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Sammanfattning 

Bakgrund 

I dagens moderna samhälle blir barn och ungdomar allt mer stillasittande och fysiskt inaktiva 

än tidigare. Enligt studier uppnår så få som 15 % av svenska 15-åringar 

världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet 

ökar risken för flertalet sjukdomstillstånd. Mycket forskning finns angående aktivitetsnivån 

bland ungdomar men bristfällig data kring hur ungdomar upplever fysisk aktivitet.  

 

Syfte 

Denna studie syftar till att utforska hur gymnasieelever som inte uppnår WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet upplever att vara fysiskt aktiva samt hur de upplever 

gällande rekommendationer. 

 

Design och metod 

En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes på sex 

stycken gymnasieelever, varav tre var kvinnor och tre var män. Den slutgiltiga 

undersökningsgruppen bestod av fem personer. En kvalitativ innehållsanalys av 

datamaterialet gjordes. 

 

Resultat och konklusion 

Av studien framkom att motivation och uppskattad aktivitet upplevdes som förutsättningar för 

att fysisk aktivitet genomfördes. Den aktivitet som utfördes var ofta i samband med skola eller 

tillsammans med vänner. Skolrelaterad stress uppgavs som den främsta anledningen till 

utebliven fysisk aktivitet. Studiens resultat visade att deltagarna upplevde fysisk aktivitet som 

något positivt samtidigt som de inte rör sig i enlighet med WHO:s rekommendationer. Denna 

ambivalens upplever författarna som intressant och mer forskning borde göras på ämnet. 

 

Keywords: Physical activity, adolescence, experience, qualitative study, recommendations 

 

 

 

 



Abstract 

 

Background 

In today’s society, children and adolescents are less physical active than previous generations. 

Studies show, as few as 15% of Swedish 15-year olds obtain the amount of daily physical 

activity as recommended by The world health organization (WHO). Physical inactivity is a 

contributing factor to many different diagnoses. Research has been done about levels of 

physical activity among adolescents, although hardly any studies on the experience of being 

physically active.  

 

Aim/method 

The aim of this study is to investigate the experience of being physical active among 16 - 17 

year olds who do not obtain the recommendations of WHO and their view on the 

recommendations. Six semi-structured interviews were conducted for this qualitative 

interview study. The data was analyzed using a qualitative content analysis. 

 

Results/conclusion 

This study shows that motivation and appreciated activity is of great importance for being 

physically active. Physical activity performed by the selection group were mainly school 

related. School related stress was the main reason for physical activity not being performed. 

The results shows that the participants have a positive attitude towards physical activity still 

they are not achieving the recommendations from WHO. The authors believe this 

ambivalence should be studied further.   

 

Keywords: Physical activity, adolescence, experience, qualitative study, recommendations 
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Bakgrund 

Inaktivitet 

I dagens moderna samhälle blir barn och ungdomar allt mer stillasittande och fysiskt inaktiva 

än tidigare. I rapporten “Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014” framkommer det att 27% 

av pojkar och 24% av flickor 15 år gamla spenderar fyra timmar eller fler dagligen framför en 

dator. Detta är en ökning bland båda könen jämfört med samma undersökning år 2009/2010 

(1).  I den senaste upplagan av rapporten framkommer att enbart 30% av flickorna och 40 % 

av pojkarna tränar minst fyra gånger per vecka (2). 

 

Inaktivitet leder till flera olika riskfaktorer för en försämrad hälsa, speciellt hos barn och 

unga. Inaktivitet ökar riskerna för bland annat övervikt (3), depression och lågt 

självförtroende (4) och orsakar enligt Lee et.al, 9% av tidig dödlighet globalt (5).  

Fysisk aktivitet 

Till skillnad från inaktivitet tyder forskning på att fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter 

för individer. I World health organization, WHO, sammanställning av fysisk aktivitet för 

hälsa, presenteras ett tydligt samband mellan goda hälsoeffekter och fysisk aktivitet (6). 

 

Fysisk aktivitet i ungdomen ger positiva direkta effekter, men är även gynnsamt för personens 

hälsa i vuxen ålder. Ungdomars tillväxt och mognad tros påverkas positivt genom motion, 

dock är exakt dosering för bästa resultat inte kartlagd (7). Det är även påvisat att personer som 

är fysiskt aktiva i sin ungdom, i större grad bibehåller detta beteende och livsstil i vuxen ålder 

(4). Detta samband menar Miller SM et. al beror på att positiva upplevelser kring fysisk 

aktivitet som ungdom ger förbättrade psykosociala variabler, till exempel självförtroende, i 

vuxen ålder vilket visat sig öka sannolikheten för att vara fysiskt aktiv (8).Sjukdomar som 

vanligtvis visar sig i högre ålder, så som kardiovaskulära- och metabola sjukdomar, har visat 

sig kunna förebyggas redan i ungdomen (7). Enligt Strope et.al påverkas även bendensiteten 

positivt hos män i vuxen ålder om de varit fysisk aktiva i ungdomsåren (9). 

 

Fysisk aktivitet har förutom direkta fysiska effekter, så som neuromuskulär adaptering (7), 

även positiva psykiska och kognitiva effekter. Korczak et al. utförde en meta-analys på 3147 
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artiklar, varav 89 mötte inklusionskriterierna. Analysen visade att ökad fysisk aktivitet hos 

barn minskade depressiva symtom (10).  

 

Barn- och ungdomars skolgång och studieresultat påverkas även av fysisk aktivitet. I en meta-

analys av Álvares-Bueno et al. konstaterades att implementerad fysisk aktivitet under skoltid 

förbättrar både studieresultat och uppförandet i klassrummen (11). Detta antagande stärker 

även Hagströmer och Nyberg i boken “Fysioterapi för barn och ungdom” (7). 

 

I en meta-analys publiserad i Lancet visade orsaker till varför personer är fysiskt aktiva. Hög 

self-efficacy var en viktig faktor för att barn och ungdomar skulle vara fysiskt aktiva (Lancet 

12). Trots många studier som visar på att barn och ungdomar rör sig för lite, har författarna 

svårt att hitta studier kring upplevelser av att vara fysiskt aktiva, gällande både vuxna och 

barn. I en studie gjord på cancerpatienter av Jan-Christoph Höh et.al. upplevde 68% av 

studiedeltagarna att de mår bättre av fysisk aktivitet och upplever att de bättre kan hantera sitt 

sjukdomstillstånd med hjälp av fysisk aktivitet (13).   

Rekommendationer 

WHO är en fackorganisation som grundades av Förenta Nationerna. Organisationen jobbar 

för att alla människor ska uppnå sin bästa möjliga hälsa, oavsett av ras, religion politiska 

åsikter, ekonomi eller social situation. Organisationen är världsledande inom hälsorelaterad 

forskning, där organisationen kommer fram med rekommendationer inom hälsorelaterade 

ämnen, såsom luftföroreningar, vacciner och fysisk aktivitet (14). 

 

WHO rekommenderar alla barn och ungdomar mellan 5-17 år att vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter per dag, på en måttlig till högintensiv nivå. I rekommendationerna ingår även muskel- 

samt benstärkande träning minst tre gånger per vecka (6). I Sverige har yrkesföreningar för 

fysisk aktivitet, FYSS, även tagit fram rekommendationer för fysisk aktivitet, vilka är 

likadana som WHO:s rekommendationer (15). 

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar idag  

Enligt Nyström, Christine et.al uppnår 15 % av svenska 15-åringar WHO:s rekommendationer 

(16). Liknande resultat från Nigeria (17) och Sydkorea (18) påvisar att en låg andel av landets 

barn och ungdomar uppnår rekommendationerna, vilket tyder på att det är ett globalt problem. 

Den gemensamma slutsatsen man kan dra av dessa studier är att barn och ungdomar inte 
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uppnår WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Studierna som presenterades ovan har 

använt självskattningsformulär som deltagarna fyllt i. I rapporten “De aktiva och De inaktiva” 

användes objektiva mätinstrument istället för självskattning. Resultaten visade även här att 

barn och ungdomar inte uppnår de rekommenderade 60 minuterna av daglig fysisk aktivitet 

(19).  

 

Kunskap om gällande rekommendationer och utförandet av fysisk aktivitet tycks enligt Best, 

Paul et.al inte vara korrelerat. Barn och ungdomar som hade kunskap och var medvetna om 

rekommendationerna var inte mer fysiskt aktiva än barn med mindre kunskap om 

rekommendationerna. Resultatet Paul et.al fick fram i sin studie förvånade dem då hypotesen 

var att ökad kunskap om rekommendationerna också påverkar utförandet av fysisk aktivitet 

positivt (20). I motsats till Paul et.al´s resultat fann Abula et.al en koppling mellan utförandet 

av fysisk aktivitet och kunskapen om rekommendationer. Resultatet i studien visade att 

personer med kunskap om riktlinjerna för fysisk aktivitet också uppnådde 

rekommendationerna i högre grad (21).  

 

I Sverige är Idrott och hälsa 1 en obligatorisk gymnasiekurs i hela landet. Kursen ämnar att 

bland annat utveckla elevernas kunskap om rörelseaktiviteter och förmåga att anpassa fysisk 

aktivitet till egen förmåga. Flertalet studier har publicerats som understryker vikten av 

skolbaserade interventioner för att främja fysisk aktivitet. En metaanalys av M. Dobbins et al 

visade att skolbaserade interventioner för fysisk aktivitet har positiva effekter på 

beteendefaktorer och hälsostatus. Resultaten visade mindre tv-tittande och en ökad tid 

deltagarna engagerade sig i fysisk aktivitet efter intervention, deltagarna hade också fått en 

bättre maximal syreupptagningsförmåga (22). 

Problemformulering 

Omfattande forskning visar fördelar vid fysisk aktivitet (6,7) risker vid inaktivitet (3,4,5) och 

att barn och ungdomar rör på sig för lite jämfört med aktuella riktlinjer (16,17). En hög self-

efficacy har visat sig vara viktig för att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva (12) och 

man har sett bland vuxna cancersjuka individer att fysisk aktivitet får dem att må bättre (13). 

Samtidigt finns brister inom forskningen kring om hur barn och ungdomar upplever 

rekommendationerna om fysisk aktivitet och upplevelsen av att vara fysiskt aktiv. Därav 

kommer denna studie att utforska vad de ungdomar som inte uppnår WHO:s 
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rekommendationer för fysisk aktivitet har för upplevelser kring rekommendationerna samt 

upplevelser av fysisk aktivitet.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska vad ungdomar som inte uppnår WHO:s 

rekommendationer har för upplevelser av att vara fysiskt aktiva samt hur de upplever WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet.  

Frågeställningar 

• Hur upplever ungdomar som inte uppnår WHO:s rekommendationer om fysisk 

aktivitet att vara fysiskt aktiv?  

• Hur upplever ungdomar som inte uppnår WHO:s rekommendationer om fysisk 

aktivitet dessa rekommendationer? 

Metod 

Design 

Designen för studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad frågeguide. En 

kvalitativ design möjliggör att ta reda på personers upplevelse av fenomen, snarare än fakta 

om fenomenet (23). Genom semistrukturerade intervjuer tillåts intervjuledaren att ställa vidare 

frågor för att få en djupare beskrivning av fenomenet och utveckla sitt resonemang (24). 

Studiens frågeställningar ämnar att svara på upplevelser, därav valdes denna studiedesign som 

möjliggör en djupare förståelse av individens egna upplevelser och ger utrymme för öppna 

svar.  

Urval 

Urvalsgruppen i undersökningen är gymnasieelever som läser eller har läst kursen Idrott och 

hälsa 1. Urvalet av deltagare skedde med bekvämlighetsurval, totalt sex personer tillfrågades 

om deltagande i studien och intervjuades, varav fem personer inkluderades. Den första 

intervjun användes som testintervju och transkriberades inte. Den slutliga 

undersökningsgruppen bestod av tre kvinnor och två män. Undersökningsgruppen varierades 

genom att intervjuerna genomfördes på tre killar och tre tjejer för att få båda kön 

representerade, eftersom skillnader i aktivitetsnivå mellan könen finns (2). När studien 

presenterades inför klassen sade författarna att de som ville delta inte fick vara fysiskt aktiva 
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över sju timmar i veckan. Aktivitetsnivån presenterades som sju timmar per vecka istället för 

60 minuter om dagen för att inte direkt avslöja rekommendationerna 

 

Inklusionskriterier för studien: läser eller har läst kursen idrott och hälsa 1, 16 eller 17 år 

gamla och gymnasiestuderande. Mindre fysiskt aktiva än vad WHO rekommenderar. 

Exklusionskriterier för studien är icke svensktalande. Exklusionskriteriet valdes eftersom 

frågeguiden samt uppsatsen är på svenska. Inklusionskriteriet rörande ålder valdes eftersom 

andra rekommendationer råder för personer som är 18 år eller äldre. 

 

Genomförande 

Författarna skickade mail med information om studien till fem idrottslärare på fem olika 

gymnasieskolor i Uppsala. En lärare svarade att författarna var välkomna till hens skola för att 

hålla intervjuer med elever under lektionstid och tid och datum bestämdes. Författarna 

presenterade studien inför två klasser och de första frivilliga fick delta. I den ena klassen var 

det bara manliga studerande, vilket medförde att författarna bara tillfrågade kvinnliga 

studerande från den andra klassen.  

 

Intervjuerna genomfördes individuellt på skoltid samma dag. Intervjuerna utfördes i avskilt 

grupprum med de två författarna samt informant närvarande. De intervjuade skrev innan 

intervjun på samtycke för deltagande i studien (Bilaga 1). I samtyckesdokument finns även 

information om studien och hur data behandlas. Båda författarna ansvarade för huvudfrågorna 

i intervjuguiden vid tre tillfällen vardera, då båda ville testa att hålla i en intervju. Intervjuaren 

som inte ansvarade för huvudfrågorna hade ändå möjlighet att inflika med tilläggsfrågor 

under intervjun. Intervjuerna spelades in på två olika telefoner och pågick mellan 10 - 15 

minuter. Efter intervjun erbjöds de deltagande frukt och mineralvatten som tack för 

medverkan.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden (bilaga 2) som 

användes bestod av sex huvudfrågor med tillhörande följdfrågor som användes vid behov. 

Intervjuguiden utgår från studiens två frågeställningar som handlar om upplevelsen av att vara 

fysiskt aktiv samt hur deltagarna upplever WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. 

Efter testintervjun gjordes mindre revideringar av intervjuguiden, där följdfrågor lades till.  
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Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades enskilt, där författarna transkriberade två respektive tre intervjuer 

vardera. Hostningar, harklingar och skratt transkriberades inte då författarna ansåg dessa 

sakna relevans. Transkriberingen var annars ordagrann och transkriberades dialektalt. Efter 

transkribering lästes samtliga texter noggrant igenom av båda författarna, där meningsenheter 

markerades och plockades ut. När författarna jämfört och kommit överens om 

meningsenheter, kondenserades meningsenheterna till kortare meningsbärande enheter. Dessa 

abstraherades till koder, som sorterades enligt innehåll och bildade underkategorier där sedan 

två huvudkategorier uppstod. Exempel på kondensering finns i tabell 1. Meningsenheter, 

koder och underkategorier triangulerades med handledaren, för att öka validitet (23). 

 

 

Tabell 1. Exempel på kondensering 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori  Huvudkategori 

Nej, men på våren, 

sommaren och 

hösten så cyklar jag 

till skolan. 

Cyklar på 

sommar och 

höst 

Säsongsbetonat När fysisk 

aktivitet 

genomförs 

Fysisk 

aktivitet 

 

Data bearbetades med en induktiv kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman 

(23). En kvalitativ innehållsanalys innebär tolkning av texter på olika nivåer som baserar sig 

på människors berättelser om egna upplevelser (25). Med induktiv ansats tolkas materialet 

utan förutbestämda premisser, generaliseringar bildas utifrån materialet.  

 

Båda författarna studerar på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet och har därav 

goda kunskaper inom fysisk aktivitet samt dess effekter ur ett biopsykosocialt perspektiv.  

Etiska övervägande 

Personerna som intervjuades löpte väldigt liten risk till att lida skada eller känna sig kränkta 

och deltagandet var helt frivilligt. Personuppgifter upptog ej vid intervjun, endast namn och 

underskrift för signering av samtycke togs. Deltagandet i studien kunde avbrytas när som 

helst utan följder och inte ha någon påverkan till personens relation med läraren. Information 
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om studien samt databearbetning framkom både muntligt innan intervju startade och skriftligt 

på samtyckesdokumentet (bilaga 1). Vid transkribering byttes namn ut mot en kod som inte 

kan härledas till specifik deltagare, därmed löper deltagarna ingen risk för att identifieras.  

 

Inspelad data förvarades på USB-minne som endast författarna hade tillgång till.   

Resultat 

 

Fem stycken intervjuer analyserades för data, varav tre av informanterna var kvinnor och två 

män. Vid induktiv analys av de transkriberade intervjuerna framkom åtta stycken 

underkategorier som sedan bildade två huvudkategorier, se tabell 2. Underkategorierna “När 

fysisk aktivitet genomförs”, “Uppfattning om effekter av fysisk aktivitet”, “Egen upplevelse 

av fysisk aktivitet”, “Förutsättningar för fysisk aktivitet” och “Anledning till utebliven fysisk 

aktivitet” bildade huvudkategori “Fysisk aktivitet”. Underkategorierna “Uppskattning av hur 

rekommendationerna lyder”, “Upplevelse av rekommendationer för fysisk aktivitet” och 

“Rekommendationsanpassning” bildade huvudkategorin “Rekommendationer av fysisk 

aktivitet”. 

 

 

Tabell 2.: Uppställning av huvudkategorier med tillhörande underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Fysisk aktivitet När fysisk aktivitet genomförs. 

Uppfattning om effekter av fysisk aktivitet. 

Egen upplevelse av att vara fysiskt aktiv. 

Förutsättningar för fysisk aktivitet. 

Anledning till utebliven fysisk aktivitet. 

Rekommendationer av fysisk 

aktivitet 

Uppskattning av hur rekommendationerna lyder. 

Upplevelse av rekommendationer för fysisk 

aktivitet. 

Rekommendationsanpassning. 
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Fysisk aktivitet 

Huvudkategori “fysisk aktivitet” består av underkategorier som handlar om utövandet och 

upplevelsen av fysisk aktivitet. I kategorin framkommer bland annat det informanterna 

upplever då de är fysiskt aktiva och den vetskap de har kring effekter fysisk aktivivtet har på 

individen. Kategorin återspeglar en av studiens två frågeställningar “Hur upplever ungdomar 

som inte uppnår WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet att vara fysiskt aktiv?”  

 

När fysisk aktivitet genomförs 

I intervjuerna framgick att informanterna var mest fysik aktiva i samband med skolan, dels 

genom transport till och från skolan och aktiviteter under skoltid. För vissa av informanterna 

framkom att idrottslektionen var den enda pulshöjande aktiviteten under en vecka. Samtliga 

informanter uppgav att de var mer aktiva under vardagar än helger och härledde det till 

skolrelaterade aktiviteter. Vid de tillfällen utanför skolan då informanterna var fysiskt aktiva, 

var tillsammans med vänner. 

 

“Sommaren och hösten så cyklar jag till skolan, tar ungefär 20 minuter, så 40 minuter per 

dag” (I:A) 

 

“ Asså, i skolan rör jag mig jättemycket… ... Man springer upp för trappor, ner och håller 

på.” (I:D) 

 

“De är så här när man är ute med kompisar och sånt. Typ som snöbollskrig när någon ska 

mula en då måste man springa som en idiot” (I:B) 

 

Uppfattning om effekterna av fysisk aktivitet 

Vid tillfrågan om effekterna av fysisk aktivitet svarade informanterna i största utsträckning 

om fysiologiska effekter. De talade bland annat om en förbättrad kondition och minskad risk 

för sjukdomar. Kunskapen informanterna hade om effekterna kom i första hand från skolan, 

främst via teoretiska idrottslektioner. Två av informanterna berättade att sociala medier samt 

internet också fungerat som informationskälla.  

 

“man får bättre hälsa, mer muskler, bättre kondition, man får mindre såhär sjukdomar, eh aa 

typ det” (I:E) 
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“Mycket av det är ju skolan…. hör ju mycket ute på sociala medier då är det mycket träning 

och exempel på vad man kan göra och sånt där. Så jag har fått lite av de sen mycket här i 

skolan också.” (I:D) 

 

Egen upplevelse av att vara fysiskt aktiv 

En av studiens frågeställningar rörde upplevelsen av att vara fysiskt aktiv. Till skillnad från de 

fysiologiska effekterna informanterna tidigare uppgav framkom ett mer psykologiskt 

perspektiv av effekterna vid fysisk aktivitet. Informanterna berättade bland annat att de fick 

ett förhöjt välmående, minskad stress samt bättre koncentrationsförmåga.  

 

“ibland vill jag typ inte gå ut och ta promenader, men då tvingar jag mig själv, och efter så 

mår man såhär typ bra” (I:C)  

 

“....jag tycker inte det är tråkigt det är bra ju att koppla bort sig från världen och gå på 

promenad.” (I:C) 

 

“...ta ett varv runt skolan och sen gå tillbaka för man blir ju mer koncentrerad när man tar 

får frisk luft så typ pedagogiska promenader och sånt skulle hjälpa skitmycket.” (I:D) 

 

Informanterna uppgav även att de tycker det är kul att röra på sig, uppfattar att vara aktiv som 

något bra och att fysisk aktivitet gör dem piggare och på bättre humör.  

 

“Man känner att man både bra fysiskt och psykiskt. Asså man blir också de hära humören, 

asså ens humör blir också mycket bättre man blir mer trevlig. Eller vad jag ser det så blir 

man mer trevlig, man blir mer glad mindre trött och så” (I:D)  

 

Förutsättningar för fysisk aktivitet 

Av materialet framkom att motivation och att aktiviteten uppfattas som rolig de främsta 

förutsättningarna för att fysisk aktivitet skulle genomföras. En aktivitet som personen tycker 

är rolig och uppskattar ökar sannolikheten att träning genomförs. En av informanterna 

berättade att social media gav motivation till träning. En av informanterna tyckte att skola 

borde möjliggöra en större variation av aktiviteter under idrotten. Informanterna lade även 

stor vikt till den sociala aspekten av fysisk aktivitet, om informanterna hade sällskap var 

chansen att utföra någon fysisk aktivtet större än om personen var själv.  
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“Det är till exempel om jag är ute på sociala medier så kan jag se någon tjej eller kille träna 

och då man bara: Fan nu vill jag också börja träna. Man får motivation av sånt” (I:D) 

 

“De är kul så länge man har en kompis och håller på och springer.” (I:B) 

 

“I så fall är det mer liksom hur man, asså lära sig roligare aktiviteter. Just nu är de fotboll, 

idrott och alla sådana där grejer man brukar. Det skulle varit kul om man kunde liksom få 

åka typ någonting roligare, eller vad man ska säga.” (I:B) 

Anledning till utebliven fysisk aktivitet 

Flera olika anledningar framkom om varför fysisk aktivitet inte blir av, där de främsta 

faktorerna var stress på grund av skola och motivationsbrist. Det framgick även att skola, jobb 

och socialliv prioriteras framför träning. Märkbart var att de kvinnliga informanterna nämnde 

stress över skola som främsta orsak medan de manliga informanterna antydde på 

motivationsbrist till fysisk aktivitet.  

 

“... helger men skolan sätter ju också skitmycket press på en såhär du har det här det här tills 

på till exempel måndag, och då väljer du att kanske inte träna för du har såhära stress, plugg 

att göra” (I:C) 

 

“Och så tänker man på det aa det tänker jag göra så göra man det en gång och sen bara fan 

jag orkar inte.” (I:A)  

 

“...jag vet inte jag tappade motivationen så jag slutade. Jag tyckte det var för jobbigt för jag 

hade inte den där motivationen.” (I:E) 

Rekommendationer 

Huvudkategori “Rekommendationer” behandlar upplevelsen och vetskapen om WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Kategorin återspeglar både 

förkunskap om rekommendationerna samt om informanterna upplever rekommendationerna 

som genomförbara och rimliga. Vid intervjutillfället fick informanterna först uppskatta hur de 

tror rekommendationerna lyder och fick sedan dessa presenterade av författarna.  

 

Uppskattning av hur rekommendationerna lyder 
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Samtliga informanter var medvetna om att det existerade rekommendationer för fysisk 

aktivitet men ingen av dem kunde säga hur de löd. Tre av informanterna gissade att man 

skulle vara fysiskt aktiv minst 20 till 30 minuter om dagen och två informanter trodde att man 

skulle vara aktiv en till två timmar dagligen. Ingen av informanterna sade något om 

muskelstärkande aktivitet eller intensitetsnivån på aktiviteten.  

 

“Asså typ men ska i alla fall försöka ta en promenad typ varje dag, kanske en två, en timme, 

en och en halv timme.” (I:C) 

 

Upplevelse av rekommendationer för fysisk aktivitet 

Efter att författarna presenterat WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar, tillfrågades informanterna hur de upplevde rekommendationerna. Svaren varierade 

inom gruppen då somliga upplevde rekommendationerna som rimliga och genomförbara, 

andra upplevde de som orimliga och att de skulle medföra stress att uppnå. 

 

“60 minuter varje dag? Det är faktiskt inte så mycket om man tänker efter, jag trodde 

verkligen de var mer” (I:A) 

 

“Det låter lite mycket.” (I:B) 

 

Rekommendationerna uppfattades som svåruppnåeliga då skola och socialliv redan upptar 

mycket tid. Att få in 60 minuter fysisk aktivitet dagligen skulle enligt vissa bara orsaka mer 

stress. En av informanterna ansåg rekommendationerna genomförbara då motivationen för 

fysisk aktivitet finns, och en annan lade vikt vid att rekommendationerna lättare kan uppnås 

bara man hittar en rolig aktivitet.  

 

“varje dag hinna med med sociallivet, skolan, arbetet och sen måsta gymma 60 minuter nej 

jag skulle inte klara det” (I:E) 

 

“Asså det kan låta mycket men om man verkligen känner sig motiverad till att göra det känns 

det inte så jättejobbigt.”(I:D) 

 

“Eller kanske någon gång om jag hittar något som är roligt, då kommer jag väl garanterat 

göra. Då kommer det säkert bli längre dem dagarna jag gör.”(I:B) 
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Rekommendationsanpassningar  

Fyra av de intervjuade kom med konkreta förslag på förändringar av rekommendationerna så 

de skulle bli genomförbara för dem. En person föreslog fysisk aktivitet fem dagar i veckan 

istället för sju, då personen inte vill vara uppbunden på helger. En annan informant ansåg tre 

till fem gånger fysisk aktivitet i veckan som lagom då personen lade vikt vid återhämtning 

efter träning, för att bibehålla motivation. 

 

“...gjorde de här pauserna att jag kunde återhämta mig snabbt, och då hade jag den här 

energin att träna mer och den här viljan att vilja träna.” (I:E) 

 

“Ja precis, typ så. Efter skolan eller skolan eller någonting. För på helgerna vill man göra 

lite vad man vill” (I:B) 

Diskussion 

Reslutatsammanfattning 

Utifrån studiens frågeställning rörande upplevelser av att vara fysisk aktiv framkom fem 

underkategorier. Underkategorierna som framkom var “när fysisk aktivitet genomförs”, 

“uppfattning om effekter av fysisk aktivitet”, “egen upplevelse av att vara fysiskt aktiv”, 

“förutsättningar för fysisk aktivitet” och “anledning till utebliven fysisk aktivitet”. 

Informanterna upplevde att vara fysiskt aktiv som något positivt och lyfte att fysisk aktivitet 

ofta utförs med vänner. Utförandet och kunskapen om fysisk aktivitet är starkt kopplat till 

skolan, till exempel var idrottslektionen den enda pulshöjande aktiviteten under en vecka för 

vissa. Motivationsbrist och stress var stora faktorer till att fysisk aktivitet uteblev.  

 

Frågeställningen angående upplevelsen av rekommendationer för fysisk aktivitet gav tre 

underkategorier, “uppskattning av hur rekommendationerna lyder”, “upplevelse av 

rekommendationer för fysisk aktivitet”, “rekommendationsanpassning”. 

Samtliga informanter hade hört talas om rekommendationer men inget visste hur de löd. 

Upplevelsen kring rekommendationerna varierade inom gruppen och vissa tyckte att 

rekommendationerna borde anpassas.  
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Resultatdiskussion 

 

Fysisk aktivitet 

Resultat kopplat till studiens frågeställning angående upplevelsen av fysisk aktivitet visade att 

deltagarna hade en positiv upplevelse av att vara fysiskt aktiv. Upplevelser som “bli lugnare”, 

“blir på bättre humör” och “tycker det är kul att röra på sig” framkom. Trots den positiva 

upplevelsen var informanterna inte fysiskt aktiva i den utsträckning som rekommenderas av 

WHO (6). Anledningar till att fysisk aktivitet uteblir varierar, där det mest förekommande 

orsakerna är skolrelaterad stress samt motivationsbrist. Det framkom att stress inte var 

heterogent, utan bara nämndes av de kvinnliga informanterna. Detta överensstämmer med 

statistik publicerat av Statistiska centralbyrån där de nämner att 62 % av kvinnorna i 

gymnasieskolor är stressade jämfört med 19 % av männen (26). Författarna drar slutsatsen att 

faktorer som stress och motivationsbrist väger tyngre än den positiva upplevelsen av att vara 

fysisk aktivitet vilket medför utebliven fysisk aktivitet.  

 

Informanterna uppgav sig vara mest fysiskt aktiva i samband med skola, genom transport till 

och från skola, aktiviteter under skoldagen samt idrottslektioner. För vissa av deltagarna var 

idrottslektionen den enda pulshöjande aktiviteten under en vecka, vilket författarna anser 

styrka vikten av gymnastik i skolan. Det framkom även av resultatet att vid de tillfällen 

informanterna är fysiskt aktiva utanför skola är det genom aktiviteter tillsammans med 

vänner.  I L. Jonsson et al studie stärks även vikten av socialt umgänge för att upprätthålla 

fysisk aktivitet (27). En annan aspekt som lyftes var att aktiviteten ska upplevas som rolig. En 

uppskattad aktivitet ökar sannolikheten att fysisk aktivitet utförs och upplevs då inte som 

jobbig. Tidigare forskning visar även att om en aktivitet upplevs som rolig ökar sannolikheten 

att den utförs (28). Informanterna beskrev sig ha tillräcklig kunskap om fysisk aktivitet, och 

att informationen i första hand kom från skolan och delvis från internet. I en studie av P. Best 

et al visade på att nivån av kunskap inte korrelerade med utförande av fysisk aktivitet (20), 

vilket överensstämmer med denna studies resultat då informanterna anser sig ha tillräcklig 

kunskap men ändå inte uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet. 

 

Rekommendationer för fysisk aktivitet  

Angående frågeställningen om rekommendationer för fysisk aktivitet, var det ingen av 

informanterna som var medveten om exakt formulering. Tre stycken informanter uppgav att 

man skulle vara fysiskt aktiv 20 - 30 minuter om dagen, medan de resterande angav ett värde 
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som är högre än rekommendationerna. Likt kunskapen om effekterna av fysisk aktivitet, kom 

vetskapen om rekommendationerna från skolan. Skolbaserad undervisning om fysisk aktivitet 

har en avgörande roll för framtida hälsobeteenden (29).  

 

Upplevelsen av rekommendationerna, efter att författarna presenterat dessa, varierade. Två 

personer ansåg rekommendationerna som rimliga och tre ansåg dessa var för mycket. En av 

informanterna som ansåg rekommendationerna rimliga tyckte det var bra att de omfattade 

både muskelstärkande och konditionsträning. De informanter som ansåg rekommendationerna 

vara för krävande, menade att skola och socialliv redan upptar mycket tid och ansåg att en 

timme träning varje dag skulle framkalla stress. Resultatet kan ha påverkats av sättet 

författarna presenterade rekommendationerna. Författarna borde varit tydligare med att de 

rekommenderade 60 minuterna kan vara uppdelade under en hel dag (6), och inte bara ett 

tillfälle per dag, vilket svaren tyder på.  

 

De informanter som tyckte att 60 minuter fysisk aktivitet om dagen var svårgenomförbart 

föreslog att anpassa rekommendationerna till tre till fem tillfällen i veckan. En av 

informanterna ansåg dessa ändringar viktiga då personen poängterade vikten av vila mellan 

träningstillfällen. De anpassningar som framkom påminner mycket om rekommendationerna 

om fysisk aktivitet som råder för personer mellan 18 och 64 år gamla (6). Detta resultat 

väcker tankar om att rekommendationerna för barn och ungdomar är för breda idag, då de 

inkluderar barn och ungdomar mellan 5 - 17 år gamla. Författarna undrar om 

rekommendationerna bör delas upp i fler ålderskategorier.  

Metoddiskussion 

Genom valet av semistrukturerade intervjuer med en induktiv kvalitativ innehållsanalys 

möjliggjorde att studiens frågor om upplevelser av att vara fysisk aktiv och 

rekommendationer för fysisk aktivitet besvaras. Intervjuguiden följdes (bilaga 2) vid samtliga 

intervjuer för att säkerställa att studiens frågeställningar skulle besvaras. Huvudansvaret vid 

intervjun alternerande mellan de båda författarna, med båda författare närvarande. Författarna 

anser att det skulle varit bättre med samma intervjuare under samtliga tillfällen för bättre 

standardisering, men utförde varannan intervju för både eftersökte erfarenhet av att intervjua. 

Trots detta fanns väldigt få skillnader mellan intervjuerna, vilket tyder på att resultatet inte 

påverkades av vem som utförde intervjun. Istället följde svaren i samtliga intervjuer tydligt 
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frågorna i intervjuguiden, vilket stärker intervjuguidens utformning. Samtliga fem 

intervjuer genomfördes i samma miljö vilket ökar standardiseringen. 

 

I efterhand har författarna sett brister i genomförandet av intervjuerna. Mer utrymme för 

betänketid borde möjliggjorts då författarna lite för snabbt ställde följdfrågor. Vid analys av 

texterna har svar hittats där författarna borde begärt utveckling och fördjupning av påståendet. 

Författarna anser sig ha följt intervjuguiden för strikt och borde utnyttjat den valda 

studiedesignen, semistrukturerade intervjuer, på ett bättre sätt och på så vis fått informanterna 

att fördjupa sina svar. 

 

Data analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (23,25). Efter 

att materialet lästs noggrant och många gånger, tolkades det först enskilt och sedan i samråd 

mellan båda författare. Båda författare hade tolkat materialet på liknande sätt, vilket ökar 

trovärdigheten av tolkningen. Författarna analyserade datamaterialet med en induktiv ansats 

och försökte lämna tidigare erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar åt sidan för att 

minska konfirmationsbias. Detta upplevdes av författarna som svårare än förväntat, och kan 

ha påverkat resultatet av studien, genom att möjligen färga koder eller underkategorier. En 

styrka med metoden är att inte enbart det manifesta innehållet tolkas, utan även latent innehåll 

tas i beaktande. Tolkning av latent innehåll medför att den underliggande meningen av texten 

kan komma fram. Författarna ser samtidigt att tolkning av latent innehåll kan innebära en 

svaghet då man inte kan vara helt säkert på att tolkningen är korrekt. Triangulering med 

handledare stärker däremot att materialet tolkats på ett korrekt sätt. 

 

Urvalet av deltagare skedde via ett bekvämlighetsurval, vilket möjliggjorde att informanterna 

snabbt kunde rekryteras till studien. Valet av bekvämlighetsurval kan ha begränsat bredden av 

deltagarnas aktivitetsnivå. Med en större bredd i aktivitetsnivå menas att ha informanter som 

nästan uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet samt några som nästan inte alls är 

fysiskt aktiva. För att få en bättre överförbarhet anser författarna att intervju borde utförts på 

elever från olika skolor samt att fler intervjuer skulle genomförts. Då enbart en skola hörde av 

sig, utfördes samtliga intervjuer där med elever från två olika inriktningar. Könsfördelningen i 

studien var jämnt fördelad med två manliga och tre kvinnliga studerande och samtliga elever 

uppnådde inte WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och ungdomar.  
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Det är första gången författarna utför denna typ av arbete, vilket kan påverka kvaliteten av 

studien.  

Etiska överväganden 

Då studien presenterades inför hela klasser, kunde de elever som inte var med i studien, se 

vilka som anmälde sig. Detta medförde att en viss grad av anonymitet vid deltagande 

försvann. För att säkerställa utlovad anonymitet hos deltagarna kodades intervjuerna så det ej 

går att härleda till vilken informant som sagt vad.   

 

För att säkerställa att etiska riktlinjer följs, har studiens informationsbrev, som även innehåller 

samtycke för deltagande, baserats på etikprövningsmyndighetens mall “Stödmall 

forskningspersonsinformation”. (30) Studiens informationsmall är något modifierad för att 

passa ändamålet bättre, till exempel togs samtycke till att provsvar sparas i biobank bort då 

denna studie inte innehåller några prover.  

 

Klinisk och samhällsenlig nytta av studien. 

Resultatet av studien visade att informanterna lade stor vikt vid den sociala aspekten av fysisk 

aktivitet och att aktivitet ska uppfattas som kul. Där av kan resultatet appliceras klinisk som 

fysioterapeut vid utformning av träningsprogram genom att till exempel erbjuda gruppträning. 

Som fysioterapeut kan man stötta ungdomar att hitta den aktivitet de tycker är rolig för att 

främja en aktiv livsstil. 

 

Av resultatet framkom även att skolan var det största forumet för fysisk aktivitet samt den 

viktigaste kunskapskällan för fysisk aktivitet. Detta kan vara av nytta för fortsatt utveckling 

av undervisning och uppmuntran till fysisk aktivitet i skolan.  

 

Konklusion 

 

Att vara fysiskt aktiv upplevde samtliga informanter som något positivt. Samtidigt var ingen 

av informanterna fysiskt aktivt i den grad som rekommenderas av WHO. Denna ambivalens 

mellan upplevelsen och utebliven aktivitet anser författarna vara intressant och något som 

skulle behövas forskning vidare på, då författarna inte hittat tidigare forskning kring detta.  
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Studien lyfter även fram vikten skolan har i relation till ungdomars fysiska aktivitet. Dels 

genom utförande av fysiska aktivitet och dels som främsta informationskälla kring fysisk 

aktivitet. 

 

Undersökningsgruppen bestod av enbart fem informanter vilket gör resultatet svårt att 

överföra på hela populationen. Vidare forskning behövs inom ämnet.  
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Bilaga 1  

 

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Projektet är ett kandidatarbete för två studerande, John Mattsson och Karl Stoltz, på 

fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi vill med denna studie utforska 

gymnasieelevers upplevelse av gällande rekommendationer för fysisk aktivitet samt 

upplevelsen av att vara fysiskt aktiv.  

Vi tillfrågar gymnasiestuderande som är under 18 år gamla. Kontakt med deltagare 

fås via idrottslärare på lärosätet.  

Hur går studien till? 

Studien omfattar individuella intervjuer med deltagarna vid ett tillfälle. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 10-15 minuter. Ingen intervention kommer att ske.   

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Inga följder eller risker finns vid deltagande i studien. Medverkan i studien kan när 

som helst avbrytas av deltagaren utan följder. Orsak till avbrutet deltagande behöver 

ej uppges.  

Vad händer med mina uppgifter? 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Endast författarna samt 

handledare kommer ha tillgång till materialet.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

 

Resultat av studien kommer att finnas tillgänglig via www.diva-portal.org. 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår 

Deltagandet är frivilligt 
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Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 

och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se 

nedan). 

Ansvariga för studien 

John Mattsson: +3584573425576 

Karl Stoltz: (+46) 0793371818 

Mailadress: Mattsson.stoltz@gmail.com 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien  

 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
 

Huvudfrågor är fetmarkerade, eventuella hjälpfrågor finns under huvudfrågorna. 

 

För att skapa bra stämning utförs en uppvärmningsfråga. 

 

Vad brukar du göra på fritiden 

● Hur gammal är du? 

● Vilken årskurs går du? 

● Någon träning?  

● Hur ofta? 

● Om inte träning: Andra hobbys? 

 

Hur mycket rör du dig ungefär på en vecka?  

● Hur många timmar? 

 

Vad vet du om rekommendationer för fysisk aktivitet? 

● Hur har du fått reda på dessa?  

● Hur tror du de råder?  

 

(Vi presenterar WHOS rekommendationer) 

Hur upplever du dessa? 

● Känns det rimligt? 

● Vad skulle vara rimligt för dig? 

 

Kan du beskriva en vecka då du skulle se dig genomföra detta? 

 

Hur upplever du det att vara fysiskt aktiv? 

● Hur får det dig att känna? 

● Hur känner du under/efter aktiviteten? 

● Trivs du bäst med det i eller utanför skolan? 


