 inom ramen för samma tema rörande självupplevd hälsa, där 

fråga 8 och 11 främst handlade om uppfattningar om hälsotillståndet och livet i allmänhet, 

medan fråga 9 och 10 på ett djupare plan undersökte den självupplevda psykiska och fysiska 

hälsan. Samtliga presenterade frågor bearbetades i analysen separat men i 

resultatredovisningen så kombineras exempelvis frågor angående självupplevd hälsa med 

frekvens av fysisk aktivitet. Vidare så berörde fråga 1, 3 och 5 ungdomars fritidsvanor på ur 

ett övergripande perspektiv. Genom dessa frågor önskades att skapa en bild över hur vilka 

typer av aktiviteter ungdomar tycks vilja ägna sig åt på sin fritid. Efter färdigställandet av 

enkäten så genomfördes en pilotstudie på ett mindre antal respondenter, för att kontrollera att 

de insamlade svaren var möjliga att analysera på ett sätt som möjliggjorde mig att besvara 

frågeställningarna i den kommande huvudsakliga studien. Pilotstudien visade att enkätsvaren 

var möjliga att analysera och då tillämpningsbara för att uppnå syftet med denna studie.  

Själva utformningen av enkäten består av en uppdelning i tre teman utgör grundpelarna i 

studien. Det första temat i enkäten berör ungdomarnas fysiska aktivitetsvanor på fritiden. Det 

andra temat berör ungdomarnas stillsittandevanor där Tv- och datorspelsvanor som specifik 

aktivitet inkluderas. Slutligen återfinns ett tredje tema där frågor kring självupplevd hälsa 

presenteras. Formuläret består av totalt 13 frågor, varav fyra berör fritidsintressen i allmänhet, 

två berör fysisk aktivitet, fyra berör stillasittande och dator- och Tv-spelsvanor samt fyra 

frågor kring självupplevd hälsa. Vidare så tillämpades kontrollfrågor, främst i delen angående 

den självupplevda hälsan, detta för att ha möjlighet kontrollera att respondenternas egna svar 

inte skiljer sig åt i frågor som berör samma fenomen. En gemensam nämnare i formuläret är 

att majoriteten av frågorna har fyra till sex olika svarsalternativ. Ett mindre antal frågor, 

främst angående självupplevd hälsa har annorlunda utformning av svarsalternativ, exempelvis 

då respondenterna får uppskatta hur många dagar de den senaste månaden inte mått bra.  

Angående ordinala och nominala skalor som togs upp tidigare i metoddelen så förklarar 

Christensen m.fl. att nominala skalor är av kvalitativ karaktär som analyseras genom siffror, 

dessa siffror har ingen numerisk mening utan motsvarar endast en självbestämd kod i 

analysen såsom 1-5. Vidare förklaras att ordinala skalor används där det är oklart hur långt 

avståndet mellan alternativen exempelvis bra och mycket bra.53 För att tydliggöra nominala 

skalor på formuläret så berördes hur många timmar ungdomarna i genomsnitt var 

stillasittande per dag där svarsalternativ som 1-2 och 3-4 timmar om dagen fanns med.  

                                                 
53 Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, (2010), s. 230 f. 
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De ordinala skalorna på formuläret berörde ungdomarnas självupplevda hälsa där 

svarsalternativ som dåligt, varken bra eller dåligt och bra återfanns. 

2.2.4 Etiska överväganden 

Under studiens gång, främst vid datainsamlingen, togs etiska aspekter i beaktande. De etiska 

aspekterna utgjordes av forskningsetikens fyra grundpelare där vetenskapsrådet hänvisar till 

nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.54 Då jag 

själv inte var närvarande vid utlämningen av enkäterna så var det viktigt att skapa en pålitlig 

bakgrundsinformation angående studien via ett försättsblad. Där det framgick information om 

mig, syftet med studien samt villkoren för respondenternas medverkan. Vidare var det viktigt 

att det framgick på enkäten att respondenterna kunde vara säkra på att de svarade anonymt, att 

deras medverkan var frivillig samt att deras svar endast skulle användas i studiens syfte. 

Samtliga respondenter var över 15 år så föräldrars tillstånd var inte nödvändigt, däremot 

kontaktades personal på skolan för att få både lärares samt rektors godkännande att genomföra 

studien på skolans elever.  

2.3 Analysprocess 

Analysen genomfördes i datorprogrammet SPSS, ett program som lämpar sig för statistiska 

analyser. Inför analysen av enkätsvaren så var prioriteringen att skapa ett kodschema. 

Christensen m.fl. förklarar att vid analys av frågeformulär så är det till forskarens fördel att 

skapa koder för de befintliga variablerna. Vidare tydliggörs vad kodning innebär då forskaren 

byter ut svarsalternativen mot en specifik siffra som motsvarar det ursprungliga 

svarsalternativet, siffrorna ska följa en numerisk ordning för att forskaren inte ska förvirras av 

vilket svarsalternativ som respektive kod motsvarar.55 I schemat byttes svarsalternativ som 

var formulerade i text ut emot siffror för att underlätta för den kommande analysen, dels i 

frågor gällande frekvens men också i frågor gällande tid ägnad en viss aktivitet. Nedan följer 

exempel på hur kodningen för fråga 2a gällande hur frekvensen av fysisk aktivitet såg ut: 

1= Aldrig  

2= Mindre än 1 gång per vecka  

3= 1-2 gånger/veckan  

4= 3-4 gånger/veckan  

5= 5-6 gånger/veckan  

6= Varje dag 

                                                 
54 Vetenskapsrådet, (2011), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 6 ff.  
55 Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, (2010), s. 239 f. 



18 

 

Nedan följer ytterligare ett exempel på hur kodningen för fråga 2b gällande hur tid ägnad 

fysisk aktivitet per tillfälle såg ut: 

 

 1= 0-10 minuter  

2= 10-20 minuter  

3= 20-30 minuter  

4= 30-60 minuter  

5= 60 minuter eller mer 

Efter färdigställd kodning av svarsalternativen så gjordes bivariata analyser mellan olika 

variabler i resultatet. Variabler som innefattade självupplevd hälsa, nivå av fysisk aktivitet 

tillhörande frekvens och tid, omfattning stillasittandetid samt Tv- och datorspelsvanor. 

Bryman och Bell tydliggör att i sådana analyser önskar forskaren att skapa sig en bild kring 

relationen mellan två variabler. Ett populärt redskap vid bivariata analyser är Chi-två-test. Via 

Chi-två-test test beräknas den förväntade frekvensen inom de olika kategorierna i själva 

tabellen. Det som avgör om testet är signifikant beror på det uträknade Chi-två-test värdets 

storlek samt antalet kategorier som analyseras i mätningen.56 I denna studie där det bland 

annat önskades att undersöka om det förelåg något samband mellan ungdomars självupplevda 

hälsa och frekvens av fysisk aktivitet per vecka så var chi-2-tester att föredra.  

Inför dessa Chi-2-test så vidtogs vissa åtgärder. På grund av det relativt låga antalet 

respondenter behövde svarsalternativen i vissa frågor slås samman för att göra materialet 

analyserbart. I fråga 8 som behandlade självupplevt hälsomässigt tillstånd så kombinerades 

svarsalternativen mycket dåligt, dåligt och varken bra eller dåligt och föll tillsammans under 

en kategori som innebar ej bra upplevt hälsotillstånd. På liknande sätt kombinerades 

svarsalternativen mycket bra och bra och föll inom ramen för bra upplevt hälsotillstånd. I 

fråga 2a angående frekvensen av fysisk aktivitet per vecka så kombinerades svarsalternativen 

aldrig, mindre än en gång i veckan och 1-2 gånger i veckan. Dessa svarsalternativ föll inom 

ramen för fysiskt aktiv 2 gånger i veckan eller mindre. På liknande sätt kombinerades 

svarsalternativen 3-4 gånger i veckan, 5-6 gånger i veckan och varje dag och föll då inom 

ramen för kategorin fysiskt aktiv mer än 3 gånger i veckan. I fråga 4 angående omfattning 

stillasittandetid så kategoriserades svarsalternativen aldrig, mindre än en timme per dag och 

1-2 timmar som stillasittande 2 timmar eller mindre per dag. På liknande sätt kategoriserades 

3-4 timmar, 5-6 timmar och 6 timmar eller mer som stillasittande mer än 3 timmar per dag. 

                                                 
56 Bryman, Bell, (2011), s. 260 ff. 
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2.4 Resultatpresentation  
Resultatdelen delades in i fyra teman, där varje tema är representativt för respektive 

frågeställning. Den första resultatdelen som behandlas berör självupplevd hälsa. Därefter en 

del angående hur fysiskt aktiva respektive stillasittande ungdomarna var på sin fritid. 

Slutligen följer två delar där den första berör ungdomarnas Tv- och datorspelsvanor samt hur 

sambandet mellan dessa vanor och frekvensen av fysisk aktivitet såg ut. Den sista delen berör 

hur samband såg ut mellan variablerna självupplevd hälsa, frekvens av fysisk aktivitet samt 

omfattning stillasittandetid såg ut. Resultatdelen består av korstabeller och cirkeldiagram som 

följer en liknande struktur. De innehåller en specifik siffra som motsvarar procentvärdet av 

antalet respondenter som fyllde i just det alternativet. I korstabellerna står bredvid 

procentvärdet antalet respondenter som procentvärdet i fråga representerar inom parantes. I 

anslutning till figurer och tabeller framgår en kort summering av vad redovisas.  
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3. Resultat 

I denna del presenteras en resultatsammanställning kring vad som framkom utifrån de 

enkäter som användes i studien. Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna där 

resultatet rörande varje specifik frågeställning redovisas i taget. 

3.1 Ungdomars självupplevda hälsa 
Ungdomarnas självupplevda hälsa gick att urskilja genom enkätfrågorna 8,9, 10 och 11. (se 

bifogad enkät). Fråga 8 berör ungdomarnas självupplevda hälsotillstånd i allmän bemärkelse, 

fråga 11 berör hur ungdomarna upplever att de trivs med sin livssituation eller inte. Frågorna 

9 och 10 berör hur de upplever att de mått fysiskt och psykiskt den senaste månaden.  

 
 

Figur 1. Det upplevda hälsotillståndet hos ungdomarna. (N=68) 

Resultatet på fråga 8 visar att 44 % av respondenterna vilket motsvarar 30 stycken elever 

uppskattar sitt hälsotillstånd som bra. Endast 6 % upplever sitt hälsotillstånd som dålig eller 

mycket dåligt.  

 

Figur 2. Hur ungdomarna upplever sin livssituation just nu. (N=68) 

19

44

31

4 2

Procent %

Mycket bra

Bra

Varken bra eller dåligt

Dåligt

Mycket dåligt

17

3541

7

Procent %

Mycket nöjd

Nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Missnöjd



21 

 

Det framgår i utifrån resultatet på fråga att 52 % av ungdomarna är nöjda eller mycket nöjda 

med sitt liv som det ser ut just nu, vilket motsvarar 35 respondenter av det totala antalet 68. 

En stor andel, 41 % känner sig dock osäkra på sin ställning i frågan och svarade att de varken 

är nöjda eller missnöjda. Slutligen svarade 7 % att de är missnöjda med sitt liv just nu. Vidare 

undersöktes genom fråga 9 och 10 hur många dagar under den senaste 30-dagars perioden 

som ungdomarna upplevt att deras fysiska respektive psykiska hälsa ej varit god. På grund 

utav extremvärden, där det framkom att vissa respondenter mått dåligt i stort sett alla dagar, 

medan respondenter upplevde att de inte alls mått dåligt så väljs ett medianvärde att 

presenteras, detta då ett sådant bör ses som mest representativt för hur ungdomarna upplevt 

sin hälsa den senaste månaden. Totalt 68 respondenter besvarade dessa två frågor och 

medianvärdet för ungdomarnas fysiska hälsa resulterade i ett värde på 3, vilket motsvarar att 

ungdomarna mått fysiskt dåligt tre dagar av de senaste 30. Den psykiska hälsan upplevdes 

som något sämre vilket resulterade i ett medianvärde på 6,5, detta motsvarar att de mått dåligt 

6,5 dagar av de senaste 30. 

3.2 Tid ägnad fysisk aktivitet och stillasittande på fritiden 

3.2.1 Fysisk aktivitet 

Nedan presenteras respondenternas svar på fråga 2a och 2b (se bifogad enkät) som behandlar 

omfattning av fysiskt aktivitet. Fråga 2a behandlar frekvensen av fysisk aktivitet per vecka 

och redovisas vågrätt i korstabellen nedan, medan fråga 2b behandlar tiden ägnad den fysiska 

aktiviteten per tillfälle och redovisas lodrätt.  

Tabell 1. Omfattning av fysisk aktivitet på fritiden tillhörande tid och frekvens. (N=68) 

 Aldrig Mindre än 1 

ggr/vecka 

1-2 

ggr/vecka 

3-4 

ggr/vecka 

5-6 

ggr/vecka 

Varje 

dag 

Totalt 

0-10 min 13 % (9) 0 0 0 0 0 14 % (9) 

10-20 min  4 % (3) 4 % (3) 1 % (1) 0 0 10 % (7) 

20-30 min  1 % (1) 7 % (5) 1 % (1) 0 1 % (1) 12 % (8) 

30-60 min  3 % (2) 7 % (5) 12 % (8) 1 % (1) 3 % (2) 26 % (18) 

60 min eller 

mer  

 1 % (1) 14 % (9) 15 % (10) 4 % (3) 4 % (3) 38 % (26) 

Totalt 13 % (9) 10 % (7) 32 % (22) 30 % (20) 6 % (4) 9 % (6) 100 % (68) 
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Resultatet visar att av de 9 % som är fysiskt aktiva varje dag på sin fritid så är endast 4 % av 

dessa fysiskt aktiva 60 minuter eller mer per tillfälle. Totalt är 23 % av respondenterna fysiskt 

aktiva mindre än 1 gång per vecka respektive aldrig är fysiskt aktiva. En majoritet av 

ungdomarna, totalt 62 % är fysiskt aktiva mellan 1-4 gånger i veckan, av dessa så är 45 % 

fysiskt aktiva 60 minuter eller mer per tillfälle. Totalt sett så är 25 av de 52 ungdomar som är 

fysisk minst en gång i veckan aktiva 60 minuter eller mer per tillfälle. 

3.2.2 Stillasittande 

Nedan presenteras respondenternas svar på fråga 4 (se bifogad enkät) som behandlar hur 

många timmar per dag ungdomarna är stillasittande på fritiden.  

 
Figur 3. Antal timmar per dag som ungdomarna är stillasittande på sin fritid. (N=68) 

Respondenternas svar på fråga 4 visar att en majoritet av respondenterna är stillasittande 3-4 

timmar per dag på sin fritid, detta då 47 % vilket motsvarar 32 respondenter fyllde i detta 

alternativ. Endast 4 % svarade att de är stillasittande mindre än 1 timme per dag på sin fritid, 

medan 18 % vilket motsvarar sju respondenter angav att de är stillasittande 6 timmar eller mer 

per dag på.  

3.3 Ungdomars Tv- och datorspelsvanor  
Nedan presenteras ungdomarnas Tv- och datorspelsvanor vilket motsvarar fråga 6a och 6b (se 

bifogad enkät) som behandlar omfattningen ungdomar ägnar sig åt Tv- och datorspel på sin 

fritid. Frekvensen, det vill säga hur ofta per vecka redovisas vågrätt i korstabellen, medan 

tiden per dag redovisas lodrätt.  
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Tabell 2. Omfattning Tv- och datorspelande tillhörande tid och frekvens. (N=68) 

 Aldrig Mindre än 

1 ggr/vecka 

1-2 

ggr/vecka 

3-4 

ggr/vecka 

5-6 

ggr/vecka 

Varje dag Totalt 

Mindre än 

1 h/dag 

24 % 

(16) 

9 % (6) 10 % (7) 1 % (1) 0 1 % (1) 46 % (31) 

1-2 h    3 % (2) 6 % (4) 10 % (7) 0  0 19 % (13) 

3-4 h  3 % (2) 3 % (2) 3 % (2) 4 % (3) 3 % (2) 16 % (11) 

5 h eller 

mer 

 0 1 % (1)  3 % (2) 4 % (3) 10 % (7) 19 % (13) 

Totalt 24 % 

(16) 

15 % (10) 20 % (14) 17 % (12) 9 % (6) 15 % (10) 100 % (68) 

 

I tabellen går att urskilja att totalt 24 % av respondenterna aldrig spelar Tv- och datorspel, 

samt att 15 % i genomsnitt spelar mindre än 1 gång per vecka. 37 % spelar mellan 1-4 gånger 

i veckan, vilket motsvarar 26 respondenter. Här varierar speltiden men de flesta av 

ungdomarna spelar mellan 1-2 timmar. 15 % av ungdomarna spelar Tv- och datorspel varje 

dag, av dessa 15 % så spelar 10 % av dem 5 timmar eller mer per dag.  

 

Nedan presenteras en sambandsanalys mellan fråga 6b och 2a (se bifogad enkät) som berör 

ungdomars spelvanor och nivån av fysisk aktivitet. I analysen sätts tiden de ägnar åt spelande 

i relation till frekvensen av fysisk aktivitet per vecka. Tabellen redovisas i absoluta tal, alltså 

hur många respondenter som föll inom ramen för respektive kategori. 

Tabell 3. Samband tid ägnad Tv- och datorspel på fritiden och frekvens av fysisk aktivitet. 

(N=68) 

    Aldrig Mindre än 

1 h  

1-2 h 3-4 h 5 h eller 

mer 

Totalt 

Fysiskt aktiv 

mer än 3 dagar 

32 % (10) 29 % (9) 16 % (5) 16 % (5) 7 % (2) 100 % (31) 

Fysiskt aktiv 2 

dagar eller 

mindre 

16 % (6) 19 % (7) 22 % (8) 16 % (6) 27 % (10) 100 % (37) 

Totalt  (16) (16)  (13) (11) (12) 100 % (68) 
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Angående tiden ungdomar ägnar åt Tv- och datorspelande kopplat till frekvensen av fysisk 

aktivitet på fritiden så svarade totalt 76 % av respondenterna att de spelar på daglig basis, 

motsvarar 52 stycken. Av de ungdomar som aldrig spelar så är 32 % fysiskt aktiva mer än 2 

dagar i veckan, medan 16 % är fysiskt aktiva 2 dagar eller mindre i veckan.  

Av de ungdomar som spelar mindre än 1 timme per dag så är 29 % fysiskt aktiva mer än 2 

dagar i veckan, medan 19 % är fysiskt aktiva 2 dagar eller mindre. Av de som spelar 5 timmar 

eller mer per dag så är endast 7 % fysiskt aktiva mer än 2 dagar, medan 27 % är fysiskt aktiva 

2 dagar eller mindre. Chi-2 testet gav ett p-värde på 0,12 vilket visar på att det troligtvis inte 

föreligger något samband mellan antal timmar ägnade Tv- och datorspel med nivå av fysisk 

aktivitet.  

3.4 Samband mellan självupplevd hälsa, fysisk aktivitet och stillasittande 

Denna del innefattar fråga 8, 2a och 4 (se bifogad enkät), och här redovisas sambandet mellan 

variablerna ungdomarnas självupplevda hälsa kopplat till frekvens av fysisk aktivitet på 

fritiden, samt sambandet mellan självupplevd hälsa och omfattning i stillasittandetid på 

fritiden. Resultaten i korstabellerna redovisas i absoluta tal, alltså antalet respondenter som 

faller inom ramen för respektive kategori. 

Tabell 4. Samband frekvens av fysisk aktivitet och självupplevd hälsa.(N=68) 

 Fysiskt aktiv mer än 3 

dagar 

Fysiskt aktiv 2 dagar 

eller mindre 
Totalt 

Bra upplevd hälsa   73 % (22) 55 % (21) (43) 

Ej bra upplevd hälsa 27 % (8) 45 % (17) (25) 

Totalt   100 % (30) 100 % (38) 100 % (68) 

 

Angående frekvens av fysisk aktivitet fritiden och självupplevd hälsa visas att av de 

ungdomar som föll inom kategorin fysiskt aktiv 2 dagar eller mindre så upplever 55 % av dem 

sin hälsa som bra, medan 45 % upplever sin hälsa som ej bra. Av de som föll inom kategorin 

för fysiskt aktiv mer än 3 dagar i veckan så upplever 73 % stycken sin hälsa som bra, medan 

27 % upplever sin hälsa som ej bra. Pearson Chi-2 ger p-värde på 0,13 vilket visar på att det 

troligtvis inte föreligger något samband mellan frekvens av fysisk aktivitet på fritiden och 

självupplevd hälsa. 
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Tabell 5. Samband omfattning stillasittandetid och självupplevd hälsa. (N=68) 

 Stillasittande mindre 

än 2 h per dag 

Stillasittande mer än 3 

h per dag 
Totalt 

Bra upplevd hälsa 88 % (14) 56 % (29) (43) 

Ej bra upplevd hälsa 12 % (2) 44 % (23)  (25) 

Totalt 100 % (16) 100 % (52) 100 % (68) 

 

Angående omfattning stillasittandetid på fritiden och självupplevt hälsotillstånd så visas att 88 

% av respondenterna som faller inom ramen för stillasittande mindre än 2 timmar per dag 

upplever sin hälsa som bra, medan endast 12 % av som faller inom ramen för stillasittande 

mindre än 2 timmar per dag så upplever sin hälsa som ej bra. Av de respondenter som faller 

inom kategorin stillasittande mer än 3 timmar per dag så upplever 56 % sin hälsa som bra, 

medan 44 % upplever sin hälsa som ej bra. Pearson Chi-2 test visar ett p-värde på 0,02 vilket 

visar att det troligtvis föreligger ett samband mellan omfattning tid ungdomar spenderar 

stillasittande och deras upplevda hälsomässiga tillstånd. 
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4. Diskussion 

Diskussionsavsnittet består av tre delar där den första delen, resultatdiskussionen, syftar till 

att analysera och diskutera resultatet som redovisades i föregående avsnitt, detta i 

förhållande till studiens frågeställningar. Vidare förs det i del två en metoddiskussion som 

berör studiens metodologiska val. Avslutningsvis diskuteras studiens kunskapsbidrag och en 

slutsats av studiens huvudsakliga fynd ges.  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Ungdomars självupplevda hälsa 

Denna studie påvisar att majoriteten av deltagarna upplever att de mår bra eller mycket bra, 

detta då 63 % fyllde i något av dessa två alternativ. Boardman förklarar att den självupplevda 

hälsan är ett subjektivt begrepp som uppfattas olika mellan individer. Hos ungdomar är den 

vanligaste kopplingen till begreppet individens egen självbild, med andra ord hur de uppfattar 

sig själva och sin plats i samhällsstrukturen.57 Detta skulle alltså potentiellt sett kunna vara en 

anledning till att så mycket som 31 % av respondenterna var osäkra på sin hälsomässiga status 

när de besvarade enkäten, och då valde att svara att de varken upplevde att de mår bra eller 

dåligt. Vidare framgår att 52 % av respondenterna är nöjda eller mycket nöjda med sin 

livssituation, något som återspeglar uppfattningen angående den självupplevda hälsan. 44 % 

var däremot osäkra på om de var nöjda eller missnöjda med sin livssituation, och 7 % 

upplevde en missnöjdhet i hur deras liv ser ut just nu. Folkhälsomyndigheten konstaterar att 

även om ungdomar i dagens Sverige överlag upplever att de mår bra så är det den psykiska 

hälsan som visar på en negativ trend.58 Då frågan angående hur ungdomarna upplever sin 

livssituation är av mer psykisk karaktär så kan detta vara en anledning till att fler anser sig 

vara osäkra eller missnöjda med sitt liv i förhållande till frågan om deras självupplevda hälsa i 

allmän bemärkelse.  

I denna studie framgår det genom medianvärdet att ungdomarna upplever sin psykiska hälsa 

som något sämre än den fysiska. Om vi ser till frågorna gällande hur respondenterna upplevt 

sin fysiska respektive psykiska hälsa den senaste månaden så är värdet 6,5 dagar dåligt 

upplevd psykisk hälsa, respektive 3 dagar dålig upplevd fysisk hälsa. Detta resultat går i linje 

med vad den tidigare forskningen konstaterar angående ungdomars sämre upplevda psykiska 

hälsa.  

                                                 
57 Boardman, (2006), s. 1 ff. 
58 Folkhälsomyndigheten, (2014), s. 23 
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För att återkoppla till Boardman så skrivs att ungdomar ofta kopplar självupplevd hälsa till 

självbild exempelvis hur det går i skolan, vilken plats de upplever att de har i 

samhällsstrukturen samt hur livet är i allmänhet. Vidare förklaras att vuxna i regel kopplar 

begreppet till fysiska aspekter frånvaro/närvaro av smärta eller sjukdomar.59 Med detta i 

åtanke så det inte konstigt att ungdomar lägger mer vikt vid den psykiska aspekten vid 

uppskattning av hälsan. Då de flesta sjukdomar av fysisk karaktär i först och främst drabbar 

äldre människor, så faller det sig naturligt att äldre tar avstamp i fysiska aspekter vid 

uppskattning av självupplevda hälsa, medan ungdomars tycks lägga mer vikt vid psykiska 

faktorer.  

4.1.2 Ungdomars fysiska aktivitetsvanor respektive stillasittandevanor på fritiden 

Genom denna studie konstateras att den fysiska aktivitetsnivån bland respondenterna tycks 

vara för låg på fritiden i förhållande till aktuella rekommendationer gällande fysisk aktivitet, 

vilket FYSS presenterar motsvarar en timmes fysisk aktivitet med måttlig intensitet dagligen 

för barn och unga.60 Då denna studie endast berör den fysiska aktivitetsnivån på fritiden så 

möjliggörs inte att se hur den totala nivån under dagen ser ut. Resultatet visar dock att av det 

totala antalet respondenter på 68 så svarade 62 % att de i regel är fysiskt aktiva 1-4 gånger i 

veckan på sin fritid, dock så är endast 45 % av dessa fysiskt aktiva 60 minuter eller mer per 

tillfälle. Vidare visar resultatet att endast ett sex respondenter är fysiskt aktiva varje dag på sin 

fritid, av dessa är endast tre fysiskt aktiva 60 minuter eller mer vilket motsvarar FYSS 

rekommendationer. Resultatet visar att av de 76 % ungdomar som är fysiskt aktiva minst en 

gång i veckan, så är endast hälften av dessa fysiskt aktiva 60 minuter eller mer per tillfälle. 

Enligt Raustorp, Pagels, Fröberg och Boldemann så har den fysiska aktivitetsnivån bland 

ungdomar minskat de senaste åren, och denna trend har medfört flertalet risker för deras 

framtida hälsa.61 Resultatet fastslår att den fysiska aktivitetsnivån i stor utsträckning är för låg 

på respondenternas fritid. Något som Ortega, Silventoinen, Tynelius och Rasmussen fastslår 

kan få konsekvenser för den framtida hälsan då de uppmanar ungdomar att skaffa en god 

muskelstyrka då detta med stor sannolikhet gynnar deras hälsomässiga status längre fram i 

livet.62  

 

                                                 
59 Boardman, (2006), s. 7 f. 
60 Ekblom, Berg, (2015), s. 12 ff. 
61 Raustorp, Pagels, Fröberg,, Boldemann, (2015), s. 808 f. 
62 Ortega, Silventoinen, Tynelius, Rasmussen, (2012), s. 3 ff. 
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Sett till omfattning stillasittandetid så var 75 % av respondenterna vilket utgör en majoritet av 

ungdomarna i denna studie stillasittande mer än 3 timmar per dag på fritiden. Mindre än 1 % 

var stillasittande mindre än 1 timme per dag på sin fritid, medan 10 % var stillasittande 6 

timmar eller mer per dag. Även om det inte finns några tydliga rekommendationer för 

stillasittande, så visar resultatet i denna studie att omfattningen stillasittandetid på fritiden 

tycks vara högt. Nilofer Merchant förklarar att forskning konstaterat människor i genomsnitt 

är stillasittande 9,3 timmar per dag. Vidare förklarar hon att studier visat att stillasittandet 

medför konsekvenser för hälsan samt att stillasittandet ökar i takt med att tiden minskar som 

ägnas åt fysiska aktiviteter.63 Då majoriteten av ungdomarna i denna studie är stillasittande tre 

timmar eller mer på fritiden, där resterande tid på dagen inte räknas med såsom 

stillasittandetiden i skolan, så följer resultatet Merchants konstaterande kring att individer i 

genomsnitt är stillasittande över nio timmar per dag.  Katzmarzyk, Church, Craig och 

Bouchards resultat visade att mycket stillasittande ökade risken för kardiovaskulära 

sjukdomar. Även hos personer som var fysiskt aktiva bidrog stillasittande till en ökad risk för 

dessa komplikationer. Vidare förklaras i deras resultat att individer inte kan kompensera med 

fysisk aktivitet om de suttit stilla mycket samma dygn. Slutligen uppmanar de att det borde 

finnas rekommendationer för stillasittandetid likt det finns för fysisk aktivitet.64 Vidare så 

förklarar Department of Health att 9 av 10 ungdomar i Australien rör sig för lite. Deras 

rekommendation är en ökad omfattning fysisk aktivitet samt minskad skärmtid för ungdomar i 

åldern 13-17 år.65 Utifrån resultatet i denna studie framgår det att oavsett om ungdomarna är 

fysiskt aktiva enligt rekommendationerna, vilket relativt få tycks vara, så kan en kraftig 

mängd stillasittande medföra konsekvenser för hälsan. Om ungdomarna suttit stilla merparten 

av tiden de tillbringat i skolan på dagen så är det givetvis ännu viktigare att de aktiverar sig på 

fritiden om chansen faktiskt ges.  

4.1.3 Samband tid ägnad Tv- och datorspel och frekvens av fysisk aktivitet 

Resultatet i studien visar att ungdomarna i stor utsträckning ägnar sig åt Tv- och datorspel på 

sin fritid. Detta då 76 % av respondenterna spelar Tv- och datorspel dagligen, samt att 

närmare 50 % av dessa ägnar över 20 timmar i veckan åt spelande. Folkhälsomyndigheten 

presenterar en negativ tendens där gruppen ungdomar som tillbringar mer än fyra timmar 

framför en skärm per dag stigit de senaste åren.66  

                                                 
63 Merchant, Nilofer, (2013), Sitting is the smoking of our generation, https://hbr.org/2013/01/sitting-is-the-

smoking-of-our-generation/, Hämtad: 2016-01-14   
64 Katzmarzyk, Chruch, Craig, Bouchard, (2009), s. 1002 ff. 
65 Australian Government Department of Health, (2013), s. 1 ff. 
66 Folkhälsomyndigheten, (2014), s. 36 f. 

https://hbr.org/2013/01/sitting-is-the-smoking-of-our-generation/
https://hbr.org/2013/01/sitting-is-the-smoking-of-our-generation/
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Vidare förklarar Barnett m.fl. att det skett en ökning i tid spenderad framför skärmar de 

senaste åren, detta då samhället möjliggjort för skärmkonsumtion vilket har medfört 

stillasittandebeteenden. Deras studie visade att omkring 90 % av ungdomarna spenderade mer 

än två timmar framför skärmar per dag, samt att majoriteten spenderar mellan 25-30 timmar i 

veckan framför olika typer av skärmar.67 Kring liknande tema presenterar Williams m.fl. 

genom sin studie att 83 % av amerikanska ungdomar spelar Tv- och datorspel på daglig basis 

samt att den genomsnittlige spelaren ägnar 25 timmar i veckan åt spel.68 Resultatet i Barnett 

m.fl. och Williams m.fl. studier är en tydlig återspegling av mitt eget både angående 

omfattning speltid per vecka, men också i hur många procent av studiedeltagarna som spelar 

på daglig basis. Enligt rekommendationer för skärmbaserad tid hos ungdomar så är över 20 

timmar i veckan för högt. Detta då Department of Health rekommenderar att ungdomar i 

åldern mellan 13-17 år inte bör ägna sig åt skärmbaserade aktiviteter mer än 2 timmar 

dagligen, vilket motsvarar 14 timmar i veckan.69 Resultatet i denna studie visar att nästan 

samtliga respondenter spelar Tv- och datorspel dagligen, vilket resulterar i skärmtid i olika 

tidsomfattning. Vi måste dock ha i åtanke att det endast är tiden ägnad Tv- och datorspel som 

presenteras i denna studie, att aktiviteter som surf på nätet, tv-tittande eller mobilanvändning 

inte läggs in i tidsomfattningen. Hade dessa aktiviteter inkluderats så är jag övertygad om att 

en stor majoritet av respondenterna överstigit rekommendationerna för daglig skärmbaserad 

tid på 2 timmar.  

Chi-2-testet gällande ungdomars Tv- och datorspelsvanor kopplat till frekvensen av fysisk 

aktivitet på fritiden visar att ett trovärdigt samband mellan variablerna inte går att urskilja. 

Testet visade dock att av de som spelade mest (5 timmar eller mer per dag) så hade 27 % en 

frekvens av fysisk aktivitet under 2 dagar i veckan, medan endast 7 % hade en frekvens av 

fysisk aktivitet över 2 dagar i veckan. Att Tv- och datorspelande medför stillasittandetid i 

olika omfattning kan konstateras, men det behöver enligt Chi-2-testet i denna studie inte 

nödvändigtvis påverka frekvensen av fysisk aktivitet på fritiden. Dock framgår det i denna 

studie att ungdomars fritid präglas av stillasittande aktiviteter, vilket stämmer överens med 

Westerståhls m.fl. resultat då de förklarar att tiden mellan fysiska aktiviteter präglas av mer 

stillasittande på individers fritid.70  

                                                 
67 Barnett, O´Loughlin, Sabiston, Karp, Be´langer, Van Hulst, Lambert, (2010), s. 255 ff. 
68 Williams, Yee, Caplan E. Scott, (2008), s. 999-1013 
69 Australian Government Department of Health, (2013), s. 1 ff. 
70 Westerståhl, Barnekow-Bergkvist, Hedberg, Jansson, (2003), s. 608 f. 
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Vidare förtydligar Raustorp m.fl. att ungdomar i dagens moderna samhälle i stor utsträckning 

använder sig utav internet, datorspel och smartphones och att dessa aktiviteter potentiellt 

bidrar till en minskad tid ägnad åt fysisk aktivitet.71 Kring detta skriver även Chaput m.fl. då 

de förklarar att intresset för datorspel ökat, och att nästan alla amerikanska ungdomar i åldern 

12-17 år antingen spelar dator, konsol eller mobilspel. Deras studie visar på samband mellan 

övervikt hos ungdomar och datorspelskonsumtion, detta då det spontana matintaget tycks öka 

under tiden ungdomarna spelar.72 Likt Raustorp m.fl. och Chaput m.fl. så rapporterar 

ungdomsstyrelsen att det i det moderna samhället finns datorer tillgängliga i nästan varje hem, 

vilket innebär att en stor del av Sveriges ungdomar har möjligheten att på en daglig basis 

spela Tv- och datorspel. Vilket i förläningen har bidragit till att 78 % svenska ungdomar i 

åldern mellan 12-15 år dagligen spelar.73 Då resultatet i denna studie visar att 76 % av 

ungdomarna spelar på daglig basis så stämmer detta väl överens med vad den tidigare 

forskningen konstaterar. Det moderna samhället tycks ha skapat möjlighet för ökat 

stillasittande, och Tv- och datorspel är en populär fritidsaktivitet. Studier visar också att det 

föreligger samband mellan övervikt hos ungdomar och deras spelvanor. Däremot går det inte 

att utifrån denna studies resultat säga att Tv- och datorspel bidrar till att ungdomar har en låg 

frekvens av fysisk aktivitet på sin fritid. 

4.1.4 Samband mellan självupplevt hälsotillstånd och frekvens av fysisk aktivitet 

Resultatet i denna studie angående självupplevd hälsa kopplat till frekvens av fysisk aktivitet 

visar att en majoritet av ungdomarna uppskattar sin hälsa som bra oavsett om de är fysiskt 

aktiva mer än två dagar i veckan eller två dagar eller mindre på sin fritid. Chi-2-testet visar att 

det inte finns något tydligt samband mellan ungdomarnas frekvens av fysisk aktivitet och 

deras självupplevda hälsa. Detta då 73 % av respondenterna som är fysiskt aktiva mer än tre 

dagar i veckan upplever sin hälsa som bra, samtidigt som 55 % som är fysiskt aktiva två dagar 

i veckan eller mindre också upplever sin hälsa som bra. Hansén m.fl. förklarar att 

självupplevda hälsan påverkas av individers levnadsvanor, detta då deras studie påvisar att 

ungdomar som tidigt blivit introducerade till rökning upplevde att de mådde sämre än andra 

ungdomar.74 Resultatet i denna studie motbevisar till viss del Hanséns m.fl. då ungdomarnas 

självupplevda hälsa inte tycks påverkas av frekvensen av fysisk aktivitet. En anledning till 

detta utfall i resultatet skulle potentiellt sett kunna vara att ungdomarna i denna studie inte 

förstår de fördelar för hälsan som fysisk aktivitet medför, detta då de endast är 15 år gamla. 

                                                 
71 Raustorp, Pagels, Fröberg, Boldemann, (2015), s. 811 ff. 
72 Chaput, Visby, Nyby, Klingenberg, Gregersen, Tremblay, Astrup, Sjödin, (2011), s. 1196-1206. 
73Ungdomsstyrelsen, (2006), s. 14 
74 Hansen, Lindström, Rosvall, (2012), s. 4 ff. 
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Detta resonemang kan styrkas genom Löfgrens studie där det konstateras att motion på 

fritiden var viktigt för deltagarna, då de bland annat ansåg att motion var nödvändigt för att de 

skulle kunna prestera i skolan.75 Det faktum att deltagarna i Löfgrens studie studerade på 

universitet vilket innebär att de är äldre än deltagarna i denna studie, möjliggör för att de på 

ett fördjupat plan reflekterar över sina fritidsvanors inverkan på hälsan. 

I resultatet visade det sig däremot finnas samband mellan variablerna omfattning 

stillasittandetid kopplat till respondenternas självupplevda hälsa. Chi-2-testet ger ett p-värde 

på 0,02 vilket visar på att det troligtvis föreligger ett samband mellan dessa två variabler. 

Detta stärker till viss del Hansén m.fl. resonemang kring att självupplevda hälsan påverkas av 

individers levnadsvanor.76 Dessutom stärker resultatet i denna studie Barnetts m.fl. 

konstaterande kring att stillasittandebeteenden medför övervikt och fetma som blivit ett 

folkhälsoproblem. Dessutom förklaras i deras studie att överdriven skärmtid påverkar 

ungdomars psykiska hälsa negativt.77 Då en del av individers levnadsvanor kan kopplas till 

omfattning stillasittandetid på fritiden, så visar resultatet att vanorna påverkar hur 

ungdomarna upplever att de mår, detta då de som sitter stilla mest i studien också uppvisar 

sämst självupplevd hälsa. Av de respondenter som sitter stilla mycket på fritiden så spenderar 

majoriteten av dessa mycket tid framför skärmar, något som forskningen påvisar kan 

framkalla negativa effekter på hälsan. 

4.2 Metoddiskussion 
I studien gjordes en postenkät som skickades till lärare som i sin tur delade ut enkäterna till de 

elever som utgjorde respondenterna i studien. Postenkäter innebar att jag inte kunde 

kontrollera att de etiska kraven främst gällande information uppfylldes. För att åtgärda några 

av de potentiella nackdelarna med postenkäter så använde jag mig utav ett 

bekvämlighetsurval, detta för att motverka risken för att det skulle ta lång tid att samla in 

svaren. Vidare var jag noggrann med att informationen på försättsbladet var tydlig för att 

minimera risken för oklarhet hos respondenterna, jag informerade även den ansvarande 

läraren så denne kunde lämna tydliga instruktioner till eleverna samt övervaka 

besvarandesituationen. Jag kan dock inte vara fullständig säker på att eleverna inte hjälpte 

varandra eller liknande när de besvarade enkäten, vilket kan ha påverkat resultatet i någon 

form, och detta bör ses som en kritik emot denna form av datainsamlingsmetod. 

                                                 
75 Löfgren, (2001), s. 213 f. 
76 Hansen, Lindström, Rosvall, (2012), s. 4 ff. 
77 Barnett, O´Loughlin, Sabiston, Karp, Be´langer, Van Hulst, Lambert, (2010), s. 255 ff. 
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Begreppet självupplevd hälsa visade sig i den tidigare forskningen vara ett begrepp som 

uppfattas olika mellan individer. Faktumet att jag valde att undersöka hur ungdomarna 

upplevde sin hälsa genom enkäter där det inte framkom hur de definierade begreppet bör ses 

som problematiskt. Detta kan ha bidragit till bortfallet på 8 enkäter, vilket motsvarade 11 % 

av det totala antalet respondenter. Intervjuer hade varit att förespråka där eleverna fick 

förklara vad begreppet betyder för dem, då detta hade gett mig en tydligare bild kring vad svar 

”bra” hade inneburit på fråga 8, hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Dock så syftade 

denna studie till att bland annat undersöka huruvida det föreligger samband mellan 

ungdomars självupplevda hälsa och frekvensen av fysisk aktivitet. En fördjupad inblick i 

begreppets mening hade varit intressant, men inte nödvändigt för att besvara studiens 

frågeställningar. En problematik med denna studie är att det inte går att säkerställa huruvida 

respondenterna når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet eller inte. Enkätens 

utformning påverkar resultatet då den endast berör hur aktiva ungdomarna är på sin fritid, 

samt endast tar hänsyn till faktiska fysiska aktiviteter, såsom idrott och motionsbaserade 

aktiviteter. Potentiellt sett så kan fler respondenter nå rekommendationerna för fysisk aktivitet 

än vad resultatet visar. Detta då samtliga deltagare i studien dels går i grundskolan och då får 

idrottsundervisning ett antal dagar i veckan, samt genom vardagliga sysslor såsom transport 

till och från skolan i form av gång eller cykling eller hushållsarbete och så vidare. Med alla 

dessa aspekter inräknade så kan det innebära att ett större antal respondenter, än vad som 

framkom i studiens resultat, når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet.  

En annan kritik emot studien berör det låga urvalet vilket bidrar till att det inte går att 

generalisera studiens resultat, det vill säga att resultatet inte kan ses som representativt för 

hela befolkningen. Det kan även ha påverkat resultatet i den mening att samband som 

egentligen var sanna visade sig vara falska på grund av lågt urval, detta då högre urval i regel 

bidrar till större sannolikhet för att bevisa om en hypotes är sann eller falsk. Dessutom fanns 

ett bortfall i då sju elever inte närvarade vid besvarandetillfället, vilket motsvarar 8 % av det 

totala antalet respondenter. Detta bortfall kan potentiellt sett generera missvisning i resultatet, 

framförallt då självupplevd hälsa är en central del i denna studie. Eventuellt kan några av de 

sju eleverna som inte var närvarande upplevt sin hälsomässiga status som dålig, en potentiell 

anledning till varför de inte var där. Dock så vill jag vara tydlig med att det endast är de som 

faktiskt besvarade enkäten som beräknas i studien, huruvida bortfallet hade påverkat resultatet 

eller inte går aldrig att konstatera. Vidare kan det diskuteras kring det faktum att endast en 

form av datainsamlingsmetod nyttjades, vilket ger svagare validitet.  
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Jag är av åsikten att studien skulle kunna ses som en pilotstudie angående ungdomars nivå av 

fysisk aktivitet på fritiden kopplat till självupplevd hälsa. För fördjupad inblick i 

undersökningsområdet bör flertalet datainsamlingsmetoder tillämpas såsom observation av 

fysisk aktivitetsnivå genom exempelvis mätning av steg och puls. Vidare kan intervjuer 

tillämpas där respondenterna på ett djupare plan får förklara vad begreppet självupplevd hälsa 

betyder för dem för att forskaren ska få en bredare uppfattning kring begreppets mening.  

4.3 Kunskapsbidrag 
Denna studie gett läsaren en fördjupad inblick i ungdomars fritidsvanor, med fokus på nivå av 

fysisk aktivitet samt omfattning av stillasittande. Studien påvisar att Tv- och datorspel inte 

behöver bidra till att ungdomar är mindre fysiskt aktiva, dock så endast bidrar spelandet till 

tid stillasittande. Vidare ges ökad förståelse kring det abstrakta begreppet självupplevd hälsa, 

ett begrepp som tolkas individuellt. Majoriteten av ungdomarna i studien upplever sin hälsa 

som bra, trots att majoriteten av ungdomarnas fritid präglas av en nivå av fysisk aktivitet som 

inte når upp till rekommendationerna. Själv så förespråkar jag en bredare uppfattning 

rekommendationer för stillasittande likt det finns för fysisk aktivitet, speciellt med tanke på 

att fysisk aktivitet inte fullt kan kompensera för stora mängder stillasittande. 

Rekommendationer ska tas på allvar, och för att uppnå detta så är det av vikt att lärare i idrott 

och hälsa får ungdomar att förstå att levnadsvanor faktiskt påverkar hälsan, även om 

ungdomarna inte upplever att vanorna gör det då majoriteten ännu inte drabbats av 

konsekvenserna. För att återkoppla till introduktionen i denna studie så är ett av huvudsyftena 

i ämnet idrott och hälsa att:  

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den 

fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska 

även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur 

fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.78 

Forskning visar att de individer som upprätthåller en god hälsa i sin ungdom har en större 

chans att också göra så i vuxen ålder.79 Om ungdomar tidigt i livet inte förstår hur deras 

levnadsvanor påverkar hälsan så finns risken att de förstår först när det är försent, med andra 

ord då de redan drabbats av konsekvenserna.  

                                                 
78 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Idrott och hälsa, s. 40 
79 Ortega, Silventoinen, Tynelius, Rasmussen, (2012), s. 3 ff. 



34 

 

Även om ungdomar sällan drabbas av allvarliga sjukdomar på grund av deras levnadsvanor, 

så är det som lärare i ämnet idrott och hälsa en yrkesskyldighet att göra dem medvetna om att 

vissa beteendemönster är skadliga, och att dessa mönster kan generera konsekvenser för 

hälsan senare i livet.  

4.4 Slutsats 
Denna studie har dels syftat till att undersöka hur ungdomar uppskattar sin hälsomässiga 

status. Vidare har den syftat till att ge en överblick kring ungdomars vanor på fritiden med 

fokus på omfattning fysisk aktivitet, stillasittande samt Tv- och datorspelsvanor. Genom 

studien framgår att majoriteten av deltagarna upplever sin hälsomässiga status som bra eller 

mycket bra. Vidare framgår att ungdomarnas fysiska aktivitetsnivå tycks vara för låg i 

förhållande till rådande rekommendationer. Dock kan en större andel ungdomar nå 

rekommendationerna än vad resultatet visar genom exempelvis skolidrott eller vardagssysslor. 

Ungdomars stillasittande tid på fritiden präglas till stor del av Tv- och datorspelande. 

Omfattning tid ägnad åt aktiviteten tycks vara för hög i förhållande till rekommendationer för 

skärmtid som motsvarar två timmar om dagen, detta då sociala medier, mobilanvändning och 

tv-tittande inte tillgodoräknades. Det går dock inte att urskilja något samband som bevisar att 

Tv- och datorspel skulle bidra till en lägre frekvens av fysiskt aktivitet, trots att 

respondenterna som ägnar mest tid åt spelande också tycks vara minst fysiskt aktiva.  

Samband kring hur aktiva ungdomar är på sin fritid, och hur de upplevde att de mår kan till 

viss del urskiljas. Det går inte att urskilja samband mellan frekvens av fysisk aktivitet på 

fritiden kopplat till självupplevd hälsa, dock tycks de som är mest fysiskt aktiva i störst 

utsträckning uppleva att de mår bra. Däremot går det urskilja samband mellan omfattning 

stillasittande tid och självupplevd hälsa, detta då ungdomar som sitter stilla två timmar eller 

mindre per dag i större utsträckning upplever sin hälsa som bra, tillskillnad från de som sitter 

stilla mer än två timmar per dag. En slutsats angående icke-sambandet mellan frekvens av 

fysisk aktivitet och självupplevd hälsa kan bero på att ungdomar i regel inte drabbas av de 

konsekvenser för hälsan som en låg frekvens av fysisk aktivitet kan medföra, då dessa 

konsekvenser främst drabbar äldre personer i form av kardiovaskulära sjukdomar och så 

vidare. Det faktum att självupplevd hälsa undersökts och inte faktisk hälsa möjliggör för att 

individer som egentligen inte bör må bra, ändå upplever att de gör det, framförallt då faktiska 

värden såsom blodtryck inte tillgodosågs i denna studie. En sådan potentiell problematik visar 

på vikten att skänka ökad förståelse kring hur levnadsvanor faktiskt påverkar hälsan, oavsett 

ålder och om individen i fråga upplever att vanorna gör det eller inte. 
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Hej!  

Jag är en student som läser till gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa på Örebro universitet. 

Jag håller just nu på med mitt examensarbete som fokuserar på ungdomars fritidsvanor 

kopplat till just hälsa. Med fritidsvanor menas tiden då du kan göra vad du vill. Alltså inte 

tiden du ägnar åt läxor, sömn eller är i skolan eller på jobbet. Jag är intresserad av vad du gör 

på din fritid och hur du mår. Exempelvis hur mycket tid du ägnar åt fysiska aktiviteter 

respektive stillasittande aktiviteter. Jag hoppas därför att du skulle vilja svara på några frågor 

angående dina fritidsvanor. Dina svar är viktiga för min studie. 

Du deltar anonymt, vilket innebär att ingen kan se vad du svarat på frågorna! Du deltar 

frivilligt och kan välja att inte fylla i enkäten. Enkäterna kommer enbart att användas till 

denna studie, och sedan förstöras. 

Tack på förhand! 

Kontaktinformation vid frågor! 

Email: martin_garp92hotmail.com 

  



Är du kille eller tjej?  

Kille ☐ Tjej ☐ 

Ålder? 

☐ 

Fråga 1: Hur ofta gör du följande på din fritid?  

De alternativ där det finns två eller flera aktiviteter och du endast utför en av de 

aktiviteterna så svarar ändå på hur ofta du utför den! 

 Aldrig Någon gång Någon gång En gång Flera gånger 

  per år i månaden i veckan i veckan 

 

Tränar/Idrottar      

 

Spelar teater, skapar 

musik eller dansar      

 

Håller på med foto, 

film, tecknar/målar,   

skriver, pysslar, syr 

eller liknande 

 

Spelar Tv-spel, 

onlinespel, dataspel 

 

Läser bloggar,  

artiklar, tidningar  

eller liknande 

 

Hänger på sociala 

medier, Facebook, 

Twitter, Instagram 

 

Är ute i naturen 

 

Går på konsert,  

musikal, teater 

 

Går på match,  

idrottsevenemang 

 

Går på fritidsgård 

eller café  

 

Annat __________ 



Fråga 2a: Hur ofta brukar du i genomsnitt träna/motionera under en vanlig vecka på 

din fritid, så att du blir andfådd/svettas? 

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Aldrig 

☐Mindre än 1 gång per vecka 

☐1-2 gånger/veckan 

☐3-4 gånger/veckan 

☐5-6 gånger/veckan 

☐Varje dag 

Fråga 2b: Om du tränar/motionerar på din fritid som gör att du blir andfådd/svettas, 

hur länge utövar du i genomsnitt aktiviteten per tillfälle? 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐0-10 minuter 

☐10-20 minuter  

☐20-30 minuter  

☐30-60 minuter  

☐60 minuter eller mer 
 

Fråga 3: Är du delaktig inom någon föreningsidrottsverksamhet på din fritid? 

(Exempelvis en fotbollsklubb, eller friidrottsförening) 

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Ja 

☐Nej  

 

Fråga 4: Hur många timmar om dagen är du i genomsnitt stillasittande på din 

fritid?(Exempelvis ser på Tv, surfar, spelar dator- eller Tv-spel eller läser en bok) 
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Aldrig 

☐Mindre än 1 timme per dag  

☐1-2 timmar per dag 

☐3-4 timmar per dag 

☐5-6 timmar per dag 

☐6 timmar eller mer per dag 



Fråga 5: Vad gör du helst när du är stillasittande på din fritid?  
Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Ser på Tv  

☐Surfar på nätet  

☐Spelar dator- och/eller Tv-spel  

☐Läser eller lyssnar på bok  

☐Ägnar mig åt någon annan aktivitet  

☐Annat ______________________________ 

 

Fråga 6a: Hur ofta spelar du Tv- och/eller datorspel i genomsnitt under en vanlig 

vecka?  

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Aldrig 

☐Mindre än 1 gång per vecka 

☐1-2 gånger/veckan  

☐3-4 gånger/veckan  

☐5-6 gånger/veckan  

☐Varje dag 

Fråga 6b: Om du spelar, hur många timmar om dagen spelar du i genomsnitt dator 

och/eller tv-spel under en vanlig vecka? 

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Mindre än 1 timme per dag  

☐1-2 timmar 

☐3-4 timmar 

☐5 timmar eller mer 

Fråga 7: Upplever du att dina fritidsvanor har någon påverkan på din hälsa?  

(1 = Ingen påverkan, 10 = Mycket stor påverkan) 

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



Fråga 8: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? (Vilket inkluderar din fysiska 

och psykiska hälsa) 

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Mycket bra 

☐ Bra 

☐Varken bra eller dåligt  

☐Dåligt  

☐Mycket dåligt 

Fråga 9: Om du tänker på din fysiska hälsa. Hur många dagar den senaste 30-

dagarsperioden skulle du säga att den inte varit god (exempelvis på grund av sjukdom, 

kroppsliga besvär eller skador)? 

Ange antal dagar mellan 0 och 30. 

☐Dagar 

 

Fråga 10: Om du tänker på din psykiska hälsa. Hur många dagar den senaste 30-

dagarsperioden skulle du säga att den inte varit god (exempelvis på grund av stress, 

nedstämdhet eller oro)? 

Ange antal dagar mellan 0 och 30. 

☐Dagar 

 

Fråga 11: Hur nöjd är du med ditt liv som det ser ut just nu? 

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig! 

☐Mycket nöjd 

☐ Nöjd 

☐Varken nöjd eller missnöjd 

☐Missnöjd 

☐Mycket missnöjd 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 


