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Sammanfattning 

Det finns tidigare forskning och teorier som visar på samband mellan fritidsaktiviteter och 

betyg. Dessa är få och de har behandlats med olika variabler för att besvara deras olika syfte. 

Jag har valt att fokusera på fritidsaktiviteter och tid som orsaker till bra eller dåliga betyg.  

Syftet med studien är att undersöka om det finns någon eller några fritidssysselsättningar som 

påverkar betygen samt att undersöka om det finns ytterligare faktorer som påverkar. Detta för 

att klarlägga om det finns någon sysselsättning som är mer fördelaktig för studenterna samt 

mindre fördelaktig. Analys av material och bearbetning har skett via SPSS med hjälp av 

teorierna och studierna.  

Den låga svarsfrekvensen från enkäten innebar förändrat fokus till  av teorierna och se om det 

fanns möjlighet till annat svar. Efter analys kan man se en trend i materialet och att det mer än 

en nämnare som påverkar betygen. 

Resultatet visar att det överlag inte direkt finns en påverkan mellan de 

fritidssysselsättningarna som studien har kunnat redovisa och betygen som studenterna gett 

svar för. Träning har visat sig ha en positiv påverkan på betygen. Överraskande har TV/Dator 

visat på nästintill samma sak.  Det går att argumentera för om det finns något annat som 

påverkar betygen. Via studierna och teorierna så kommer jag fram till att tiden spelar en större 

roll än vad som framkommit i tidigare studier samt att korrelationerna mellan betyg och 

fritidssysselsättningar inte är närvarande till större del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fritid, Fritidssysselsättning, Betyg, Universitet. 



Abstract 

There are earlier studies that have shown that there are correlations between grades and 

leisure time activities. Even though they are few and scattered in the sense that they have not 

investigated the same variables that effect grades. I have chosen to study the effects of leisure 

time activities and social time on school performance. The purpose of the study is to 

investigate if there is some or some specific leisure time activities that affect grades, and to 

investigate whether there is something else that affects the grades. This is to see if there are 

any leisure time activities that are more favorable for the students as well as less favorable. 

Analysis of empiric data and processing has occurred via SPSS by using the theories and 

studies. After realization of some answers from the survey weren’t statistically significant the 

study focused on looking for trends in the data. However, after more analysis so you can see a 

trend in the material that is procured, and that there are more than a denominator that affects 

grades. 

The results show that overall there are no correlation between leisure time activities and 

grades. Even though there where some trends found linking exercise and grades together to 

show a positive effect of exercise on school performance. It is no correlation and not 

conclusive. While the TV / Computer has shown almost the same thing, meaning that there 

were no correlations found between them and grades. And no trends showing anything at all 

were found. There are however some studies arguing that you can show correlations between 

time spent on  leisure time activities and when analyzing those with the data that where 

collected you can argue that there are some trends giving a ground for this, but in my opinion 

there is sadly enough not enough data to come to that conclusion. And that the correlation 

between grades and leisure time activities are not present during this study. 
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Inledning 
 

Undersökningar hur en fritidssysselsättning hos universitetsstudenter påverkar betyg finns det 

relativt få studier utgivna kring. Det har gjorts studier bland elever på gymnasiet och längre 

ner i åldrarna. Dessa har överlag handlat om hur träning påverkar idrottsbetyget eller 

studiemotivation. Samtidigt har andra studier gjorts på samma årskull som fokuserar på hur 

datoranvändande påverkar betygen i engelska. Jag har valt att studera hur dessa aktiviteter 

påverkar betygen hos universitetsstudenter. De flesta studier som finns har valt att limitera sig 

till ett betyg och en aktivitet. Jag anser att det finns värde i att undersöka hur det ser ut i ett 

bredare perspektiv där studenterna själva får peka ut vilka fritidssysselsättningar de har och 

sedan redovisa för sina betyg. Jag tror att detta kommer ge en betydligt bättre förståelse i vad 

det faktiskt är som påverkar betygen, eller åtminstone vilket håll det pekar åt.  

Studier är som sagt gjorda inom detta ämne tidigare. ”Internet use and academic achievement: 

gender differences in early adolescence” är en studie som är gjord i Taiwan och lade fokusen 

på att se hur datorn påverkar betygen hos ungdomar i 9:e klass. Det som studien kom fram till 

är att datorn som entitet inte hade någon direkt påverkan utan att det snarare var tiden man 

spenderade framför den som påverkade. Medans studien Physical activity and school 

performance: A survey among students not qualified for upper secondary school (Ericsson, I., & 

Cederberg, M, 2015) visar på att träning har en positiv påverkan på betygen. Detta hade man 

byggt på tidigare studier som hittat korrelationer mellan självförtroende och betyg. De 

menade att självförtroende påverkar motivationen och det är direkt påverkande på betygen. 

Min tanke var då att undersöka om just detta fenomen även finns bland universitetsstudenter. 

Med andra ord ville jag se när man som student med mer eget ansvar kan visa på en 

korrelation mellan träning och betyg eller dator och betyg, oavsett positivt eller negativt.  

Utbildning och fritid är två centrala delar av samhället. Med det menar jag att fritiden är stor 

del av vad samhället består av. Träning, Tv, dator, husdjur, dans och vänner är centrala för 

både samhälle och fritiden. Dessa påverkar samhället utifrån det är som är populärast att ge 

sin tid till. Med teorier som visar på hur träning påverkar betygen positivt och att träning blivit 

en stor del av dagens samhälle menar jag att det blir sociologiskt i detta anseende. Tid är en 

sak som styr samtliga av dessa. I och med att tiden blir en faktor går det att visa på 

effektiviteten av att spendera sin tid vid vissa aktiviteter. Detta tillsammans med utbildning 
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som även det är en av grundpelarna i samhället, så går det förhoppningsvis att visa på 

korrelationer mellan dessa som kommer gynna samhället.  

Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om betygen påverkas av fritidssysselsättningarna. 

Påverkar tiden betygen på någon nivå som gör att man hamnar efter i skolan? 

Frågeställning 
 

 Går det att finna korrelationer eller trender mellan fritidssysselsättning och betyg? 

 Påverkar social tid betygen? 

 

Avgränsning 

 
Inledningsvis gjordes det avgränsning till stad där studien skulle ske. För att göra det smidigt 

med organiseringen av enkäterna valdes Luleå. Nästa avgränsning var valet av vilka som 

skulle få delta i enkäten. Efter övervägandet om tid så fick tanken med hela Luleå tekniska 

universitet slopas. Istället blev det en sektion på skolan, Psykologi och Sociologi sektionen.  

Ytterligare avgränsningar var kring vad som skulle undersökas. Tanken var att undersöka 

flertalet variabler men blev förminskat till korrelationer mellan fritidssysselsättningar och 

betyg.  

Disposition 

 
Teoridelen består av några studier samt teorier som jag redovisar för senare i analysen. 

Metoddelen, där jag går igenom val av metod och resonemangen bakom val av metod samt 

vad som påverkat till valen av metod och urval. Sist i metoddelen visar jag hur analysen av 

empirin skedde.  

Resultatet redovisas efter vad som kommer användas i analysen och i analysdelen börjar 

appliceringen av teorin.  

Sist kommer diskussionen där jag tar upp samtliga problemområden som jag stött på under 

vägen samt att jag besvarar frågorna i den delen. I slutet av diskussionen redovisar jag mina 

tankar på framtida forskning inom detta område. 
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Begreppsdefinition 
- Kvantifiera – en metod för att omvandla ord, meningar eller annat till något 

räknebart/mätbart. (Ejvegård, R. 2009) 

- Pilotstudie – ett test av frågorna i enkäten för att se om de tolkas annorlunda av 

respondenterna. Detta för att sedan skicka ut den riktiga enkäten. (Ejlertsson, G. 2012) 

- Universitetsvärlden – i min uppsats berör det Sveriges universitet/högskolor. I 

sammanhanget av tid spenderad på svenska universitet/högskolor. 

- Fritidssysselsättningar – Vilka sysselsättningar som helst som man fyller ut sin fritid 

med. Oavsett vad det är.   
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Teori 
 

Mycket av den tidigare forskning som jag funnit är i stora drag baserad på yngre elever. Oftast 

gymnasiet eller tidigare. Detta skapar perspektivet för hur jag kan behandla problemet och för 

vad jag kan utforska inom detta ämne.  

Physical activity and school performance: A survey among students not qualified for 

upper secondary school. 

 
Denna studie lägger mer fokus på självförtroende och tittar mer på IV (individuella 

programmet), i jämförelse med tidigare studier och andra som redovisas nedan, och gör 

analyser utifrån om det är så att IV studenter har sämre betyg samt en lägre nivå av fysisk 

träning(Ericsson, m.fl, 2015). Detta samt att man vill se om det finns någon relation emellan 

dessa två variabler. De som bedrivit studierna har gjort enkäter på skolorna man varit i 

kontakt med. Detta gäller 76% av Malmös IV studenter, övriga hade hoppat av studien eller 

bytt skolor eller hoppat av skolan(Ericsson, m.fl, 2015). Något speciellt för denna studie är att 

man tittar på om studenter på IV är svenskfödda då elever som kommer till Sverige vid 12 års 

ålder hade betydligt sämre betyg och större svårigheter i skolan än de som var födda i Sverige 

eller kommit till Sverige i tidig ålder(Ericsson, m.fl, 2015). I resultatet tittar man på deras 

självförtroende, träning och vänskapskrets. Något som man finner är att de överlag har haft 

det lite svårt med vänner samt att det finns relativt stor del som säger att de lider av dåligt 

självförtroende(Ericsson, m.fl, 2015). En annan fråga var om de mått dåligt under sista året på 

högstadiet vilket många uppger att de gjort. En del av eleverna uppgav att de inte tar i under 

idrottslektionerna. 30% säger att de inte tar i något speciellt under idrotten(Ericsson, m.fl, 

2015).  

Det nämns att man inte kan hitta någon mätbar korrelation mellan träning i en klubb och 

betyg. Dock nämns det att andra studier har visat på just denna korrelation mellan träning, 

idrott och engelska. Pojkarna som var med i studien visade sig träna mer än flickorna och fler 

pojkar tränade. Detta visar sig även i mängden av elever som fick högsta betyg i kärnämnena. 

14% av pojkarna hade det högsta möjliga betyget. Hos flickorna var det 4% som fått det 

högsta möjliga betyget(Ericsson, m.fl, 2015). 

Det man nämner särskilt är att teorierna säger att har du bättre självförtroende så har man 

större motivation att studera. Detta menar man är något som fås via träning. Vilket även 
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statistiken visar på. Större del som tränade var pojkar och det var en större del av de som 

rapporterat att de hade bra självförtroende som var pojkar(Ericsson, m.fl, 2015). 

En annan svensk studie visar på samma resultat som tidigare studie visat nämligen att 

personer med högre självförtroende har chans till bättre betyg. Andra studier visar att tränar 

man mer så är det väldigt sannolikt att man har högre självförtroende(Ericsson, I, Karlsson, MK, 

2011). 

Träning och betyg, en studie om tränings betydelse för betygen på gymnasiet. 

 
En studie från Karlstads universitet som är gjord som ett examensarbete ville se om man 

tränar mycket har en större benägenhet att få högre betyg. Detta gjorde man genom att skicka 

ut enkäter till elever på flera gymnasieskolor. I enkäten fanns det olika psykologiska test som 

var menat som mätinstrument för att kunna avgöra om det fanns något samband(Bäck, E, 

2010).  

I deras metod så har man valt ut 15st ungdomar från Friidrottsgymnasiet i Karlstad samt 19st 

elever från ett annat gymnasium i Karlstad. Utöver detta så hade man även en kontrollgrupp 

bestående av 6st män och 13st kvinnor(Bäck, 2010).  

De använde sig av flertalet psykologiska tester som tidigare nämnts, för att kunna mäta 

elevernas självförtroende, känslolägen, stress och livsoptimism. PANAS är ett test som skall 

utvärdera hur stor del av en persons dagliga känslolägen som förändras över tid. Den skall 

alltså mäta positiva samt negativa drag hos personen som den känner. LOT är ett 

livsorienteringstest. Den skall mäta hur du ser på ditt liv i hälsoaspekter samt positiva och 

negativa drag och beteende. Sedan ett stresstest för att se hur man mår under stress. Sist hade 

de valt med HAD. Ett test designat för att se hur man mår överlag, där man får svara på frågor 

kring ångest och depression(Bäck, 2010).  

Sedan vad det gäller deras metod för analys så utgick man från mallarna som finns med i 

samtliga tester. Hur man skall tolka svaren och hur de kommer ut. För själva analysen sen 

mellan alla dessa och samt till kontrollgruppen så använda man sig av en one-way ANOVA. 

Detta är en analys metod som används för att kunna jämföra flertalet olika grupper med 

varandra och se hur samtliga lyckats(Bäck, 2010).  

Resultat och svaren på frågorna är att man i denna studie kan se ett samband mellan träning 

och högre betyg. Det man framförallt såg var att det skiljer ganska mycket. De traditionella 

svenska betygen omvandlades till siffror så kunde man få fram medelvärden hos samtliga 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=T1dsnk4CkxokWfiVeOj&field=AU&value=Ericsson,%20I
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=T1dsnk4CkxokWfiVeOj&field=AU&value=Karlsson,%20MK
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grupper. Gruppen som kom från friidrottsgymnasiet hade 3,2 som medelvärde vilket enligt 

studien gav ett VG. Medan gruppen som kom från det vanliga gymnasiet hade 2,4(Bäck, 

2010). Det högsta medelbetyget hos experimentgruppen var 4, vilket är MVG. Tittar man på 

kontrollgruppen som hade 3,11 vilket är VG så skiljer det ganska mycket(Bäck, 2010).  

Vad det gäller testerna som enkäten hade så visade det sig att elever som tränade hade högre 

livsoptimism och var mer positiva överlag(Bäck, 2010). Samtidigt att elever som tränar även 

upplever betydligt mindre stress samt hanterar den mycket bättre(Bäck, 2010). Något som 

man mer kan se är att lägre grader av depression korrelerar starkt med bättre betyg(Bäck, 

2010). Så tränar man har man mer energi, är positivare, och upplever mindre stress(Bäck, 

2010).  

 

Betygskriterier: tidigt född och fysiskt aktiv  
 

En studie från Gymnastik och idrottshögskolan har undersökt fritid, betyg och relativ 

ålderseffekt. Vilket gjordes på några gymnasieskolor i ett storstadsområde. Tre skolor och 109 

elever fick svara på en enkät om ålder, träning och idrottsbetyg (Sjörs, D. Betygskriterier: 

tidigt född och fysiskt aktiv - betydelsen av relativ ålder och fysisk aktivitet på fritiden för 

betyget i idrott och hälsa hos gymnasieelever, 2011) Det man ser på resultatet är att generellt 

sett så kan man inte säga något om relativ ålderseffekt på betygen. Dock så visar även denna 

studie på att om man är mer aktiv utanför skolan så ökar chansen för högre betyg(Sjörs, D, 

2011). 

 

Studien använde sig av en kvantitativ metod och valde att göra en enkätstudie. Detta då som 

de resonerar, för att kunna få en så brett underlag som möjligt och samtidigt ge en generell 

bild av deras problem område.  Vad det gäller analys metod så valde de att göra statistiska 

analyser av materialet med hjälp av Spearmans rho och korstabulering. Själva analysen 

skedde i SPSS. 

 

Vad det gäller resultatet så säger dem att det generellt inte är någon direkt koppling när man 

talar om när på året man är född och betyg (Sjörs, D, 2011). Det finns trender som man kan se 

men det går inte att ta något konkret ur statistiken. Sedan kommer man in på det som faktiskt 

visar sig stämma, hur aktiv man är i relation till betygen. Som tidigare studier har visat, och 

denna med, så finns det en korrelation mellan betyg och träning(Sjörs, D, 2011). Sedan är 
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även fördelningen av elever vid vissa kvartal inte jämt fördelad vilket kan påverka resultatet. 

Något som man noterar är att det är mer elever under det första halvåret som får de högre 

betygen än det andra halvåret(Sjörs, D, 2011), och andra halvår har en större procentdel med 

betyget godkänt än resterande som var födda under första halvår(Sjörs, D, 2011).  

 

Det man framförallt ser är att utövar man en individuell idrott så har man större chans att 

lyckas bättre i ämnet idrott än om man inte gör det(Sjörs, D, 2011) samt att lagidrottsutövare 

har en större chans de med att få högre betyg(Sjörs, D, 2011). Dock är dessa mer jämt fördelat 

mellan samtliga betyg än de individuella idrottarna(Sjörs, D, 2011).  

Internet use and academic achievement: gender differences in early adolescence. 
 

Forskare från Taiwan gjorde en undersökning på elever som gick i 9:e klass om hur dator 

användande kan påverka betygen.  Ett projekt som kallas Taiwan Youth Project har via enkät 

samlat in data på elevers datoranvändande samt deras prestationer i skolan(Chen SY, Fu YC, 

2009). 

Med frågor om deras slutbetyg för det året så kunde man få fram deras prestationer i skolan. 

Detta tillsammans med frågor kring datoranvändande, internetanvändande och spelande på 

datorn. Sedan hade man en kontrollvariabel som var deras betyg från 8:e klass. De använde 

sig av Pearson korrelationer för att avgöra om det fanns några samband mellan dator 

användande av olika slag och slutbetygen man fått i slutet av 9:e klass(Chen SY, Fu YC, 

2009). 

Det man fann var att överlag så använder eleverna en dator med internet på två till tre gånger i 

veckan samt att pojkar sitter vid datorn mer än vad flickor gör(Chen SY, Fu YC, 2009). 

Flickor använder framför allt datorn till att hitta information och att chatta medan endast en 

fjärdedel spelar spel vid datorn(Chen SY, Fu YC, 2009). I jämförelse så spelar pojkar mer 

dator än flickor, 66 % av pojkarna som svarat på enkäten säger att de använder datorn för att 

spela spel på internet (Chen SY, Fu YC, 2009).  

Slutsatsen för studien var att flickor överlag spenderar sin tid att chatta och socialisera framför 

datorn (Chen SY, Fu YC, 2009). Desto mer de gjorde detta desto sämre betyg fick det. Tiden 

var det som framför allt påverkade betygen (Chen SY, Fu YC, 2009). Samma sak gäller 

pojkar, desto mer tid man spelar dator spel, desto sämre betyg fick man(Chen SY, Fu YC, 

2009). Detta gällde endast för pojkarna men ej för flickorna. 
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Gaming frequency and academic performance 
 

En studie från 2008, gjord på elever ifrån Swansea universitet och med fokus på 

datorspelande och betyg fokuserar framförallt på om man spelar datorspel och hur detta 

påverkar betygen samt tiden man spenderar spelandes. Man jämförde olika typer av spel emot 

specifika ämnen såsom, spelar man ett spel med mycket samarbete så menar studien att man 

borde titta på betygen i humanitära ämnen. Samma sak för spel som har fokus på om de som 

bara spelar mycket är bättre på tekniska ämnen (Ip, B. m.fl, 2008) 

Vad det gäller metod så har man som tidigare nämnda studier använt sig av enkäter för att 

kunna samla in datamaterialet. Detta med frågor som handlar om betygen och vad man spelar 

samt mängden man spelar. När man fått in svaren från enkäterna så delade man in studenterna 

i grupper efter vad de svarat på enkäten. Man delade in studenternas svar i grupper om hur 

mycket man spelar för att sedan jämföra betygen mellan grupperna som då kommer visa på 

ifall tid påverkar.  

Resultatet visar på att man han större risk, oavsett kön, att få lägre betyg desto mer man spelar 

datorspel(Ip, B. m.fl, 2008). Dock så redovisar författarna att det inte finns några positiva 

korrelationer mellan spel och betyg(Ip, B. m.fl, 2008). Det man kunde säga var just att risken 

för lägre/sämre betyg ökar med tiden man spenderar spelandes(Ip, B. m.fl, 2008). Något 

oväntat fann man att det nästan inte spelar någon roll vad man gör på sin fritid utan att det 

handlar om hur man spenderar sin tid med studierna(Ip, B. m.fl, 2008). För samma resultat 

hade funnits hos människor som socialiserar mer eller sitter framför TV:n(Ip, B. m.fl, 2008).  

Exercise and academic performance among nursing and kinesiology students at US 

colleges 

 
Studien syftar till att undersöka om det finns några kopplingar mellan betygen i skolan och 

träning/motion. De anser att det inte gjorts tidigare studier och att korrelationerna mellan 

dessa variabler ej behandlats(Bellar, D. m.fl, 2014).  

Metoden man valt för denna studie är som tidigare redovisade studier, enkäter. Enkäterna 

skall mäta vilka år man studerar, vad man tränar samt hur mycket i veckan man tränar och 

tiden som det går åt till träning. Sedan delar man in dessa i olika kategorier beroende på vilket 

år de studerat. Även denna studie använde sig av en Pearson korrelation för att försöka hitta 

korrelationerna mellan de olika variablerna.   
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Studien nämner att det finns andra studier som gjorts och inte visat på någon korrelation 

mellan variablerna betyg och träning (Bellar D. m.fl, 2014). Dock menar man på att detta 

beror på att man haft för lite folk och därför inte haft något statistiskt samband (Bellar D. m.fl, 

2014). Då deras studie lämnar variansen i betygen lite oförklarade så menar man att det 

fortfarande finns trender och trender till att deras hypotes om träning kontra betyg är korrekt 

(Bellar D. m.fl, 2014).  

Slutsatsen från denna studie är att man rekommenderar att människor som studerar borde 

träna mer (Bellar D. m.fl, 2014). Detta då man funnit trender till att det kan vara så att träning 

påverkar betyg. Något som man även nämner i denna studie, samt i andra, är att det ofta inte 

handlar om vad man gör på sin fritid utan hur mycket tid man spenderar på den eller de olika 

aktiviteter som man utövar på sin fritid (Bellar D. m.fl, 2014). 

Social Tid 

 
I “The many faces of social time: A sociological approach”(Capriani, R. 2013) går Roberto 

Capriani igenom vad det är som påverkar tiden I sociala sammanhang utifrån Robert K. 

Mertons text. Enligt Merton påverkas den sociala tiden av sociala påtryckningar av vad man 

borde göra, t.ex. jobb, vara med i sociala grupper, plugg och liknande. Detta gör att det ibland 

inte finns tid till att studera eller någon annan aktivitet (Merton 1985, refererad i Capriani 

2013, 15-16) Detta i samband med Niklas Luhmanns förklaring samt tolkning av Mertons 

verk blir att vi i västvärlden har tagit på oss större mängder av sociala aktiviteter och annat 

dylikt. Detta tillsamman med som Luhmann säger, att vi i västvärlden anser att det inte finns 

tillräckligt med tid till allt som skall göras (Luhmann 1985, refererad i Capriani 2013, 16-17). 

Så problemet ligger i att vi inte kan avgöra tid samtidigt som vi har sådana påtryckningar av 

de sociala sammanhang som vi tagit del av. Västvärlden lider av ett dilemma. Vi har tid men 

har problem att särskilja vad som är viktigt att lägga tid på. Därav kan man nå situationer där 

det egentligen finns tid men då vi valt att engagera oss i diverse annat och har problem att 

avböja detta då det finns sociala regler som styr att man skall lägga tid på att umgås och 

arbeta, studera och annat liknande. 
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Metod 
 

Inledning 
Studien är kvantitativ och använder sig av enkäter för att få fram sin empiri. Att studien är 

kvantitativ bygger på att jag ska räkna fram med hjälp av statistik mitt resultat (Gorard, S. 

2003). Anledningen till detta är att jag tror att det finns fördelar med att göra enkäter för en 

sådant här arbete. Mängden människor som skall svara på frågor och vilka typer av frågor det 

är pekar mot en kvantitativ studie. Nästintill alla tidigare redovisade studier har en metod som 

är väldigt lik den jag använder mig av. Jag valde att gå igenom dessa innan jag tog beslut om 

vilken metod jag skulle använda mig av (Bellar D. m.fl, 2014, Ip, B. m.fl, 2008, Chen SY, Fu 

YC, 2009, Bäck, E, 2010, Ericsson, m.fl, 2015).  

Det finns värde i att göra intervjuer i denna studie för att kunna göra djupare analyser kring 

ifall människor känner sig mer självsäkra eller inte. Det finns ett antal teorier och jag tar upp 

dessa i teoridelen. De teorier som säger att träning ger självförtroende och detta skall då ge en 

högre grad av motivation, använder jag mig av för att kunna validera mitt resultat. Sedan har 

jag vid val av intervjuer kunna ställa mer ingående frågor om just detta och fått den subjektiva 

vyn från dem som skulle vara användbar vid sådant djupgående arbete. Då inte tiden räcker 

till och mitt syfte inte riktigt ligger i linje med det så valde jag att göra webbenkäter. Detta 

gäller då även valet av kvantitativ metod. Det innebär att jag kunnat kvantifiera materialet och 

enklare jämföra svaren mellan respondenterna. Detta tillsammans med tidigare forskning 

leder mig till valet av kvantitativ metod med enkäter.  

Samtliga studier som jag gått igenom använder sig av enkäter för att kunna få in sina data. 

Man behöver då inte använda sig av intervjuer eftersom de tar lång tid och att man inte vill ha 

några tolkade svar i studien. I enkäten så ser man till att svaren inte går att göra tolkningsbara 

med alternativen väldigt raka och enkla. I hänsyn till utvecklingen av frågorna så har jag 

byggt mycket av det på Enkäten i praktiken (Ejlertsson, G, 2014). I kapitel 4 så behandlar 

man just utformningen av frågorna samt vad man bör tänka på vid varje typ av fråga. 

Tillsammans med boken har jag utformat mina frågor så att de är så preciserade som möjligt 

samt att det ska finnas så lite rum för tolkningar. Med det sagt så har jag lämnat vissa begrepp 

i enkäten öppna för tolkning då jag anser att vissa av sysselsättningar är subjektiva. D.v.s. att 

jag inte kan bestämma vad andra anser t.ex. träning är. Detta är något som jag anser att de 

själva får avgöra då alla är olika och träning beror helt och hållet på vilken form av människa 

du är. Vid designen av enkäten så även där har jag utgått från vad Enkäten i praktiken 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=G%F6ran%20Ejlertsson
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(Ejlertsson, G, 2014) anser att man ska utgå ifrån när man väljer layouten för enkäten. 

Enkäten är upplagd efter dessa regler och saker man bör ha i åtanke. 

Valet av webbenkät byggde på att jag ansåg att tiden man fått till arbetet inte räckte till för att 

kunna göra en ordentlig studie med fysiska enkäter. Sektionen som jag valt är för stor och 

utspridd för att kunna hitta och få en bra mängd svar. Dock är jag medveten om att 

webbenkäter har en lägre snitt svarsfrekvens men jag ansåg att detta var det enda valet jag 

hade tack vare tidsbrist som jag  nämnt tidigare. Erfarenheten från denna studien blir att om 

man planerar att göra en sådan här studie i framtiden avråder jag en från att göra det med 

hjälp av webbenkäter. 

Urval 

Mitt urval är universitetsstudenter på programmen psykologi och sociologi. Valet av dessa två 

grundar sig i att det första valet var att göra enkäten på hela skolan men fick insikt om att det 

blir för stort att göra. Då avgränsades studien till en sektion och det är tillräckligt för att 

bedriva en pilotstudie. Problem med urvalet kan vara sammanlänkat med valet av webbenkät 

då svarsfrekvensen kan vara så låg att det inte går att dra något konkret ur studien.  

Utvecklingen av min studie kommer bygga på att jag analyserar kritiken jag fått samt det som 

jag själv märkt att det inte fungerar. Sedan väljer jag att förändra det som går att förändra. Jag 

ser till att utgå från studierna som jag hittat som gjort liknande enkäter och arbeten för att 

kunna utveckla en sådan bra ”mall” som möjligt.  

Bortfall 

När det gäller bortfall så påverkades studien inte direkt av detta. Det var några frågor i 

enkäten som en del valt att inte svara på, och de är borträknade. Bland annat under frågan 

träning och sedan hur mycket de tränar så var det 6st som valt att inte berätta hur mycket de 

tränar vilket innebär att de då plockats bort när jag behandlar resultatet med hjälp av teori. 

Utöver detta så var det bara ett svar som togs bort då den innehöll oseriösa svar. 

Jag har samtidigt bedrivit en pilotstudie, så en del av arbetet handlar om att komma fram till 

en fungerande metod för denna typ av studier samt en enkätdesign som är så optimal som 

möjligt (Ejlertsson, G, 2014). Jag analyserar vilka metoder som fungerar samt vilka som inte 

fungerar för att sedan kunna utveckla en stabil och konkret metod för att kunna göra en 

liknande studie i större omfång.  

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=G%F6ran%20Ejlertsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=G%F6ran%20Ejlertsson
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Analysmetod 

När det gäller analysmetod så finns det olika metoder som använts beroende på mängden 

variabler som använts för att få fram någon form av analyserbart svar. Jag har väldigt enkla 

variabler. Jag har valt att fokusera på tid spenderad inom universitetsvärlden. Detta då jag 

överlag inte kommer göra någon större analys av själva materialet. Min tanke är att se om det 

finns trender samt att hänvisa till dessa, om det finns några, och om det går så ska jag även 

göra en större analys för att se ifall jag kan komma fram till något konkret.  

Val av analysmetod gjordes efter att jag gått igenom materialet och insett att det inte kommer 

bli tillräckligt mycket svar för att visa på ett statistiskt samband. Detta innebär att jag valde att 

använda mig av korstabeller för att visa på trenderna som kan förekomma vid jämförelse av 

variabler. Då statistisk signifikans inte finns så är det enda jag kan påvisa trender eller trender 

i materialet. Problemet av för lite svar är något som jag är väl medveten om och vilket 

diskuterats tidigare i metodkapitlet. Detta har då lett mig till denna typ av analysmetod och 

materialet kommer då inte vara statistiskt signifikant.  

För möjliggöra analys av materialet som jag fått in från enkäterna så började jag med att gå 

igenom och titta över vad som borde kvantifieras om till siffror för att kunna mätas eller 

jämföras. För att göra allt detta så använda jag mig av SPSS som jag anser vara det smidigaste 

verktyget för att kunna arbeta med statistik. Flera av frågorna byggde på att man svarade med 

egna ord för något. Detta ledde då till att jag fick kvantifiera om ett par frågor flera gånger. 

Kvantifieringen gjordes via att ta t.ex. timmar någon tränar per vecka. Detta hade folk svarat 

på och jag tog då och delade in samtliga i olika kategorier. Första kategorin ”1” bestod av 

dem som tränade minst per vecka. Grupp ”2” var de som höll sig runt medelvärdet som jag 

räknat ut via att addera samtliga timmar folk redovisat för och sedan dela det på mängden 

människor som angett att de tränar. Grupp ”3” var det som tränade mest. Övrigt så undvek jag 

att låta människor som inte svarat vara med i variabeln som jag skapade. Detta steg gjorde jag 

för frågorna ” Q_16527155” (Hur ser dina betyg ut för respektive år du studerat på 

universitetet?). Hur många av de kurser du läst här har du klarat?), ”Q_16527154” (Av de 

kurser som du läst detta år (Aug-Jun), hur många har du fått godkänt i av dessa?) och 

”Q_16527031” (Hur mycket tid spenderar du per vecka på varje aktivitet?). Redovisa för 

samtliga som du kryssat i). Så där kvantifierade jag om träning per vecka, dator per vecka 

samt TV per vecka. Samt att jag kvantifierade om betygen som människor sagt att de fått för 

både året som är nu och samtliga år under deras studietid i Luleå.  
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Denna metod av att kvantifiera svaren så att det går att mäta är gjort för samtliga frågor som 

jag redovisat ovan. Resterande frågor som är med i enkäten är redan mätbara och behöver inte 

kvantifieras.  

Reliabilitet & Validitet 

När det kommer till reliabiliteten hos min uppsats och min metod så anser jag att, med tanke 

på det svar som jag fick och validiteten i min metod, att den uppehåller en hög reliabilitet. 

Med samma frågor och samma upplägg på liknande grupp människor som är lika stor så 

menar jag och min metod på att svaren kommer se likadana ut. Eftersom jag valt metod 

utifrån tidigare studier och resonemang med handledare samt har läst i böcker för den typen 

av studie som jag bedrivit så menar jag att det finns hög validitet i min metod. Samma sak 

gäller mitt resultat. Om jag skulle göra exakt samma studie igen så anser jag att svaren 

kommer vara likadana då det inte finns så mycket rum för fel. De fel som uppstått är små och 

har inte påverkat reliabiliteten i min uppsats. Av de frågor som inte är precisa är det inga som 

påverkat resultatet av min uppsats. Dessa två frågor kring validitet och reliabilitet har inte 

varit avgörande för någon slutsats eller dylikt och därav anser jag min metod och mitt resultat 

som av hög reliabilitet och validitet. 

Etik 

Vad det gäller etiska problem vid min uppsats så är det väldigt lite som skulle kunna anses 

som problematiskt. Detta då jag har behållit en hög grad av anonymitet samt att jag inte hade 

någon insyn i någon del av vilka som svarat eller när de har svarat. Detta har heller enligt min 

mening varit brutit mot någon lag vad det gäller åsiktsregistrering. Jag inte kommer spara 

några av svaren från och med att de är framförda i resultatet och att enkäten var helt frivillig. 

Med detta så anser jag att jag har förhållit mig till de lagar och bestämmelser som finns kring 

vetenskapliga studier.  
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Resultat 
Här nedan kommer jag redovisa för hur folk har svarat på enkäten jag skickade ut samt visa 

några statistiska samband som jag funnit mellan de olika variablerna.  

Jag skickade ut 275st webbenkäter till studenter på Psykologi och Sociologi sektionen. Av 

dessa så fick jag tillbaka 117st besvarade enkäter. Detta ger mig en 42,5% svarsfrekvens 

vilket jag anser i webbenkätssammanhang är godkänt. I jämförelse med en fysisk enkät så är 

detta inte på långa vägar en bra svarsfrekvens från enkäterna.  

Kön 

Tabell 1.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Man 29 24,8 24,8 24,8 

Kvinna 88 75,2 75,2 100 

Total 117 100 100  

Ovanför är statistiken för mängden som deltog i studien samt en uppdelning av könen för att 

visa i fördelningen av könen som har deltagit i studien. Det man ser är att det är en stor 

majoritet kvinnor som deltagit i studien i jämförelse med män.  

 

Åldern på deltagande studenter varierar. Dock är den centrerad runt studenter som är 20-28 år 

gamla. En viss del av deltagarna är äldre än vad den majoriteten är. Det är 25st utav de 117st 

som svarat på denna fråga som säger att de är äldre än 28 år. Mellan programmen är det 

relativt jämt fördelat. 53 tillhör Sociologiprogrammet och 63 tillhör Psykologiprogrammet 

samt att det finns en som inte valt att svara på denna fråga därav totalen i denna fråga 116st 

svar. Av dessa så är det 23,9% (28st) som studerat på universitet eller högskola före började 

studera på deras nuvarande program. Dock är tiden som de studerat väldigt spridd. Allt ifrån 

ett halvår med olika kurser till 5 åriga program.  

 

Tabell 2 

 Liten stad: 1-

20000 invånare 

Mellan stad: 

20000-100000 

invånare 

Stor stad: 

100000 och mer 

invånare 

Total 

Psykologi 18 30 15 63 
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Sociologi 17 28 8 53 

Total 35 58 23 116 

 

Vid jämförelse så ser man att majoriteten kommer från mellanstora städer. Ingen större 

skillnad mellan programmen. Bortsett från skillnaden vilka som kommer ifrån en stor stad så 

är större delen av svaren indelade i samma kategorier. Av detta så ser man inte mycket mer än 

fördelningen av studenter och deras stadsstorlek som de kommer ifrån.  

 

Figur 1 

 

I tabellen ovan så är de mest förekommande fritidssysselsättningarna redovisade. Svaren är 

blandade på så sätt att det är svaren från både den första frågan om vilka 

fritidssysselsättningar de har, samt från frågan om andra fritidssysselsättningar som inte fanns 

med i valen som var på frågan innan. Dessa är ihopsatta då vissa inte svarade att de hade en 

viss fritidssysselsättning medan de redovisade att de hade den i frågan efter. Samt att vissa 

inte fanns som valmöjligheter men var tillräckligt förekommande att de fick vara med i 

tabellen.  

Föreningar är bara föreningar på skolan, eller som har mycket med skolan att göra. Detta var 

preciserat för enkäten och de som svarade på den. Den mest förekommande, ”Träning”, är 

något som skulle kunna vara sammanvävt med ”Sport” men problemet ligger i tolkningen från 

respondenterna. Många har tolkat den kategorin som sport på TV eller sportevenemang av 
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olika slag och inte alltid som träning. Detta har lett till en bred tolkning av begreppet vilket 

innebär att den får bli en separat kategori. Träning är då alltså all form av träning och motion 

som individer utövar. Exakt vad träning innebar fick var och en av respondenterna avgöra, då 

träning är subjektivt. Alla tränar inte på samma sätt eller av samma anledningar vilket leder 

till olika former av träning. Kategorierna ”TV” och ”Dator” är bestämda efter några regler. 

T.ex. film är något man kan titta på i båda kategorierna, men är bestämt så att den maskinen 

som man tittar filmen på är det som styr ditt val av sysselsättning. Musik är också preciserat i 

enkäten. Det innebär att man skall spela i band eller spela ett instrument för att kunna säga att 

man håller på med musik. De sista två kategorierna som är kvar är tolkade på följande sätt. 

”Vänner/familj” är något som många skrev in på den valfria delen av fritidssysselsättningar. 

Vilket innebär att de var tvungna att förklara vad det innebär. Detta resulterade i att samtliga 

skrev att de spenderade tid med någon av dessa två val. Så tolkningen blev att har man skrivit 

”Familj” eller ”Vänner” så blev tolkningen att man umgås med det valet eller båda valen. 

Läsa är relativt tolkningsfri. Dock så fanns det olika former av läsning som redovisades. Vissa 

har redovisat att de läser olika former av serietidningar. Samt att andra har redovisat att de 

läser böcker.  

 

 

Figur 2 

Denna tabell visar mängden studenter som sagt att de tränar. Sedan har de svarat på hur 

många timmar per vecka som de tränar. För att kunna göra denna tabell så behövdes ett 

medelvärde. Vilket gick att ta fram via att addera samtliga timmar som respondenterna 

redovisat för och sedan dela det på mängden som svarat att de tränar. Svaret blev 4,9h per 

vecka. Utifrån detta så går att sätta ut riktlinjer för vart gränserna ska dras för varje kategori. 
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Detta är gjort via att titta på vart svaren mest är centrerade. Efter det så kan man se att det går 

att dra linjer vid 4h per vecka och 6h per vecka. Efter det så räknas de ihop och delas in i sin 

kategori för den tiden de angett att de spenderar på träning. Procentuellt för varje kategori ser 

det ut som följande: 

1-3,9h: 20,9% 

4-6h: 50,6% 

6,1-20h: 28,3% 

Det är sex stycken som inte valt att uppge hur mycket de tränar per vecka medan de sagt att de 

tränar. Vilket innebär att de inte är inräknade i denna tabell.  

 

Figur 3 

Här är redovisningen för mängden TV som respondenterna tittar per vecka. Principen för 

medelvärdet är detsamma som tidigare, addera samtliga och dela på mängden som utgav hur 

mycket TV de ser på. Medelvärdet var 9,8h per vecka. Här var det 68st som gav svar på hur 

mycket de tittade TV, med en som inte svarat på mängden TV de tittar utan bara att de tittar 

TV vilket innebär att de inte kan användas i denna uträkning. Utöver mängden som man ser 

ovan för respektive grupp så är spektrumen för grupperna större. Detta beror på mängden tid 

som man svarat. Har det generellt varit mer spridda svar samt större mängder timmar som 

svarats så blir spektrumet större för varje grupp. Det man annars ser är att majoriteten håller 

sig under 15 timmar TV per vecka, med en liten del som tittar betydligt mer. Procentuellt sett 

ser det ut som följande: 
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1-7h: 47,1% 

8-15h: 32,4% 

16-50h: 20,6% 

 

Figur 4 

Tiden spenderad framför datorn är lite annorlunda i jämförelse med de andra kategorierna. 

Här sker det en ökning av människor som angett att de sitter vid datorn betydligt mer än 

medelvärdet. Till skillnad från Tv:n så hade datorn ett lägre medelvärde när det kommer till 

timmar per vecka som varje person sitter. 7,8h blev medelvärdet för de som angett att de 

spenderar tid framför datorn. Detta är den minsta kategorin som kommer redovisas av 

fritidssysselsättningarna då de andra var för små och inte representativa. Procenten för dessa 

staplar är: 

1-5,9h: 51,9% 

6-9h: 14,8% 

9,1-30h: 33,3% 

Nu kommer redovisningen av betygen. Sifforna är kvantifierade utifrån de svar som 

respondenterna har lämnat. Sedan är de indelade i olika grupper, viktigt att komma ihåg är att 

grupperna inte är graderade utan visar bara på hur mycket man har klarat. Anledningen till 

varför materialet redovisas i ett rutnät är för att det kommer vara lättare att läsa än om det 

hade varit en tabell. Enklare att redovisa mer information på detta sätt så att man får med 

procenten i rutnätet samtidigt. 
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Tabell 3 

 

 

I tabellen ovan så ser man mängden studenter i enkäten som redovisat hur många kurser de 

klarat sedan de kom hit. Det man ser är det är en väldig majoritet som klarat samtliga kurser 

de haft. Med en liten mindre grupp som ligger på en till tre kurser ej klarade. Flertalet 

redovisar att de har någon omtenta kvar, där av är inte samtliga kurser klarade. Något som 

man ser är att det fattas sex procent från att vara 100 % deltagande i denna. Sju stycken valde 

att på denna fråga inte fylla i något svar. Anmärkningsvärt är att det är en väldigt liten del som 

klarar mindre än 85 % av kurserna. 70,9 % har alltså klarat samtliga kurser på sina program, 

19,1 % har nästan alla kurser klarade, 5,5 % några kurser man ligger efter i, 2,7 % har 

närmare hälften av kurserna ej avklarade och 1,8 % har mindre än hälften av kurserna 

avklarade.  

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumalative 

Percent 

1 – Klarat 

samtliga kurser 

78 66,7 70,9 70,9 

2. 85-99% av 

kurserna klarade 

21 17,9 19,1 90 

3. 70-84% av 

kurserna klarade 

6 5,1 5,5 95,5 

4. 50-69% av 

kurserna klarade 

3 2,6 2,7 98,2 

5. 1-49% av 

kurserna klarade 

2 1,7 1,8 100 

Total 110 94 100  
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Analys 
 

När det gäller korrelationerna mellan de variabler som är uppsatta så ser man fort att det inte 

finns någon statistiskt signifikans. Detta är i enligt mig beroende på urvalet. Det är för lite 

deltagande studenter i studien. Dock har jag valt att utifrån de teorier jag har att utgå från att 

det kan finnas någon form av samband. Efter att ha använt korstabeller så ser jag att det finns 

trender som går att påvisa som mer eller mindre pålitliga. Nedan redovisar jag dessa trender 

med hjälp av teori och metod.  

 

 

Träning 

 

Figur 5 

Här ser vi att det finns klara trender till att träning kan ge bättre betyg. Det som man kan säga 

är att det är mer människor som tränar och får bra betyg än vad det är som inte tränar och får 

bra betyg. Utifrån de teorier och studier som jag redovisat tidigare så talar samtliga om en 

korrelation mellan träning och betyg. Dock är det inte riktigt så enkelt. 

Studien Physical activity and school performance (Ericsson, m.fl, 2015) behandlar just detta 

fenomen till en viss del. Studien säger att träning ger en större chans till högre betyg samt att 

den studien som de baserar sig på har hittat korrelationer mellan träning och betyg. Enligt den 
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studien hade man hittat att träning ger generellt sett bättre självförtroende. Detta menar man i 

sin tur ger motivation (Ericsson, m.fl, 2015). På detta vis så ser man korrelationen mellan 

träning och betyg via självförtroende och detta är applicerat på det material som är redovisat 

ovan. Det går att se en tendens i det redovisade materialet.  

Tendensen är att de som tränar har större chans att få högre betyg. Dock går det inte säga mer 

om just relationen mellan dessa så efter att ha använt en logistisk regression så gick det att se 

att det inte är tillräckligt med svar från de som deltog vilket gjorde relationerna ej statistiskt 

signifikanta.  

De flesta i studien har inte redovisat vilken typ av träning de utövar vilket är problematiskt. 

Detta då man i studien Betygskriterier; tidigt född och fysiskt aktiv (Sjörs, D, 2011) redovisar 

att individuella sporter eller aktiviteter ger även de högre chans till bättre betyg. Samtliga tre 

studier om träning visar att det finns antingen korrelationer eller trender till att man vid 

träning har högre chans att få bättre betyg (Sjörs, D, 2011, Ericsson m.fl, 2015, Bäck, 2010). 

Vid en större enkäturval och mer respondenter finns det en större chans att man även skulle 

kunna se ett mer liknande resultat. Det enda som gör att konstatera kring detta material är att 

det finns trender till att träning skulle påverka betygen men inte i vilken utsträckning det 

påverkar. Som tidigare nämnt har studierna som är redovisade använt samma metod hela 

vägen fram till analysen av materialet. Dock gav den låga svarsfrekvensen inte någon 

statistiskt signifikans. Det går dock fortfarande att visa på de trender som finns mellan de två 

variablerna. Problemet med att inte få tillräckligt med människor som svarat ligger i valet av 

metod. Problemet med valet av metod ligger i valet av webbenkäter. Webbenkäter har 

generellt sett lägre svarsfrekvens än en fysisk enkät. För att kunna hitta korrelationer mellan 

fritidssysselsättningar och betyg så krävs det en högre svarsfrekvens då materialet annars inte 

får någon statistisk signifikans.  

Vid användande Mertons teori (Merton 1985, refererad i Capriani 2013, 15-16) om social tid 

tillsammans med Luhmanns (Luhmann 1985, refererad i Capriani 2013, 16-17) kan man se 

att denna teori har problem att appliceras här. Då det inte är tid som verkar påverka betygen i 

detta anseende. Snarare att dessa har visat på att de har bättre betyg, inte nödvändigtvis i 

direkt korrelation med att de tränar mycket utan snarare att det är så att tack vare 

svarsfrekvensen går det i detta fall om träning att ej säga mycket om aspekten av tid. 

Möjligtvis att de som spenderar 4-6h per vecka på sin träning har försökt att balansera ut tiden 

man spenderar på olika saker och därav har mer sociala påtryckningar att förhålla sig till 
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vilket leder till att de har mindre tid att spendera på studierna. Detta skulle då innebära att 

tiden har en påverkan på vilka betyg man har. Antagandet om att de delar upp sin tid är inte 

helt taget ur tomma intet. Nästan samtliga svarade för att de har flertalet sysselsättningar 

vilket gör att antagandet är grundat på enkäten som är gjord. 

TV 
Av dem som svarat att de lägger ner tid på TV som fritidssysselsättning så är det lite 

annorlunda. Här finns det mer en svag relation mellan mängden TV du tittar och dina betyg. 

Till skillnad från träning så handlar det mer om att mängden tid man spenderar framför TV:n 

än att du tittar på TV. 

 

 

Figur 6 

Det man kan se är att det är en stor del av de som tittar på TV som ligger runt 1-7h i veckan. 

Av dessa har en större majoritet samtliga kurser klarade. Desto mer tid man tittar ju mindre 

personer är det som är kvar i kategorin av samtliga kurser klarade. Det man ser är att det inte 

är en klar relation då de allra flesta har redovisat att de har samtliga kurser klarade, även utan 

relation till TV eller annat. Men precis samma sak gäller här som tidigare. Materialet är inte 

statistiskt signifikant. Vilket leder till svaga trender om ens det vid denna jämförelse. Man 

skulle kunna se om man vill se en relation mellan mängden TV man tittar och betygen. Dock 

är det för lite personer som besvarat denna fråga vilket leder till det inte går att dra många 
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slutsatser om detta material. Men det syns att det finns svaga trender till att mängden TV man 

tittar påverkar dina betyg. 

Studien “Internet use and academic achievement: gender differences in early adolescence” 

visar på att det finns trender mellan dator och betyg. Dock redovisar den för att det överlag 

handlar om mängden tid man spenderar på det man gör som påverkar (Chen SY, Fu YC, 

2009). Studien redovisar att flickor som spenderar sin tid att socialisera istället för att spela 

dator även lider av sämre betyg då man menar att det inte handlar om vad man gör utan hur 

mycket man gör något (Chen SY, Fu YC, 2009). Samma gäller för studien från England på 

Swansea universitetet där man gjort en liknande studie för att se hur datorspelande påverkar 

betygen. Där redovisas bland annat att det inte heller handlade om vad man gjorde utan mer 

hur mycket man gjorde något. I studien hade man fått fram att även studenter som spenderar 

mycket tid till att socialisera på sin fritid, att hänga med polare, festa o.s.v. även visat lägre 

nivåer av betyg(Ip, B, m.fl, 2008). Samtliga studier som är redovisade har visat på detta 

samband mellan tid spenderad på en sysselsättning och betygen. Därför går det att med stor 

säkerhet att anta att detta är en påverkande faktor till varför det kan finnas trender till detta i 

resultatet. Som tidigare sagt så är det en svag relation mellan dessa två variabler, dock så går 

att anta ett samband då tidigare forskning redovisat just detta.  

Den delen som det går att argumentera för går att relatera till teorierna från Robert K. Merton 

(Merton 1985, refererad i Capriani 2013, 15-16) och Niklas Luhmann (Luhmann 1985, 

refererad i Capriani 2013, 16-17). Studenterna som sagt att de inte riktigt klarar samtliga 

kurser kan förklaras via deras teorier om social tid. Om man spenderar tiden på att försöka 

skapa band vilket många anser är en viktig del på universitetet så är det rimligt att anta att 

man då lägger mer tid på detta. Den sociala påtryckningen av att skaffa vänner och sedan 

spendera tid för att bli en del av gruppen kan ta upp en större mängd tid. Detta då i relationen 

till att titta TV vilket oftast räknas som en fritidssysselsättning i benämningen rekreations 

aktivitet. Med teorin går det att säga att om man spenderar mycket tid framför Tv:n och har 

lägre betyg så finns det en stor risk att man har mycket sociala tvång med att spendera tid med 

andra grupper/jobb/vänner för att upprätthålla dessa relationer. Detta går även att knyta an till 

det som gicks igenom under tidigare del av analysen. Det går att anta att de som ligger bakom 

i betygen försöker balansera tiden och det sociala vilket Merton (Merton 1985, refererad i 

Capriani 2013, 15-16) och Luhmann (Luhmann 1985, refererad i Capriani 2013, 16-17) 

redovisat för kan vara mycket problematiskt i den tidsera som vi lever i idag. Av dessa teorier 

så spelar tiden in en sådan roll att man är tidsoptimistisk i det man väljer att spendera sin tid 
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på. Oavsett vad den spenderas på försvinner det tid någonstans. Detta i relation till jobb som 

tar mer tid så försvinner tiden för antingen hemmet eller vännerna. Vilket leder till att 

antingen så lider det sociala livet eller det privata livet. 

Problemet med valet av metod ligger i samma sak som gicks igenom under den första 

analysen. Dock så finns det mycket att gå igenom när det gäller metod och resultat som mer är 

fokuserat kring resultat i sig vilket lämnas till diskussionen. Men valet att analysera denna 

bygger mycket på att det som var mest framkommande var Tv tittande, träning och 

datorspelande. Därav så är valet att analysera dessa det mest självklara då resterande 

sysselsättningar inte talar för någon representativ del i materialet.  

 

Dator 
Utifrån studierna som säger att det väldigt sällan finns en stark korrelation mellan dator/TV 

som fritidssysselsättning och betygen, utan att det oftast handlar om tiden man spenderar så 

finns det här under denna del av analysen lite material för att stödja någon teori kring om 

huruvida datorn påverkar betygen negativt eller positivt i aspekterna av tid och bara som ren 

sysselsättning(Chen SY, Fu YC, 2009, Ip, B, m.fl, 2008) 

 

Figur 7 

Vad det gäller datorns påverkan på betygen så är den inte negativ i studien. Det man kan se 

skulle snarare vara en positiv korrelation mellan datoranvändande och betyg. Utifrån tidigare 
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forskning och teorier så går det dock inte att dra den slutsatsen samt att resultatet inte är 

statistiskt signifikant. Detta gör det problematiskt att finna korrelationer eller trender mellan 

de två variablerna.  

Vid applicering av teorin “Gaming frequency and academic performance” som säger att det är 

tiden som styr och inte själva aktiviteten, så kan man se att denna kan förklara resultatet(Ip, B, 

m.fl, 2008). Dock som tidigare nämnt är det relationen mellan tid och datoranvändande så 

svag tack vare det lilla urvalet att det är svårt att säga så mycket om det. Det kan finnas 

trender till det men går det inte att säga utifrån det urval som finns tillhands i denna fråga. 

Samma sak gäller vid appliceringen av ”Internet use and academic achievement: gender 

differences in early adolescence” (Chen SY, Fu YC, 2009). Även denna studie redovisar tiden 

som den stora faktorn för sämre eller bättre betyg men det material som finns tillhands så går 

det inte att förklara detta mycket djupare än att det är för låg svarsfrekvens(Chen SY, Fu YC, 

2009). Det finns enligt ”85-99% klarade kurser” staplarna trender till att tiden styr. Samma 

sak gäller för ”100 % samtliga kurser klarade” staplarna. Enligt detta så går det att anta enligt 

dessa teorier att man skulle kunnat ha mer personer redovisade med samtliga kurser klarade 

om de spenderat mindre tid vid datorn. Dock kan det lika gärna vara en slump då det är så lite 

svar på denna fråga i enkäten.  

Problemet med tid är antagandet att tiden är verklig, något man kan se. Detta leder till 

felbedömmanden om hur tiden spenderas och vad man bör spendera tiden på. Merton (Merton 

1985, refererad i Capriani 2013, 15-16) anser att man har några sociala institutioner som tar 

en del av ens tid och av den anledning lider det privata livet. Logiskt att anta att det då ligger 

till på samma sätt om man byter plats på variablerna. Samtidigt som tidigare förklarat så styr 

umgänget samt positionen i umgänget. Enligt figuren som visar att det finns en chans till lägre 

betyg om man spenderar 9,1-30h i veckan framför datorn. Detta material är som tidigare sagt 

ej statistiskt signifikant. Därför går det inte att förklara större delen av materialet med 

teorierna. Dock går att teorisera kring vad det kan vara som styr utan att lägga för mycket vikt 

vid detta. Vid jämförande av dessa staplar så är det som tidigare sagt en liten del som blir 

representerade vid lägre betyg och mycket spenderade av tid vid datorn. I tidigare del om 

Tv:n så analyserades materialet utifrån frågan om det går att få något utav detta oavsett om 

det är representativt eller inte. Men utav detta så ser man att den sociala tidens effekt går att 

hänvisa på dessa få som blivit redovisade utan samtliga betyg avklarade. Om det är social 

ångest som kan styra detta eller om det bara är så att man har samma typer av grupper som 

man är tvungen att spendera tid vid på datorn som är anledningen går inte att säga.  
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Det blir svårt att få ett konkret svar kring vad detta innebär p.g.a. den låga svarsfrekvensen. 

Något som varit ett tema för resterande fritidssysselsättningar som ej kommer redovisas.  
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Diskussion 
 

Syftet jag hade för uppsatsen var att undersöka om fritiden samt fritidssysselsättningar har 

någon påverkan på betygen hos universitetsstudenter. Skulle även se om tiden har en 

påverkan på betygen. Detta skulle jag undersöka via mina två frågor:  

 Går det att finna korrelationer eller trender mellan fritidssysselsättning och betyg? 

 Påverkar social tid betygen? 

Något som styrde mig mot webbenkäter från första början var att jag ansåg att med tidsbristen 

skulle vara omöjligt att göra med fysiska enkäter. Detta gjorde då att jag blev tvungen tack 

vare tidsbrist, i min mening, att välja en mindre önskvärd metod. Sedan finns det andra saker 

som har påverkat resultatet. Saker som att människor framstår som lite lata i den meningen att 

det var flera som inte besvarat hur mycket tid de spenderar på varje aktivitet i veckan, då man 

inte besvarat frågorna. T.ex. vid besvarandet av frågan vilka fritidssysselsättningar man har så 

har en del personer svarat att de tränar men inte angett hur mycket tid de spenderar på dessa 

aktiviteter. Detta har gjort att jag har fått flera bortfall på olika frågor då jag inte kan ta med 

de i redovisningen av resultatet. Jag kan inte svara på hur mycket detta har påverkat men det 

blir något som är värt att nämna då jag tror att det kan ha och göra med mitt val av 

webbenkäter. Något som är värt att tänka på är att det finns problem med båda metoderna 

d.v.s. fysiska enkäter och webbenkäter. Hade jag valt fysiska enkäter samt om tiden hade 

funnits så uppkommer det problem med frågorna. Alla kan inte sina betyg och klarade kurser i 

huvudet. Därav hade det möjligtvis uppstått problem med dessa typer av frågor. Dock hade 

detta upprätthållit en högre svarsfrekvens med den metoden. 

När det kommer till val av metod så har jag grundat det mesta på vad tidigare studier valt att 

göra. Sedan, precis som jag argumenterade för i metoden, så var det lite egna resonemang för 

vad jag anser är bäst att använda mig av vid dessa typer av studier. Det största problemet 

ligger i precisering av frågorna. Detta då det är svårt att alltid veta hur människor kommer 

tolka de frågor jag ställer sedan finns även problemet med att många anser att det är jobbigt 

att svara på långa frågor när det är helt frivilligt att vara med i studien. Därav så finns det en 

del frågor. Det första problemet som jag stötte på i samband med enkäten, var hur jag skulle 

precisera storleken på den staden man kommer ifrån. Jag försökte hitta någon standard men 

hittade inte någon så jag utgick helt enkelt ifrån egna resonemang för vad som är rimligt att 

kategorisera storleken på. Detta är problematiskt då jag borde preciserat i samband med den 
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frågan att större städer såsom Stockholm och dess förorter ligger för denna studie i samma 

kategori. D.v.s. bor du i förort till Stockholm så tillhör du Stockholm för min studies skull. 

Tanken var att kunna använda detta för att kunna separera vissa svar sen och finna en mindre 

nämnare som anledning eller tendens till varför svaren ser ut som de gör. Dock efter feedback 

på den frågan fick jag det förklarat att flertalet inte har tolkat på det sättet som var min tanke 

vilket har lett till att jag fått bortse från den.  

En sak som jag fick kritik på var att det fanns för lite svarsalternativ på frågan om vilka 

fritidssysselsättningar man har. Detta var ett medvetet val då jag anser att med för många val 

så ser det ”plottrigt” ut och det var ett beslut med hänsyn till uppsatsen design. Dock finns det 

argument som jag går med på om att jag borde haft andra val med istället för några som fanns 

med. Valet ”Sport” är ett av dem som jag borde plockat bort då den inte var preciserad och 

kunde därför ligga under både ”TV” och ”Träning”, vilket många även tolkade helt fritt. Så av 

de 20 svar som jag fick angående sport var det blandade svar med vissa motiverade sin val av 

sport med att det gick på TV, och andra sa att de utövade fotboll eller någon annan sport. 

Detta är då något som jag borde ha insett tidigare. Sedan finns det argument för att jag skulle 

valt med några andra vilket är uppe för diskussion. Överlag så fick jag de svar som kunde ge 

ett bra underlag. 

Detta gäller ett par frågor till som jag borde insett att det inte var precisa nog för att kunna 

skickas ut. Dock har det inte gjort så mycket då de flesta, med en väldigt liten del, som inte 

svarat alls på några frågor. Sedan kan man se till diskussionen om huruvida jag borde använt 

mig av poäng som mätare av betyg eller som jag valde att göra, räkna mängden kurser som 

klarats. Tanken bakom valet av detta är mycket enkelt. Jag anser att mängden klarade kurser 

representerar detta bättre än vad jag vill visa än vad poäng gör. Det finns problematik vid val 

av poäng samt vid val av kurser. Dock så anser jag att problemet med att räkna poäng ligger i 

att man kan ha tentamen klarade för flera kurser eller flera moment av en större kurs och 

samtidigt inte ha godkänt i flera vilket kan leda till en felaktig bild av hur mycket man faktiskt 

klarat på universitetet. Detta gör då att om jag istället redovisar för kurser klarade så blir det 

enklare att se om man faktiskt har klarat samtliga delar som man ska klara på sitt program. 

Detta problem härstammar ifrån klagomål om att det var jobbigt att sitta och leta bland sina 

kurser om hur mycket man har klarat. Sedan finns det även problem med att räkna dessa 

kurser då vissa har redovisat för att de bara har t.ex. två kurser som de inte har klarat. Detta 

leder till ett problem om hur jag ska räkna ut vart de ligger i skalan avklarade kurser. Jag fick 

gå igenom och titta hur många kurser programmen läser som standard och sedan räkna utifrån 
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det. Detta gäller även de två inriktningarna som man väljer. Så efter att ha konstaterat hur 

många kurser alla läser och hur många kurser varje inriktning innehåller så ansåg jag att det 

bästa valet var att välja antal kurser klarade även fast jag inte kan helt och hållet veta ifall 

några läser valfria kurser och kan ha läst en 30hp kurs så ansåg jag att de är inte så många 

som gjort detta och därav kommer det knappt påverka resultatet.  

Min studie hade sett annorlunda ut med ett större urval, detta med tanke på svaren som jag 

redovisar för senare i diskussionen. Dock kan inte teorierna och studierna fortfarande komma 

överens. De diskuterar fortfarande om det finns någon korrelation mellan de två variablerna 

samt om det kanske är andra variabler som styr ifall det finns korrelationer. De studier som 

fått korrelationer är som sagt ovan, gjorde med mer fokus på tid. Detta är inte förvånande, om 

man rationellt tänker på det, så är det ganska självklart att det är tiden du spenderar på något 

som styr hur mycket tid du har till att studera.   

En sak som kan vara värd att komma ihåg när man tar sig an detta ämne är att det är väldigt 

svårt att komma fram till rätt val av metod. En metod som passar just det du ska göra och 

samtidigt se till att alla typer av problem som kan uppstå undviks. Att man kan klara sig på att 

göra en webbenkät för en del av problemen försvinner då, som jag nämnde tidigare, samt att 

det uppstår andra med svarsfrekvens istället. Med metod i denna mening att välja rätt 

tillvägagångssätt för att analysera samt val av vilka typer av frågor man har.  

Som slutsats för denna uppsats så fick jag mina frågor besvarade. Korrelationen mellan 

variablerna fritidssysselsättning och betyg är låg. Dock finns det trender mellan träning och 

betyg samt att tid är en aspekt som påverkar detta område. Därav finns det mer att göra inom 

detta område i aspekten av just tid. Om man funderar på att göra en sådan här studie så 

rekommenderar jag att gå igenom allt material inom området som man kan hitta och sedan går 

igenom metoden noggrant. Jag tror slutligen inte att det finns mycket mer att hämta i de 

korrelationerna mellan fritid och betyg. Trender kan finnas men jag tror att de präglas av 

något bakomliggande. Med det sagt så kan det vara värt att tillägga att jag anser att i min 

uppsats hade man kunnat få mer bevis på trender vid ett högre deltagande. Kommer gå 

igenom mer i sociala tidsaspekten nedan. 

Går det att finna korrelationer eller trender mellan fritidssysselsättning och betyg? 

 
Vad det gäller själva resultatet och svaren på mina frågor så är jag helt övertygad om att jag 

kunde fått mer korrelationer eller trender om jag haft en högre svarsfrekvens. Jag har utifrån 
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den empiri som jag har och tillsammans med de tidigare studierna kommit fram till att det 

överlag inte är en sådan stor korrelation mellan framför allt TV-betyg och Dator-betyg. Detta 

hade samtliga studier och teorierna efter backat upp med förklaringen att det inte är själva 

aktiviteten som styr dina betyg utan hur man använder den tid man har. I den aspekten går det 

inte att säga så mycket om själva datorns effekt på betygen. Grundproblemet ligger i att för att 

kunna säga något om resultaten så måste jag ha mer respondenter. Just nu är det sådana små 

skillnader att det knappast går att säga så mycket om dem. Det går säkerligen att argumentera 

för att det finns trender i resultatet som påvisar just att det är tiden som är en faktor när det 

gäller Tv:ns effekt på betygen. Dock vill jag säga att detta gäller inte bara för Tv:n utan även 

för träningen. Det kan lika gärna vara så att det bara är mindre antal personer som spenderar 

så mycket tid inom sin fritidssysselsättning. När det gäller besvarandet av min fråga så är det 

så att min studie visar på att det finns trender mellan träning och betyg. Dock inte mellan tid 

och betyg. Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns korrelationer mellan 

fritidssysselsättning och betyg. Vilket man kan konstatera att det inte fanns i denna studie.  

Påverkar social tid betygen? 
 

Som jag går igenom vid den första frågan så är en aspekt som man bör undersöka mer. 

Genom teorier och den egna studien så har jag funnit trender till att just detta skall vara fallet. 

Dock som jag nämner finns det i min studie inte så mycket belägg för att kunna argumentera 

utifrån de svar som jag fått. Via teorierna kan jag ge svaret på frågan att det finns andra 

faktorer som påverkar. Det finns förmodligen ytterligare saker som påverkar betygen som 

bakgrund, socioekonomisk status. men den enda jag har funnit belägg för och redovisat för i 

denna studie är just tid. Tid har som mina teorier nämnt, en stor påverkan på betygen. Enligt 

Merton (Merton 1985, refererad i Capriani 2013, 15-16) så styr de sociala institutionerna 

tiden som du spenderar på varje kategori. Detta innebär att tid är en mycket verklig faktor som 

faktiskt styr och beror på vilket position du har i din grupp eller på ditt jobb eller vad du gör 

och hur du gör det. Luhmann (Luhmann 1985, refererad i Capriani 2013, 16-17) talar om oss 

i västvärlden som ansvariga för detta nonchalanta sätt att värdera tid, samtidigt som det finns 

en stor problematik i begreppet tid, så menar han att vi värderar den inte som många andra 

gör. Vi tar den förgivet och anser att det alltid finns tid. Detta kopplat tillsammans med 

Merton så ser man att vi har flertalet sociala påtryckningar som styr vad det är som vi gör och 

hur tiden påverkas av att vi har dessa tvång till att göra vissa aktiviteter. I det stora hela om 

detta stämmer att detta påverkar till denna nivå som teorin säger att den gör innebär det att 
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man har en nära relation till problem med uppfattning om tid i samhället och innebär att det är 

ett större problem än bara fritidssysselsättningar och betyg. Utan att detta är en kulturellt 

bunden uppfattning om hur man skall spendera tiden. Enligt Merton så finns det problem 

inom varje del av samhället när det gäller social tid. Då man har vissa tvång blir det svårt att 

separera sig från vissa sociala interaktioner och sociala institutioner.  

Antagandet att flera av dessa har jobb, familjer, vänner och andra aktiviteter eller institutioner 

som påverkar hur tiden spenderas är inte orimligt. Som tidigare sagt i analysen så finns det 

belägg för detta påstående. Vilket innebär att nästan samtliga borde ha problem med betygen 

utifrån antagande att samtliga har en viss position inom sina grupper eller annat. Så är inte 

fallet utan man har istället stora grupper som klarar detta vilket innebär att man istället har en 

större grupp som förmodligen, inte orimligt att anta, inte har dessa tidskrävande positioner 

eller inte har så många sociala institutioner att förhålla sig till eller att vara närvarande vid. 

Enligt tidigare påpekat blir det problematiskt med faktumet att jag inte fått tillräckligt med 

svar.  

Framtida Forskning 
När det gäller framtida forskning inom detta område så anser jag att något som är centralt för 

dessa typer av studier är att inte göra webbenkäter samt att se till att man får en så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Sedan är det väldigt viktigt att ha preciserade frågor så man 

slipper tolkning av frågorna till en så stor utsträckning som möjligt. Jag bedrev en pilotstudie i 

samband med detta arbete. Tanken med denna var att utveckla en bra metod för enkäten samt 

en bra metod för hur man skall gå tillväga vid detta problemområde. Vilket efter att ha tittat 

igenom min metod och mina svar jag kan konstatera är enligt mig som följande. Enkäter är 

centralt för att undersöka detta område. Precisering av frågorna, d.v.s. att man verkligen 

lägger fokus i denna del på att se till att så lite kan tolkas som möjligt då man vill ha svar som 

går att kvantifiera utan att behöva göra egna tolkningar.  Sedan rekommenderar jag att 

fokusera mer på tidsaspekten istället för att fokusera på att någon speciell aktivitet påverkar 

betygen mer eller mindre. Den framtida forskning som kan ske inom detta ämne skall framför 

allt vara centrerad runt just tiden som universitetsstudenter spenderar på sina aktiviteter, inte 

själva aktiviteten. Att utforska bakomliggande element som påverkar tror jag är viktigt också, 

så man kan förklara vad det är som gör att vissa saker ser ut att påverka mer än andra.   
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Bilaga 1 

Enkät kring fritidssysselsättning och betyg hos universitetsstudenter. 

1. Bakgrund 

1.1 Kön? Man Kvinna 

1.2 Ålder? 

1.3 Vilket program studerar du på? Psykologi Sociologi 

1.4 Hur många år har du studerat på det program du studerar på nu? 

1.5 Har du studerat på andra program/kurser tidigare, om så, hur länge då? 

1.6 Hur stor stad är du ifrån? 

 Liten: 1-20000 invånare 

 Mellan: 20000-100000 invånare 

 Stor: 100000 + 

2. Fritidssysselsättningar 

2.1 Vilken/Vilka fritidssysselsättningar har du? 

 Föreningar (STUK, Golvlag, Trubadur eller annan förening på skolan) 

 Sport  

 Träning 

 Datorspel 

 Kolla TV  

 Spela musik (Band/instrument) 

2.2 Om du har annan/andra fritidssysselsättning så skriv här vad. 

2.3 Hur mycket tid spenderar du per vecka på varje aktivitet? (Redovisa för samtliga som du kryssat i) 

2.4 Har du bytt fritidssysselsättning under tiden du studerat här? 

2. Fritidssysselsättningar [Continue] 

2.5 Om du bytt fritidssysselsättning sedan du började studera på universitetet, vad hade du för 

fritidssysselsättning innan du bytte och när skedde detta byte? 

2.6 Anser du att det viktigare med betyg eller fritidssysselsättningar? 

3. Betyg 

3.1 Av de kurser som du läst detta år (Aug-Jun), hur många har du fått godkänt i av dessa? 

3.2 Hur ser dina betyg ut för respektive år du studerat på universitetet? (Hur många av de kurser du 

läst här har du klarat?) 


