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Abstrakt 
Bakgrund: Fysisk aktivitet på recept (FaR) används idag inom hälso- och sjukvård för att 

upprätthålla en god hälsa och för att förebygga sjukdomar hos befolkningen. Detta innebär att 

personen får ett individanpassat recept där rörelseaktiviteten är anpassad till de önskemål och 

förutsättningar som individen har. De som kan skriva ut sådana recept är till exempel 

sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. FaR har visat sig ha god effekt hos 

vuxna men hos barn och ungdomar är forskningen begränsad för att kunna säga att det är en 

lämplig arbetsmetod. Syfte: Syftet med studien var att undersöka ungdomars attityd till FaR 

som metod för förebyggande av ohälsa och behandling av olika sjukdomstillstånd. Metod: 

Studien var en kvantitativ enkätstudie som utfördes på en gymnasieskola i Norrbotten. 

Deltagarna var 16 och 17 år gamla och 88 personer inkluderades i studien, 55 (62,5%) män 

och 33 (37,5%) kvinnor. Resultat: 37 (42%) av deltagarna hade en positiv attityd till FaR 

och 4 (4,5%) hade en negativ attityd. 35 (39,8%) hade en kombinerad hög negativ och hög 

positiv attityd. 12 (13,6%) hade en kombinerad låg negativ och låg positiv attityd, vilket gör 

attityden till FaR svårbedömd. Det fanns tendenser till att individernas BMI och fysiska 

aktivitetsnivå skiljde sig mellan de olika attitydgrupperna. Konklusion: Författarna anser att 

förskrivandet av FaR kan vara aktuellt till ungdomar men att hänsyn till individens bakgrund 

och attityd bör beaktas.  

 

 

Nyckelord: Attityder, BMI, Fysiska aktivitetsvanor, Fysisk aktivitet på recept, Ungdomar      
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som den sorts kroppsrörelser som ökar en persons 

energiomsättning. Hälsofrämjande fysisk aktivitet är aktiviteter som leder till förbättrad 

fysisk kapacitet och hälsa utan att orsaka skador och risker. För att vuxna ska erhålla en 

hälsovinst av fysisk aktivitet krävs en energiförbrukning på minst 150 kcal dagligen eller 

1000 kcal i veckan. 150 kcal motsvarar minst 30 minuter fysisk aktivitet med måttlig 

intensitet (1). 

 

Det är viktigt att inte förväxla ordet “fysisk aktivitet” med “motion” eftersom motion tillhör 

en underkategori av fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad, repetitiv och vars syfte är 

att förbättra eller behålla en eller flera komponenter i fysisk prestation, fysisk kondition och 

hälsa. Fysisk aktivitet kan bedrivas under arbetet, skolan, lekar, hushållssysslor och 

fritidsaktiviteter (2).  

 

Vid olika former av fysisk aktivitet skiljer sig intensiteten i utförandet från person till person 

(2) på grund av individuella skillnader i hjärtfrekvens och metabolisk ekvivalent (MET). 1 

MET är den energimängd som förbrukas i vila och varierar beroende på kroppsvikt. De olika 

klassifikationerna av intensitet på fysisk aktivitet är mycket lätt som kan motsvaras vid 

matlagning. Lätt intensitet motsvarar promenader, måttlig motsvarar cykling, hård motsvarar 

jogging och mycket hård motsvarar att spela fotboll (1). 

 

Världsorganisationen WHOs rekommendationer för regelbunden fysisk aktivitet för vuxna i 

åldrarna 18-64 är 150 minuters aerob fysisk aktivitet i veckan med måttlig intensitet. Vid 

fysisk aktivitet på hård intensitet är 75 minuter i veckan tillräckligt. Den aeroba fysiska 

aktiviteten som rekommenderas behöver ha en duration på minst 10 minuter per tillfälle för 

positiva effekter på det kardiovaskulära systemet. För att förbättra hälsofördelarna ytterligare 

bör den aeroba fysiska aktiviteten på måttlig nivå dubbleras till 300 minuter, alternativt uppgå 

till 150 minuter av hård fysisk aktivitet i veckan. En dosering på över 300 minuter saknar 

evidens för att hälsofördelarna skulle öka ytterligare. Utöver detta rekommenderas att utöva 

fysisk aktivitet minst två gånger i veckan som stärker det muskuloskeletala systemet (2). 
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För barn och ungdomar i åldrarna 5-17 år rekommenderas en fysisk aktivitetsnivå på 60 

minuter om dagen och bör vara på måttlig till hård intensitet. Att överstiga 60 minuter om 

dagen ger ytterligare hälsofördelar. Majoriteten av den fysiska aktivitet som utförs 

rekommenderas vara aerob. Minst tre gånger i veckan bör även fysisk aktivitet som stärker 

det muskuloskeletala systemet inkluderas i träningen (2).    

Effekter av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte bör integreras tidigt i livet eftersom fysisk aktivitet i 

ungdomsåren har visat sig leda till en hälsosam livsstil i vuxen ålder (3). Många faktorer som 

har god effekt på hälsa kan uppnås genom fysisk aktivitet (4). Forskning tyder på att 

hälsoeffekterna av fysisk aktivitet är liknande hos vuxna och barn (5). 

 

Hos barn och ungdomar har fysisk aktivitet visat sig leda till en rad olika effekter bland annat 

minskning av insulinresistens (6). Med minst 60 minuters fysisk aktivitet och mindre än 60 

minuters skärmtid om dagen kan typ-2 diabetes förebyggas. Skärmtid definieras som den tid 

som tillbringas framför TV eller dator (7). Psykisk hälsa kan dessutom främjas av fysisk 

aktivitet (6). Det har även påvisats att koncentration och minne påverkas positivt (8,9). 

Vidare har fysisk aktivitet en positiv effekt på ungdomars kognition som leder till positiva 

prestationer i skolan (10). Risken för osteoporos senare i livet minskas av fysisk aktivitet 

eftersom barn och ungdomar som är fysiskt aktiva får en förhöjd bentäthet som består (6,11). 

Det är bevisat att fysisk aktivitet har många hälsoeffekter avseende till exempel kroppsvikt 

och kommande risker för hjärt- och kärlsjukdom (6).  

Fysisk inaktivitet och stillasittande 

Att vara stillasittande innebär att det inte sker kontraktioner i stora muskelgrupper som sätes- 

och benmuskulatur. Detta är ett tillstånd där musklerna är inaktiva. Aktivitet där 

det förekommer muskelkontraktioner med måttlig och hård intensitet definieras som fysisk 

aktivitet. När måttlig och hård fysisk aktivitet inte uppnås definieras det som fysisk inaktivitet 

(12). Fysisk inaktivitet är ett av våra stora folkhälsoproblem och stillasittande är ett växande 

problem i befolkningen (13). Forskning visar på att barn och ungdomar som är inaktiva 

tenderar till fortsatt inaktivitet även i vuxen ålder (14).  

 

Fysisk inaktivitet och stillasittande innebär en ökad risk för att drabbas av diverse sjukdomar. 

Det är sjukdomar som hjärt- kärlsjukdom, depression, demens, bröstcancer, diabetes typ 2 
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och koloncancer (13,15). Inaktivitet hos barn visar sig ha ett samband med fetma och 

övervikt (16).  

Övervikt och fetma 

Body Mass Index (BMI) används för att klassificera övervikt och fetma. För vuxna är ett 

BMI över 25 en indikation på övervikt och ett BMI över 30 indikerar på fetma. Information 

som krävs för att beräkna en vuxen persons BMI är längd och vikt (17). BMI räknas ut 

genom vikt/längd2 (kg/m2) (18).  

 

För att klassificera övervikt och fetma för personer mellan 2-18 år krävs utöver längd och 

vikt information om kön och ålder. Definitionen för övervikt och fetma på personer under 18 

år har varierande gränsvärden beroende på vilken ålder och vilket kön individen har (18). 

Gränsvärdet för övervikt för 16 åriga män är 23,9 och för 17 åriga män 24,46. För att 

klassificeras som fetma är gränsvärdet för 16 åriga män 28,88 och för 17 åriga män 29,41. 

Kvinnor som är 16 år har ett gränsvärde på 24,37 för övervikt och 29,43 för fetma. 17 åriga 

kvinnor uppnår övervikt vid 24,7 och fetma vid 29,69 (18).  

 

Orsak till fetma och övervikt är en obalans mellan intag av energi och förbrukning av energi 

(19). Barnfetma ökar risken för fetma i vuxen ålder och vuxenfetma ökar risken för 

sjukdomar och mortalitet (20,21). Övervikt och fetma är ett världshälsoproblem som växer 

väldigt snabbt. Enligt WHO är 50% av den vuxna befolkningen överviktiga eller har fetma i 

46 olika länder i Europa (22). Sedan 1980-2015 har fetma mer än fördubblats i världen 

(19). 2012 var 170 miljoner människor under 18 år överviktiga i världen och övervikt 

förekom främst i rikare länder (21). 

Fysisk aktivitet på recept (FaR)  

För att arbeta i sjukdomsförebyggande syfte har legitimerad personal inom hälso- och 

sjukvård rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR är till för att stimulera 

personer till ökad fysisk aktivitet (6,23). Två av folkhälsopolitikens mål är att öka den fysiska 

aktiviteten och arbeta för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. För att uppnå dessa mål är 

FaR en adekvat arbetsmetod (24). 

 

Swinburn et al. (25) anser att FaR är ett användbart verktyg bland hälso- och 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12720/R-2011-30-FaR-individanpassad-skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12720/R-2011-30-FaR-individanpassad-skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet.pdf
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sjukvårdspersonal eftersom de i sin klinik möter många människor som tillhör den 

stillasittande befolkningen. Vidare anser Swinburn et al. (25) även att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevs vara en respekterad källa för rådgivning och därför har inflytande 

att motivera personer till ökad fysisk aktivitet. 

 

Kallings et al. (26) har studerat vuxnas följsamhet till FaR där de kommit fram till att det 

finns samband mellan följsamhet och välbefinnande. Resultatet visade även att FaR ger ett 

positivt utfall vad gäller patienternas uppskattning och upplevelser av FaR som 

behandlingsmetod. Två andra studier visar på att FaR bidrar till en ökad fysisk aktivitetsnivå 

och minskar stillasittande (23,24). Vidare har denna arbetsmetod visat sig ha god effekt hos 

vuxna men hos barn och ungdomar är forskningen begränsad för att kunna säga att det är en 

lämplig arbetsmetod (27). Trots detta förskrivs FaR till barn och ungdomar i vissa landsting i 

Sverige (28). 

Attityd 

Vad en person tycker om FaR är som det mesta i samhället möjligt att beskriva genom 

attityder. Attityd är en term som används inom socialpsykologi och beskriver vilken 

inställning en person har till något. Inställningen formas genom personers erfarenheter och en 

attityd kan vara antingen för eller emot något. En attityd kan syfta till abstrakta objekt, 

konkreta saker som människor eller specifika beteenden. Attityd innehåller affektiva, 

kognitiva och intentionella delar. Den affektiva delen beskriver hur starkt personen tar 

ställning till om den är för eller emot något. Den kognitiva komponenten beskriver vad 

personer vet eller tror om något. Den intentionella delen handlar om vilken beredskap det 

finns hos personen att utföra något. En attityd kan vara åt det positiva hållet eller det negativa 

hållet med variation i styrka (29).   

Relevans för fysioterapi 

En fysioterapeut kan förskriva FaR för att stimulera till ökad fysisk aktivitet. Då FaR visat sig 

ha god effekt för vuxna är det intressant att ta reda på ifall de har samma goda effekt hos barn 

och ungdomar. För dessa är dessvärre evidensen begränsad och hitintills finns inte samma 

stöd för att förskriva FaR till barn och ungdomar (27). Det kan dock vara relevant med tanke 

på att forskning visar på att inaktiva barn och ungdomar har en tendens till att vara inaktiva 

även i vuxen ålder och de som är fysisk aktiva tenderar att ha en hälsosam livsstil i vuxen 

ålder (3,14). Fetma har också visat sig bestå i vuxen ålder (20,21). Fysioterapeuter har en stor 
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möjlighet att arbeta preventivt mot detta genom att förskriva FaR i tidig ålder och kunna 

skapa vanor som har goda förutsättningar för hälsa i vuxen ålder. 

 

I nuläget skriver fysioterapeuter ut FaR till ungdomar trots att det finns svag evidens för 

detta. Som en grundläggande del i utvecklingen av FaR för ungdomar anser författarna att det 

är viktigt att undersöka vad ungdomar har för attityder till denna metod. 
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Syfte  
Syftet med studien var att undersöka ungdomars attityd till fysisk aktivitet på recept (FaR) 

som metod för förebyggande av ohälsa och behandling av olika sjukdomstillstånd.   

Frågeställningar  

1. Vilken attityd har ungdomar till FaR?  

2. Vad karaktäriserar olika attitydgrupper, med avseende på ålder, kön, BMI och fysiska 

aktivitetsvanor? 

Material och Metod 

Studiedesign 

För att få svar på studiens syfte utfördes en kvantitativ enkätstudie då det är en lämplig metod 

för att inhämta data från en större andel personer (30).  

 

Urval 

Urvalsprocessen för deltagarna i studien skedde genom ett ändamålsenligt urval där 

deltagarna rekryterades på en gymnasieskola i Norrbotten. Rekryteringen skedde genom 

konsekutiv rekrytering (30) då eleverna passerade en entré på skolan. För att svara på enkäten 

krävdes att deltagaren uppfyllde inklusionskriterierna att vara mellan 16 och 17 år och kunna 

det svenska språket. Målet var att dela ut 100 stycken enkäter och rekryteringen avslutades då 

samtliga hade delats ut. Samtliga enkäter återlämnades och efter granskning exkluderades 12 

stycken enkäter på grund av att de inte var fullständigt ifyllda. Slutligen inkluderades 88 

deltagare i studien och av dessa var 55 (62,5%) män och 33 (37,5%) kvinnor. Ålder- och 

könsfördelning av deltagarna presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Ålder- och könsfördelning av de inkluderade deltagarna i studien (n=88).  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten innehöll tre olika delar (Bilaga 1). Den första delen innehöll frågor om kön, ålder, 

längd och vikt. Del två och tre bestod av två olika färdigkonstruerade, reliabilitets- och 

validitetstestade frågeformulär (31,32). Ett av frågeformulären var The International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ, svensk version) som användes för att samla in data om 

deltagarnas fysiska aktivitetsvanor. Frågorna omfattade antal dagar och minuter de senaste 

sju dagarna som de hade utfört mycket ansträngande och måttligt ansträngande fysisk 

aktivitet, promenader och varit stillasittande (33). För att samla in data om deltagarnas attityd 

till FaR användes frågeformuläret “Negative attitude towards physical activity” (31). Detta är 

utformat så att deltagaren fick ta ställning till fjorton påståenden, varav åtta stycken negativa 

(fråga 1-8) och sex stycken positiva (fråga 9-14). Deltagaren tog ställning till i vilken grad de 

instämde i påståendet genom att kryssa i en likertskala med fem svarsalternativ (ändpunkter 

”instämde helt” och ”instämde inte alls”). Detta frågeformulär översattes av författarna från 

engelska till svenska, och modifierades genom att attityden till fysisk aktivitet byttes ut till 

attityden till fysisk aktivitet på recept. Översättningen diskuterades på ett seminarium med 

fyra andra fysioterapistudenter och examinator vid ett tillfälle. Vid ytterligare ett tillfälle 

diskuterades översättningen med ytterligare två fysioterapistudenter, handledare och 

examinator. 
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Frågor som besvarade bakgrundsfrågor samt attityd till fysisk aktivitet på recept var 

konstruerade med verktyget Evasys Education Survey Automation Suite V6.0 (© 2001-2014 

Electric Paper Evaluation Systems GmbH in Lüneburg Germany) som är ett program för att 

skapa enkäter. IPAQ frågeformulär användes i originalformat (33). 

Pilotstudie 

Innan enkäten delades ut till målgruppen genomfördes en pilotstudie. Detta utfördes för att 

testa frågornas översättning från engelska till svenska och för att undersöka hur frågorna 

tolkades (30). Testgruppen bestod av fem studenter på Luleå Tekniska Universitet och var i 

en blandad ålder mellan 19 och 22 år. Samtliga deltagare svarade på enkäten, diskuterade och 

gav muntlig feedback till författarna. Utifrån testgruppens feedback reviderades den 

beskrivning av FaR som gavs i inledningen till enkäten och en fråga om attityd. 

Procedur 

Efter att studiens genomförande fått ett etiskt godkännande internt på 

fysioterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet togs kontakt med rektorer på två 

skolor i Norrbotten. En rektor gav sitt samtycke till att eleverna på skolan kunde tillfrågas om 

deltagande i studien men att det inte kunde ske under lektionstid. På ett datum och klockslag 

enligt överenskommelse med rektorn delades enkäterna ut av författarna i en entré på skolan. 

Författarna presenterade sig vid namn, universitet och informerade om studiens syfte innan 

deltagarna tog ställning till att medverka i studien. Ett informationsbrev i pappersformat 

delades ut i samband med utdelning av enkäterna (Bilaga 2). Under tiden deltagarna 

besvarade frågorna fanns författarna tillhands för att kunna svara på eventuella frågor. 

Enkäterna besvarades direkt på plats och lämnades in med den skrivna sidan nedåt i en mapp 

som författarna ansvarade för. Insamlingen av enkäter genomfördes konfidentiellt och 

författarna granskade inga svar samtidigt som insamlingen pågick. Deltagarna hade möjlighet 

att sitta ner vid bord när de besvarade enkäten.       

Analysmetoder 

Data bearbetades i Microsoft Excel och de funktioner som användes var medelvärde, 

standardavvikelser, minimum- och maximumvärden, antal och procent för de olika 

utfallsmåtten. 
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Attityder 

Utifrån svaren i attityddelen i enkäten summerades positiva och negativa attityder var för sig. 

På likertskalan gav ”instämmer inte alls” 1 poäng och ”instämmer helt” gav 5 poäng. 

Maxpoäng för negativ attityd var 40 och maxpoäng på positiva delen var 30. Poängsumman 

gav ett resultat för positiv attityd och ett för negativ attityd (31) (Tabell 1). Gränsvärdet för 

att klassificeras som hög positiv var en högre poängsumma än 15. Klassificeringen av hög 

negativ attityd var en poängsumma över 20 (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Gränsvärden för positiv och negativ attityd. 

Gränsvärdena för hög eller låg positiv: Gränsvärdena för hög eller låg negativ:    

Hög positiv≥16p. Hög negativ≥21p. 

Låg positiv≤15p. Låg negativ≤20. 

 

Utifrån de två resultaten baserat på gränsvärdena delades deltagarna in i fyra olika 

kombinerade attitydgrupper i enlighet med originalstudien av Nelson et al. (31) se figur 2.  

 

      Negativ attityd till FaR 

 

                 Hög      Låg 

  

 

Låg  

Positiv attityd      

till FaR  

 

Hög 

  

 

Figur 2. Klassificering av attitydgrupper enligt Nelson et al. (31).  

 

 

BMI 

Utifrån svaren i enkätens första del om kön, längd och vikt beräknades ett BMI ut för varje 

deltagare. BMI beräknades genom vikt/längd2 (kg/m2) (18).  

 
Grupp 1 

med hög negativ, 
låg positiv attityd. 

 
Grupp 3 

med låg negativ, låg 
positiv attityd. 

 
Grupp 2 

med hög negativ, hög 
positiv attityd. 

 
Grupp 4 

med låg negativ, hög 
positiv attityd. 
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Fysiska aktivitetsvanor 

Den fysiska aktivitetsnivån beräknades utifrån svaren i IPAQ som var del tre i enkäten om 

aktivitetsvanor. Fråga ett och två i del tre som besvarar mängden fysisk aktivitet av måttlig 

och mycket ansträngande intensitet summerades ihop till ett värde av antal fysiskt aktiva 

minuter i veckan. Om deltagaren endast svarat i antal dagar och kryssat för ”vet ej” i duration 

så beräknade vi tiden till tio minuter eftersom frågan är ställd på det sättet. För att beräkna 

antal minuter i veckan av fysisk aktivitet av intensiteten mycket eller måttligt ansträngande 

multiplicerades antal dagar med antal minuter. Först beräknades det separat och sedan 

summerades de ihop till ett värde av antal minuter i veckan. För att uppnå WHOs 

rekommendationer krävdes ett värde på minst 420 minuter i veckan (2).  

 

Fråga tre om promenader var ställd på samma sätt som fråga ett och två. Den beräknades 

också på samma sätt för att få fram antal minuter promenader i veckan. Fråga tre var 

fristående och hade ingen inverkan på om deltagaren uppnådde WHOs rekommendation om 

fysisk aktivitet. Om deltagaren kryssade för ”inga promenader” beräknades det som noll 

antal minuter promenader i veckan.      

 

Fråga fyra som är den sista frågan i IPAQ-delen besvarar antal stillasittande timmar och 

minuter en typisk dag de senaste sju dagarna. Timmarna har beräknats om i minuter för att få 

antal stillasittande minuter om dagen. De deltagare som svarat ”vet ej” har exkluderats i 

uträkningar som berör stillasittande.  

Etiska överväganden 

Enkätfrågorna som var kopplade till vikt, längd, aktivitetsnivå och attityd kunde vara känsliga 

att svara på. Då deltagarna inte var myndiga krävdes det att studien blev etisk godkänd internt 

på fysioterapiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. I ett skriftligt informationsbrev 

som deltagarna erhöll framgick att studien var frivillig att delta i, när som helst kunde 

deltagaren avbryta och att svaren enbart skulle hanteras av författarna och handledaren 

(Bilaga 2). Enskilda personers svar kunde inte identifieras eftersom resultatet presenterades 

på gruppnivå och i enkäterna skrevs inga namn. Enkäten besvarades inte under lektionstid 

och därmed undveks förlust av undervisning.  
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Resultat 
Resultatet av enkätsvaren presenteras i detta kapitel och har delats upp i underrubriker utifrån 

studiens frågeställningar. Den första delen i resultatet presenterar bakgrundsdata om 

deltagarna som medverkat i studien. I den andra delen presenteras deltagarnas attityd till FaR. 

Den tredje och sista delen presenterar deltagarnas attityd till FaR i relation till kön, ålder, 

BMI och fysiska aktivitetsvanor. 

Presentation av deltagarna 

I tabell 2 presenteras deltagarnas bakgrundsdata avseende antal, ålder och BMI på samtliga 

deltagare och uppdelat utifrån kön. Vidare presenteras deltagarnas aktivitetsvanor i andel som 

uppnår en fysisk aktivitetsgrad i enlighet med WHOs rekommendationer, antal stillasittande 

minuter per dag och antal minuter av promenader per vecka. Av de 88 deltagarna var det 

något fler män och de flesta var i 16-års ålder. 

 

BMI 

BMI beräknat på samtliga deltagare uppnådde ett medelvärde på 23,5 med en 

standardavvikelse på 4,1. Högst medelvärde i BMI återfanns bland männen och 

standardavvikelsen var större bland kvinnorna (Tabell 2).  

 

Fysisk aktivitetsgrad i enlighet med WHOs rekommendationer 

Av den totala populationen var det 32 (36,4%) som uppnådde WHOs rekommendationer. 

Procentuellt uppnådde fler män än kvinnor rekommendationerna (Tabell 2, Figur 3). 

 

Promenader 

Deltagarna i studien uppnådde ett medelvärde på 274 minuter i veckan bestående av 

promenader men med stor variation inom gruppen. Kvinnorna hade ett högre medelvärde i 

antal minuter promenader i veckan jämfört med männen (Tabell 2). 

 

Stillasittande 

Antal stillasittande i minuter per dag beräknat på samtliga deltagare var medelvärdet 420 

minuter med en standardavvikelse på 177 minuter. Männens medelvärde i antal stillasittande 

minuter om dagen var högre jämfört med kvinnorna (Tabell 2).    
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Tabell 2. Deltagarnas ålder, kön, BMI, och fysiska aktivitetsvanor. 

 
        Totalt      Kvinnor        Män 
Antal (n, %) 
 
Ålder (n, %) 

88 (100%) 33 (37,5%) 55 (62,5%) 

16 år 52 (59,1%) 20 (22,7%) 32 (36,4%) 
17 år 
 
BMI 

36 (40,9%) 13 (14,8%) 23 (26,1%) 

Medelvärde 23,5 22,6 24,1 
±SD 
Min-Max 
 
WHOs rek. 
(n, %)                                     

4,1 
16,7-42,8 

4,4 
16,7-42,8 

3,9 
17,2-32,9 

Uppnår 
 
Promenader 

32 (36,4%) 7 (21,2%) 25 (45,5%) 

Medelvärde 
(min) 

274 430 181 

±SD 
Min-Max 
 
Stillasittande 

632 
0-3780 

859 
0-3780 

427 
0-2940 

Medelvärde 
(min) 

420 295 383 

±SD 
Min-Max 

177 
80-960 

176 
240-960 

167 
80-720 

 
 

Stillasittande är beräknat i minuter/dag. Promenader är beräknat i minuter/vecka. 
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Figur 3 presenterar hur många av samtliga deltagare som uppnådde WHOs 

rekommendationer. 36,4% (n=32) uppnådde rekommendationerna och 63,6% (n=56) 

uppnådde inte rekommendationerna.  

 

 
Figur 3. Andel av samtliga deltagare (n=88) som uppnådde eller inte uppnådde WHOs 

rekommendationer.  
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Attityder till fysisk aktivitet på recept   

I figur 4 presenteras medelvärdet på samtliga enskilda frågor om attityder till FaR. Det 

framgår att fråga 2.6 var den fråga i negativa delen och fråga 2.11 i den positiva delen som 

flest instämde till. I den negativa delen var fråga 2.3 den som minst deltagare instämde med 

och i den positiva delen var det fråga 2.10. Fråga 2.6, 2.9 och 2.12 var de mest neutrala 

frågorna utifrån medelvärde. 

 

ENKÄTSVAR 

 
Figur 4. Svaren på enskilda attitydfrågor presenterat utifrån medelvärden för samtliga 

deltagare (n=88). 
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En analys av andelen deltagare i de olika attitydgrupperna (Figur 5) visade att av det totala 

urvalet på 88 deltagare representerade den största delen grupp 4 (låg negativ/hög positiv) med 

42% (n=37). Lägst antal med 4,5% (n=4) av deltagarna återfanns i grupp 1 (hög negativ/låg 

positiv) och var dessutom representativt för båda könen. Den grupp som flest män 

representerade var grupp 4 (låg negativ/hög positiv) där 41,8% (n=23) av männen 

påträffades. Grupp 4 (låg negativ/hög positiv) var tillsammans med grupp 2 (hög negativ/hög 

positiv) de två största grupperna bland kvinnor med 42,4% (n=14) i respektive grupp.  

 

 
Figur 5. Klassifikation i attitydgrupper för samtliga deltagare (n= 88) och uppdelat i män 

(n=55) och kvinnor (n=33). 
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Attityd till FaR i relation till bakgrundsdata  

I tabell 3 presenteras deltagarnas ålder, kön, BMI och fysiska aktivitetsvanor utifrån vilken 

attitydgrupp deltagarna klassificerats in i. WHOs rekommendationer presenteras procentuellt 

i vilka attitydgrupper deltagarna som uppnådde rekommendationerna återfanns. 

 

BMI   

Den gruppen med högst medelvärde i BMI var grupp 1 (hög negativ/låg positiv) som hade 

27,1. Lägst medelvärde hade grupp 2 (hög negativ/hög positiv) med 22,9. Grupp 1 (hög 

negativ/låg positiv) hade störst standardavvikelse och grupp 2 (hög negativ/hög positiv) hade 

minst (Tabell 3). 

 

WHOs rekommendationer 

Av de deltagare som inte uppnådde WHOs rekommendationerna tillhörde flest grupp 4 (låg 

negativ/hög positiv). De som uppnådde rekommendationerna var flest i grupp 2 (hög 

negativ/hög positiv). 7,1% (n=4) av de som inte uppnådde rekommendationerna och 0% 

(n=0) av de som uppnådde rekommendationerna representerade grupp 1 (hög negativ/låg 

positiv) (Tabell 3, Figur 6).  

 

Promenader  

348 minuter i veckan var det högsta medelvärdet av promenader och det återfanns i grupp 2 

(hög negativ/hög positiv). Grupp 3 (låg negativ/låg positiv) representerade det lägsta 

medelvärdet för antal minuter av promenader i veckan. Det var högst standardavvikelse i 

grupp 2 (hög negativ/hög positiv) och lägst i grupp 1 (hög negativ/låg positiv) (Tabell 3).  

 

Stillasittande 

Högsta medelvärdet av antal stillasittande minuter om dagen återfanns i grupp 1 (hög 

negativ/låg positiv). Lägsta medelvärdet i stillasittande minuter återfanns i grupp 3 (låg 

negativ/låg positiv). Grupp 1 (hög negativ/låg positiv) svarade också för högst 

standardavvikelse (Tabell 3).  
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Tabell 3. BMI, stillasittande och promenader utifrån klassificering i de olika 

attitydgrupperna. 

 

 Grupp 1. 
Hög Negativ, 
Låg Positiv 

Grupp 2. 
Hög Negativ, 
Hög Positiv 

Grupp 3. 
Låg Negativ, 
Låg Positiv 

Grupp 4. 
Låg Negativ, 
Hög Positiv 

Antal (n, %) 
Män 16 år  
Män 17 år  
Kvinnor 16 år 
Kvinnor 17 år 

4 (4,5%) 
- 
2 
2 
- 

35 (39,8%) 
14 
7 
6 
8 

12 (13,6%) 
4 
5 
2 
1 

37 (42%) 
14 
9 

10 
4 

     
BMI     
Medelvärde 27,1 22,9 24,8 23,4 
±SD 
Min-Max 
 
WHOs rek. 
(n, %)                                     

10,5 
21,4-42,8 

3,3 
16,7-32,9 

4,2 
19,6-32,4 

3,8 
17,2-32,1 

Uppnår 
 
Promenader 

0 (0%) 15 (46,9%) 4 (12,5%) 13 (40,6%) 

Medelvärde 
(min) 

240 348 209 229 

±SD 
Min-Max 
 
Stillasittande 

251 
0-490 

786 
0-3780 

354 
0-1260 

573 
0-3360 

Medelvärde 
(min) 

690 440 360 397 

±SD 
Min-Max 

382 
420-960 

183 
80-720 

104 
180-540 

 

160 
120-630 

 

 

Stillasittande är beräknat i minuter/dag. Promenader är beräknat i minuter/vecka. WHOs rekommendationer är 

beräknat i procent utifrån de 32 deltagarna som uppnådde rekommendationerna (Figur 3, Figur 6). 
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Figur 6. Attityd till fysisk aktivitet på recept utifrån om deltagarna i de olika attitydgrupperna 

uppnådde WHOs rekommendationer eller inte. 
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod. I den första delen diskuteras studiens 

resultat som har delats upp i tre underrubriker utifrån studiens syfte. I den första 

underrubriken diskuteras deltagarnas bakgrundsdata. Den andra underrubriken handlar om 

attityden till FaR och den tredje handlar om attityden till FaR i relation till bakgrundsdata. 

Den andra delen i detta kapitel presenterar en diskussion om studiens metod.    

Resultatdiskussion 

Presentation av deltagarna 

Resultatet i denna studie visar på att männen hade högre BMI jämfört med kvinnorna trots att 

kvinnor i denna ålder tillåts ha ett högre BMI innan de klassificeras som överviktiga (18). 

Folkhälsomyndigheten visar i sin kartläggning av övervikt och fetma i Sverige att övervikt är 

vanligare bland män än kvinnor (34). Som grupp, anses gruppen 16 åriga män i denna studie 

vara överviktiga eftersom gränsvärdet för denna grupp är 23,9 enligt Cole et al. (18). 

Däremot klassas inte gruppen 17 åriga män som överviktiga eftersom gränsvärdet för dessa är 

24,46 (18). För grupperna med kvinnor klassas varken 16 åringarna eller 17 åringarna som 

överviktiga. Både männen och kvinnorna hade hög standardavvikelse vilket tyder på en stor 

variation på BMI i grupperna. Att beräkna medelvärden av BMI i attitydgrupperna utan att ta 

hänsyn till faktorer som ålder och kön kan ge ett opålitligt medelvärde eftersom gränsvärden 

påverkas av dessa faktorer. En grupp som består av fler 17 åringar tillåts ha ett högre BMI 

och ska därför inte jämföras med ett BMI som är lägre. En förklaring till att kvinnor har lägre 

BMI anser vi kan härledas till McAllister et al. (35) som visar på att kvinnor känner större oro 

över att vara överviktiga och mindre attraktiva jämfört med männen. Män dömer heller inte 

andras utseende i samma utsträckning som kvinnorna och de flesta svenska kvinnor har varit 

eller är starkt upptagna av sin vikt och kroppsstorlek (35, 36). Utifrån McAllisters et al. (35), 

Johansson (36) och folkhälsomyndighetens kartläggning (34) är vi inte förvånade över 

resultatet i vår studie som visade på att kvinnor har lägre BMI jämfört med männen.  

 

Denna studie visar på att fler män uppnådde WHOs rekommendationer om fysisk aktivitet 

jämfört med kvinnor. Bokedal et al. (37) har kommit fram till ett liknande resultat att större 

del av männen uppnår WHOs rekommendationer jämfört med kvinnorna i Sverige. Vidare 

var det större andel procent för båda könen som uppnådde WHOs rekommendationer i 

Bokedal et al. (37) studie jämfört med vår studies resultat. Bokedal et al. (37) studie utfördes 
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dock på yngre personer i årskurs 8 och 9. Detta kan enligt Herman et al. (38) förklaras genom 

att i ungdomen sker en minskning av fysisk aktivitet. En studie av Brodersen (39) visar också 

på att män och pojkar är mer fysiskt aktiva än kvinnor och tjejer. 

 

Fysisk aktivitet av promenader motsvarade lätt intensitet i denna studie. Resultatet i denna 

studie visar på att kvinnor ägnar mer tid åt promenader jämfört med män. Även tidigare 

studier visar på att kvinnor tillbringar mer av sin fysiska aktivitet på en lätt intensitetsnivå 

(37, 40).  

 

Denna studie tyder på att männen är mer stillasittande än kvinnor men att det är stor variation 

i grupperna. I en studie gjord 2003-2007 undersöktes 72 845 ungdomar i åldrarna 13-15 i 34 

olika länder, exkluderat Sverige. De fick svara på ”The Global School-based Student Health 

Survey”, GSHS, designad av World Health Organization vilket behandlar frågor om fysisk 

aktivitetsnivå och stillasittande livsstil. Resultatet i den studien visade till skillnad från vår 

studie att tjejerna var mer stillasittande än pojkar (41). Det finns studier som visar att 

stillasittandet ökar i ungdomsåren och i en av dessa studier har pojkar och män rapporterats 

mer stillasittande jämfört med tjejer och kvinnor (39, 42).   

 

Attityder till FaR 

Medelvärdet på de negativa frågorna i attitydfrågeformuläret tyder på att deltagarna ligger 

närmare ”instämmer inte alls” än ”instämmer helt” på samtliga frågor. I den positiva delen är 

det endast en fråga där medelvärdet ligger närmare ”instämmer inte alls”. Detta ses som ett 

positivt resultat till att förskriva FaR till ungdomar. Hade deltagarna varit väldigt negativa till 

någon fråga hade vi sett det som en varningsklocka till att förskriva FaR generellt. Till 

exempel om frågan ”skulle det vara pinsamt” hade haft ett högt medelvärde anser vi att det 

skulle vara bra att undersöka detta vidare innan förskrivandet av FaR. Den fråga flest höll 

med om i den positiva delen var ”skulle det få eller hålla mig i form” vilket även sågs i 

studien av Nelson et al. (31) där de undersökte attityden till fysisk aktivitet.  

 

Eftersom det här resultatet är på samtliga deltagare anser vi att vid förskrivandet av FaR till 

en individ bör fysioterapeuten ta hänsyn till vilken attitydgrupp personen tillhör. Vi tror att en 

person med en positiv attityd har en bättre följsamhet till FaR än en person med negativ 

attityd. Därför anser vi att det är viktigt att arbeta med personers attityder för att uppnå en 

positiv beteendeförändring. Det kan innebära att fysioterapeuten utgår ifrån olika 
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psykologiska teorier i sitt arbete för att skapa positivare attityder. Detta tror vi kommer att 

leda till bättre följsamhet till FaR och på så sätt skapa en bättre hälsa hos befolkningen än om 

fysioterapeuten endast förskrev FaR utan att ta hänsyn till attityd. Utifrån resultatet i denna 

studie anser vi att den grupp som är mest mottagliga att förskrivas FaR är grupp 4 (låg 

negativ/hög positiv) och den grupp vi anser vara minst mottagliga att förskrivas FaR är grupp 

1 (hög negativ/låg positiv). Fler ungdomar visade sig tillhöra grupp 4 (låg negativ/hög 

positiv) (42%) jämfört med grupp 1 (hög negativ/låg positiv) (4,5%) vilket visar på ett 

positivt resultat till att förskriva FaR på en stor del av populationen ungdomar. Det är svårare 

att avgöra om grupp 2 (hög negativ/hög positiv) och 3 (låg negativ/låg positiv) är mottagliga 

att förskrivas FaR eftersom deras resultat inte pekar åt ett specifikt negativt eller positivt håll. 

Vi anser dock att grupp 3 (låg negativ/låg positiv) (13,6%) har en mer likgiltig attityd jämfört 

med grupp 2 (hög negativ/hög positiv) (39,8%) som har starka positiva och negativa åsikter. 

Vi anser framförallt att grupp 1 (hög negativ/låg positiv) men även 2 (hög negativ/hög 

positiv) och 3 (låg negativ/låg positiv) behöver mer motiverande insatser och vägledning från 

förskrivaren. 

 

Attityd till FaR i relation till bakgrundsdata 

Grupp 1 (hög negativ/låg positiv) som vi anser vara minst mottaglig att förskriva FaR till var 

den grupp som hade det högsta medelvärdet i BMI. Detta kan indikera på att ett högt BMI ger 

en sämre attityd till FaR. Eftersom ett högt BMI påverkas av en obalans mellan energiintag 

och energiförbrukning (19) anser vi att denna grupp kan ha en generell negativ attityd till 

fysisk aktivitet som leder till en minskad energiförbrukning. Vi anser dock att det är svårt att 

värdera detta resultat eftersom standardavvikelsen i den gruppen är hög och att den gruppen 

består av endast 4 personer (4,5%).  

 

Vidare var grupp 1 (hög negativ/låg positiv) den grupp som var mest stillasittande och där 

0% uppnådde WHOs rekommendationer. Dessa faktorer indikerar på att FaR skulle behöva 

tillämpas mer men eftersom gruppen utifrån attityd är minst mottaglig blir det en stor 

utmaning för förskrivaren. Vi tror att en konflikt mellan deltagarens fysiska och psykiska 

hälsa kan uppstå och att det då är viktigt att primärt arbeta med den psykiska hälsan för att 

minska den negativa attityden för att sedan kunna förbättra den fysiska hälsan. Detta gör att 

det blir svårt för fysioterapeuten att fatta beslut om det är lämpligt eller olämpligt att 

förskriva FaR till individer som tillhör denna grupp eftersom hur de skulle påverkas av 

förskrivandet är oförutsägbart. Trots att grupp 1 (hög negativ/låg positiv) var mycket 
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stillasittande och inte uppnådde WHOs rekommendationer hade denna grupp näst högst 

medelvärde i antal minuter promenader i veckan vilket kan indikera på att den här gruppen 

hellre utför lätt intensitetsträning än måttlig och hård. 

 

Vi anser att grupp 2 (hög negativ/hög positiv) hade de mest tillfredsställande resultaten 

utifrån BMI, WHOs rekommendationer och antal minuter promenader i veckan. Utifrån dessa 

faktorer var det denna grupp som var i minst behov av FaR. Faktorer som för lågt eller högt 

BMI, för många stillasittande minuter och stor andel som inte uppnådde WHOs 

rekommendationer indikerade dock på att det fanns ett behov av att förskriva FaR till en del 

individer tillhörande grupp 2 (hög negativ/hög positiv).  

 

Grupp 3 (låg negativ/låg positiv) var den grupp efter grupp 1 (hög negativ/låg positiv) som 

indikerade på störst behov av FaR utifrån att få deltagare uppnådde WHOs 

rekommendationer och lägst antal minuter promenader i veckan. BMI i denna grupp utifrån 

medelvärdet indikerar på övervikt och utifrån denna faktor var dessa deltagare i behov av 

FaR. Den minst negativa faktorn var den lägsta frekvensen stillasittande jämfört med de 

andra grupperna. Vi anser att grupp 3 (låg negativ/låg positiv) behöver förskrivas FaR för att 

öka antalet deltagare som uppnår WHOs rekommendationer om fysisk aktivitet och för att 

minska värdet i BMI.   

  

Till skillnad från grupp 1 (hög negativ/låg positiv) hade grupp 4 (låg negativ/hög positiv) det 

lägsta medelvärdet i BMI. Detta stödjer vårt resonemang om ett samband mellan BMI och 

attityd till FaR. Ett högt BMI kan indikera på en negativare attityd till FaR likaså att ett lågt 

BMI skulle kunna indikera på en positivare attityd till FaR. Ett lågt BMI kan till skillnad från 

ett högt BMI innebära en generell positiv attityd till fysisk aktivitet. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till en högre energiförbrukning och skapa ett bättre förhållande till energiintag. 

Grupp 4 (låg negativ/hög positiv) var den grupp efter grupp 2 (hög negativ/hög positiv) som 

flest uppnådde WHOs rekommendationer i, men en stor andel uppnår inte vilket visar på ett 

behov av FaR.    

 

Eftersom fördelningen på deltagarna är spridd och inget utmärkande resultat kan ses för en 

specifik grupp utifrån ålder- och könsfördelning anser vi att det är svårt att föra något 

resonemang om vad som karaktäriserar de olika attitydgrupperna. Vidare anser vi att det 

behövs fler deltagare för att kunna se ett samband mellan attityd till FaR och ålder och kön.  
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Metoddiskussion 

Författarna ansåg att det bästa tillvägagångssättet för att undersöka en större grupps attityd 

var genom en enkätstudie. Fördelar med enkätstudier är att deltagaren kan vara anonym för 

författarna och inte påverkas i samma utsträckning av författarnas åsikter. Författarnas åsikter 

kan speglas genom kroppsspråk och tonläge i en intervju vilket kan vägleda deltagaren att 

svara så som han eller hon tror är önskvärt av författarna (43). En enkätstudie kan leda till 

ärligare svar och i slutändan bidra till ett trovärdigare resultat. Vid en enkätstudie får även 

samtliga deltagare besvara samma frågor och statistiska analyser blir då genomförbara (44). 

 

För att inkluderas i studien krävdes ingen tidigare erfarenhet av FaR. Detta ledde till att 

deltagaren hypotetiskt fick sätta sig in i situationen vilket kan vara svårt och resultatet kan bli 

missvisande. Studien hade möjligen kunnat se annorlunda ut om en inklusionskriterie varit att 

deltagaren tidigare fått FaR förskrivet till sig. Med egna erfarenheter inom ämnet blir det 

lättare att förstå och besvara frågorna.    

 

Eftersom urvalet var ändamålsenligt och enbart var på en skola är det svårt att spegla hela 

populationen ungdomar. Vissa program kan symbolisera likasinnade personer och om urvalet 

hade varit på flera skolor hade flera program varit inräknade och då kanske fått ett mer 

varierande resultat som speglar hela populationen.  

 

Enkäterna delades ut i pappersform för att få en högre svarsfrekvens och för att snabbare 

kunna samla in de besvarade enkäterna. Webbaserade enkäter har oftast högre frekvens 

bortfall jämfört med pappersformat (45). En fördel med att enkäterna delades ut på plats var 

att författarna fanns tillhands för eventuella frågor från deltagarna. Detta kan ha lett till fler 

fullständigt ifyllda enkäter och mindre bortfall. En annan fördel med att författarna fanns 

tillhands var att författarna kunde förklara frågorna vilket kan ha ökat validiteten på enkäten. 

Eftersom frågorna inte besvarades under lektionstid kan en faktor som brist på tid lett till 

slarviga och ogenomtänkta svar. Något som kan ha reducerat stressmomentet är dock att 

deltagarna inte började samtidigt med att besvara enkäten som de hade gjort i ett klassrum. 

Genom detta tror författarna att tävlingsmomentet om att bli klar så fort som möjligt 

minimerades.  

 

Fördelarna med att frågeformulären i den här studien var färdigkonstruerade och redan hade 

använts i tidigare studier var att de är validitet- och reliabilitetstestade (45). En annan fördel 
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är att författarna har möjlighet att jämföra studiens resultat med andra studier som använt 

samma frågeformulär. 

 

Nackdel med attitydfrågeformuläret var att det inte fanns en svensk version och att de 

undersökte fysisk aktivitet istället för fysisk aktivitet på recept. Detta kan ha lett till att 

validiteten och reliabiliteten på frågeformuläret blivit svagare (46). En nackdel med IPAQ-

frågeformulär var att det kan vara svårt för deltagarna att tolka de olika intensitetsnivåerna av 

fysisk aktivitet. En fördel med vår studie var att författarna fanns tillhands och kunde komma 

med förklaring på de olika intensitetsnivåerna. Det har även visats att deltagarna som svarat 

på IPAQ frågeformulär har en förmåga till överskattning (47). Dessutom frågar IPAQ efter 

den fysiska aktiviteten de senaste 7 dagarna. Detta innebar att ingen hänsyn togs till skada 

eller sjukdom. För att få ett mer tillförlitligt resultat anser författarna att det hade varit bättre 

att fråga efter en typisk vecka den senaste månaden. Svarsalternativet ”vet ej” tycker 

författarna kunde ha uteslutits för att inte behöva ersätta dessa deltagares svar med tio 

minuter. Detta kan ha lett till att deltagarnas svar kan ha visat ett lägre värde än det reella 

resultatet. 

Konklusion  
Attityden till FaR bland ungdomar har stor spridning men en stor andel av ungdomarna hade 

en positiv attityd och endast en liten del var direkt negativa. En stor andel av ungdomarna 

hade dessvärre en attityd med inslag av både positiva och negativa perspektiv. Det kan finnas 

en indikation på att personers bakgrundsdata påverkar vilken attityd personen har men det 

krävs fler studier som undersöker detta. En negativ attityd har visat på indikationer till ett 

ökat behov av FaR på grund av låg aktivitetsnivå, ökat stillasittande och ett högt BMI. 

Behovet är stort överlag men eftersom författarna har presenterat bakgrundsdata på gruppnivå 

är det svårt att avgöra behovet för varje individ. Författarna anser att förskrivandet av FaR 

kan vara aktuellt till ungdomar men att hänsyn till individens bakgrundsdata och attityd bör 

beaktas. Genom att undersöka attityden innan förskrivandet av FaR kan förskrivaren få en 

anvisning till hur mottaglig individen är och vilka insatser som ska fokuseras på för att uppnå 

bäst utfall av FaR.   
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Bilaga 1.   
Enkäten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. AKTIVITETSVANO R                                                                                              
 
Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av fysisk 
aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna. Svara på 
frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla aktiviteter under såväl arbete, 
transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning. 
 
 
1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      mycket arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 
      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 
      löpning eller cykling i högre tempo? 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 1b 
 
1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 
      ansträngande fysisk aktivitet? 
  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 
      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 
      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 2b 
 
 



 
 

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt ansträngande 
aktivitet? 
 
______ timmar  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 
      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  
 
3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 
      minuter i sträck? 
 
______ dagar   
 

 Inga promenader   Hoppa över fråga 3b                  
 
3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 
 
______ timmar 
 
______ minuter 
 

 Vet ej 
 
 
 
4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 
      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 
      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   
 
      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 
      dag? 
 
______ timmar per dag 
 
______ minuter per dag 
 

 Vet ej 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



 
 

Bilaga 2.  
Informationsbrev 
   

Information och förfrågan om medverkan i examensarbete  

Hej, vi är två fysioterapeutstudenter som heter Martin Frick och Hilda Kjellsson. Vi läser 

sista terminen på Luleå Tekniska Universitet där vi skriver ett examensarbete som syftar till 

att undersöka ungdomars attityd till Fysisk aktivitet som stöd för att upprätthålla en god 

hälsa.  

 

Fysisk aktivitet på recept används idag för att upprätthålla en god hälsa och för att förebygga 

sjukdomar. Detta innebär att man får ett individanpassat recept där rörelseaktiviteten är 

anpassad till de önskemål och förutsättningar som man själv har. De som kan skriva ut sådana 

recept är till exempel sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. 

 

För att kunna göra denna studie möjlig behöver vi få vår enkät besvarad av er elever som är i 

åldrarna 16-17 år. Det är helt frivilligt att svara på enkäten och det krävs inga skäl till att inte 

delta. Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Enkätsvaren kommer enbart att hanteras av oss och vår handledare. Enskilda personers svar 

kommer inte att kunna identifieras eftersom resultatet kommer att redovisas för hela gruppen 

ungdomar. Skriv INTE ditt namn på enkäten. 

Läs igenom frågorna noga och markera det svar som stämmer bäst på dig. Genom att svara på 

enkäten godkänner du att medverka i studien.  

Januari 2016 kommer studien att publiceras och finnas tillgänglig att läsa via Luleå Tekniska 

Universitets hemsida 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta: 

Martin Frick:   Mejl: marfri-3@ltu.se  Tel: 0702921296 

Hilda Kjellsson:  Mejl: hilkje-2@ltu.se   Tel: 0762035497 

Kurs: S0090H – Fysioterapi: examensarbete  

Handledare: Agneta Larsson, Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet.  
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