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Abstrakt 

Fysisk aktivitet definieras som kroppslig rörelse som ger ökad energiförbrukning. WHOs 

rekommendationer för vuxna är att vara fysisk aktiv minst 150 minuter/ vecka. Mycket 

stillasittande, oberoende av huruvida man uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet 

eller inte, har samband med risk att drabbas av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 

övervikt. Tidigare studier har visat att ungdomar inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att uppnå 

hälsoeffekter. Ungdomars tv- och datoranvändning har ökat och samband ses mellan detta och 

den ökade övervikten hos ungdomar. Syftet med studien var att undersöka fysisk 

aktivitetsnivå och stillasittande hos ungdomar som går tredje året på gymnasiet. Metod: 

Mätinstrumentet IPAQ delades ut till ungdomar som gick tredje året på gymnasiet. Resultat: 

Deltagarna i studien är fysiskt aktiva i genomsnitt 2,5 timmar i veckan på mycket till något 

ansträngande nivå. Kvinnor utför fysisk aktivitet på mycket ansträngande nivå färre dagar per 

vecka än vad män gör. Män utför fysisk aktivitet på mycket ansträngande nivå i genomsnitt 1 

timme mer i veckan än vad kvinnor gör. Män är mer stillasittande per genomsnittlig dag än 

vad kvinnor är.  I övrigt finns inga signifikanta skillnader mellan kön och aktivitetsnivå. Det 

finns inte någon statistisk signifikant skillnad på fysisk aktivitetsnivå och stillasittande mellan 

ungdomar i de olika orterna. Konklusion: Studiens resultat visade att ungdomarna uppnår 

fysisk aktivitet enligt WHOs rekommendationer. Tiden som tillbringades till stillasittande var 

i genomsnitt för högt för att bibehålla god hälsa då tidigare studier har visat att ungdomar inte 

ska sitta stilla mer än 60 minuter utöver studietid. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, gymnasieungdomar, IPAQ, sjukgymnastik, stillasittande  
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet definieras som kroppslig rörelse som ger ökad energiförbrukning. Fysisk 

aktivitet är förutom daglig aktivitet indelad i motion och träning. Motion är aktivitet med 

avsikt att förbättra välbefinnande och hälsa medan träning är planerad aktivitet med klar 

målsättning (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). WHOs rekommendationer för vuxna 

mellan 18 – 64 år är att vara fysiskt aktiv minst 150 minuter/ vecka på måttligt intensiv nivå 

eller 75 minuter högintensiv träning i veckan för att erhålla positiva hälsoeffekter för hjärta, 

kärl, skelett och muskler. Aktiviteten ska vara minst 10 minuter i sträck. För att uppnå 

ytterligare hälsoeffekter bör personen vara fysisk aktiv på måttlig nivå minst 300 minuter per 

vecka eller på högintensiv nivå 150 minuter per vecka (WHO, 2011).  

MET (Metabolic Equivalent of Task) är ett mått på hur stor energiförbrukning varje rörelse 

ger. MET 2 innebär att energiförbrukningen fördubblas i förhållande till total vila. Måttlig 

fysisk aktivitet är 3-6 MET och över 6 MET definieras som högintensiv (Pate, O´Neill, & 

Lobelo, 2008). En review från 2001 visar att fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och sjukdom eller skada i rörelseapparaten (Blair, Cheng & 

Holder, 2001). Mcgavock, Sellers och Dean (2007) samt Pedersen och Saltin (2006) visar 

också att fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ 2. Barn 

och ungdomar behöver 60 – 90 minuters fysisk aktivitet på måttlig nivå per dag för att 

upprätthålla hälsosam livsstil och minska risken för övervikt under uppväxten (Mcgavock et 

al. 2007). Fysiskt aktiva barn och ungdomar har visat sig få mer tillväxt i skelettet än inaktiva 

barn och ungdomar, denna tillväxt har även visat sig kunna bestå till vuxen ålder (Barnekow-

Bergkvist, Hedberg, Pettersson & Lorenzon, 2006). Samma resultat styrks av Biddle, Gorely 

och Stensel, (2004) som visar att risk för benskörhet minskar i vuxen ålder om personen varit 

fysiskt aktiv i barndomen. Barn och ungdomar som utför regelbunden fysisk aktivitet har 

högre bentäthet i förhållande till de som har mer stillasittande tillvaro. Fysiskt aktiva får ökad 

insulinkänslighet (Schmitz et al. 2002) och minskad risk för diabetes typ 2 senare i livet 

(WHO, 2003).  

Definitionen på total inaktivitet innebär en MET mellan 1-1,5, det vill säga total vila (Pate et 

al. 2008). Långvarigt stillasittande är en riskfaktor till inaktivitet om MET ligger under 1,5 

stor del av dygnet. Studier visar att barn och ungdomar inte ska sitta stilla sammanlagt över 60 

minuter, utöver studietid, för att bibehålla hälsa (Mcgavock et al. 2007). Det är även viktigt att 

undvika långvarit stillasittande utan rörelsepauser. Barn och ungdomar som är fysiskt inaktiva 
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i ungdomsåren har en tendens att behålla det beteendet till vuxen ålder (Malina, 2001). 

Mycket stillasittande, oberoende av huruvida man uppnår rekommendationerna för fysisk 

aktivitet eller inte, ökar risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt (Dunstan et 

al. 2010). Inaktivitet är 2010-talets största folkhälsoproblem enligt Blair (2009). Forskning 

visar att 15 % av barn och ungdomar i Sverige inte nådde WHOs rekommendationer på fysisk 

aktivitet och att 25 % hade så pass låg aktivitetsnivå så författarna bedömde att risken för att 

klassificeras som inaktivitet var hög (Engström, 2002). Det har visats att ungdomar inte är 

tillräckligt fysiskt aktiva för att nå hälsoeffekter. Pojkar har visat sig vara mer fysiskt aktiva 

än flickor och individens umgängeskretsens aktivitetsnivå har betydelse för hur aktiv 

personen är (Biddle et al. 2004). Ungdomars tv- och datoranvändning har ökat och samband 

ses mellan detta och den ökade övervikten hos ungdomar (Grund, Krause, Siewers, Rieckert 

& Muller, 2001).   

Kiruna har 18 idrottsföreningar enligt Kiruna kommuns hemsida (2013) med inriktning på 

bowling, brottning, hockey, golf, skidåkning, badminton, ridning, bordstennis, fotboll, 

kampsport, boxning, motor och dans. Luleå har 137 idrottsföreningar med inriktning på 57 

olika sporter enligt Luleå kommuns hemsida (2013). Enligt Statistiska centralbyrån är 

definitionen på storstad en stad med högre invånarantal än 25´000. Städer med lägre 

invånarantal benämns som större stad (SCB, 2013). Detta innebär att Kiruna kan definieras 

som större stad och Luleå som storstad. Enligt SBUs levnadsförhållande undersökning var 

fritidsaktivitet på måttlig nivå högre hos individer bosatta i större stad (<25´000 invånare) än 

hos dem som var bosatta i storstad, se tabell 1. Andelen personer som inte motionerar alls var 

högre i storstad. Utomhusidrott var vanligare i större stad medan inomhusidrott var vanligare i 

storstad (SCB, 2012).  
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Tabell 1. Levnadsförhållande, andel personer i procent. * minst 20 gånger de senaste 12 månaderna (SCB,2012) 

 Män  Kvinnor  

 Storstad Större stad Storstad Större stad 

Strövat i skog 

och mark* 

22,8 28,2 28,2 33,9 

Motionerar 

inte alls 

13,6 15  14,1 11 

Motion >2ggr/v 65 60,9  66,7 69,6 

Idrott 

utomhus* 

58,9 60,8  59,8 64,8 

Idrott 

inomhus* 

45,5 37,5  45,7 40,8 

 

Forskning visar att inaktivitet är ett ökande problem och inaktivitet medför ökning av negativa 

hälsorisker (Blair, 2009). När vi är i rörelse sätts flera hälsosamma förändringar igång för 

både kropp och själ. Sjukgymnaster är en av yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården som 

har mycket kunskap om kroppen och rörelseorganen (Karolinska Universitetssjukhuset, 

2013). Som sjukgymnast arbetar man inte bara med att behandla befintligt sjukdomstillstånd 

utan också i förebyggande syfte, för att individen exempelvis ska uppnå en mer hälsosam 

livsstil. För att sjukgymnasten ska kunna arbeta för en hälsosammare livsstil bland ungdomar 

är det bra att ha en inblick över hur det ser ut i dagsläget.  
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Syfte 

Att undersöka fysisk aktivitetsnivå och stillasittande hos gymnasieungdomar i Norrbotten. 

Frågeställningar 

1. Hur ser gymnasieungdomars fysiska aktivitetsnivå och stillasittande ut i Luleå och Kiruna 

idag? 

2. Finns det någon skillnad hos gymnasieungdomars aktivitetsnivå och stillasittande beroende 

på kön? 

3. Finns det någon skillnad mellan aktivitetsnivån och stillasittande för gymnasieungdomar 

som är boende i Luleå respektive Kiruna? 

  

Metod 

Studie lokalisation 

Luleå stad har 46´607 invånare med en medelålder på 41,4 år och Kiruna stad har 18´148 

invånare med en medelålder på 42,2 år (SCB, 2013). De skolorna vi valde att besöka var båda 

kommunalt drivna. Skolan i Luleå har cirka 2´500 elever med 17 olika program. Skolan i 

Kiruna har cirka 850 elever med 17 olika program. 

Försökspersoner 

Ungdomar som gick tredje året i Luleå eller Kiruna tillfrågades om deltagande i studien. 

Sammanlagt är det 231 stycken årskurs 3 elever på gymnasieskolan i Kiruna och 650 elever i 

årskurs 3 på gymnasieskolan i Luleå. I Kiruna tillfrågades samtliga rektorer och i Luleå 

tillfrågades sex av åtta rektorer för godkännande av studien. Rektorsområdena i Luleå valdes 

efter programmen som ingår för att uppnå likheter mellan skolorna.  

Procedur 

Studien genomgick en etisk granskning vid programmet för sjukgymnastik, Luleå Tekniska 

Universitet. Då studien beviljades kontaktades gymnasiechefer och rektorer för respektive 

skolor. Därefter kontaktades mentorerna för de elever som vi önskade besöka, för vidare 

planering av tid för förfrågning om deltagande. Ungdomarna informerades vid 
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överrenskommet besök på respektive skola om bakgrunden till studien och studieupplägget. 

Deltagandet innebar att fylla i en enkät med sju frågor. Information gavs att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas fram till att enkäten lämnades in. Denna information delades 

även skriftligt ut till varje individ (bilaga 1). Deltagandet godkändes med underskrift på 

separat blad, bilaga 2. Efter godkännande överlämnades frågeenkäten för ifyllnad och en 

gemensam genomgång av formalia på enkäten gjordes muntligt. Författarna stannade på plats 

medan enkäten fylldes i. Ifylld enkät lämnades åter i tillslutet kuvert.  

Mätinstrument  

Mätinstrumentet IPAQ, International Physical Activity Questionnaire, är en enkät med tre 

frågor om fysisk aktivitet och en fråga om stillasittande. Frågorna riktar sig till graden av 

ansträngningsnivå på fysiska aktiviteter som utfördes under de senaste 7 dagarna respektive 

under det senaste dygnet, där personen som svarar på enkäten själv skattar sin upplevda 

ansträngningsnivå. Ett tilläggsblad med bakgrundsfrågor som innefattar kön, ålder och skola 

användes också (bilaga 3). IPAQ är bedömd som en valid och reliabel enkät vid undersökning 

av mängd fysisk aktivitet mätt i tid (Craig et al. 2003).  

Analys 

Svaren från enkäterna sammanställdes i ett kalkylprogram, Microsoft Excel, för analys. 

Deskriptiv statistik användes för att ta reda på vilka samband som var mest relevanta att 

studera vidare. Enkätinformation som togs med i analysen var nominaldata och kvotdata. 

Kön, ort och medelvärdena på tillbringad tid på de olika fysiska aktivitetsnivåerna (Ejlertsson, 

2011). Jämförande skedde på de olika fysiska aktivitetsnivåerna i antal timmar respektive 

dagar mellan kvinnor och män samt mellan kön i förhållande till vilken stad de bodde i. 

Skillnader mellan populationsmedelvärdet på de olika aktivitetsnivåerna jämfördes med 

ensidig fördelning och två samspel med olika varians, Student t-test. Resultatet 

hypotesprövades där nollhypotesen var att skillnad fanns mellan de båda medelvärdena. 

Signifikansnivån som antogs var 0,05. Skillnader mellan orter redovisas deskriptivt, i figur. 

Resultaten av totala studieresultatet och skillnader mellan kön redovisas i tabell och siffermått 

efter populationens medelvärde, standardavvikelser och intervall.  
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Etiska överväganden  

Deltagarna var myndiga ungdomar i årskurs tre på gymnasiet som informerades om 

frivilligheten i deltagandet av studien. Alla ungdomar i de klasser vi besökte fick möjlighet att 

både delta och avstå från deltagandet. Varje individ fick ett informationsbrev (bilaga 1) där 

studien beskrivs. Muntlig information om upplägget på studien gavs. Alla deltagare i studien 

fick information om att studien kunde avbrytas fram tills att ifylld enkät återlämnades till 

författarna. Den datasamlingen författarna tog in av enkäten var omöjlig att identifiera med 

enskild individ. Alla analyser av datainsamlingen skedde på gruppnivå, likaså det slutgiltiga 

resultatet, vilket ytterligare skyddade den enskilde individen. Endast orter redovisades och 

inte vilka skolor som besöktes. Det insamlade data var endast tillgänglig för författarna och en 

handledare.  
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Resultat 

Tre av fem rektorer på gymnasieskolan i Kiruna och två av sex rektorer på gymnasieskolan i 

Luleå godkände studien. Detta innebar att samtliga klasser som erbjöds besöktes. Sammanlagt 

tillfrågades 117 gymnasieelever varav sju tackade nej till deltagande. Slutgiltiga 

försökspersonsantalet blev 110, åtta av dessa hade inte fyllt i enkäten korrekt och togs bort ur 

studien (figur 1). Könsfördelning på slutgiltigt antal försökspersoner enligt tabell 2 och tabell 

3.  

 

Figur 1. Flödesschema antal försökspersoner. 

 

Tabell 2. Antal försökspersoner, män och kvinnor i Kiruna (procent avrundat till närmsta heltal) 

Kiruna  Försökspersoner Fullständig enkät 

 55(100) 49(100) 

Män 20(36) 17(35) 

Kvinnor 35(64) 32(65) 

 

Tabell 3. Antal försökspersoner, män och kvinnor i Luleå (procent avrundat till närmsta heltal) 

Luleå Försökspersoner Fullständig enkät 

 55(100) 53(100) 

Män 32(58) 32(60) 

Kvinnor 23(42) 21(40) 
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På gymnasieskolan i Kiruna tillfrågades elever från sex olika klasser, två yrkesförberedande 

program och fyra studieförberedande program. På gymnasieskolan i Luleå tillfrågades elever 

från fyra olika klasser, tre yrkesförberedande program och ett studieförberedande program. 

Resultatet visar att gymnasieungdomar som går tredje året på gymnasiet är fysiskt aktiva i 

genomsnitt 2 timmar och 30 minuter i veckan på mycket till något ansträngande nivå. 

Försökspersonerna utför fysisk aktivitet i genomsnitt 3 dagar i veckan, enligt tabell 4. Av 

försökspersonerna angav 11 % att de inte utför fysisk aktivitet på mycket eller något 

ansträngande nivå, 2 % angav att de inte utför någon form av fysisk aktivitet.  

Tabell 4. Gymnasieungdomars fysiska aktivitetsnivå och stillasittande. Antal timmar. 

Fysisk aktivitetsnivå  Medelvärde (SD) range 

Mycket ansträngande, timmar/v 3 ( 4 ) 0 - 20 

Mycket ansträngande dagar/v 3 ( 2 ) 0 - 7 

Något ansträngande, timmar/v 2 ( 2 ) 0 - 14,5 

Något ansträngande, dagar/v 2 ( 2 ) 0 - 7 

Låg ansträngning timmar/v 3 ( 3 ) 0 - 12,5 

Låg ansträngning dagar/v 5 ( 2 ) 0 - 7 

Stillasittande h/dag  8 ( 3 ) 2 - 16 

 

Jämförande mellan kvinnor och män, oavsett bostadsort, visar att kvinnor utför fysisk aktivitet 

på mycket ansträngande nivå färre dagar per vecka. Män utför mer tid på stillasittande per 

genomsnittlig dag än vad kvinnor gör, enligt tabell 5. Övriga resultat var inte statistiskt 

signifikanta men visade att män i genomsnitt utför fysisk aktivitet på mycket ansträngande 

nivå i genomsnitt 1 timme mer i veckan än vad kvinnor gör. Fysisk aktivitet på något 

ansträngande nivå i dagar och timmar var genomsnittstiden likvärdigt för båda könen. 

Kvinnor utför fysisk aktivitet på låg ansträngningsnivå i genomsnitt 1 timme mer per dag än 

vad männen gör. Antalet dagar som fysisk aktivitet på låg ansträngningsnivå utförs är samma 

hos båda könen, enligt tabell 5. De som angav att de inte utför någon aktivitet på hög och 

något ansträngande nivå var 7 % kvinnor och 4 % män. 
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Tabell 5. Jämförande mellan kvinnor och mäns fysiska aktivitetsnivå och stillasittande. *statistisk signifikans 

 

Resultatet i denna studie visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad på fysisk 

aktivitetsnivå och stillasittande mellan ungdomar i Luleå respektive Kiruna. Män boende i 

Kiruna tillbringar minst antal timmar på fysisk aktivitet per vecka och tillbringar längst tid i 

stillasittande per genomsnittlig dag. Män boende i Luleå tillbringar mest tid till fysisk aktivitet 

per vecka. Kvinnor boende i Kiruna tillbringar mer tid till fysisk aktivitet och stillasittande än 

kvinnor bosatta i Luleå, enligt figur 2. I Luleå och Kiruna var det lika många (5 %) som angav 

att de inte utför någon fysisk aktivitet på hög eller något ansträngande nivå. 

 

Figur 2. Mycket och något ansträngande fysisk aktivitet i timmar/vecka. Låg ansträngande fysisk aktivitet och 

stillasittande i timmar/ genomsnittlig dag.

Fysisk aktivitetsnivå   Medelvärde (SD) range.  P-värde på 

medelvärde 

   Män Kvinnor  

Mycket ansträngande, timmar/v 4 ( 5 ) 0 - 11 3 ( 3 ) 0 – 7 0,08 

Mycket ansträngande dagar/v 3 ( 2 ) 0 - 7 2 ( 2 ) 0 - 7 0,015* 

Något ansträngande, timmar/v 2 ( 2 ) 0 - 10 2 ( 2 ) 0 - 15 0,97 

Något ansträngande, dagar/v 2 ( 2 ) 0 - 7 2 ( 2 ) 0 – 7 0,53 

Låg ansträngning timmar/v 2 ( 3 ) 0 - 13 3 ( 3 ) 0 - 12 0,08 

Låg ansträngning dagar/v 5 ( 3 ) 0 - 7 5 ( 2 ) 0 – 7 0,84 

Stillasittande h/dag  9 ( 3 ) 2 - 15 8 ( 3 ) 3 - 16 0,03* 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien ägde delvis rum på universitetsort vilket innebar att gymnasieskolor i Luleå ofta kan 

få förfrågningar om deltagande i olika studier av studenter. Detta gör att tid till 

studiedeltagande ibland får prioriteras bort hos rektorer och mentorer vilket innebar att alla 

kontaktade mentorer inte valde att svara på vår förfrågan. Tio klasser besöktes sammanlagt, 

fyra i Luleå och sex i Kiruna. Författarna hade förhoppning om att kunna besöka klasser med 

liknande program mellan orter, men fick välja att besöka de klasser som erbjöds. Författarna 

hade kunnat innan studiestart bestämma sig för vilka program som ska besökas och endast 

kontakta rektorer och mentorer för de enskilda programmen. Detta hade kunnat resultera i 

lägre deltagarantal men kunnat ge ett bättre underlag för statistisk analys mellan orter.  

Jämförelsen mellan orter blev inte signifikant då det blev en obalans i könsfördelning och 

programfördelning. Klasser som besöktes i Luleå var tre yrkesförberedande program och ett 

studieförberedande program. I Kiruna var två klasser yrkesförberedande program och fyra 

klasser studieförberedande program. I tidigare studier har man sett att personer som väljer 

studieförberedande program har en högre fysisk aktivitetsnivå än personer som väljer 

yrkesförberedande (Sollerhed, 2006). Författarna hade kunnat i förväg bestämma sig för 

programmen och ta reda på hur könsuppdelningen ser ut i respektive klass. Därefter hade 

klasser kunnat besökas efter målet att balans mellan program och könsantalet skulle finnas. 

Ett relativt högt deltagande beror till stor del på att författarna valde att besöka skolorna och 

samla in enkäterna på plats. Mentorer och rektorer visade intresse för deltagande i studien 

vilket bidrog till det höga deltagarantalet. Då alla program som erbjöds inkluderades i studien 

blev deltagarantalet högt men påverkade den signifikanta skillnaden i jämförelse mellan orter. 

Frågeformuläret IPAQ anses vara valitt och reliabelt (Hagströmer, Oja, & Sjöström, 2006; 

Craig et al. 2003) däremot påtalade många deltagare svårigheten i att minnas exakta tiden med 

fysisk aktivitet på de olika nivåerna. Vid dataanalysen kunde man se att personer uppfattat 

frågorna olika. Fråga ett och två undersöker fullständig tid med fysisk aktivitet den senaste 

veckan medan fråga tre och fyra undersöker en genomsnittlig dag uträknat på den senaste 

veckan. Författarna gav tydliga instruktioner om detta men upplevde att inte alla deltagare 

uppmärksammade den informationen. Detta påverkar resultatet till stor del då det är stor 

skillnad på avsatt tid per vecka eller avsatt tid per dag. Då enkäterna analyserades såg man att 



15 

 

någon angav fler timmar fysisk aktivitet och stillasittande än vad dygnets timmar tillåter. 

Hagströmer et al. (2006) testade validiteten och reliabiliteten på IPAQ genom att låta 24 

stycken högutbildade, fysiskt aktiva män föra aktivitetsdagbok i sju dagar för att sedan fylla i 

enkäten, därefter jämfördes dagboken med enkäten. Detta innebär att personerna har noterat 

sin aktivitet i en vecka och därför har lättare att minnas. Deltagarna i vår studie fick inte 

möjligheten att notera sin fysiska aktivitet innan enkäten skulle fyllas i. PAS (Physical 

activity stages) är ett alternativt frågeformulär som mäter fysisk aktivitet senaste veckan, 

förändringsstrategier för mer fysisk aktivitet, tankar och attityd om fysisk aktivitet, stöd från 

familj och vänner vid fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter och miljöfaktorer vid fysisk aktivitet 

(Norman, Sallis, och Gaskins, 2005). Frågeformuläret är av god kvalitet och hade passat för 

vår studie men då den har 53 frågor och tar betydligt längre tid att fylla i valdes IPAQ i stället. 

Besöken i klasserna tog 15 minuter per besök vilket mentorer upplevde var relevant tid att ta 

från studietid för vår studie. Vid användning av PAS hade besökstiden behövt vara längre 

vilket troligtvis hade minskat intresset för studien hos mentorerna. PAS hade gett oss gedigen 

information om fysisk aktivitet men innehåller frågor som inte är relevanta för vårt syfte. 

Författarna var noggranna med informationen om frivilligt deltagande. Bortfallet blev lågt, 

sammanlagt 7 av 117 (6 %). Tillfrågade som tvekade till deltagande och uppmärksammade att 

majoriteten i gruppen deltog, valde ofta att också delta. Grupptrycket är något som författarna 

har svårt att påverka men det är av stor vikt att tänka på vid framtida studier bland ungdomar 

som man besöker i grupp. Santor och Messervey (2000) menar att jämnåriga kamrater 

påverkar individen i stor utsträckning och gruppen uppmuntrar varje medlem att delta i olika 

situationer på ett visst sätt. Detta kan pressa elever att göra saker i skolan som de egentligen 

inte vill. Om majoriteten väljer att delta blir det svårt för individen att avstå pågrund av 

grupptrycket. För att undvika att grupptrycket påverkar deltagandet kan enkäter skickas ut till 

deltagarna men det kommer också att påverka deltagarantalet då enkäter som ska skickas 

tillbaka ofta glöms bort. 

I någon av de besökta klasserna uppmuntrade läraren eleverna till att delta i studien. Skolmiljö 

där lärare infinner sig i rummet påverkar också ungdomars val att delta. Läraren har makt 

över elever då denne sätter upp vilka gränser och regler som gäller i klassrummet och 

eleverna står ofta i ett beroendeförhållande till läraren (Colnerud, & Granström, 1993). 

Författarna hade kunnat i förväg förklara detta för lärare och ombett dem att inte närvara i 

rummet tills frågeformulären blivit tillbakalämnade.  
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Resultatdiskussion 

Gymnasieungdomar i Luleå och Kiruna uppnår i genomsnitt WHOs (2011) 

rekommendationer för fysisk aktivitet på måttlig till hög ansträngningsnivå, 150 

minuter/vecka. Vår studie visade att 11 % inte utför någon fysisk aktivitet på måttlig – hög 

intensitet. Dessutom angav 2 % att de inte heller är fysiskt aktiva på låg ansträngningsnivå där 

aktiviteten pågår mer än 10 minuter. Liknande resultat fick Engström (2002) som visade att 

15 % av barn och ungdomar inte nådde WHOs rekommendationer. Vi såg att många deltagare 

har för låg fysisk aktivitet för att uppnå god hälsa däremot var det en del deltagare som var 

mycket aktiva vilket höjde genomsnittsvärdet. Standage, Duda, och Ntoumanis, (2003) såg att 

kunskap från idrottslektionen om hur fysisk aktivitet påverkar kroppen motiverar eleverna till 

en aktivare fritid. Kunskap om hur personen själv kan bidra till hälsosam livsstil motiverar till 

ökad aktivitet (Svederberg, Svensson, och Kinderberg, 2001). Vi anser att genomsnittsvärdet 

av fysisk aktivitet i vår studie är positivt men skolan kan införa obligatorisk idrott även tredje 

året på gymnasiet för att öka gymnasieungdomars fysiska aktivitet. Det är av stor vikt att 

nivån på idrottslektionen anpassas efter gruppen då Lake (2001) visade att elever som 

upplevde att nivån på idrottslektionen var högre än deras kapacitet klassade sig som ”icke-

sportsliga personer” vilket hindrade dem att vara fysiskt aktiva på fritiden. 

Vår studie visar att gymnasieungdomar sitter stilla i genomsnitt åtta timmar per dag vilket är 

tre timmar utöver lärarledd studietid. Mcgavock et al. (2007) visade att ungdomar inte ska 

sitta stilla mer än 60 minuter utöver studietid, för att bibehålla god hälsa. Wennberg, 

Gustafsson, Dunstan, Wennberg och Hammarström (2013) visade att stillasittande i ung ålder 

har ett samband med fetma, lågt HDL kolesterol och högt blodtryck i äldre åldrar. Samma 

studie visar också att ungdomars stillasittande ökar i samband med ökat tv tittande och ökat 

tillbringad tid till tv tittande minskar utövandet av fysisk aktivitet på låg nivå. Lindqvist, 

Kostenius, och Gard (2012) menar att ungdomars ökade teknikanvändning ökar stillasittande 

och minskar tiden för utövande av fysisk aktivitet. Vi anser dock att även om ungdomarna i 

genomsnitt uppnår WHOs rekommendationer för fysisk aktivitet finns ändå en ökad hälsorisk 

att stillasittande tid blir för högt. Införande av olika möjligheter till fysisk aktivitet under 

raster hade kunnat förändra denna siffra. Mikropauser med rörelse under lektionstid kan både 

förbättra koncentrationsförmågan och hälsan hos ungdomar. 

Vår studie visar att män var mer fysiskt aktiva på hög intensitet än vad kvinnor var, männen 

var 17 % mer aktiva. Det fanns inte fanns någon signifikant skillnad mellan kvinnors och 
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mäns utförande av fysisk aktivitet på låg ansträngnings nivå. Skillnaden hos 

gymnasieungdomarna visar att kvinnor utför fysisk aktivitet på låg intensitet en timme mer 

per dag än vad män gör. Vår studie visar att det inte finns någon skillnad på fysisk aktivitet på 

måttlig nivå mellan könen vilket är samma resultat som Berggren (1998) visade. Tidigare 

studier visar också att män är mer fysiskt aktiva på hög intensitet än vad kvinnor är (Sallis, 

1993; Berggren, 1998; Biddle et al. 2004; Wu, Rose, & Bancroft, 2006). Sallis (1993) visade 

att pojkar var 15-25 % mer fysiskt aktiva än vad flickor var. Tidigare forskning visar att 

kvinnor utför fysisk aktivitet på låg nivå i större utsträckning än män (Berggren, 1998).  Män 

är generellt mer prestationsinriktade vad gäller fysisk aktivitet medan kvinnor har visat sig ta 

det lugnare och uppleva mer av aktiviteten. Modeidealen idag är att män ska vara muskulösa 

och kvinnor ska vara smala vilket påverkar fysiska aktivitetsnivån. Den främsta orsaken till 

att kvinnor motionerar är att de vill gå ner i vikt och kvinnor är överrepresenterade vad gäller 

ätstörningar (Johansson, 2012).  Vi anser att skolan bör arbeta mot föreställningen om 

könsskillnader under idrott då kvinnor och män är väldigt olika sinsemellan. Kursplanen för 

idrott och hälsa säger att ”Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av 

olika kroppsideal.” (Skolverket, 2012, s. 1). 

 

Skillnaden mellan män och kvinnors stillasittande i vår studie visar att män sitter i genomsnitt 

en timme mer än vad kvinnor gör på en genomsnittlig dag, nio respektive åtta timmar. Detta 

stämmer inte överens med vad tidigare forskning visat, Kim, Kim, Park och Kim (2010) 

visade att kvinnor är mer stillasittande än vad män är. Vi anser att utövad tid i stillasittande är 

för högt för båda könen för att bibehålla god hälsa.  

Studien visar att det inte finns signifikanta skillnader mellan fysisk aktivitetsnivå beroende på 

bostadsort. Däremot kunde det avläsas att gymnasieungdomarna som bodde i Luleå hade en 

högre aktivitetsnivå på mycket och något ansträngande nivå än gymnasieungdomarna boende 

i Kiruna. Slater et al. (2010) visar att ungdomar bosatta i orter med mindre utvecklat 

föreningsliv är mindre aktiva vilket talar för vårt resultat då Kiruna har ett mindre utvecklat 

föreningsliv än vad Luleå har (kiruna.cc; lulea.se). Kvinnorna som var bosatta i Kiruna hade 

högst antal timmar per dag där de utförde fysisk aktivitet på låg nivå. Detta stämmer överens 

med SBUs levnadsförhållande undersökning (2012) som visar att kvinnor i större stad 

promenerar mer än män och kvinnor bosatta i storstad. Män i Kiruna sitter stilla i störst 
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omfattning och är minst fysiskt aktiva. Wennberg, et al. (2013) visade att ökat stillasittande 

har ett samband med minskad fysisk aktivitet.  

Författarna anser att skolan ska införa mikropauser under studietid för att undvika långvarigt 

stillasittande. Enligt läroplanen från Skolverket (2011) ska skolan sträva efter att ge 

gymnasieelever förutsättningar att under skoltid regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. I 

framtiden är ett samarbete mellan sjukgymnast och skolsköterskan att föredra för att främja 

fysisk hälsa för skolungdomar.  

 

Konklusion 

Studiens resultat visar att gymnasieungdomarna uppnår fysisk aktivitet enligt WHOs 

rekommendationer och att 11 % inte utför någon fysisk aktivitet på måttlig – hög intensitet. 

Gymnasieungdomarna sitter stilla i genomsnitt åtta timmar per dag vilket är tre timmar utöver 

lärarledd studietid. Män var mer fysiskt aktiva på hög intensitet än vad kvinnor var. Det fanns 

inte någon signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns utförande av fysisk aktivitet på låg 

ansträngningsnivå. Skillnaden hos deltagarna visar att kvinnor utför fysisk aktivitet på låg 

intensitet en timme mer per dag än vad män gör. Det fanns inte någon skillnad på fysisk 

aktivitet på måttlig nivå mellan könen. Skillnaden mellan män och kvinnors stillasittande 

visar att män sitter i genomsnitt en timme mer än vad kvinnor gör på en genomsnittlig dag. 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan fysisk aktivitetsnivå beroende på bostadsort. 

Studiens resultat tyder på att sjukgymnasten ska jobba mot minskat stillasittande hos 

ungdomar. 
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Bilaga 1 

Till elever i årskurs 3 på gymnasiet 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter på Luleå Tekniska Universitet som har i avsikt att göra vårt 

examensarbete om ungdomars fysiska aktivitetsnivå. Då forskning visar att stillasittande är ett 

ökande folkhälsoproblem och att ungdomars fysiska aktivitetsnivå minskar ska denna studie 

undersöka hur forskningsresultaten förhåller sig till ungdomar i Norrbotten. Du som går tredje 

året på gymnasiet i Luleå eller i Kiruna kommer erbjudas möjlighet att delta i studien. 

Deltagandet är helt frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan i studien, utan att 

berätta orsak, fram tills enkäten lämnas in till författarna. Vid medverkande i studien skrivs en 

underskrift på separat papper om att man vill delta. Formuläret tar ca fem minuter att fylla i 

och innehåller fyra frågor om fysisk aktivitet och stillasittande. Dessutom ingår tre 

bakgrundsfrågor om kön, ålder och skola. Ingen av frågorna kommer ställas så att du som 

deltagare avslöjar din identitet. Undertecknade blanketter kommer förvaras i låst utrymme och 

endast vara tillgängliga för oss författare och vår handledare. Materialet från studien kommer 

att förvaras på lösenordskyddade datorer. I det färdiga arbetet kommer resultatet av alla 

enkäter att redovisas och din enskilda enkät kommer inte att kunna kopplas ihop med dig. Om 

du har några frågor gällande studien kan du kontakta oss på uppgifterna nedan. Arbetet 

handleds av lärare vid Luleå Tekniska Universitet och slutresultatet publiceras vårterminen 

2014 på http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html. 
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Bilaga 2 

 

Här med godkänner jag min delaktighet i studien 

 

 

Ort, datum   Signatur 

 

……………………………. …………………………………………. 

 

   Namnförtydligande 

 

   …………………………………………. 
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      Bilaga 3 

Frågeformulär om aktivitetsvanor 

 

För att beskriva graden av ansträngning för den fysiska aktiviteten används två termer:  

 Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som mycket 

arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. 

 Något ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs något 

arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. 

 

1 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket ansträngande fysisk 

aktivitet såsom tunga lyft, tyngre bygg- eller trädgårdsarbete, aerobics eller löpning och 

cykling i högre tempo? Svara endast för de aktiviteter som pågick minst 10 minuter i 

sträck. 

________ Dagar  
 Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på mycket 

ansträngande fysisk aktivitet? 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

2 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något ansträngande fysisk 

aktivitet såsom bära cykling, simning eller andra motionsaktiviteter i måttligt tempo? 

Svara endast för de aktiviteter som pågick minst 10 minuter i sträck.Inkludera ej gång 

eller promenad. 

________ Dagar  
 Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på något 

ansträngande fysisk aktivitet? 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

3 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du gått eller promenerat i minst 10 minuter i 

sträck? Detta innefattar gång i del av arbete, i hemmet, för att göra ärenden och all gång 

och promenad på din fritid.  

 

________ Dagar  
 Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på att gå 

eller promenera under en veckodag baserat på de 7 

senaste dagarna 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

 

 

 



2 

 

4 Denna sista fråga handlar om den tid som du spenderat sittande i samband med arbete 

eller studier, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos 

vänner eller i TV-soffan.   

 Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en veckodag baserat på de 

senaste 7 dagarna? 

 

____ timmar ___ minuter 

 

    

Nedan följer tre bakgrundsfrågor 

 

5 Kön: 

 [  ] Kvinna 

 

 [  ] Man 

 

 

6 Ålder i år ………….. 

 

 

7 Skola: 

 [  ] Gymnasieskola i Luleå 

 

 [  ] Gymnasieskola i Kiruna 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


