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SAMMANFATTNING 

 

Ett förändrat beteende med minskad fysisk aktivitet och ett ökat stillasittande 

bland barn och ungdomar kan utgöra ett hot mot deras framtida hälsa. 

Litteraturen visar att fysisk aktivitet minskar genom ungdomsåren och vanor från 

barn- och ungdomsåren har en tendens att bli manifesta. Därför är det av stort 

intresse att undersöka ungdomars fysiska aktivitetsnivå och deras fysiska 

kapacitet, samt de bakomliggande faktorerna som har betydelse för hur aktiva 

ungdomar är. Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva 

gymnasieungdomars fysiska aktivitet och sätta den i relation till deras fysiska 

kapacitet samt belysa fysiskt inaktiva ungdomars resonemang om fysisk aktivitet 

och hälsa. 

I delarbete I gjordes en enkätundersökning där 884 ungdomar från Norra 

Sverige deltog. Ungdomarna fick besvara frågor om sin fysiska aktivitet och 

faktorer som hade kunnat påverka denna. Samtidigt tillfrågades ungdomarna om 

de kunde medverka i kommande studier gällande mätning av fysisk kapacitet 

(delarbete II och III) och deltagande i en intervjustudie (delarbete IV) om fysisk 

aktivitet och hälsa. För delarbete II-III testades den fysiska kapaciteten på aerob 

kapacitet och muskulär styrka samt balans (n=99). I delarbete II jämfördes den 

fysiska kapaciteten mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva män och kvinnor. I 

delarbete III undersöktes relationen mellan den fysiska kapaciteten och 

självskattad aktivitetsnivå och tid i sittande. I delarbete IV intervjuades de 

ungdomar, som genom sin skattning inte uppnådde WHOs rekommendationer 

om fysisk aktivitet, för att beskriva deras resonemang om fysisk aktivitet och 

hälsa. 

Resultatet från delarbete I - III visar att det fanns en grupp ungdomar som 

inte uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet och att det påverkade 

deras fysiska kapacitet. Tydligt var också att det fanns en könsskillnad, männen 
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var fysiskt aktiva på högre intensitetsnivå än kvinnorna. De män och kvinnor 

som skattat sig fysiskt aktiva hade signifikant bättre aerob kapacitet, ökad 

muskelstyrka (endast männen) jämfört med de som skattat sig som fysiskt 

inaktiva (enligt WHO:s rekommendationer). Det fanns en svag (negativ) 

korrelationen mellan stillasittande och fysisk aktivitet hos båda könen. Tid 

stillasittande verkade inte påverka den fysiska kapaciteten. Resultatet från 

intervjuerna i delarbete IV visade att fysiskt inaktiva ungdomar har kännedom 

om de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet, vilket dock inte resulterar i att 

denna aktivitet prioriteras i jämförelse med andra intressen. De beskrev både 

yttre och inre hinder för att vara fysisk aktiva. Viktiga faktorer för att vara fysisk 

aktiv var det sociala sammanhanget och att det skulle vara roligt. 

Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandlingen att det finns en stor 

spridning bland ungdomarnas fysiska aktivitetsnivå och att det finns en grupp 

ungdomar som inte når upp till WHOs rekommenderade nivåer. Dessutom finns 

det en könsskillnad, där kvinnorna är fysiskt aktiva på lägre intensitetsnivå. Det 

var en svag negativ korrelation mellan tid i sittande och fysisk aktivitet och ingen 

korrelation till fysisk kapacitet. Därför är det viktigt att både öka den fysiska 

aktiviteten och att minska sittande tid för att förbygga ohälsa. Faktorer som är 

viktiga för att påverka fysiska aktiviteten är det sociala sammanhanget som 

föräldrar, vänner samt miljön.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, fysisk aktivitet, fysisk kapacitet, inaktivitet, ungdomar 
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ABSTRACT 

 

A change in behaviour with reduced physical activity and an increased sedentary 

behaviour among children and adolescents may be a threat to their future health. 

The literature shows that physical activity decreases through adolescence and the 

habits from childhood and adolescence have a tendency to become manifest. It is 

therefore particularly important to investigate the physical activity of adolescents 

and its effect on physical capacity, in conjunction with underlying factors that 

might have an impact on how active adolescents are. The overall aim of this 

thesis was to describe physical activity and its relation to physical capacity of 

adolescents from upper secondary schools and to highlight the reasoning about 

physical activity and health among physically inactive adolescents’. 

Paper I was a survey in which 884 adolescents from Northern Sweden 

participated. The adolescents were asked questions about their physical activity 

together with questions with a relation to physical activity. To put the physical 

activity in relation to physical capacity the adolescents were at the same time 

asked if they could participate in future studies concerning physical capacity 

(Paper II and III) and participation in an interview study (Paper IV). In paper II-

III physical capacity was assessed by aerobic capacity, muscle strength and 

balance (n = 99). In Paper II physical capacity was compared between physically 

active and physically inactive men and women. In paper III, the relation between 

physical capacity and self-rated physical activity and time spent sitting were 

investigated. In paper IV adolescents who did not meet the WHO 

recommendation of physical activity were interviewed and asked to describe 

their experience about physical activity and health. 

The results from paper I - III show that there was a group of adolescents 

who did not meet the recommendations for physical activity and that it affected 

their physical capacity. There was a clear gender difference; the men were 
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physically active at higher intensity levels than the women. The men and women 

who estimated themselves to be physically active had significantly greater 

aerobic capacity, muscle strength (men) as compared to those who estimated 

themselves as physically inactive (according to WHO recommendations). The 

correlation between time spent sitting and physical activity was weak but still 

statistically significant for both sexes, and time spent sitting time did not appear 

to affect physical capacity. The results of the interviews in paper IV showed that 

physical inactive adolescents are aware of the health benefits of physical activity, 

yet they priorities performing other interests in leisure time. They described how 

both external and internal factors motivated them to be physically active. Further, 

the importance of the social context and that the activity had to be fun was 

considered reinforcing factor for performing physical activity.  

In summary, the results of the thesis show that there is a wide spread 

among adolescents in the level of physical activity and that there is a group of 

adolescents who do not meet the recommended levels. Also, there is a gender 

difference, where women are physically active at a lower intensity level. There 

was a weak correlation between sitting time and physical activity or physical 

capacity. Therefore it is important to both increase physical activity and reducing 

sitting time to prevent health related diseases. Factors that is important for 

influencing physical activity is the social context as parents, friends and 

environment. 
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 

 

BMI Body Mass Index 

CI Konfidensintervall (Confidence interval) 

IPAQ International Physical Activity Questionnaire 

m Medelvärde 

Md Median 

MET Metabolic Equivalent Turnover 

Q1 Undre kvartil 

Q3 Övre kvartil 

R Korrelationskoefficient 

R2 Förklaringsgrad 

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 

SD Standardavvikelse (Standard Devation) 

WCPT World Confederation for Physical Therapy 

WHO Världshäloorganisationen (World Health Organization) 

VO2 max Maximal syreupptagningsförmåga 

 

 



 

 

6 

 

INGÅENDE DELARBETEN 

 

Avhandlingen är baserad på följande delarbeten. 

 

I: Mikaelsson K, Michaelson P, Nyberg L. Physical activity and time spent 

sitting among adolescents. Manuskript. 

 

II: Mikaelsson K, Eliasson K, Lysholm J, Nyberg L, Michaelson P. Physical 

capacity in physically active and non-active adolescents. J Public Health.2010; 

19: 131-138.  

 

III: Mikaelsson K, Lysholm J, Nyberg L, Michaelson P. The relationship 

between the physical capacity and physical activity of adolescents. Gazetta 

Medica Italiana. Accepterat juli 2011.  

 

IV: Mikaelsson K, Axelsson K, Michaelson P. Physically inactive adolescents’ 

experience about physical activity and health. Submitterat. 

 

Tillstånd för tryckning av artiklar har medgivits av respektive tidskrift. 

 

  



 

 

7 

 

INTRODUKTION 

 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för god hälsa och fysisk inaktivitet är en stor 

riskfaktor för ohälsa (Bauman, 2004). Fysisk aktivitet är en viktig komponent för 

att reducera riskerna med såväl övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes som 

besvär från rörelseapparaten (Blair, Cheng, & Holder, 2001; Pate et al., 1995; 

Strong et al., 2005). Forskning har visat att ungdomar blir mindre fysiskt aktiva 

med stigande ålder och att det finns en grupp som är inaktiva (Dubbert, 2002; 

Nigg & Courneya, 1998). Detta är särskilt viktigt att ta i beaktande när studier 

visar att en inaktiv livsstil från uppväxten har en tendens att bli manifest senare i 

livet (Malina, 2001). Ungdomar som är i övergången till vuxenliv är i en period 

då måmga av deras vanor förändras och är därför är en viktig grupp att undersöka 

ytterligare.  

Det ligger i samhällets intresse att såväl aktivera som att skapa ett 

bestående intresse för motion och fysisk aktivitet hos ungdomar. Sjukgymnaster 

är en profession som kan ta ökat ansvar i detta arbete med sin kunskap och sitt 

övergripande perspektiv att främja hälsa genom hela livsspannet (The World 

Confederation for Physical Therapy (WCPT), 2011). För att öka den befintliga 

kunskapsgrunden behövs ytterligare studier om ungdomars fysiska aktivitet, 

såväl angående omfattning av aktiviteterna som dess frekvens och intensitet. 

Denna kunskap skulle kunna medverka till riktade insatser med syfte att påverka 

beteenden och skapa fysiska aktiviteter som upplevs roliga och meningsfulla att 

utföra för ungdomar. 

 

Hälsa och fysisk aktivitet 

Begreppet hälsa definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett tillstånd 

av fysiskt, psykiskt och social välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom 
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eller handikapp (WHO, 1948). Sedan dess har WHO utvidgat hälsobegreppet till 

att också ses som en resurs i det vardagliga livet ” Health is… seen as resource 

for every day life, not the objective of living. Health is a positive concept 

emphazing social and personal resources, as well as physical capacities”. Fysisk 

aktivitet har visat ha stor betydelse för att uppnå god hälsa och är en viktig 

komponent för att reducera riskerna för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och 

besvär från rörelseapparaten, men även den mentala hälsan kan påverkas av 

fysisk aktivitet (Hallal, Victora, Azevedo, & Wells, 2006). Förutom att fysisk 

aktivitet påverkar kondition och muskelstyrka bidrar den också till att individen 

utvecklas motoriskt, kognitivt, emotionellt och socialt (Malina, 1994).  

Blair et al. (2001) visar på såväl mångfalden som på komplexiteten av 

faktorer som påverkar den fysiska kapaciteten och därmed hälsan. Förutom 

fysisk aktivitet påverkar även diet, rökning, alkoholkonsumtion, genetik och 

stress hälsan. Blair visar även att sociala och miljömässiga faktorer påverkar 

beteenden som i förlängningen påverkar hälsan. Å andra sidan påverkar hälsan 

beteendet, en komplexitet som blir tydlig i hans modell (Figur 1). I detta 

avhandlingsarbete har fokus varit på fysisk aktivitet och fysisk kapacitet kopplat 

till hälsa. 
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Figur 1. Sambandsmodell fysisk aktivitet, fysisk kapacitet och hälsa (Blair et al., 2001). 

 

Studier visar att det sker en minskning av fysisk aktivitet med stigande 

ålder (Sallis, 2000; Villard, Rydén, Öhrvik, & Ståhle, 2007) och många 

ungdomar är enligt gällande rekommendationer inte tillräckligt fysisk aktiva för 

att uppnå hälsoeffekter. Biddle, Gorely och Stensel (2004) visade att minst 50 % 

av barn och ungdomar i Europa, Australien och Nordamerika inte är tillräckligt 

fysiskt aktiva. Engström (2004) visade i en svensk enkätstudie att cirka 15 % av 
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barn och ungdomar inte uppnådde WHOs rekommendationer och därutöver var 

en fjärdedel av barnen i riskzonen för fysisk inaktivitet. Liknande resultat visade 

COMPASS-studien som undersökte aktivitetsvanor hos 14-15 åriga ungdomar, 

där 71 % av ungdomarna klarade rekommendationerna på 60 minuters daglig 

fysisk aktivitet (Rasmussen & Eriksson, 2004). En nyligen utkommen rapport 

från statens folkhälsoinstitut visade på en halvering av den fysiska aktivitetsnivån 

mellan 11 och 15 års ålder (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Definition av fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning 

(Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). Fysisk aktivitet används som ett 

överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid 

och olika typer av kroppsövningar t.ex. idrott, lek, motion och friluftsliv (Statens 

Folkhälsoinstitutet, 1996). Fysisk aktivitet innefattar både träning och motion 

men de har olika syften. Motion är medveten fysisk aktivitet med avsikt att ge 

bättre framtida hälsa och ökat välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005). Träning 

däremot, definieras som är planerad, strukturerad fysisk aktivitet som har ett 

slutligt eller mellanliggande mål, ofta med en klar målsättning att öka 

prestationsförmågan (Caspersen et al., 1985) och används fram för allt inom 

idrotten. Träning i sig kan ha olika syften, som att förbättra kondition, styrka, 

rörlighet, balans eller en kombination av dem. Genomgående i detta arbete 

innefattar fysisk aktivitet både planerad träning och motion samt alla andra 

aktiviteter såsom friluftsliv, fysisk belastning på arbetet och fritiden.  

 

Rekommendationer för fysisk aktivitet 

För att förbygga ohälsa har nationella och internationella organisationer utvecklat 

rekommendationer för fysisk aktivitet (Nordiska Rådet, 2004; WHO, 2010). 
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Rekommendationerna för fysisk aktivitet och hälsa syftar till att ge vägledning 

om dos-respons förhållandet mellan mängden fysisk aktivitet, intensitet och 

duration samt hur mycket fysisk aktivitet som behövs för att förbättra hälsa och 

förbygga sjukdomar (WHO, 2010). Det är inte graden av ansträngning som 

bestämmer hälsoeffekten utan den totala energiförbrukningen. Det betyder att 

fysisk aktivitet på både måttlig och hög intensitetsnivå ger hälsoeffekter. 

Däremot behövs längre tid för den fysiska aktiviteten på måttlig intensitet än på 

hög intensitetsnivå. Vidare bör aktiviteten vara så allsidig som möjligt för att ge 

kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet samt koordination (Nordiska Rådet, 

2004; WHO, 2010). 

Rekommendationer gällande fysisk aktivitet har ändrats över tid. Fram till 

och med 2010 var rekommendationen för vuxna minst 30 minuters fysisk 

aktivitet per dag på minst måttlig intensitetsnivå. För barn och ungdomar upp till 

och med 18 år var rekommendationen minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag 

och att aktiviteten borde vara utförd på måttlig- till mycket ansträngande nivå 

(WHO, 2009; Nordiska Rådet, 2004). År 2010 uppdaterades riktlinjerna från 

WHO (2010) som nu fastslår att barn och ungdomar i åldern 5-17 bör uppnå 

minst 60 minuters fysisk aktivitet på måttlig nivå varje dag. Vuxna i åldern 18-64 

bör uppnå åtminstone 150 minuters fysisk aktivitet på minst måttlig nivå varje 

vecka och detta gäller också för vuxna 65 år och äldre. Evidensen för 

hälsoeffekterna av dessa rekommendationer är väldokumenterad (Strong et al., 

2005; Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). 

 

Mätmetoder för fysisk aktivitet 

Att mäta fysisk aktivitet kan vara svårt då det är viktigt att inkludera alla typer av 

aktivitet (Goran, 1998; LaPorte, Montoye, & Caspersen, 1985). Det finns olika 

metoder för att mäta fysisk aktivitet (Armstrong & Welsman, 2006). Valet av 

metod styrs av syfte och ekonomiska resurser då varje metod har sin för- och 
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nackdel. Dubbelmärktvatten är en etablerad metod som bäst överensstämmer 

med energiförbrukningen i normala levnadsförhållanden (Westerterp, de Boer, 

Saris, Schoffelen, & ten Hoor, 1984). Metoden innebär att personen dricker en 

mängd vatten där både vätet och syret består av tunga isotoper. Efter någon 

vecka mäts sedan koncentrationen av isotoperna i urinprov och därigenom 

beräknas den genomsnittliga energiomsättningen. Nackdelarna är att den är 

invasiv, dyr och tekniskt krävande och ger inte information om aktivitetsmönster 

utan enbart energiförbrukning (Schoeller et al., 1986). Ett annat sätt är indirekt 

kalorimetri som mäter syrgasförbrukningen och produktionen av koldioxid för att 

utifrån detta beräkna energiförbrukningen. Fysisk aktivitet kan också mätas med 

elektroniska detektorer såsom stegräknare (mätning av antalet steg) och 

accelerometer (Vincent, Pangrazi, Raustorp, Tomson, & Cuddihy, 2003). En 

stegräknare mäter aktivitet i vertikalt plan medan en accelerometer är en förfinad 

stegräknare som registrerar rörelser i tre plan. Stegräknare är användbar vid 

mätning av aktiviteter som promenader och löpning men nackdelen är att alla 

typer av aktiviteter inte går att mäta, exempelvis simning, cykling och träning för 

övre extremitet (Tudor-Locke & Myers, 2001; Vanhees et al., 2005). 

Den vanligaste metoden för värdering av fysisk aktivitet är 

självrapportering (frågeformulär, intervjuer eller dagböcker för fysisk aktivitet). 

Fördelarna med att använda en enkät är att den är enkel att administrera till stora 

populationer till en låg kostnad (Kohl, Fulton, & Caspersen, 2000; Sallis & 

Saelens, 2000). Validiteten i mätningen kan bitvis vara tveksam då över- eller 

underskattning kan förekomma och att det är svårt att beräkna energiförbrukning 

för en viss aktivitet eftersom hänsyn inte tas för variationer i ämnesomsättningen 

i vila eller för yttre förhållanden (Sallis & Saelens, 2000). Dessutom har det visat 

sig att frågeformulär ofta har svårt att mäta omfattningen av tid stillasittande 

(Tudor-Locke & Myers, 2001; Vanhees et al., 2005). Det internationellt mest 

använda skattningsinstrument är International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) som har utvecklats med syfte att möjliggöra internationellt jämförbara 
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skattningar av fysisk aktivitet (IPAQ, 2007). Frågeformuläret innefattar skattning 

av såväl omfattning som intensitet av utförd fysisk aktivitet vilket möjliggör en 

uträkning av en individs energiförbrukning (Ainsworth et al., 2000), vilket är en 

fördel eftersom det då närmar sig den egentliga definitionen av fysisk aktivitet 

(Caspersen et al., 1985). IPAQ är valid för åldersgruppen 18-69 år (Craig et al., 

2003). 

 

Effekter av fysisk aktivitet hos ungdomar 

Mycket forskning om effekterna av fysisk aktivitet är utförd på vuxna individer 

(Trost, Owen, Bauman, Sallis, & Brown, 2002). Under senare år har dock alltmer 

forskning publicerats om fysisk aktivitet och dess effekt på unga människor och 

då har det visat sig att hälsoeffekterna för barn och ungdomar är liknande som de 

för vuxna (Biddle et al., 2004). För barn och ungdomar är fysisk aktivitet och 

rörelse betydelsefullt för att skapa förutsättningar för kroppen att anpassa sig och 

klara av såväl nutida som framtida fysiska, psykiska och sociala krav (Malina, 

1994). Med detta som underlag så valdes studiepopulationen till denna 

avhandling till ungdomar i brytningsåldern där de lämnar ungdomen på väg in i 

vuxenlivet.  

Fysisk inaktivitet bland barn har visat sig ha en koppling till övervikt och 

fetma (Bar-O, 1995). Större populationsstudier har visat att ju aktivare barn och 

ungdomar är desto mer minskar risken för övervikt (Markovic, Dizdar, Jukic, & 

Cardinale, 2004; Mcgavock, Sellers, & Dean, 2007). Det är också klargjort att 

fysisk aktivitet har en positiv effekt på hjärt- och kärlsjukdomar (Pedersen & 

Saltin, 2006). Kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat 

ogynnsam lipidprofil, fysisk inaktivitet och högt blodtryck. Dessa faktorer ökar 

risken för arterioskleros som manifesteras i vuxen ålder och forskning visar att 

arterioskleros initieras i tidig barndom hos inaktiva barn (Armstrong & Simons-

Morton, 1994). Studier har funnit att inaktiva ungdomar har något högre 



 

 

14 

 

blodtryck än aktiva jämnåriga och hos ungdomar med diagnostiserat förhöjt 

blodtryck har fysisk aktivitet gett en positiv effekt. Träningen medförde en 

sänkning av både det diastoliska och systoliska trycket (Bar-O, 1995, Alpert, 

1994). Utvecklingen av typ-2 diabetes har de senaste åren ökat hos både vuxna 

och barn. Riskfaktorer för typ-2 diabetes är fetma, högt blodtryck och 

ogynnsamma lipidvärden. Fysisk aktivitet hos barn minskar risken för att drabbas 

av typ 2-diabetes (Mcgavock et al., 2007). Muskeloskeletala besvär är ett vanligt 

hälsoproblem i samhället där fysisk aktivitet i form av styrketräning har god 

inverkan på ryggsmärtor. Styrketräning för ländryggen har resulterat i minskad 

smärta, ökad muskelstyrka och förbättrad rörlighet i ryggen (Carpenter & 

Nelson, 1999) och styrketräning i preventivt syfte har visats reducera risken för 

ryggsmärtor hos ungdomar (Jones, Stratton, Reilly, Unnithan, 2005). Dessutom 

har styrketräning visat sig kunna förebygga idrottsskador (Abernethy & 

Bleakley, 2007). 

Bentätheten i vårt skelett påverkas till stor del av den fysiska belastning 

det utsatts för. Då bentätheten gradvis minskar i vuxen ålder är det viktigt att 

skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt med syfte att undvika 

osteoporos, som är ett stort folkhälsoproblem (Landi et al., 2010). Det har visat 

sig att fysiskt aktiva barn och ungdomar får en fördelaktigare tillväxt av skelettet 

med ökad bentäthet, som består i vuxen ålder (Barnekow-Bergkvist, Hedberg, 

Pettersson, & Lorenzon, 2006).  

Fysisk aktivitet kan förbättra den mentala hälsan hos unga människor 

(Hallal et al., 2006). Fysisk aktivitet har i tidigare forskning varit positivt 

sammankopplad med förbättrad självkänsla (Raustorp, Mattsson, Svensson, & 

Ståhle, 2006, Ferron, Narring, Cauderay, M, & Michaud, 1999). Fysisk aktivitet 

har även visat sig ha en gynnsam effekt på koncentrationsförmåga, minne och 

intellektuell förmåga (Strong et al., 2005). Vidare verkar fysisk aktivitet påverka 

koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga positivt då fysiskt aktiva 
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ungdomar har bättre studieresultat (Coe, Pivarnik, Womack, Reeves, & Malina, 

2006; Fedewa & Ahn, 2011; Rasberry et al., 2011).  

 

Fysisk kapacitet hos ungdomar 

Fysisk aktivitet är en viktig komponent som påverkar den fysiska kapaciteten och 

därmed även hälsan (Blair & Jackson, 2001). De viktigaste hälsorelaterade 

komponenterna för en individs fysiska kapacitet är kardiorespiratorisk kapacitet, 

muskulär kapacitet samt snabbhet och rörlighet (Ortega, Ruiz, Castillo, & 

Sjostrom, 2008). Den fysiska aktivitetens intensitet, mängd och specificitet har 

betydelse för effekten på den fysiska kapaciteten (Ruiz, et al., 2006a).  

 

Kardiorespiratorisk kapacitet 

Det finns många olika benämningar på kroppens kardiovaskulära och 

respiratoriska system och dess förmåga att klara av fysisk ansträngning. Det som 

brukar användas är kardiorespiratorisk kapacitet, kardiovaskulär uthållighet, 

aerob kapacitet och maximal syreupptagningsförmåga (VO2 max) (Ortega et al., 

2008; Ruiz, Ortega, Meusel, Sjöström, & Castillo, 2006b). Den maximala 

syreupptagningsförmågan är ett mått på det högsta syreupptaget en person kan ha 

vid havsnivå (Åstrand, 1997). Enligt WHO är VO2max den bästa indikatorn på en 

individs kardiorespiratoriska kapacitet (Ortega et al., 2008). Innan puberteten är 

det små skillnader mellan könen i kardiorespiratorisk kapacitet. Därefter är 

kvinnans syreupptagningsförmåga 65-75 % av mannens. I åldern 18 till 20 år är 

syreupptagningsförmågan som högst hos båda könen varefter en succesiv 

nedgång sker (Rogol, Clark, & Roemmich, 2000; Wilmore, & Costill, 2000; 

Åstrand, 1997). Det förefaller som att hög syreupptagningsförmåga hos barn och 

ungdomar är sammankopplad med en hälsosammare kardiorespiratorisk kapacitet 

senare i livet (Mesa, Ortega, Castillo, Hurtig-Wennlöf, & Gutierrez, 2006a; Ruiz, 

Ortega, Loit, Veidebaum, & Sjöström, 2007). God kardiorespiratorisk kapacitet 
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påverkar kroppens metabola system på ett positivt sätt där lipidvärdet förbättras 

och insulinkänsligheten påverkas (Mcgavock et al., 2007; Ortega et al., 2008; 

Ruiz et al., 2006). För att uppnå dessa metaboliska effekter ska den beräknade 

syreupptagningsförmågan vara 37,0 respektive 42,1 ml kg-1 x min-1 för flickor 

och pojkar (Ortega et al., 2008). Det har visat sig att mycket ansträngande fysisk 

aktivitet har positiva effekter på den kardiorespiratoriska kapaciteten hos 

ungdomar (Gutin, Yin, Humphries, & Barbeau, 2005; Pate, Wang, Dowda, 

Farrell, & O'Neill, 2006; J. Ruiz et al., 2006b). För barn med låg 

syreupptagningsförmåga var träning på måttlig nivå tillräcklig för att uppnå 

tillfredställande resultat (Resaland, Andersen, Mamen, & Anderssen, 2009). 

Syftet med den fysiska aktiviteten eller träning kan variera och därmed blir också 

innehållet olika.  

En studie av Pate et al. (2006) visade att en tredjedel av ungdomarna i 

åldern 12 till 19 år i Förenta Staterna har låg kardiorespiratorisk kapacitet. Det 

finns en tendens att ungas fysiska kapacitet är sämre idag än för 20 år sedan och 

att det är en större skillnad mellan de mest och minst tränade (Patriksson & 

Stråhlman, 2004). Ekblom, Oddsson och Ekblom (2004) presenterar hur den 

fysiska kapaciteten har förändrats mellan 1987 och 2001 för ungdomar i åldern 

10-16 år. De fann en signifikant minskad kardiorespiratorisk kapacitet hos 16-

åriga pojkar medan kapaciteteten hos flickorna var oförändrad. Samma studie 

visade även att den neuromuskulära kapaciteten var minskad för båda könen. 

Westerståhl et al. (2003) undersökte förändring i fysisk kapacitet hos 16-åringar 

1974 respketive1995. De fann att den aeroba kapaciteten hade minskat och den 

statiska styrkan ökat (Westerståhl et al., 2003). 

 

Muskulär kapacitet  

Muskelstyrka kan definieras som förmågan hos en muskel eller muskelgrupp att 

utveckla kraft vid sammandragning av muskelfibrerna i syfte att motstå eller 
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övervinna yttre kraft. Utveckling av muskelmassa sker främst i puberteten men 

även i åldern 20 till 30 år ökar den maximala muskelstyrkan hos män och 

kvinnor, dock i mindre omfattning. Mannen har 15 till 30 % högre muskulär 

kapacitet än den kvinnan. En av orsakerna till skillnad i muskelstyrka är männens 

högre halt av testosteron (Åstrand, 1997).  

Det är flera komponenter som förbättras efter styrketräning såsom 

neuromuskulär kontroll, muskelstyrka, proprioception och funktionell kapacitet 

(Falk & Tenenbaum, 1996; Sekir, Yildiz, Hazneci, Ors & Aydin, 2007). För att 

bibehålla en upptränad nivå av muskelstyrka krävs enligt Kraemer et al. (2002) 

två träningspass per vecka. För att uppnå ytterligare effekt av styrketräningen 

krävs ytterligare minst ett träningspass per vecka. Styrketräning kan både 

användas vid rehabilitering av skador (Suetta, Magnusson, Beyer, & Kjaer, 2007) 

och vid prevention för att förhindra skador (Abernethy & Bleakley, 2007). 

Styrketräning för barn och ungdomar har tidigare varit omdiskuterad, det 

har till och med ansetts vara kontraindicerad. Forskning visar nu att det har 

många positiva effekter (Falk & Eliakim, 2003; Malina, 2006). Däremot är det 

viktigt att tänka på utförandet och fokusera på tekniken för att förbygga skador 

(Benjamin & Glow, 2003). Rekommendationerna är att barn/ungdomar redan i 

prepubertal ålder bör styrketräna för att skelettet ska utvecklas och uppnå 

maximal bentäthet (Vicente-Rodríguez, 2006). Barn som styrketränar blir mellan 

13-30 % starkare än de som inte styrketränar (Falk & Tenenbaum, 1996), och 

ungdomar som tränat styrketräning före puberteten har en signifikant ökad 

muskelstyrka efter en period av styrketräning (Faigenbaum et al., 1996). 

Styrketräningen lär mer vara en fråga om neuromuskulär anpassning än om 

muskelhypertrofi (Ozmun, Mikesky, & Surburg, 1994; Ramsay et al., 1990).  
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Fysisk inaktivitet och stillasittande  

Fysisk aktivitet och stillasittande har tidigare betraktats som två ytterligheter av 

ett beteende. Ny forskning visar att stillasittande oberoende av omfattningen av 

fysisk aktivitet ökar risken för flertalet av våra folksjukdomar (Dunstan et al., 

2010; Ekblom-Bak, Hellenius, Ekblom, Engstrom, & Ekblom, 2010). Fysisk 

inaktivitet är ett av de största folkhälsoproblemen (Blair, 2009). Det finns 

evidens för att de stillasittande vanorna ökar genom ungdomsåren (Brodersen, 

Steptoe, Boniface, & Wardle, 2007; Hardy, Bass, & Booth, 2007), vilket är 

särskilt påtagligt i övergången från gymnasium till universitet (Pullman et al., 

2009) vilket gör vår målgrupp extra intressant att undersöka. Dessutom verkar 

det som att ett stillasittande beteende är könsspecifikt. Männen rapporterar mer 

skärmtid (Sisson et al., 2009) såsom TV-tittande (te Velde et al., 2007) än 

kvinnorna. På senare tid har större uppmärksamhet getts till att undersöka 

effekterna av stillasittande vanor. Forskning på vuxna visar att längre stunder av 

stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, är starkt kopplade till fetma, 

diabetes, metabola syndromet, hjärt-och kärlsjukdom och för tidig död 

(Bergman, Grjibovski, Hagstromer, Bauman, & Sjostrom, 2008; Bertrais et al., 

2005; Dunstan et al., 2004; Hu et al., 2001; Jakes et al., 2003; Katzmarzyk, 

Church, Craig, & Bouchard, 2009; Patel, Rodriguez, Pavluck, Thun, & Calle, 

2006). Mellan barn och ungdomar är sambanden inte lika tydliga beroende på att 

de inte utvecklar livsstilssjukdomar förrän i vuxen ålder (Bergman et al., 2008). 

Däremot har det visat sig att hos ungdomar är TV-tittandet associerat till övervikt 

(Vicente-Rodriguez et al., 2008) även hos dem som uppnår hög fysisk aktivitets 

nivå (Eisenmann & Malina, 2003). Dessutom har sittande associerats med 

riskfaktor för metabol kardiovaskulär sjukdom (Ekelund et al., 2006; Martínez-

Gómez et al., 2010).  

I syfte att reducera stillasittande hos barn och ungdomar har flera länder 

infört rekommendationer för maximal tid stillasittande (American Academy of 

Pediatrics AAP, 2001; Canadien Society for Exercise Physiology, 2011) 
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Canadien Society for Exercise Physiology (2011) rekommenderar att för 

ungdomar i åldern 12-17 år bör stillasittande efter skoltid inte överstiga två 

timmar per dag. Även i den svenska FYSS-rapporten (Yrkesföreningen för fysisk 

aktivitet, 2008) uttalas det att långvarigt stillasittande bör undvikas och att detta 

gäller även för dem som uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet. När 

det gäller inaktivitet framhåller Ekblom-Bak, Ekblom, & Hellenius (2010) att 

stillasittandet inte ska ses som en synonym för fysisk inaktivitet, utan inaktivitet 

är snarare som en frånvaro av fysisk aktivitet. Även Hamilton, Hamilton, & 

Zderic (2004) menar att de positiva effekterna av fysisk aktivitet vara delvis 

skilda från de negativa effekterna av stillasittande och därmed kan de ses som två 

skilda beteenden.  

 

Vanor och beteenden hos ungdomar 

Människans livsstil och vanor har förändrats relativt drastiskt under de senaste 

två generationerna (Malina, 1996). Denna förändring har observerats och kan 

bero på det ökade utbudet av mediala aktiviteter i form av tv-tittande och 

datoranvändning (Biddle et al., 2004; Gortmaker et al., 1996). Barn och 

ungdomars spontana fysiska aktivitet minskar (Engström, 2004). Dessutom 

minskar användningen av fysiska transportmedel, eftersom det finns väl 

utbyggda kommunikationsnät och kortare transporter sker nu oftast med bil, buss 

eller andra fordon (Biddle et al., 2004). Den största andelen av individens 

energiförbrukning utgörs av vardagligfysisk aktivitet som att gå, cykla, utföra 

hushållsarbete, fysisk krävande arbete samt lek och inte genom schemalagd 

motion (U. S. Department of Health and Human Services, 1996). Det alltmer 

bekväma vardags- och arbetslivet påverkar den fysiska aktivitetsnivån och 

därmed också hälsan. 

Ferron et al. (1999) såg att 30 % av flickorna och 15 % av pojkarna inte 

utförde sin fysiska aktivitet i en förening. Vidare har Engström (2004) visat att 
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ungdomar som inte är medlemmar i någon förening har svårigheter att tillgodose 

det dagliga behovet av fysisk aktivitet, då en del av dessa ungdomar inte heller är 

aktiva på skolidrotten. Detta medför att det finns en grupp ungdomar som inte 

alls är fysisk aktiva. En god relation mellan föräldrar och barn med aktiv 

stöttning från föräldrarna har betydelse om barnen har en hög fysisk 

aktivitetsnivå (Ammouri, Kaur, Neuberger, Gajewski, & Choi , 2007).  

 

Motivation till fysisk aktivitet  

Den sociala kontext vi lever i nu kräver ofta väldigt lite fysisk aktivitet. Väl 

utbyggda kommunikationsnät, ett arbetsliv som är allt mindre fysisk krävande 

och en fritid med ett stort utbud stillasittande aktiviteter medför att vi aktivt 

måste agera för att upprätthålla vår fysiska aktivitet. 

Motivation kan definieras som allt som driver och upprätthåller mänskligt 

beteende (Steers, 1991). Motivation kommer från det latinska ordet motivare som 

betyder att röra på sig. Inom psykologin används begreppet för att förklara hur 

inre faktorer driver människan till att försöka uppnå ett visst mål (Karlsson, 

2007). Inre motivation handlar om ett engagemang för den egna sakens skull och 

är något som genomförs utan förväntningar om yttre belöning, de utgår från inre 

processer hos en individ och handlar om hur psykologiska faktorer som 

förväntningar, attityder och tilltro till sin egen förmåga som slutligen påverkar 

motivationen (Gard, 2002). Yttre motivationen handlar om att få belöning för det 

man gör, genom påverkan av andra människor och drivkrafter som inte har sitt 

ursprung i individen själv (Gard, 2002). Det är därför viktigt att inte bli beroende 

av yttre motivation för då kan viljan att genomföra en handling minska om den 

yttre belöningen skulle upphöra av olika anledningar (Karlsson, 2007).  

Maslow (1987) beskriver en motivationsteori för mänskligt beteende och 

presenterar detta i en behovstrappa. Detta är en förklaringsmodell inom 

psykologin för hur människor prioriterar sitt handlande behov och innebär att 
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behov på lägre nivå måste vara tillfredsställda innan andra mål blir viktiga för 

individen. I ett historiskt perspektiv var människor tvungna att vara fysisk aktiva 

för att skaffa mat och vatten. Idag behöver vi inte vara fysisk aktiva av den 

anledningen utan nu krävs det annat som motiverar oss att vara fysisk aktiva.  

En kombination av inre och yttre motivation kan ge förutsättningar för att 

förändra sina vanor. Wester (2001) beskriver att de flesta har kunskap om de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet men att det också behövs en drivkraft för 

att bli fysiskt aktiv. Drivkraften kan vara att få bättre kondition, gå ner i vikt eller 

hälsomotiv men eftersom effekterna inte är omedelbara behövs också ytterligare 

motivation för att fortsätta. Stöd från familj, vänner och andra runt ens 

omgivning är betydelsefulla (Allender, Cowburn, & Foster, 2006).  

 

Sjukgymnastens roll 

I Sverige har sjukgymnaster inte arbetat i någon omfattning inom skolan, men 

skulle kunna vara en tillgång i det hälsofrämjande arbetet främst vad gäller fysisk 

aktivitet. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i rapporten, 

Metoder för att främja fysisk aktivitet (2006) visat att möjligheten till fysisk 

aktivitet under skoldagen kan utgöra ett bidrag till barns och ungdomars totala 

fysiska aktivitet. Interventioner som omfattar hälsoundervisning, stöd i 

beteendeförändring och möjlighet till att pröva olika typer av aktiviteter har i 

flera studier visats medföra en ökning av den fysiska aktiviteten på fritiden. Här 

skulle sjukgymnasten kunna spela en viktig roll för att med sin kunskap möta 

barn och ungdomar på ett mer individuellt plan. Särskilt barn och ungdomar som 

har speciella behov eller kanske funktionsnedsättningar kan behöva 

individanpassad vägledning. 

I ett historiskt perspektiv har sjukgymnastiken i Sverige utvecklades ur/ 

eller parallellt med gymnastiklärarutbildningen. I Sverige var det Per Henrik 

Ling, också benämnd som den svenska gymnastikens fader, som i början av 
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1800-talet utvecklade den medicinska gymnastiken som sedan blev 

sjukgymnastik. Gymnastiken var en övergripande term för hälsofostran och 

utbildningen bestod av de fyra olika inriktningarna: medikal, militär, pedagogisk 

och estetisk gymnastik (Holmström, Johnsson, & Lundbladh, 1993). 

Sjukgymnastikens förhållande till medicinen och till den pedagogiska 

gymnastiken utmynnade i ett långvarigt utredande, det ledde till en delning av 

utbildningen i en frisk- och en sjukdomsgren (idrottslärare och sjukgymnaster). 

Under flera år arbetade sjukgymnaster mest inom hälso- och sjukvård till att nu 

omfatta en bredare arbetsmarknad där fokus också ligger på att förbygga ohälsa. 

Exempel på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete innefattar 

folkhälsoarbete både inom och utanför hälso-och sjukvården och kan rikta sig till 

enskilda eller grupper som inte behöver ha något definierat hälsoproblem 

(Broberg & Tyni-Lenné, 2010). 

The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) (2011) betonar 

att sjukgymnastik handlar om att identifiera och maximera livskvalité och 

rörelsepotential inom områdena främjande, förbyggande, behandling/ 

intervention, habilitering och rehabilitering. Detta omfattar fysisk, psykiskt, 

emotionellt och socialt välbefinnande. Sjukgymnastikens grundläggande 

perspektiv utgörs av hälsa som både vetenskap och profession. Centralt för 

kunskapen står förståelsen till kroppens rörelse och funktion som grund för 

hälsan (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Kunskapsområdet kännetecknas av en 

ambition till helhetligt perspektiv på rörelse där rörelse ses som en 

sammanhängande helhet påverkad av fysiska, psykologiska, sociala- och 

miljömässiga faktorer (Cott et al., 1995). Fortsatt vetenskaplig utveckling utgör 

grund för sjukgymnastens bidrag till god hälsa i befolkningen. Sjukgymnastens 

arbetsområden är mångfacetterade med allt från arbete inom olika 

samhällssektorer, inom hälso-och sjukvård, kommunal omsorg, i folkhälsoarbete 

vid universitet och olika andra myndigheter (Broberg & Tyni-Lenné, 2010).  



 

 

23 

 

Rational 

Tydlig evidens finns för att en fysisk aktiv livsstil är förenat med många positiva 

effekter för hälsan, något som är väl undersökt hos vuxna men mindre hos barn 

och ungdomar (Froberg & Andersen, 2005). Ungdomar mellan 18 och 20 år är i 

skiftet mellan barndom och vuxenliv, där livssituation kommer förändras på 

grund av flytt till eget boende och avslutande av studier, vilket kan påverka den 

fysiska aktiviteten. Det är särskilt viktigt att utöka kunskapen om fysiska 

aktivitetsvanor hos ungdomar, då studier visar att en inaktiv livsstil från 

uppväxten har en tendens att manifestera sig senare i livet (Malina, 2001; 

Herman, Craig, Gauvin, & Katzmarzyk, 2009). 

Ungdomar i denna åldersgrupp är intressant att undersöka avseende 

intensitetsnivå och omfattning av fysisk aktivitet och dess relation till fysisk 

kapacitet, gällande aerob kapacitet och muskelstyrka. Detta med avseende på 

konsekvenserna av fysisk inaktivitet och stillasittande samt betydelsen av 

intensiteten av den fysiska aktiviteten på fysisk kapacitet då 

syreupptagningsförmågan når sin topp hos båda könen mellan 18 och 20 års ålder 

(Rogol et al., 2000; Wilmore, & Costill, 2000; Åstrand, 2003) och god muskulär 

kapacitet är viktig för ett framtida yrkesliv. Test av syreupptagningsförmåga är 

en av dagens värdefullaste markörer för att förutsäga kardiorespiratoriska 

sjukdomar (Ortega et al., 2008).  

Det finns idag få studier som belyst inaktiva ungdomars resonemang om 

fysisk aktivitet (Rees et al., 2006), vilket är viktigt för att förstå ungdomarnas 

erfarenheter och upplevelser för deltagandet i fysisk aktivitet. Genom att 

undersöka inaktiva ungdomars erfarenheter av fysisk aktivitet skulle det vara 

möjligt att få kunskap och förståelse för hur ungdomarna resonerar, en värdefull 

kunskap för föräldrar, lärare och hälsovårdspersonal som arbetar med ungdomars 

fysiska aktivitet och hälsa.  
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SYFTE 

 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka gymnasieungdomars 

fysiska aktivitet och sätta den i relation till deras fysiska kapacitet samt att 

beskriva fysiskt inaktiva ungdomars resonemang om fysisk aktivitet och hälsa.  

 

De specifika syftena var: 

Delarbete I 

Syftet var att beskriva fysisk aktivitetsrelaterad energiförbrukning och 

stillasittande bland ungdomar och utvalda sociala faktorer som kan förväntas ha 

en påverkande effekt.  

Delarbete II 

Syftet var att undersöka skillnader i fysisk kapacitet mellan fysisk aktiva och 

fysiskt inaktiva ungdomar från tredje året på gymnasieskolan.  

Delarbete III 

Syftet var att undersöka hur fysisk kapacitet relaterar till självrapporterad fysisk 

aktivitet på olika intensitetsnivåer och stillasittande hos ungdomar från tredje året 

på gymnasieskolan.  

Delarbete IV 

Syftet var att beskriva fysiskt inaktiva ungdomars erfarenheter och reflektioner 

om fysisk aktivitet och hälsa.  
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METOD 

 

Avhandlingsarbetet består av fyra delarbeten (Tabell 1). Delarbetarna I – III är 

kvantitativa studier baserade på en enkät om fysisk aktivitet (delarbete I) och i 

delarbete II och III har den fysiska kapaciteten testats och satts i relation till den 

fysiska aktiviteten. Delarbete IV är en kvalitativ intervjustudie som utgick från 

hur fysisk inaktiva ungdomar resonerar om fysisk aktivitet och hälsa.  

 

Tabell 1. Sammanställning över delarbetena ingående i avhandlingen 

Delarbete Deltagare Datainsamlingsmetod Analysmetod 

I n = 884 Frågeformulär (IPAQ) 2007 Deskriptiv statistik 

Mann-Whitney U-test 

Spearmans rangkorrelation  

II n = 99 Frågeformulär (IPAQ) samt fysiska 
tester (aerob kapacitet och styrka) 
2007 och 2008 

Deskriptiv statistik 

Oberoende t-test.  

III n = 99 Frågeformulär (IPAQ) samt fysiska 
tester (aerob kapacitet och styrka) 
2007 och 2008 

Regressionsanalys 

IV n = 9 Individuella intervjuer 2007 Kvalitativ latent 
innehållsanalys 
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Deltagarna till avhandlingens delarbeten rekryterades från gymnasieungdomar 

från årskurs 3 i Bodens, Piteå, Luleå och Älvsbyn kommun (Figur 2).  

 

 

Figur 2. Rekrytering av deltagare vid delarbete I – IV.  

 

 

Delarbete I 

Deltagare 

I delarbete I rekryterades deltagarna från fyra gymnasieskolor i fyra olika 

kommuner i Norrbotten (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn). Deltagarna som 
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inkluderades gick i årskurs tre på gymnasiet och skulle vara fyllda 18 år. Elever 

som gick individuella program och de elever som hade undervisning utanför 

skolans lokaler tillfrågades inte. Alla elever som vid datainsamlingen var 

närvarande i klassrummet vid enkätens utdelande och gav sitt informerade 

samtycke inkluderades i studien. Total 884 elever svarade (427 kvinnor och 457 

män i åldern 18-22 år) av 1305 elever (68 %). 

 

Mätinstrument 

Deltagarnas fysiska aktivitet undersöktes genom självskattning i frågeformulär 

där aktivitetsvanor efterfrågades. Första delen av frågeformuläret bestod av den 

korta versionen av IPAQ, som användes för att mäta fysisk aktivitet på fritid och 

i skolan. Frågeformuläret efterfrågar omfattningen av fysisk aktivitet i olika 

intensitetsnivåer samt tid i sittande de senaste sju dagarna. Frågeformuläret IPAQ 

är i sin originalversion testat för validitet och reliabilitet på vuxna och ungdomar 

(Craig et al., 2003) och rekommenderat att användas på gruppnivå. Den andra 

delen av frågeformuläret innehöll frågor med syfte att beskriva deltagarnas kön, 

ålder, gymnasieprogram samt ungdomarnas skattning av sina föräldrars och 

vännernas fysiska aktivitetsnivå. De egentillverkade frågorna testades i först på 

30 sjukgymnaststudenter och utifrån deras kommentarer gjordes revideringar. 

IPAQ ger möjlighet att beräkna en individs totala energiförbrukning 

genom Metabolic Equivalent System, MET= Metabolic energy turnover. Vid 

stillasittande och vila är förbränningen 1 MET vilket innebär 1 kcal/kg/tim. 

Enligt IPAQ instruktioner har tiden de utfört aktivitet på de tre 

intensitetsnivåerna multiplicerats med faktor på nivåerna mycket ansträngande 

aktivitet (8,0), något ansträngande aktivitet (4,0) och promenader (3,3) vilket 

sedan summerades till ett total MET. Tid som tillbringats stillasittande har mäts i 

minuter per dag (IPAQ, 2007). 
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Procedur 

Efter godkännande för studiens genomförande av kommunchef och skolledning 

togs kontakt med vederbörande programansvarig på gymnasiet för att planera 

administration av enkäter samt information till deltagarna. Eftersom ungdomarna 

var fyllda 18 år behövdes inte medgivande av föräldrar. Den forskarstuderande 

lämnade själv ut enkäterna i klasserna och fanns tillhands för eventuella frågor 

tills eleverna hade fyllt i enkäten. Alla elever som fanns i klassrummet och 

uppfyllde inklusionskriterierna deltog, de elever som inte var på lektionerna 

exkluderas ur studien.  

 

Statistisk analys 

Deltagarna delades in i de som uppnådde eller inte uppnådde WHO 

rekommendationer om 30 respektive 60 minuters fysisk aktivitet per dag (WHO, 

2009) baserade på svaren från IPAQ. Materialet visade sig vara snedfördelat 

gällande skattningen av MET-värdena och därför användes icke-parametrisk 

statistik. Korrelationer analyserades med hjälp av Spearman Rangkorrelation och 

skillnader mellan grupper med Mann Whitney U-test (Dawson, Trapp, & 

Dawson-Saunders, 2004). Svaren hur ungdomarna skattade sina föräldrars och 

vänners fysiska aktivitet dikotomiserades till aldrig/sällan respektive 

återkommande/regelbundet. Statistical Package for the Social Science 

(IBM/SPSS) version.17 och 19 användes för de statistiska beräkningarna och ett 

p-värde lägre än 0,05 ansågs som ett tecken på statistisk signifikans. 

 

Delarbete II-III 

Deltagare 

Deltagarna till delarbete II - IV rekryterades från samma datainsamlingsomgång 

som delarbete I. I samband med enkätinsamlingen ställdes frågan om de var 
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intresserade att medverka i kommande studier gällande fysiska tester och/eller 

intervjuer. De personer som uppgett att de var intresserade (189) kontaktades via 

telefon och tid och plats bestämdes för de fysiska testerna. Totalt medverkade 62 

ungdomar (32 kvinnor och 30 män) och testerna genomfördes under våren 2007 i 

Boden, Luleå och Piteå. För att komplettera materialet från första 

datainsamlingen till delarbete II och III gjordes en ytterligare datainsamling 

våren 2008. Denna komplettering av studiematerialet genomfördes för erhålla ett 

större datamaterial för statistisk bearbetning samt att minska snedfördelningen 

gällande kön och aktivitetsnivå. Rekrytering av dessa deltagare skedde av att 

samma person som vid första datainsamlingen (KM) och genomfördes på en av 

de gymnasieskolor (Boden) som omfattades i första datainsamlingen. 

Ungdomarna i årskurs 3 tillfrågades om de ville delta i fysiska tester och de som 

önskade delta fick tid för test inom de närmaste dagarna. Dagen innan deltagarna 

skulle infinna sig för de fysiska testerna skickades ett sms till personerna med 

påminnelse om tid och plats. Av de 43 anmälda ungdomarna kom 37 (sex 

kvinnor och 31 män) till testerna. Det totala antalet deltagare i delarbete II och III 

uppgick därmed till 99 ungdomar, varav 38 kvinnor och 61 män.  

 

Mätinstrument 

I delarbete II indelades ungdomarna utifrån skattningen på IPAQ i grupperna 

fysisk aktiv respektive fysisk inaktiv. Indelningen gjordes i enlighet med WHOs 

rekommendationer att fysisk aktivitet skall uppgå till 60 minuter per dag där 

aktiviteten ska vara genomförd på måttlig till hög intensitetsnivå (WHO, 2009). 

De deltagare som inte uppnådde dessa kriterier klassades som fysiskt inaktiva.  

I delarbete III beräknas deltagarnas MET- värden utifrån IPAQ på 

intensitetsnivåerna mycket ansträngande, något ansträngande, promenader samt 

den totala mängden fysisk aktivitet. Även sittande tid sammanställdes. 
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För att mäta den fysiska kapaciteten i delarbete II och III användes test för 

aerob kapacitet och funktionella styrketester. Dessa tester är använda i andra 

studier med liknande syfte, design och population (Ekblom et al., 2007; Ekblom 

et al., 2005; Westerståhl et al., 2003). Testerna var enkla att utföra utan 

avancerad teknisk utrustning och ger därmed möjlighet till att dessa enkelt kan 

användas i kliniskt arbete. 

 

Syreupptagningsförmåga 

Den aeroba arbetsförmågan undersöktes genom submaximalt cykelergometertest 

enligt (Åstrand, 1997). Deltagarna fick cykla på en cykelergometer, Monark 

Ergomedic 828E. Kandensen var 50 varv per minut vilket kontrollerads med 

metronom. Hjärtfrekvensen registrerades med Polar pulsklocka (Polar Electre Oy 

Kempele, Finland). Deltagarnas puls noterades varje minut och de fick även 

skatta sin andningsansträngning samt ansträngningen in benen enligt BORG-

skalan (Borg, 1982). Den uppnådda pulsnivån vid en viss arbetsbelastning 

konverterades till den uppskattade syreupptagningsförmågan enligt Åstrand- 

Ryhming monogram (Åstrand, 1997).  

 

Armmuskelstyrka 

Armstyrkan testades med det funktionella styrketestet armhävningar (figur 3). 

Händerna placerades på en linje med valfritt avstånd mellan händerna. En 15 

centimeter hög kon placerades under bröstbenet för att standardisera 

armhävningen djup samt att armarnas position skulle hållas i brösthöjd. Vid 

armhävningen skulle bröstbenet nudda i konen för att godkännas. 

Armhävningarna skulle utföras till en frekvens av 30 slag per minut, vilket 

styrdes av metronom. Antalet godkända armhävningar till utmattning räknades 

med handräknare av testledaren. Efter tre felaktiga försök avbröts testet, det vill 

säga att takten inte hölls eller att djupet på armhävningen inte nådde konen. 
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Armhävningar har hög reliabilitet och är rekommenderat att användas gällande 

styrka och uthållighet (Ryman Augustsson et al., 2008). 

 

 

Figur 3. Armhävningar 

 

 

Greppstyrka 

Greppstyrka mättes av en greppdynamometer, Grip D, TKK 5401 Eleiko Sport 

(Takei & Co Lts, Tokyo, Japan). Storleken på greppet anpassades efter 

deltagarens hand. Testet utfördes med rak hängande arm och med dynamometern 

fritt hängande (figur 4). Mätresultatet mättes i kilo och det bästa av de tre 

försöken per hand användes i data bearbetningen. Det var sedan medelvärdet av 

höger och vänster hand som låg till grund för analysen. Denna metod är testad för 

reliabilitet och validitet (Watanabe et al., 2005).  
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Figur 4. Greppstyrka 

 

 

Benmuskelstyrka  

Benmuskelstyrka i nedre extremitet mättes med jämfota hopp. Deltagaren fick 

ställa sig mellan två sensorer och instruerades att utföra ett så högt hopp som 

möjligt samt landa med sträckta vrister och tårna först för att sedan svikta i knäna 

(figur 5). Hopphöjden beräknades med microMuscleLab power+, vilket 

omvandlar tiden i luften till hoppets höjd. Tre godkända försök krävdes och det 

bästa resultatet användes i data bearbetningen. 
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Figur 5. Jämfotahopp. 

 

 

Magmuskelstyrka 

Muskulär uthållighet i magen testades genom situps. Testet utfördes liggande på 

liggunderlag på golvet med knän och höfter flekterade i ca 90 grader med hjälp 

av en psoaskudde. Armarna hölls korsade över bröstet med hand på motsatt axel. 

Höjden på varje situps korrigerades efter kroppslängd enligt följande: 

Kroppslängd upp till 160 cm skulle rulla upp så att markering på 45 centimeters 

avstånd från psoaskudden blev synligt, längd 161-175 till 50 centimeters 

markering, längd 176-190 till 55 centimeters markeringen och de som var över 

190 centimeter till 60 centimeters markeringen (figur 6). Situpsen skulle utföras i 

en hastighet av 50 slag per minut, vilket styrdes av en metronom. Antalet 

godkända situps till utmattning räknades med handräknare av testledarna. De 

situps som avvek från standardiseringen räknades bort och efter tre felaktiga 

utförande avbröts testet. Testet är reliabelt och rekommenderat att använda som 

en tillförlitlig mätmetod (Ryman Augustsson et al., 2008). 
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Figur 6. Magmuskelstyrka (Situps). 

 

 

Statistisk analys delarbete II-III 

För delarbete II utfördes analyserna separat för män och kvinnor då skillnader i 

fysisk kapacitet finns mellan könen (Ortega et al., 2008; Rogol et al., 2000; 

Viljanen, Viitasalo, & Kujala, 1991; Åstrand, 1997). Genom användning av box-

plot analys identifierades extremvärden (definierat som värden som överstiger 

avståndet mellan median och kvartil mer än tre gånger) som sedan uteslöts från 

analyserna. Detta uppstod vid situps för en kvinna. Students oberoende t-test 

användes för att jämföra aerob kapacitet, armmuskelstyrka, greppstyrka, jämfota 

hopp och magmuskelstyrka mellan dem som klassificerats som fysisk aktiv 

respektive fysisk inaktiv. Ett p-värde lägre än 0.05 beaktades som tecken på 

statistisk signifikans. 

I delarbete III undersöktes relationen mellan fysisk kapacitet och 1) total 

MET, 2) MET-värden på intensitetsnivåerna, mycket ansträngande, något 

ansträngande och promenad, 3) tid sittande, där respektive värde analyserades 

separat med linjär regressionsanalys. Varje regressionsmodell kontrollerades för 

extremvärden för värden som avvek mer än två standardavvikelser från det 
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förutsagda värdet (beroende variabeln), och inträffade detta exkluderades 

deltagaren i fråga i modellen. Detta förfarande upprepades tills inga fler 

extremvärden framkom. Då kön kunde påverka resultatet på grund av skillnader i 

fysisk kapacitet hos män och kvinnor justerades varje regressionsmodell för kön 

som en oberoende variabel (Ortega et al., 2008; Rogol et al., 2000; Viljanen et 

al., 1991; Åstrand, 1997). Ett p-värde lägre än 0,05 beaktades som tecken på 

statistisk signifikans.  

Insamlade data i delarbete II och III har analyserats och bearbetats i SPSS 

version 17.0. 

 

Delarbete IV 

Deltagare 

I delarbete IV kontaktades alla de ungdomar som uppgett att de kunde tänka sig 

medverka i kommande studier i delarbete I och inte uppnådde WHO: s 

rekommendationer för 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Av de ungdomar som 

anmält intresse att medverka i framtida studier var det 16 ungdomar som inte 

uppnådde rekommendationerna fysiskt aktivitet, de kontaktades och nio 

ungdomar tackade ja och deltog i studien (sex kvinnor och tre män). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer (Kvale & Torhell, 1997) 

då upplevelser och erfarenheter till fysisk aktivitet och hälsa hos ungdomarna 

efterfrågades. De teman som intervjun omfattade var fysisk aktivitet, hälsa och 

fysiskt aktivitet och hälsa i skolan. Ungdomarna ombads berätta om sina 

”upplevelser och erfarenhet av fysisk aktivitet och hälsa” och ”berätta om dina 

upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet och hälsa under din skolgång, 

börja från början och fram till idag”. Intervjuerna genomfördes i form av ett 
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samtal där ungdomarna uppmuntrades att berätta om sina tankar och där 

följdfrågor som ställdes handlade om hur de tänkte, kände eller upplevde det 

sagda, exempelvis ”på vilket sätt?”, ”hur kändes det?”, ”hur upplevde du…?” 

(Kvale & Torhell, 1997). Data som enbart omfattar området fysiskt aktivitet och 

hälsa i skolan kommer att presenteras på annat håll. 

 

Dataanalys 

Med tanke på studiens syfte att beskriva ungdomars resonemang om fysisk 

aktivitet och hälsa valdes latent kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Data analyserades enligt följande steg: All text inkluderades i 

analysen där varje intervju lästes flera gånger för att förstå innehållet. Sedan 

identifierades meningsenheter utifrån syftet i studien. Meningsenheterna 

kondenserade och sorterades därefter i koder som illustrerade innehållet av de 

kondenserade meningsenheterna. Koderna sorterades och underkategorier 

skapades, underkategorier med liknande innehåll sammanfattades i kategorier. 

Tillsammans med medförfattarna lästes och jämfördes materialet utifrån 

meningsenheter till underkategorier och kategorier innan det slutliga resultatet 

var bestämt. Slutligen i analys processen utvecklades den underliggande 

meningen, det latenta innehållet av kategorierna som sammanfattades till ett tema 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 

Forskning som omfattar människor kräver goda etiska regler och ska omfatta 

Helsingforsdeklarationens etiska principer (Helsingforsdeklarationen, 2008) och 

lagen om etikprövning (2003:460). Dessa principer har legat till grund för detta 

avhandlingsarbete. Syftet är att skydda den enskilda individen genom att 

forskaren ska respektera människans integritet och att forskning ska leda fram till 

värdefull kunskap. Informerat samtycke är en viktig faktor för att tillgodose 
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dessa etiska regler och därför har deltagarna i samtliga delarbeten informerats 

muntligt och skriftligt om studiens syfte och innebörd. Samtliga deltagare 

informerades om att deltagandet var helt frivilligt och att det när som helst kunde 

avbrytas utan att skäl för detta behövde anges. I delarbete I var det särskilt viktigt 

att betona frivilligheten eftersom personen som delade ut enkäten stannade kvar i 

klassrummet och inväntade svaren. 

De fysiska testerna har utförts med utprövade tekniker som tidigare har 

använts på såväl friska personer som patienter. Testerna har utförts på ett sådant 

sätt att ungdomarna ej behövde visa sig avklädda utan de hade lediga kläder efter 

eget val. Vid testsituationerna har ingen annan än testledaren kunnat ta del av 

individens prestation och testledarna bemötte deltagarna respektfullt och 

uppmuntrande. I delarbete IV fick deltagarna berätta om sina upplevelser om 

fysisk aktivitet och hälsa till mig som sjukgymnast. Ett yrke som kan förväntas 

ha en positiv attityd till fysisk aktivitet. För att minimera denna påverkan 

inleddes intervjun med öppna frågor för varje frågeområde. Därefters frågades 

det vidare om det deltagarna tog upp. Personuppgifter och testresultat förvarades 

inlåsta och behandlades konfidentiellt, och ingen data har presenterats så att 

identifikation av deltagarna har kunnat göras (Kvale & Torhell, 1997). De 

insamlade uppgifterna kommer endast att användas i forskningsändamål.  

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå har godkänt studierna (Dnr: 3202-06). 
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RESULTAT 

 

Delarbete I 

MET- värdena för kvinnor och män presenteras i tabell 2. Det var en svag 

negativ korrelation mellan stillasittande och total MET men statistiskt signifikant 

för båda könen (rs = -0,168, p = 0,005 för kvinnorna och rs = -0,297, p < 0,001 för 

männen).  

 

Tabell 2. MET värden för kvinnor och män. 

  Md Q1 Q3 

Kvinnor MET total (n=418) 2142 878 4197 

 MET mycket ansträngande (n=418) 480 0 2160 

 MET något ansträngande (n=418) 435 120 960 

 MET promenad (n=418) 495 231 1040 

 Sittande tid (min) (n=277) 360 240 540 

Män MET total (n=430) 3080 1004 5609 

 MET mycket anstängande (n=430) 1920 240 3840 

 MET något ansträngande (n=430) 340 80 1080 

 MET promenad (n=430) 297 66 693 

 Sittande tid (min) (n=351) 360 240 540 

 
 

För varje individ på respektive intensitetsnivå av fysisk aktivitet 

undersöktes andelen MET på den specifika intensitetsnivån i förhållande till det 

totala MET-värdet. Andelen av MET-värden spenderat på olika intensitetsnivåer 

varierade för båda könen, speciellt vid MET på mycket ansträngande nivå med 

signifikanta skillnader mellan kvinnor och män (Tabell 3). För männens utgjorde 
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värden för mycket ansträngande nivå två tredjedelar av den totala 

energiförbrukningen, jämfört med kvinnorna vars andel var en fjärdedel.  

 

Tabell 3. Andel av total MET på olika aktivitetsnivåer för kvinnor (n=418) och män (n=430). 

 Kvinnor Män 

 Md Q1 Q3 Md Q1 Q3 p 

Mkt. anstr. av total MET 0,34 0,00 0,63 0,63 0,31 0,81 0,000 

Något. anstr. av total MET 0,20 0,08 0,35 0,17 0,03 0,31 0,001 

Promenad av total MET 0,33 0,14 0,58 0,12 0,02 0,36 0,000 

 

 

WHOs rekommendation för 30 minuters fysisk aktivitet per dag på 

måttlig till hög nivå uppnåddes av 76 % (95 % konfidensintervall (CI: 71 % - 80 

%) av kvinnorna och 78 % (75 % - 82 %) av männen (p=0,337). Det var färre, 58 

% (53 % - 63 %) av kvinnorna och 67 % (63 % - 72 %) av männen som 

uppnådde rekommendationerna för 60 minuters fysisk aktivitet vilket innebar en 

signifikant skillnad mellan könen (p=0,005).  

I tabell 4-6 presenteras ungdomarnas energiförbrukning och tid 

stillasittande i förhållande till hur de uppskattat sina föräldrars och vänners 

fysiska aktivitet. För båda könen fanns signifikanta samband mellan deras egna 

fysiska aktivitet och hur fysiskt aktiva vännerna var. Det fanns också ett 

signifikant samband mellan egen fysisk aktivitet och hur ungdomarna skattat sina 

föräldrars fysiska aktivitet men det skiljde sig mellan könen. Kvinnornas fysiska 

aktivitet associerade till mammornas fysiska aktivitets på alla nivåer, men för 

männen fanns ingen association. Pappornas fysiska aktivitet var associerad till 

kvinnornas totala MET och MET på mycket ansträngande nivå och för männen 

på något ansträngande och promenad MET. 
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Tabell 4. Association mellan deltagarnas energiförbrukning på olika intensitetsnivåer och 
mammornas fysiska aktivitet. 

  Mammans fysiska aktivitet  

  Aldrig/sällan 
Återkommande/ 

regelbunden 
 

  Md Q1 Q3 Md Q1 Q3 p 

Kvinnor Total MET 1580 593 3699 2480 1043 4499 0,002 

 Mycket anstr. MET 320 0 1440 720 80 2400 0,004 

 Något anstr. MET 360 80 720 480 120 960 0,015 

 Promenad MET 396 190 858 594 231 1155 0,004 

 Sittande tid (min) 360 300 585 420 240 540 0,776 

Män Total MET 2811 845 5713 3254 1106 5553 0,704 

 Mycket anstr. MET 1860 160 4230 1920 240 3840 0,554 

 Något anstr. MET 260 40 1110 360 90 1050 0,479 

 Promenad MET 231 33 693 314 99 693 0,280 

 Sittande tid (min) 360 240 525 390 255 540 0,364 
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Tabell 5. Association mellan deltagarnas energiförbrukning på olika intensitetsnivåer och 
pappornas fysiska aktivitet. 

  Pappans fysiska aktivitet  

  Aldrig/sällan 
Återkommande/ 

regelbunden 
 

  Md Q1 Q3 Md Q1 Q3 p 

Kvinnor Total MET 1720 688 4109 2553 1126 4302 0,009 

 Mycket anstr. MET 240 0 1920 960 140 2400 0,001 

 Något anstr. MET 360 80 870 480 120 960 0,116 

 Promenad MET 429 223 1040 594 231 1064 0,179 

 Sittande tid (min) 360 300 600 390 240 510 0,501 

Män Total MET 2789 677 5225 3324 1162 6075 0,060 

 Mycket anstr. MET 1920 160 3840 1920 320 4200 0,124 

 Något anstr. MET 240 40 960 480 120 1200 0,013 

 Promenad MET 198 33 693 347 132 693 0,014 

 Sittande tid (min) 360 270 540 360 240 540 0,164 
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Tabell 6. Association mellan deltagarnas energiförbrukning på olika intensitetsnivåer och 
vännernas fysiska aktivitet. 

  Vänners fysiska aktivitet  

  Aldrig/sällan 
Återkommande/ 

regelbunden 
 

  Md Q1 Q3 Md Q1 Q3 p 

Kvinnor Total MET 1440 514 3136 2575 1314 4830 0,000 

 Mycket anstr. MET 240 0 1560 720 80 2640 0,000 

 Något anstr. MET 240 40 720 480 160 960 0,000 

 Promenad MET 330 165 693 594 231 1188 0,000 

 Sittande tid (min) 390 270 600 360 240 480 0,542 

Män Total MET 1937 495 4307 3906 1544 6170 0,000 

 Mycket anstr. MET 680 80 2880 2400 480 4360 0,000 

 Något anstr. MET 200 8 720 480 120 1440 0,000 

 Promenad MET 231 66 644 330 66 693 0,192 

 Sittande tid (min) 420 300 600 360 240 480 0,001 

 

 

Delarbete II 

Resultaten från de fysiska testerna för de aktiva och inaktiva kvinnorna och 

männen presenteras i tabell 7 och 8. Antalet deltagare för de olika testerna 

varierar beroende på att de fanns deltagare som inte kunde utföra vissa moment 

beroende på till exempel nackbesvär och fotledstukning. 

Resultatet visade signifikant skillnad mellan grupperna fysisk aktiva och 

fysiskt inaktiva gällande syreupptagningsförmåga för båda könen, med en 

skillnad på 20 % för både männen (p=0,002) och kvinnorna (p=0,016). För styrka 

i övre och nedre extremitet var det endast för männen signifikanta skillnader 

mellan grupperna där de fysisk aktiva männen var 30 % starkare i armhävningar 

(p=0,001) i magmuskelstyrka (p=0,01).  
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Tabell 7. Skillnader mellan fysisk aktiva och fysiskt inaktiva kvinnor i syreupptagningsförmåga 
och muskelstyrka.  

 Aktiv (n = 22) Inaktiv (n = 16)  

 n m (SD) Min–max n m (SD) Min-max p 

Aerob kapacitet (l/min) 22 3,0 (0,6) 1,7 – 4,2 16 2,5 (0,3) 2,0 – 3,3 0,016 

Armhävningar (n) 22 21,4 (12,0) 0 – 49 16 15,4 (11,8) 2 - 35 0,131 

Greppstyrka (kg) 22 30,0 (4,7) 21,1 – 40,9 16 29,2 (3,0) 22,1 – 33,4 0,505 

Jämfotahopp (cm) 20 28,9 (5,6) 15 - 37 15 28,3 (5,5) 20 - 39 0,757 

Magmuskelstyrka(n) 21 41,7 (23,5) 0 – 96 16 44,8 (23,9) 0 - 98 0,696 

 

 

Tabell 8. Skillnader mellan fysisk aktiva och fysiskt inaktiva män i syreupptagningsförmåga och 
muskelstyrka.  

 Aktiv (n = 40) Inaktiv (n = 21)  

 n m (SD) Min–max n m (SD) Min-max p 

Aerob kapacitet (l/min) 40 3,6 (0,7) 2,2 – 5,0 20 3,0 (0,6) 2,0 – 4,3 0,002 

Armhävningar (n) 40 37,1 (9,0) 20 - 60 20 28,5 (7,0) 14 - 39 0,000 

Grepp styrka (kg) 40 47,8 (7,5) 33,4 – 66,4 21 48,9 (5,7) 39,6 – 65,6 0,539 

Jämfotahopp (cm) 37 42,4 (5,5) 32 - 55 21 40,9 (7,5) 19 - 54 0,374 

Magmuskelstyrka(n) 35 59,2 (30,2) 23 - 136 21 39,6 (19,4) 15 - 88 0,010 

 

 

Delarbete III 

Resultatet från regressions analyser av total MET, mycket ansträngande MET, 

något ansträngande MET, promenad MET och tid sittande presenteras i Tabell 9. 

 

Kategorisering av energiförbrukning baserad på intensiteten av fysisk 

aktivitet 

Resultatet visade ett signifikant samband mellan total MET och aerob kapacitet 

(p=0,000) med en förklaringsgrad på 15 %, medan för armhävningar (p=0,011) 

och magmuskelstyrka (p=0,016) var förklaringsgraden 8 respektive 7 %. Ett 
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starkare signifikant samband visades för fysisk aktivitet utfört på Mycket 

ansträngande MET och aerob kapacitet (p<0,000) med en förklaringsgrad på 23 

% och för armhävningar (p<0,000) var förklaringsgraden 18 %. 

Regressionsanalysen för Något ansträngande MET och Promenad aktivitet MET 

visade inget signifikant samband. Vad det gäller tid sittande visade det ett 

signifikant samband med greppstyrka men förklaringsgraden var endast 5 % 

(Tabell 9). 
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Tabell 9. Samband mellan MET-värden för total MET, mycket ansträngande MET, något 
ansträngande MET, promenad MET samt sittande tid och fysisk kapacitet.. 

IPAQ Fysisk tester R R2 p 

Total MET (n=96) Aerob kapacitet(l/min) (n=94) 0,39 0,15 0,000 

 Armhävningar (n) (n=94) 0,27 0,08 0,011 

 Greppstyrka(kg) (n=95) 0,09 0,01 0,991 

 Jämfotahopp (cm) (n=90) 0,12 0,01 0,416 

 Magmuskelstyrka (n) (n=94) 0,26 0,07 0,016 

Mycket ansträngande MET 
(n=95) 

Aerob kapacitet (l/min) (n=92) 0,48 0,23 0,000 

 Armhävningar (n) (n=92) 0,42 0,18 0,000 

 Greppstyrka(kg) (n=95) 0,24 0,06 0,603 

 Jämfotahopp (cm) (n=89) 0,28 0,08 0,094 

 Magmuskelstyrka (n) (n=93) 0,32 0,10 0,023 

Något ansträngande MET (n=88) Aerob kapacitet(l/min) (n=81) 0,15 0,02 0,178 

 Armhävningar (n) (n=82) 0,18 0,03 0,109 

 Greppstyrka(kg) (n=83) 0,06 0,00 0,628 

 Jämfotahopp (cm) (n=73) 0,10 0,01 0,429 

 Magmuskelstyrka (n) (n=83) 0,14 0,02 0,229 

Promenad MET (n=78) Aerob kapacitet(l/min) (n=78) 0,35 0,12 0,406 

 Armhävningar (n) (n=78) 0,35 0,12 0,508 

 Greppstyrka (kg) (78) 0,35 0,12 0,429 

 Jämfotahopp (cm) (n=74) 0,29 0,08 0,744 

 Magmuskelstyrka(n) (n=78) 0,34 0,12 0,588 

Sittande tid (n=95) Aerob kapacitet(l/min) (n=93) 0,05 0,00 0,756 

 Armhävningar(n) (n=94) 0,02 0,00 0,824 

 Greppstyrka(kg) (n=94) 0,22 0,05 0.043 

 Jämfotahopp (cm) (n=89) 0,09 0,01 0,439 

 Magmuskelstyrka(n) (n=95) 0,13 0,02 0,229 
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Delarbete IV 

Analysen resulterade i ett tema Hinder och stöd som framkom som en 

övergripande bild av innehållet i kategorierna: Jag vet - det är upp till mig, Ha 

roligt och må bra, Feedback från andra och Miljö och dess underkategorier 

(Tabell 10).  

 

Table 10. Översikt över tema, kategorier och underkategorier.  

Tema Kategori Underkategori 

Hinder och stöd  

Jag vet – Det är upp till 
mig 

Kunskap är inte tillräckligt 

I konkurrens med andra 
aktiviteter 

Ha kul och må bra  

Inte roligt, ingen aktivitet 

Positiv inre feedback 

Att uppnå en känsla av 
välbefinnande 

Feedback från andra 
Stöd från familjen 

Vänner är viktiga 

Stöd från omgivningen 

Miljö Levnadsvillkor 

Nya platser och nya vänner 

 

 

Jag vet - det är upp till mig 

Ungdomarna beskrev att de hade kunskap om hälsoeffekter av fysisk aktivitet. 

Trots att de hade kunskapen uttryckte de svårigheter att få den fysiska aktiviteten 

att bli av ”… varför man tränar är förstås för att man vet att det är bra.” 

Ungdomarna önskade också att lära sig mer om hälsa och effekter av fysisk 

aktivitet för att få ännu bättre förståelse. De uttryckte att ökad kunskap eventuellt 

skulle kunna motivera dem till att bli mer fysiskt aktiva. Men ungdomarna 

beskrev också att de hade många olika intressen på fritiden som exempelvis att 

spela instrument, sjunga i kör, gå på bio, se på tv och spela tv-spel. ”man måste 
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hela tiden motivera sig själv för att inte titta på tv istället.” När de då skulle 

prioritera mellan intressena så var fysisk aktivitet inte något som de prioriterade 

först. Att träffa flickvän/pojkvän och gå ut med vänner var saker som tog upp allt 

mer tid under ungdomsåren 

Ha kul och må bra 

Att den fysiska aktiviteten ska upplevas som kul uttryckte ungdomarna 

återkommande som väldigt viktigt. Om ungdomarna fick en känsla av att de inte 

dög och om aktiviteten blev för tävlingsinriktad så uppfattades inte aktiviteten 

som rolig. “Jag är inte så stort fan av lagsporter… men det kan vara roligt på ett 

oseriöst sätt/ när man spelar bara på skoj.” Ungdomarna framhöll att när de fått 

valmöjligheter på idrottsundervisningen till olika träningsalternativ upplevdes 

detta som mycket positivt, de kunde då välja vad de själva tyckte var roligt. När 

ungdomarna var i bättre form blev också aktiviteten roligare. Det som också 

stimulerade till fysisk aktivitet var känslan att må bra efteråt och att känna sig 

nöjd med sig själv “... det känns riktigt bra när man kommer hem efter träning, 

det är som om det kommer en kick efteråt.” 

Att må bra både fysiskt och psykiskt är vad ungdomarna beskrev som 

hälsa. De förknippade hälsa med att äta bra, sova bra, inte röka och undvika 

stress. I resonemanget belyser de att hälsa är mycket mer än bara sport. Andra 

aktiviteter där det upplevde att de mådde bra kunde vara att sjunga i kör eller och 

spela teater ”… hälsa är så mycket mer än sport.” Ungdomarna beskriver 

återkommande vänners betydelse där aktiviteten inte alltid är i fokus utan att vara 

tillsammans innebar välmående. Några ungdomar uttryckte att de inte hade 

reflekterat så mycket över hälsa överhuvudtaget. "Som jag sa så tänker jag inte 

så mycket på hälsa.” Några av ungdomarna hade upplevt att besvär lindrats av 

träning och detta kunde då bli en motivationsfaktor för fortsatt fysisk aktivitet 

”Besvären blir bättre när jag rört på mig ett tag.” 
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Feedback från andra 

Stöd och uppmuntran från andra människor uttryckte deltagarna som viktigt för 

som stöd och påverkan för deras fysiska aktivitet. Ungdomarna angav 

föräldrarnas betydelse både för att grundlägga bra vanor när det gäller hälsa och 

för att uppmuntra till och bistå vid fysisk aktivitet. Några ungdomar beskrev att 

de följt med sina föräldrar som barn i olika fysiska aktiviteter vilket så 

småningom blivit deras egna aktiviteter och vanor. “Jag tror om ens föräldrar 

håller på med fysisk aktivitet, så finns det en större möjlighet att man själv också 

gör det också.” Även föräldrarnas matvanor hade influerat dem ”Föräldrarna 

har stor betydelse när det gäller fysisk aktivitet och vanor.” 

Vännerna hade stor betydelse för hur fysiskt aktiva ungdomarna var. De 

uttryckte bland annat att om kompisar hade varit fysiskt aktiva hade de också 

varit det. ”Om mina vänner skulle ha hållit på med idrott, skulle jag också gjort 

det.” De tyckte också att det var svårt att motivera sig själv och att vännerna 

kunde hjälpa en att komma iväg och träna ibland. Den fysiska aktiviteten i sig 

kunde vara ett sätt att träffa vänner och kunde då vara en högre motivationsfaktor 

än själva aktiviteten.  

Andra personer runt ungdomarna förknippade med fysisk aktivitet var 

bland annat idrottslärarna som ungdomarna uttalade hade inspirerat dem till 

fysisk aktivitet med uppmuntran och stöd till bättre självförtroende. De var 

idrottslärare som hade gett dem uppmuntran för att de försökte sitt bästa trots att 

de inte var toppresterade vilket hade upplevts positivt. "Skolidrotten har varit 

bra, vi hade en bra lärare…men jag har varit ganska lat och inte deltagit så 

mycket på idrottsundervisningen." Men ungdomarna hade också erfarenhet av att 

de känt sig bedömda och uttryckte detta som pressande och olustigt. Detta 

inträffade bland annat i samband med vissa konditionstester då det kände sig mer 

avskräckta än motiverade till fysisk aktivitet. “Konditionstesterna på högstadiet 

gav mig mardrömmar….jag tror inte det gav mig någonting, det uppmuntrade 

inte mig att vara fysisk aktiv.” Andra personer som ungdomarna beskrev hade 
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gett dem stöd till ökad fysisk aktivitet var sjukgymnaster, där de fått stöd till 

alternativ träning vid kroppsliga besvär eller efter skador. 

 

Miljön 

Betydelsen av den omgivande miljö till där ungdomarna bodde uttryckte de som 

betydelsefull för deras fysiska aktivitet, exempelvis att bo nära cykelvägar ökade 

möjligheterna att de tog sig ut på promenad eller cykelutflykt. "Jag bor nära 

gångvägen så det är verkligen lätt att bara gå ut och ta en promenad." De 

beskrev att om de är långt till idrottshallar och lokaler för fysisk aktivitet 

inverkade det negativt på möjligheterna att vara fysisk aktiv. Vidare påverkade 

vädret hur fysiskt aktiv de var, där sommaren inbjöd till ökande möjligheter till 

spontan idrott. "På sommaren, kan man göra något med vänner, som vollyboll 

eller fotboll men det händer inte så mycket på vintern."  

Ungdomarna beskrev hur förändringar i deras liv hade inverkat på deras 

fysiska aktivitet i både positiv och negativ riktning. De beskrev att en flytt till en 

ny stad eller ny omgivning hade gett dem möjligheter till ökad fysisk aktivitet 

med nya vänner och nytt utbud av aktiviteter “Om jag flyttar in till stan, tror jag 

att jag börjar träna igen.” En flytt kunde också innebära en förlust av det sociala 

sammanhanget med vänner vilket kunde medföra att slutade vara fysisk aktiva. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Resultaten från de fyra delarbetena visade på en stor spridning i hur fysisk aktiva 

gymnasieungdomar är och att många ungdomar inte uppnår de rekommenderade 

nivåerna för fysisk aktivitet. På vilken intensitetsnivå ungdomarna var fysiskt 

aktiva gav utslag i den fysiska kapaciteten, främst påverkades den aeroba 

kapaciteten och för männen även muskelstyrkan. Vikten av det sociala 

sammanhanget var också tydligt, där föräldrar, vänner och omgivningsfaktorer 

hade betydelse för den egna fysiska aktiviteten. Det fanns också tydliga 

könsskillnader, där kvinnorna i lägre grad än männen uppnådde rekommenderade 

aktivitetsnivåer och hos kvinnorna utfördes en lägre andel av den totala fysiska 

aktiviteten på ansträngande nivå. Det var också så att kopplingen mellan 

ungdomarnas egna fysiska aktivitet och föräldrars och vänners aktivitet delvis 

skilde sig åt mellan könen.  

 

Fysisk aktivitetsnivå 

I likhet med många andra studier framkommer en stor spridning i ungdomars 

nivå av fysisk aktivitet (Engström, 2004; Rasmussen & Eriksson, 2004). Våra 

resultat visar att högst 63 % av kvinnliga och 72 % av manliga 

gymnasieungdomar uppnår WHO:s rekommendationer om 60 minuters fysisk 

aktivitet på minst måttlig nivå per dag. I en större svensk studie på något yngre 

ungdomar (årskurs 8 och 9 i grundskolan) visades att något fler uppnådde 

rekommendationerna: ca 64 % flickorna och 78 % av pojkarna (Rasmussen & 

Eriksson, 2004). Detta kan visa på den utveckling som beskrivs i litteraturen där 

en minskning av fysisk aktivitet sker genom ungdomsåren (Herman et al., 2009) 

och en ytterligare minskning sker i skiftet mellan gymnasiet och universitet 

(Pullman et al., 2009). Ungdomarna i denna studie var just i detta skifte att lämna 

skolan och förlorar därmed en viktig möjlighet till fysisk aktivitet. För en del 
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barn och ungdomar är idag skolidrotten det enda tillfället där regelbunden 

aktivitet erbjuds (Bailey, 2006). De ungdomar som har låg fysisk aktivitet kan 

vara en riskgrupp för god hälsa i ett livslångt perspektiv och är därför också 

viktiga att undersöka för att skaffa kunskap till gagn för att öka deras fysiska 

aktivitet. Vi vet att vanor från barn- och ungdomsåren tenderar att följa med in i 

vuxenlivet, vilket ökar risken för att de inaktiva ungdomarna fortsätter att vara 

inaktiva som vuxna (Malina, 2001). Detta förstärker ytterligare vikten av att hitta 

vägar för att öka den fysiska aktiviteten för personer som inte är tillräckligt 

aktiva för att uppnå hälsoeffekter. Ökad undervisning i ämnet idrott och hälsa 

kan vara en viktig men inte tillräcklig åtgärd för att uppnå tillräcklig fysisk 

aktivitet eftersom det kan vara så att de ungdomar som är lite fysisk aktiva inte 

heller deltar i idrottsundervisningen. Studier har visat att 15 % av grundskolans 

kvinnliga elever och 3 % av de manliga inte deltar i idrottsundervisningen. 

Motsvarande siffra på gymnasieskolan är 8 % för båda könen (Bergendahl & 

Strandell, 2001).  

 

Fysisk kapacitet 

Ekblom et al. (2004) har visat att syreupptagningsförmågan har försämrats hos 

ungdomar under tidsperioden 1987 till 2001 hos både kvinnor och män. Det är av 

betydelse eftersom syreupptagningsförmåga har visat sig vara sig vara en markör 

för framtida ohälsa (Ortega et al., 2008). Våra resultat visade en skillnad i 

syreupptagningsförmågan mellan de som uppnår respektive inte uppnår 

rekommenderade fysiska aktivitetsnivåer, där de som uppnådde 

rekommendationerna hade signifikant högre värden. 

När det gäller muskelstyrkans koppling till fysisk aktivitet finner vi en 

blandad bild. Vi fann skillnader mellan aktiva och inaktiva män i styrkemåtten 

push-ups och situps men för kvinnorna del kan vi inte säkerställa någon skillnad 

mellan grupperna. Men beroende på låg power (32 % och 6 %) i dessa specifika 
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analyser kan typ II-fel inte uteslutas. Vi har i dessa studier studerat skillnader och 

samband och inte undersökt orsaker till varför t.ex. fysisk aktivitet inte korrelerar 

med muskelstyrka hos flickor, men det väcker frågor om det kan vara så att 

flickor inte utför fysisk aktivitet som ökar muskelstyrkan i tillräcklig 

utsträckning.  

Vårt resultat indikerar att för att uppnå effekt på fysisk kapacitet bör en 

viss mängd av den fysiska aktiveten utföras på mycket ansträngande nivå och i 

detta sammanhang verkar vara tydligast för den aeroba kapaciteten. Liknande 

resultat visar även Gutin et al. (2005) som betonar vikten av att ungdomar är 

aktiva på mycket ansträngande nivå, och att det inte räcker med måttlig 

intensitetsnivå. Den aeroba kapaciteten har visat sig vara en direkt markör för 

fysiologiskt status och studier visar att den är en av de starkaste prediktionerna 

för hälsoutfall (Mesa et al., 2006b; Mora et al., 2003; Myers et al., 2002). 

Dessutom är en hög aerob kapacitet förbunden med en hälsosammare 

kardiovaskulär profil både för barn och för ungdomar (Mesa et al., 2006b). 

Därtill fann Ruiz et al. (2009) att en hög kardiorespiratorisk kapacitet och en 

sund kroppssammansättning under barndomen och tonåren är associerade till en 

sundare kardiovaskulär profil senare i livet.  

 

Fysisk inaktivitet och stillasittande vanor 

Ett nytt perspektiv diskuteras där stillasittande beteende ses som ett separat 

fenomen som påverkar hälsa (Ekblom-Bak et al., 2010a). Våra resultat stöder 

detta resonemang genom att vi endast såg svaga korrelationer mellan 

stillasittande tid och mängden fysisk aktivitet samt fysisk kapacitet. Forskning 

visar att stillasittande vanor ökar genom ungdomsåren (Brodersen et al., 2007; 

Hardy et al., 2007). Med den vetskapen är det således viktigt att i hälsofrämjande 

arbete både begränsa ett stillasittande beteende och att öka den fysiska 

aktiviteten. 
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Könsskillnader 

I likhet med tidigare forskning avseende ungdomar i yngre åldrar visar våra 

resultat på behovet av att anlägga ett genusperspektiv på frågan om fysisk 

aktivitet bland ungdomar. Enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2011) 

verkar det som om skillnaden mellan könen i graden av uppfyllelse av 

rekommenderade aktivitetsnivåer uppstår framåt femtonårsåldern och våra 

resultat visar att den skillnaden är tydlig i 18- till 20 års ålder. Våra resultat 

avseende könsskillnader när det gäller aktivitet på höga intensitetsnivåer 

överensstämmer också med tidigare forskning, där kvinnor genomgående tycks 

ägna mer av sin fysiska aktivitet på lägre intensitetsnivåer (Ammouri et al., 2007; 

Bauman et al., 2009; Schmidt et al., 2008; Rasmussen & Eriksson, 2003). Det är 

intressant att notera att medianandelen av den totala energiförbrukningen i fysisk 

aktivitet som uppkom i samband med promenader (walking) motsvarade ungefär 

en tredjedel bland de kvinnliga gymnasieungdomarna medan andelen för männen 

var mindre än en åttondel. Även när fysisk aktivitet sattes i relation till fysisk 

kapacitet fanns en könsskillnad där det hos kvinnorna enbart fanns samband till 

aerob kapacitet medan det hos männen också fanns samband till vissa styrkemått. 

Detta skulle dels kunna vara ett resultat av lägre andel aktivitet på höga 

intensitetsnivåer över huvud taget, men skulle också kunna vara ett resultat av 

olika syften och inriktningar på träningen hos unga kvinnor och män. Studier har 

till exempel visat att unga kvinnor framhåller viktkontroll som ett incitament till 

träning medan unga män i större utsträckning medverkar i lagidrotter med tävling 

som syfte (Ammouri et al., 2007). Andra studier visar betydande könsskillnader i 

deltagandet olika fysiska aktiviteter, träningsformer och idrotter (Rasmussen & 

Eriksson, 2004; Allender et al., 2006). Man bör här reflektera över att muskulär 

kapacitet är viktig för att förebygga överbelastningsbesvär i det kommande 

arbetslivet (Carpenter & Nelson, 1999) och när det gäller framtiden på ännu 

längre sikt, det vill säga åldrandet, är det uppenbart att muskelstyrka och 

muskelmassa har stor betydelse för hälsan (Landi et al., 2010). Med avseende på 
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detta blir könsskillnader i aktivitets- och träningsvanor i unga år mycket 

betydelsefulla.  

 

Resonemang kring fysisk aktivet 

Resultaten av den kvalitativa studien visade att fysiskt inaktiva ungdomar 

beskriver sina erfarenheter av fysisk aktivitet i form av stöd och hinder som 

också blev det övergripande temat, ett resultat i likhet med tidigare forskning 

(Allender et al., 2006; Rees et al., 2006). Stöd och hinder diskuterades inte som 

två motsatser utan mer som två likartade storheter på motsatta sidor av en 

glidande skala som kunde ta olika proportioner och storlek vid olika perspektiv. 

Den motsägelsefullhet som uttrycktes av ungdomarna har tydliga paralleller med 

den kognitiva dissonans-teorin beskriven av Festinger (1979), som i detta fall kan 

kopplas till ambivalensen i det inre resonemanget för respektive emot fysisk 

aktivitet.  

 

Stödjande faktorer för fysisk aktivitet 

Att ha kul uttryckte ungdomarna som en viktig faktor för att vara fysiskt aktiv, 

där orsaken till varför aktiviteten upplevdes som kul var mångfacetterad. 

Aktiviteten i sig kunde vara kul men ibland var det kanske samvaron med 

vännerna som attraherade mera. Att genomföra fysisk aktivitet med vänner 

visade på vikten av ett socialt sammanhang för dessa ungdomar, vilket är visat 

förut (Allender et al al., 2006). Denna observation förstärktes av observationen 

om sambandet mellan högt skattat MET och hög fysisk aktivitetsnivå hos 

vännerna. Det fanns även en koppling mellan mammans och pappans grad av 

fysiskt aktivitet och huruvida dottern var fysiskt aktiv. Däremot vet vi inget om 

dottern utförde den fysiska aktivitet för att den upplevdes som rolig, eller om de 

ville umgås med föräldrarna eller kanske helt enkelt göra dem till lags. Sönerna 
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däremot verkade gå sin egen väg, med en svagare koppling mellan egen fysisk 

aktivitetsnivå till vänner och föräldrar.  

Inom psykologin talas det om inre och yttre motivationsfaktorer (Gard, 

2002) vilket känns tillämpligt gällande resonemang om fysisk aktivitet. En inre 

motivationsfaktorer som ungdomarna beskrev var den positiva känslan som 

infann sig efter en fysisk aktivitet. Den här upplevelsen är en viktig faktor att 

uppnå då den finns inom en själv och inte är beroende av yttre faktorer, en känsla 

önskvärt att alla fysiskt inaktiva fick uppleva. En yttre motivationsfaktor som 

framkom var vikten av stöd från omgivningen, i detta fall representerat av 

personer i ungdomarnas närhet, såsom föräldrar, vänner och idrottslärare, vilket 

även är tidigare beskriven i litteraturen (Allender et al., 2006). Att förstå 

betydelsen av strukturer som yttre stöd och socialt sammanhanget är viktig 

kunskap för personer som arbetar med dessa ungdomar. Sedan bör vi fortsätta 

undersöka hur detta stöd kan implementeras och utvecklas ytterligare och 

appliceras i vardagen, där individuella skillnader säkert kommer att identifieras. 

Ungdomarnas uttryckte att de hade kunskap om de positiva effekterna av 

fysisk aktivitet för hälsan och att de även var intresserade att lära sig mer. Detta 

var till viss förvånande då gruppen trots allt hade en låg fysisk aktivitetsnivå, 

men verkar spegla att ”kunskap inte är allt.” En fundering är hur undervisning i 

skolan genomförs och om den ofta fruktbara kopplingen mellan teori och praktik 

nyttjas, att aktivitet som upplevs som rolig används och prestationen inte blir för 

tävlingsinriktad.  

 

Hinder för fysisk aktivitet 

De vanligaste hindren för fysisk aktivitet som ungdomarna upplevde var 

exempelvis: konkurrens med andra aktiviteter, lathet, att aktiviteterna var för 

tävlingsinriktade, dåligt väder samt flytt. Liknande faktorer har tidigare 
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omnämnts i litteraturen (Chan & Ryan, 2009; Power, Bindler, Goetz, & Daratha, 

2010; Whitehead & Biddle, 2008). 

Konkurrens med andra aktiviteter som de hellre prioriterade sågs som 

hinder för fysisk aktivitet. Tv, dator och bio, alltså stillasittande inte fysiskt 

krävande aktiviteter valdes istället för fysiskt aktivitet vilket kan anses vara en 

produkt av det moderna samhället. Att stillasittande ökar (Blair, 2009) är 

alarmerade och att tid stillasittande, oberoende av fysisk aktivitet är en riskfaktor 

för hälsan (Ekblom-Bak et al., 2010a) är kunskap ej allmänt känd ännu.  

Ett annat hinder som framkom var väder och årstider. Det var framförallt 

på vintern som ungdomarna upplevde det svårare att motivera sig för fysisk 

aktivitet, där sommaren lockade mer till spontanidrott och vardagsmotion som 

cykling eller promenader. Tidigare forskning av Chan & Ryan (2009) har visat 

att väder och årstider har betydelse för hur fysiskt aktiva människor är. 

Vinterhalvåret i norra Sverige med snö, kyla och mörker kan vara en del av 

förklaringen till att vädret ses som ett hinder för fysisk aktivitet. Årstidens 

växlingar är inte möjliga att påverka utan för att vara fysisk aktiv måste andra 

lösningar hittas.  

Tävling eller prestationsinriktad fysisk aktivitet var något som dessa ungdomar 

upplevde som avskräckande. Detta oavsett om det var fritidsaktiviteter eller 

aktiviteter utförda inom skolidrotten. Robertson (2003) fann en negativ relation 

mellan nuvarande fysisk aktivitet och gamla erfarenheter av skolidrotten. Att 

skolidrotten upplevs och genomförs med inriktning på prestation och tävling är 

anmärkningsvärt med beaktande av de mål som uttrycker (Skolverket, 2011), där 

bedömning av prestation endast utgör en mindre del av bedömningskriterierna. 

Det sociala sammanhanget är i dagens samhälle mycket förlagt till organiserad 

idrottsverksamhet då spontanidrotten har minskat (Engström, 2004). Detta kan 

vara en bidragande orsak till varför fysiskt inaktiva ungdomarna inte uppnår 

tillräcklig fysisk aktivitet då dessa helst undviker prestationsinriktad aktivitet.  
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Metoddiskussion 

Det har varit både utmanade och intressant att använda såväl kvantitativ och 

kvalitativ metod i denna avhandling. De statistiska beräkningarna och 

intervjuarna gav stöd för det slutliga resultatet genom att det framkom resultat i 

de kvantitativa studierna som också beskrevs i den kvalitativa studien. 

Deltagarna i delarbete I anser vi förhållandevis representativa för tredje årets 

gymnasieungdomar i Sverige. De skolor som valdes ut omfattade nästan alla 

gymnasieelever (95 %) i kommunerna som ingick i studien. Gymnasieskolor i 

Sverige följer nationella riktlinjer och är relativt likartade på en regional nivå 

även om driftsformer och inriktningar för enskilda skolor kan variera. Enligt 

Skolverket (2011) slutför 72 % av alla svenska ungdomar gymnasieutbildning. 

Orsakerna till att vi inte kunde nå 32 % av eleverna i de utvalda skolorna var 

främst organisatoriska och bedöms inte ha haft någon större sannolikhet att ha 

påverkat representativiteten.  

Rekryteringsförfarandet till delarbete I innebar ett omfattande arbete för 

att få till logistiken mellan lärare, programkoordinatorer för att så många elever 

som möjligt var på plats så vid tillfället för datainsamlingen. Fördelen med detta 

var att eleverna fick information och instruktioner av författaren vid 

datainsamlingstillfället vilket underlättade att de elever som var i klassrummet 

deltog. Skulle enkäten ha skickats ut till hemmen är det troligt att vi hade fått ett 

mycket större bortfall.  

Den kompletterande rekryteringen av deltagare till delarbete II och III kan 

ses som problematisk men den stärkte materialets representativitet genom öka 

andelen män och särskilt män med lägre fysisk aktivitetsgrad. Den 

kompletterande rekryteringen grundade sig på en direkt förfrågan om medverkan 

i fysiska tester med konkret angivelse av både tid och plats. I efterhand står det 

klart att så skulle ha gjorts redan från början vid första rekryteringstillfället. 
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Eftersom syftet med delarbete IV var att beskriva inaktiva ungdomars 

erfarenheter om fysisk aktivitet var inklusionskriteriet baserat på 60 minuters 

daglig fysisk aktivitet, ett kriterium som kanske inte var det optimala. Emellertid 

visade det sig att deltagarna hade mindre än eller bara något mera än 30 minuters 

daglig aktivitet. Deltagarna var relativt få men de gav ett rikt intervjumaterial. 

Både män och kvinnor deltog och de hade olika bakgrund vad det gäller 

gymnasieprogram och boendemiljö. 

Skattningen enligt IPAQ kan ha olika felkällor, i likhet med andra 

självskattningsinstrument. IPAQ har bedömts ha acceptabel reliabilitet och 

kriterievaliditet för att mäta fysisk aktivitetsnivå för personer mellan 18 och 69 år 

(Craig et al., 2003) på gruppnivå. Det har dock visat sig att det finns en tendens 

till överskattning av den fysiska aktivitetsnivån (Ekelund, Neovius, Linne, & 

Rossner, 2006). Det kan också vara ett problem med individuella tolkningar av 

vad fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer innebär. Med tanke på detta var det 

en fördel vid vår datainsamling att det fanns en person(författaren) att fråga om 

det fanns oklarheter.  

I delarbete I användes den version av IPAQ där deltagarna tillfrågas om 

fysisk aktivitet under de senaste sju dagarna men i delarbete II och III användes 

den version som istället frågar efter fysisk aktivitet en ”vanlig vecka” under den 

senaste terminen. Detta gjordes för att undvika problem med tillfälliga 

variationer i ett mindre stickprov och eftersom den fysiska kapaciteten bedömdes 

vara mer relaterad till aktivitetsvanor än till aktiviteter under en enskild vecka.  

Deltagarna i alla delarbeten var mellan 18 och 19 år med några enstaka 

undantag. De hamnade därmed i en brytpunkt när det gäller rekommendationer 

för fysisk aktivitet på hälsosam nivå för barn och ungdomar respektive vuxna. 

Dessutom ändrades åldersgränsen för att tillhöra den ena 

rekommendationsgruppen eller den andra under tiden mellan datainsamling och 

färdigställande av manuskript och avhandling. Vi valde att tillämpa 

rekommendationerna för barn och ungdomars aktivitetsnivå för vårt material 
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eftersom vi betraktar deltagarna som unga vuxna som just lämnat barndomen och 

står på raden till vuxenlivet (Andersen et al., 2006). 

Kapacitetstesten i delarbete II och III var funktionella test som valdes för att de 

var enkla att utföra och inte krävde avancerad utrustning samt att tidsåtgången 

var relativt kort. Funktionella styrketest isolerar inte till en speciell muskelgrupp, 

vilket kan vara en fördel om syftet är att undersöka vardagliga funktionella 

rörelser. Liknande styrketest har använts i andra studier (Ekblom, Oddsson, & 

Ekblom, 2005; Westerståhl et al., 2003) och återfinns också delvis i ett 

europeiskt testbatteri. Cykelergometertestet enligt Åstrand (1997) valdes på 

grund av dess stora spridning i forskningen, vilket gav möjligheter till 

jämförelser med fynd från andra studier (Noonan & Dean, 2000). 

Testledarna var noga med att testen utfördes efter ett förutbestämt 

protokoll och författaren medverkade vid samtliga deltagares test bland annat 

med syfte att säkerställa genomförande. Det har också visat sig att verbal 

uppmuntran påverkar utförandet till det positiva och prestationen höjs 

(Andersson, Ulander, Larsson, & Mikaelsson, 2004). Därför var testledarna noga 

med att ge samma verbala uppmuntran till alla deltagare för att de skulle göra sitt 

bästa på testet.  

De statistiska analyserna varierade mellan studierna beroende på syfte och 

material. I delarbete I var materialet starkt snedfördelat avseende MET och därför 

användes icke-parametrisk statistik. I delarbete II och III exkluderades 

extremvärden och resultaten analyserades därefter parametriskt. 

Intervjuer är en etablerad datainsamlingsmetod inom den kvalitativa 

forskningstraditionen där syftet ofta är att förklara, beskriva och ge svar på frågor 

samt att få en beskrivning av ett önskat fenomen (Sandelowski, 1995). För att 

öka trovärdigheten genomfördes samtliga intervjuer av samma person och följde 

en intervjuguide i syfte att belysa samma aspekt.  
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Åldersgruppen som studerades har ibland beskrivits som svår att nå 

(WHO, 2010), men så verkade inte fallet vara, utan ungdomarna berättade fritt 

om sina erfarenheter. Det faktum att den person som gjorde intervjuerna var 

sjukgymnast är en aspekt att tänka på eftersom deltagarna kunde ha fått en känsla 

av att det fanns en värdering över fysisk aktivitet. På det sätt som deltagarna 

berättade verkade ingen rädd att säga sin mening. Tillförlitligheten i studien 

förbättrades genom att ha samma intervjuperson (KM) vid alla intervjuerna. 

Detta gjordes för att säkerställa att samma aspekt togs upp i alla intervjuer samt 

att följdfrågorna formulerades på liknande sätt. Varje steg i analysen har tydligt 

beskrivits och alla författare var delaktig i hela processen för att säkerställa 

tillförlitligheten i studien samt representativa citat från den transkriberade texten 

har valts ut för att beskriva och berika innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Konklusion  

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att det bland gymnasieungdomar:  

 Finns en stor spridning i den fysiska aktivitetsnivån och många ungdomar 

uppnår inte rekommendationerna för fysisk aktivitet.  

 Finns en signifikant högre aerob kapacitet hos dem som uppnår 

rekommenderade nivåer för fysisk aktivitet än hos dem som inte gör det. 

Denna skillnad verkar däremot inte vara lika tydligt vad det gäller 

muskelstyrka. 

 Verkar som intensitetsnivån för fysisk aktivitet har betydelse för den 

fysiska kapaciteten. 

 Endast finns en svag korrelation mellan tid sittande och fysisk aktivitet 

respektive fysisk kapacitet.  

 Verkar som föräldrars och vänners fysiska aktivitet har betydelse för den 

egna fysiska aktiviteten. 
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 Finns en könsskillnad, där kvinnorna uppnår rekommenderade 

aktivitetsnivåer i lägre grad än männen och även utför en större andel av 

sin fysiska aktivitet på lägre intensitetsnivåer. Kvinnorna visar också en 

starkare koppling mellan sin egen aktivitetsnivå och föräldrars aktivitet 

som delvis skiljer sig från männen. 

 

Vidare beskriver fysiskt inaktiva ungdomar att:  

 För att utföra en fysisk aktivitet ska den uppfattas som rolig.  

 Fysisk aktivitet bör inte vara prestations- eller tävlingsinriktad. 

 Att det sociala sammanhanget är av vikt för genomförandet av fysisk 

aktivitet.  

 Att miljön kan utgöra såväl stöd som hinder.  

 Att de besitter kunskap kring de positiva hälsoeffekterna av fysisk 

aktivitet.  

 

Implikationer 

 De ungdomar som inte uppnår rekommendationer för fysisk aktivitet är en 

riskgrupp ur ett folkhälsoperspektiv. Föreningsrörelsen, skolan och vården 

behöver rikta ytterligare uppmärksamhet mot problemet och 

interventioner genomföras som utvärderas både ur forsknings- och 

implementeringsperspektiv.  

 Det verkar också vara av stor betydelse att inte enbart fokusera på 

mängden fysiskt aktivitet, utan också att verka för att tillräcklig fysisk 

aktivitet utförs på en hög ansträngningsnivå för att bygga upp och 

bibehålla aerob och muskulär kapacitet. 
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 Rekommendationer om hälsosam fysisk aktivitet som inkluderar total 

aktivitet, aktivitet på hög ansträngningsnivå samt stillasittande tid är 

angelägna ur ett folkhälsoperspektiv.  

 Sannolikt kan socialt stöd, överbryggande av upplevda hinder samt att 

undvika känslan av tävlingsinriktning vara nyckelfaktorer för att motivera 

inaktiva ungdomar till högre aktivitet. Ungdomarnas erfarenheter och 

reflektioner om fysisk aktivitet och hälsa är värdefull information som bör 

tas tillvara. Varför inte engagera ungdomar i denna fråga och gemensamt 

hitta lösningar för att öka den fysiska aktiviteten ur ett hälsoperspektiv? 

 Uppenbart är också att ett genusperspektiv bör läggas på frågan om fysisk 

aktivitet och hälsa. Vanor, drivkrafter och incitament ter sig olika mellan 

könen och kan medföra konsekvenser ur perspektiv av den framtida 

hälsan. Mer kunskap behöver utvecklas i detta avseende, men de 

kunskaper som redan finns manar till att frågan uppmärksammas i skola 

och föreningsliv.  

 Min uppfattning om att sjukgymnastik är en profession som skulle kunna 

ta ökat ansvar i hälsoarbete och vara en resurs för barn och ungdomar i 

skolan har förstärkts av detta avhandlingsarbete. Det skulle kunna 

innebära att sjukgymnaster arbetar inom skolhälsovården och som 

konsulter till idrottslärare, med särskilt inriktning på individer som 

behöver få individuella råd och stöttning av olika anledningar, till exempel 

vid kroniska sjukdomar, funktionshinder, tillfälliga skador, övervikt eller 

då motivationen tryter. 
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