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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Under de senaste åren har befolkningen blivit alltmer stillasittande. Studier 

påvisar att majoriteten av ungdomar sitter stilla för mycket och rör sig för lite. Stillasittande 

med minskad fysisk aktivitet (FA) i vardagen har bidragit till en sämre hälsa och 

välbefinnande.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka stillasittande och möjligheter till ökad fysisk 

aktivitet utifrån gymnasieungdomars perspektiv.  

Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes som metod för 

insamling av data. Gymnasieungdomarna som deltar i studien utgörs av sammanlagt sex 

gymnasieungdomar som läser teoretiska program, varav en tjej och resterade killar. Två 

kommunala gymnasieskolor valdes i en medelstor stad i Sverige. Intervjumaterialet 

analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Studiens resultat visar att gymnasieungdomarna har en stillasittande vardag där 

påverkan från omgivningen avgör mängden stillasittande. För att motiveras till mer fysisk 

aktivitet och minskat stillasittande behövs en inre drivkraft, möjligheter till att röra på sig 

och att det anses lustfyllt.  

Slutsats: Omgivningen har en påverkan gällande att motivera gymnasieungdomar till 

minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet. Motivation till mer fysisk aktivitet kommer 

ifrån viljan att förbättra sin hälsa, att fysiskt ansträngande fritidsaktiviteter anses lustfyllda 

eller genom en yttre påverkan. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Kvalitativa intervjuer, Motivation, Omgivning, Stillasittande, 

Ungdomar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: In recent years, the population has become increasingly sedentary. Studies 

show that the majority of young people have a sedentary lifestyle and move too little. A 

sedentary behavior with little PA in everyday life has contributed to a worse health and well-

being.  

Aim: The purpose of the study is to investigate sedentary and opportunities for increased 

physical activity based on secondary school student’s perspectives. 

Method: The study uses a qualitative method with semi structured interviews as a method 

of data collection. The participants in the study consist of a total of six adolescents in 

secondary school, of which one girl and remaining boys. Two municipal upper secondary 

schools were chosen in a medium-sized city in Sweden. The analysis consists of a qualitative 

content analysis. 

Results: The results of the study show that secondary school student’s have a sedentary 

everyday life where environmental impact determines the amount of sedentary. To be 

motivated for more physical activity and reduced sedimentary sessions, an internal driving 

force, ability to move and fun is needed. 

Conclusion: The environment has an impact on motivating upper secondary school 

students to reduce sedentary and increased physical activity. Motivation for more physical 

activity comes from the desire to improve their health, that physically stressful leisure is fun 

or through an external influence. 

 

Keywords: Adolescents, Motivation, Physical activity, Qualitative interviews, Sedentary, 

Setting  
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1 INTRODUKTION 

Under de senaste åren har befolkningen blivit alltmer stillasittande. Studier påvisar att 

majoriteten av ungdomar sitter stilla för mycket och rör sig för lite. Stillasittande med 

minskad fysisk aktivitet (FA) i vardagen har bidragit till en sämre hälsa och välbefinnande. 

Stillasittande klassas som en riskfaktor för ohälsa där fysisk aktivitet kan anses som en 

friskfaktor för en god hälsa och ett sätt att stärka människors fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande. Fysisk aktivitet kan bidra till många hälsovinster och ny forskning visar bland 

annat att människors koncentrationsförmåga, kreativitet och minne förbättras 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Enligt rekommendationer bör fysisk aktivitet uppgå till minst 

30 minuter dagligen. Barn och unga bör uppnå minst 60 minuter måttlig eller intensiv fysisk 

aktivitet varje dag. Bland Europas befolkning uppnår endast en tredjedel den 

rekommenderade aktivitetsnivån utifrån skattningar från World Health Organization (World 

Health Organization, 2010). Hälften av den nordiska befolkningen når upp till den 

rekommenderade nivån enligt uppskattningar från Nordiska ministerrådet (Nordiska 

ministerrådet 2014). 

Motivet till detta ämne uppkom genom ett genuint intresse för hälsa kopplat till stillasittande 

eller fysisk inaktivitet och en minskad fysisk aktivitet i samhället. I och med digitaliseringen 

och att stillasittande har blivit ett aktuellt ämne som figurerar i medier och olika studier så 

har det väckt ett ännu större intresse hos författaren. Allt fler ideella organisationer och 

mötesplatser samt initiativ för att främja hälsa har startats upp för att motivera till mer 

rörelse för ungdomar. Särskilt uppseendeväckande har strategin Sätt Östergötland i Rörelse 

varit, som har ett sikte på ett aktivare Östergötland 2020 samt den ideella organisationen 

Generation Pep som arbetar för att ”sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och 

ungdomars hälsa”. Mot ovanstående bakgrund avser denna studie bidra till mer kunskap om 

ungdomars egna tankar om sitt stillasittande och vad som kan möjliggöra för mer fysisk 

aktivitet hos ungdomar ur en hälsosynpunkt.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Stillasittande och fysisk aktivitet  

2.1.1 Minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet  

Stillasittande och fysisk aktivitet är två viktiga bestämningsfaktorer för hälsa som berör alla 

individer - i alla åldersgrupper inom alla länder. Forskning idag visar på att människan blir 

alltmer stillasittande. För att få ett hållbart samhälle med god hälsa är det av betydelse att 

samhället uppmanar till mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande i vardagen 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). En förnyad folkhälsopolitik och omformulering med 

folkhälsopolitikens målområden lämnades in av regeringen till riksdagen år 2008 med syfte 

att förbättra folkhälsan i landet. Fysisk aktivitet är Målområde 9 och en angelägen målgrupp 

för folkhälsoarbetet är unga där 115 miljoner kronor avsattes år 2008, 2009 samt 2010 för att 

bland annat främja den fysiska aktiviteten (Prop. 2007/08:110).  

2.1.2 Människans rörelsemönster i vardagen 

Stillasittande och fysisk aktivitet är två komponenter som kan kopplas till människans 

rörelsemönster, det ena utesluter inte det andra. Redan i det svenska bondesamhället för 

hundratalet år sedan fanns ett stort behov av att röra på sig för att samla in föda och undvika 

att bli överfallen av djur eller andra människor. Stillasittande eller fysisk inaktivitet och fysisk 

aktivitet i form av motion och idrott är två separata beteenden med olika betydelse när det 

gäller utfall för hälsa och sjukdom. Fysisk aktivitet innebär förekomst av 

muskelkontraktioner medan stillasittande innefattar muskulär inaktivitet och frånvaro av 

muskelkontraktioner. Regelbunden fysisk aktivitet bedöms vara ett friskbeteende medan 

långvarigt stillasittande bedöms vara ett riskbeteende. Det stillasittande beteendet har blivit 

alltför omfattande hos majoriteten av världens befolkning. Allt stillasittande behöver inte 

bedömas negativt i och med att kroppen behöver vila och återhämtning. Det blir däremot 

negativt när människan blir stillasittande under stora delar av dagen, vilket innebär långa 

och oavbrutna perioder av stillasittande (Ekblom Bak, 2013). 

Människans rörelsemönster kan delas upp i tre delar: 

• Stillasittande (fysisk inaktivitet) - som innebär muskulär inaktivitet i kroppens större 

muskelgrupper och aktiviteter i liggande eller sittande form. 

• Lågintensiv fysisk aktivitet - som innebär vardagssysslor i hemmet, på jobbet eller på 

fritiden. 

• Medel-högintensiv fysisk aktivitet - som innebär avsiktlig träning eller motion 

(Ekblom Bak, 2013). 
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2.2 Folkhälsa kopplat till stillasittande och fysisk aktivitet 

2.2.1 Sjukdomar och hälsoutfall kopplat till fysisk inaktivitet  

Enligt Folkhälsomyndighetens (2012) granskning av artiklar går det att påvisa ett samband 

mellan stillasittande beteenden inom befolkningen och olika hälsoutfall som dödlighet, risk 

för cancer i livmoderslemhinnan och för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd verkar 

även finnas för samband mellan stillasittande och diabetes typ 2. Långvarigt tv-tittande 

verkar skapa större hälsorisker för kvinnor än för män (Folkhälsomyndigheten, 2012). World 

Health Organization (2010) menar att fysisk inaktivitet har blivit den fjärde ledande 

riskfaktorn för global dödlighet på sex procent. Övervikt och fetma orsakar fem procent av 

den globala dödligheten. I många länder stiger den fysiska inaktiviteten vilket ger omfattande 

konsekvenser på prevalensen av icke-överförbara sjukdomar samt den allmänna hälsan runt 

om i världen. Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig vara en skyddsfaktor för att inte 

drabbas av diabetes, kranskärlssjukdom och stroke, bröstcancer, depression, 

koloncancer/tarmcancer och högt blodtryck. För energibalans och viktkontroll är fysisk 

aktivitet en avgörande faktor (World Health Organization, 2010).  

I det moderna samhället är stillasittande beteenden som bilåkande, tv-tittande och 

skrivbordsjobb vanliga inslag. Det finns forskning som visar på att den moderna människan 

uppnår en timmes hälsofrämjande fysisk aktivitet per dag. Resterande vakentid spenderas 

stillasittande (Folkhälsomyndigheten, 2012). Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017 

framkom övervikt och fetma som växande folkhälsoproblem som drabbar ungefär hälften av 

befolkningen i åldern 16–84 år. Under det senaste decenniet har andelen individer som är 

fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag varit oförändrad medan andelen med stillasittande 

fritid ökar. I nuläget är det 63 procent i gymnasial ålder som är fysiskt aktiva minst 30 

minuter per dag (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

2.2.2 Hälsofrämjande rekommendationer för fysisk aktivitet   

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet fick i uppdrag att ge rekommendationer för fysisk aktivitet 

där svenska Läkarsällskapets nämnd antog en rekommendation i september år 2000. Enligt 

denna rekommendation bör alla individer uppnå sammanlagt 30 minuter fysisk aktivitet 

under dagen och helst varje dag. En rask promenad eller en måttlig intensitet bör vara ett 

dagligt inslag. Utökning av dessa 30 minuter kan erhålla ytterligare hälsoeffekter. Risken att 

dö av hjärt- och kärlsjukdom är hälften så stor som för stillasittande jämnåriga. 

Rekommendationen bygger på ett dos-respons förhållande mellan fysisk aktivitet och 

hälsoeffekter. Dessa samband grundar sig på epidemiologiska studier med tusentals individer 

inkluderade. Det kan dock vara en svaghet i vetenskapliga sammanhang att den fysiska 

aktiviteten är självvald (Jansson & Anderssen, 2008). 

Sverige är anslutet till Nordiska ministerrådet (2014) och följer de nordiska 

näringsrekommendationerna för fysisk aktivitet. Barn och unga bör uppnå minst 60 minuter 

måttlig eller intensiv fysisk aktivitet varje dag. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås vid mer 

än 60 minuter. Rekommendationerna innebär även reducering av stillasittande beteende. 
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Tre gånger i veckan bör aktiviteterna vara kraftigt intensiva som kan förstärka ben och 

muskler. För att ge muskelstyrka, kondition, koordination, rörlighet, kortare reaktionstid och 

snabbhet bör de fysiska aktiviteterna vara varierade. Förskolan, skolan och 

idrottsanläggningar är arenor som ger barn och unga möjligheter för träning och aktivitet 

(Nordiska ministerrådet 2014). World Health Organization (2010) rekommenderar också 60 

minuter måttlig till intensiv fysisk aktivitet dagligen för barn och ungdomar i åldern 5–17 år. 

De menar vidare att fysisk aktivitet i denna målgrupp innebär sport, spel, lek, transport, 

fysisk utbildning, planerad övning eller rekreation genom skol- familje- eller 

samhällsaktiviteter (World Health Organization, 2010).  

2.2.3 Betydelsen av fysisk aktivitet för en god hälsa  

Berg (2008) beskriver betydelsen av en omgivning som skapar förutsättningar för fysisk 

aktivitet. Författaren menar vidare att motoriserade transporter till och från skola har 

orsakat en minskad fysisk aktivitet i samhället (Berg, 2008). Folkhälsomyndighetens (2018) 

definition av fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som resulterar i ökad 

energiförbrukning och sammandragningar i skelettmuskulaturen. Folkhälsomyndigheten 

(2016) menar att biologiska och fysiologiska system i kroppen påverkas av fysisk aktivitet. 

Det finns ett starkt samband mellan flertalet hälsoeffekter och den fysiska aktivitetsnivån. 

Den som rör på sig mindre än två timmar per vecka på sin fritid har 1,5 gånger relativt ökad 

risk att dö i förtid. En bättre livskvalitet kan uppnås genom att människor når upp till den 

rekommenderade aktivitetsnivån (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

2.3 Ungdomars stillasittande  

2.3.1 Förekomst av stillasittande beteenden  

Ungdomsstyrelsen definierar ungdomar som en heterogen grupp i åldersgruppen 13–25 år 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). Enligt Nascente et al. (2016) är ungdomen en viktig fas i livet för 

att förvärva levnadsvanor som fysisk aktivitet i framtiden. Ungdomen räknas som ett 

övergångsstadium mellan barndom och vuxenlivet. I och med att prevalensen för en 

stillasittande livsstil oftast är hög finns behovet av mer studier för att undersöka fenomenet 

närmare och uppmuntra till positiva förändringar och mer fysisk aktivitet. Studien av 

Nascente et al (2016) mätte stillasittande livsstil genom tillämpning av det internationella 

fysiska aktivitetsformuläret. Slutsatsen blev att studerande ungdomar hade en hög förekomst 

av stillasittande livsstil, både i privata och offentliga skolor, och att tjejer var mer 

stillasittande än killar (Nascente et al., 2016). 

Marshall et al. (2006) har utfört en systematisk granskning av nittiotal publicerade studier i 

engelskspråkiga tidskrifter mellan år 1949–2004 och menar att ungdomars stillasittande har 

effekter på deras hälsa. Det skapar ett behov av att bättre förstå ungdomars stillasittande 

beteende genom att fastställa nivåer av stillasittande, uppskatta mängden stillasittande samt 

bedöma åldersrelaterade och sekulära trender för högre prevalenta beteenden. Det har visat 
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sig i studier att de flesta ungdomar spenderar 2–2,5 timmar framför en tv-apparat varje dag. 

Ungdomar som har tillgång till datorer och datorspel spenderar ytterligare 30 till 45 minuter 

framför denna teknik. Det framkom även att beteendemässiga preferenser är könsspecifika 

då killar i högre utsträckning är användare av både tv och datorspel. Författarna menar 

vidare att det behövs ytterligare studier för att undersöka effekterna av den totala 

stillasittande tiden som resulterar i minskad fysisk aktivitet (Marshall et al., 2006). 

Nyberg & Ekblom (2013) beskriver tre huvudsakliga arenor för barn och ungdomar där 

stillasittande äger rum: i skolan, via transport eller på fritiden. Aktiviteter som bedrivs under 

en dag är exempelvis skolarbete, motoriserad transport som bil eller buss och skärmtid. 

Författarna ger förslag på strategier i skolan som att under lektionstid införa aktiva 

rörelsepauser, anpassa fritidsaktiviteter och raster för att bidra till ökad fysisk aktivitet samt 

försöka nå de mest inaktiva barnen (Nyberg & Ekblom, 2013). 

Enligt Stierlin et al. (2015) behövs kunskap om determinanter för stillasittande beteende hos 

ungdomar för att i framtiden minska det ohälsosamma stillasittande beteendet. Utifrån en 

systematisk litteraturundersökning med de flesta studier i Europa, USA och Australien 

uppkom att stillasittande tenderar att öka med åldern. Därmed bör interventioner påbörjas 

redan vid småbarnsålder. Slutsatsen i studien visar en fastställd korrelation mellan skärmtid 

och viktstatus. Forskarna menar att behovet finns av mer longitudinell forskning och väl 

utformad randomiserad kontrollerade studier (Stierlin et al., 2015). 

2.3.2 Stillasittande aktiviteter 

Nelson et al. (2006) menar att ungdomar spenderar mer tid på skärmbaserade aktiviteter 

som till exempel tv-tittande, tv-spel eller framför datorskärmen. Det behövs hälsofrämjande 

åtgärder som förändrar ungdomars beteendemönster. För att främja en hållbar hälsa och 

aktiv livsstil bland ungdomar och unga vuxna är det väsentligt att utveckla effektiva strategier 

(Nelson et al., 2006). Våldsamt eller aggressivt beteende, sexuella aktiviteter, användning av 

substanser, dålig kroppsbild, fetma och sämre skolprestationer är möjliga negativa effekter 

av tv-tittande. Rekommendationer uppkom redan år 2001 med syftet att reducera på 

skärmtiden för barn och ungdomar. Det finns potentiella fördelar med några tv-program som 

kan främja det sociala beteendet såsom uppförande och samarbete. Däremot kan aktiviteter 

som att läsa, umgås med vänner eller att träna förskjutas på grund av tid som spenderas med 

olika medier (American Academy of Pediatrics, 2001). 

Enligt Torsheim et al. (2010) finns det en påtaglig koppling mellan stillasittande 

skärmbaserade aktiviteter och fysiska hälsobesvär. Den växande kopplingen mellan olika 

typer av skärmbaserade aktiviteter och fysiska hälsobesvär har däremot inte granskats 

grundligt. I en studie med 31 022 ungdomar från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island 

och Grönland blev slutsatsen att tiden som spenderas på skärmbaserad aktivitet är en 

bidragande faktor till fysiska klagomål som ryggvärk och huvudvärk bland ungdomar 

(Torsheim et al., 2010).  

Rey-Lopez et al. (2010) visar i sin studie att killar spenderar mer tid på tv-tittande 

(ungdomar äldre än 15år) och med dator- och konsolspel tillskillnad från tjejer som 



6 

spenderar mer tid åt att nätsurfa. Alla stillasittande beteenden rapporterades av ungdomarna 

tidsmässigt mer frekvent under helgerna än på vardagar. Slutsatsen blev att ungdomar i 

Europa överskrider media-rekommendationerna som innebär mer än två timmar per dag, 

särskilt under helgdagar. Tv-konsumtionen kan minskas vid frånvaro av tv-apparater i 

tonåringarnas sovrum. Det behövs ytterligare studier för att bekräfta resultatet (Rey-Lopez et 

al., 2010). Norman (2012) menar att sociala medier har förändrat samhället då 

kommunikation sker över sociala medieverktyg som Facebook, YouTube och Twitter. 

Individer och grupper kan skapa konversationer över hela världen med en låg kostnad. Det 

som skiljer sociala medier från radio, tv och tidigare webbplatser är möjligheten till att dela, 

kommentera och bidra med befintligt innehåll. Det är ett medel för att nå människor oavsett 

vart de befinner sig i realtid, vilket innebär att människor inte behöver vara fysiskt aktiva för 

att träffa vänner (Norman, 2012). 

2.4 Teoretisk referensram  

Nedan presenteras den teoretiska referensramen med Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell samt begreppet självtillit som är en del av den social kognitiva 

teorin. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell har valts på grund av att omgivningen 

direkt eller indirekt har en påverkan på individens utveckling och att det sker ett samspel 

mellan individen och omgivningen, som utövar inflytande till stillasittande beteenden. 

Självtillit ansågs relevant gällande individens tilltro till sin egen förmåga för att kunna 

förändra ett hälsobeteende, som att öka den fysiska aktiviteten.   

2.4.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell beskriver interaktionen mellan 

människans medfödda egenskaper och den omgivande miljön som har inverkan på en 

persons utveckling. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell bygger på individen som 

ett aktivt subjekt som samspelar med sin omgivning. Ålder, klass, kön, etnicitet och bakgrund 

har inverkan på interaktionen mellan människan och sin omgivning. Han beskriver 

begreppet ”setting” som en plats där människor kan interagera som till exempel skolan, 

fritidsgården och så vidare. Modellen visar på individen i centrum och runtom är olika 

miljöer presenterade utifrån nivåer som individen kommer i kontakt med och utvecklas 

inom. Han kallar dessa nivåer för mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem. 

Modellen består av cirklar.  

Bronfenbrenner (1979) menar att den första nivån, mikrosystemet, innebär den setting som 

individen är delaktig inom genom direkt kontakt och kan bestå av klassrummet i skolan eller 

hemmiljön. Mikrosystemet innebär interaktioner mellan individen och dess närmiljö.  

Den andra nivån, mesosystemet, innebär att utforska bortom den enstaka relationen på en 

viss setting. Mesosystemet utgörs av sammankopplingar mellan mikrosystemen. 

Undervisningen samt relationen mellan hemmet och skolan har inverkan på individens 
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utveckling. Mesosystemet definieras som en uppsättning samband mellan två eller flera 

settings, där den utvecklande personen blir en aktiv deltagare.  

Den tredje nivån, exosystemet, innebär att en persons utveckling påverkas djupt av händelser 

där personen inte är närvarande eller involverad. Händelser utanför individens närmiljöer 

påverkar individens möjligheter i samhället och närmiljöernas utformning. Bronfenbrenner 

menar vidare att småbarns utveckling påverkas till exempel av föräldrarnas anställning. 

Exosystemet definieras som en eller flera settings som inte involverar den utvecklande 

personen som en aktiv deltagare, där händelser inträffar som påverkar eller påverkas av, vad 

som händer i settings. 

Den fjärde nivån, makrosystemet, innebär vilka samhälleliga omständigheter som råder och 

har en inverkan på individen. Makrosystemet refereras till strukturen inom en given kultur 

eller subkultur i form och innehåll av dess beståndsdelar mikro-, meso- och exosystem. 

Kulturer och subkulturer kan förväntas skilja sig från varandra men är relativt homogena när 

det gäller stadier i livet, innehåll och organisation av aktiviteter, roller och relationer som 

finns inom varje typ av settings. Med hänsyn till de tre tidigare nivåer av den ekologiska 

miljön och en given kultur eller subkultur manifesteras form och innehåll i makrosystemet 

(Bronfenbrenner, 1979). 

Bronfenbrenners modell av den ekologiska strukturen visar att samhällen ser olika ut. Varje 

samhälle har sin egen plan för organisationen av varje setting. Vid samhällsförändringar kan 

planen förändras vilket skapar förändringar i beteenden och utvecklingen (Bronfenbrenner, 

1979). Bronfenbrenners modell kan betraktas som en bakomliggande modell till modellen för 

Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991).  

2.4.2 Självtillit  

Bandura (2001) menar att personliga faktorer, miljöfaktorer och mänskliga beteenden har 

inflytande på varandra genom en pågående dynamisk process. Individen lär sig av andras 

beteenden genom observation och imitation, den sociala inlärningsteorin. Bandura lade till 

självtillit i den sociala inlärningsteorin och döpte teorin till social kognitiv teori (SKT). 

Självtillit eller self-efficacy innebär att individen behöver ha tilltro till sin egen förmåga för 

att kunna utöva kontroll över hälsobeteenden och agera trots hinder och utmaningar. 

Självtilliten är kopplad till ett speciellt hälsobeteende, som i detta fall innebär att öka den 

fysiska aktiviteten bland gymnasieungdomar. Självtillit till att öka den fysiska aktiviteten 

påverkas av: 

• Tidigare erfarenheter av förmågan att lyckas förändra ett beteende som att bli mer 

fysiskt aktiv. 

• Övertygelse utifrån andras förmågor att öka den fysiska aktiviteten. 

• Verbal övertalning angående att personen i fråga kan bli mer fysisk aktiv. 
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• Fysiologiska och emotionella tillstånd som kan påverka självtilliten i och med att 

sjukdomar kan minska sannolikheten för kapaciteten att utföra en viss uppgift 

(Bandura, 2001).  

Alla dessa faktorer kan potentiellt påverka till en beteendeförändring hos gymnasieungdomar 

som innebär ökad fysisk aktivitet under dagen. Motivationen till minskat stillasittande och 

mer fysisk aktivitet hänger samman med upplevelsen och tron på den egna förmågan, 

självtilliten, att förändra ett hälsobeteende.   

2.5 Problemformulering 

De senaste åren har bidragit med samhällsförändringar som utvecklat ett mer frekvent 

stillasittande beteende bland befolkningen. Dagens ungdomar har tidigt i livet kommit i 

kontakt med skärmbaserade aktiviteter som tv, datorer, ipads och iphones. Dessa 

skärmbaserade aktiviteter har skapat ett mer frekvent stillasittande och ersatt fysiska 

aktiviteter i skolan och på fritiden. 

För att unga ska uppnå en god och hållbar hälsa så bör det långvariga stillasittandet undvikas 

och istället skapa mer rörelse som ett dagligt inslag samt att utveckla en lust för att vara 

fysiskt aktiv. Detta är en samhällsutmaning som behöver uppmärksammas och studeras 

närmare. I nuläget finns det forskning som visar just på utbredningen av en stillasittande 

livsstil i Sverige och detta motiverar till att göra en kvalitativ studie. Denna kunskap skapar 

ett intresse för att vidare undersöka vad som kännetecknar stillasittande hos 

gymnasieungdomar med en fördjupning för att skapa förståelse kring ungdomarnas egna 

tankar och upplevelser av sitt stillasittande.  

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka stillasittande och möjligheter till ökad fysisk aktivitet 

utifrån gymnasieungdomars perspektiv.  
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ metod valdes för att kunna besvara studiens syfte gällande gymnasieungdomars 

stillasittande och möjligheter till att vara mer fysiskt aktiva. I en kvalitativ metod studeras 

människors erfarenheter och upplevelser där forskaren tolkar innebörden av människors 

handlingar för att finna mönster och skapa förståelse (Bryman, 2011).   

För att besvara syftet i denna studie föll valet på kvalitativa intervjuer, som Bryman (2011) 

menar är den vanligaste metoden vid insamling av data inom kvalitativ forskning. Vid 

kvalitativa intervjuer finns möjligheter för flexibilitet (Bryman, 2011). Deltagarnas egna 

tankar och upplevelser kring stillasittande och möjligheter till ökad fysisk aktivitet kan 

besvaras genom kvalitativa intervjuer. Deltagarnas tolkning och förståelse av sin sociala 

verklighet är således av betydelse, vilket motiverar till val av kvalitativa intervjuer i denna 

studie.  

4.2 Urval 

Ett målstyrt urval valdes i denna studie, vilket enligt Bryman (2011) innebär att specifika 

kriterier som överensstämmer med syfte och frågeställningar avgör val av intervjupersoner. 

Kriterierna i urvalet var att intervjupersonerna skulle bestå av gymnasieungdomar av båda 

könen från olika klasser, från ett yrkesprogram och från ett högskoleförberedande program, 

för att få en variation på deltagare.  

För att rekrytera gymnasieungdomar till studien kontaktades ett antal gymnasieskolor. 

Kommunala gymnasieskolor valdes, där författaren sökte på kommunens hemsida och fick 

fram en lista på alla kommunala gymnasieskolor. Därefter skickades mail ut till fyra centrala 

gymnasieskolor ifrån listan om en förfrågan att få utföra undersökningen bland 

gymnasieungdomarna. I mailet bifogades ett missivbrev med studiens syfte och information 

om konfidentialitet och etiska principer (Bilaga A). I och med att mailen inte besvarades 

kontaktades rektorerna på vardera gymnasieskolan genom ett telefonsamtal. Två rektorer på 

två olika gymnasieskolor, med cirka 800 respektive 1200 gymnasieelever, gav sitt 

godkännande för genomförande av intervjuundersökningen. Resterande kommunikation 

fortgick mellan en idrottslärare på vardera gymnasieskolan och författaren själv via mail och 

telefonsamtal. Idrottsläraren lade ut en förfrågan bland eleverna om intresse för deltagande i 

intervjuundersökningen. En dag och tid valdes sedan för genomförandet av intervjuerna. 

Två kommunala gymnasieskolor valdes i en medelstor stad med gymnasieelever i årskurs 1 

och årskurs 2 i åldrarna 17–18 år. Deltagarna i studien består av sex gymnasieungdomar 

varav tre gymnasieungdomar studerar på det naturvetenskapliga programmet och resterande 

tre gymnasieungdomar studerar på teknikprogrammet. En av deltagarna ifrån det 

naturvetenskapliga programmet utgjordes av en tjej (IP3) medan resterande fem deltagare 



10 

utgjordes av killar. Deltagarna som ställde upp på en intervju fick mer specifik information 

om studiens syfte och etiska principer muntligt före inspelning av intervjun. 

4.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade 

intervjuer bygger på ett antal förutbestämda frågor som inte behöver ställas i en viss följd och 

möjligheten finns för följdfrågor (Bryman, 2011). I och med metodens flexibilitet ansågs den 

passande för studiens syfte. En intervjuguide utformades med tre teman som utgår från 

studiens syfte. De två första temana i intervjuguiden handlar om arenor där ungdomar 

befinner sig, såsom skolan och hemmiljön, samt fritidsaktiviteter. Det tredje temat innehåller 

frågor om vad gymnasieungdomar behöver för att bli mer fysiskt aktiva. Dessutom 

formulerades inledande frågor för att skapa en bakgrund om intervjupersonerna och förslag 

på följdfrågor (Bilaga B). Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer ska 

innehålla frågor som ger information om intervjupersonens perspektiv på ett antal teman, 

där intervjuguiden är en ram för vad som ska tas upp. Intervjuerna avslutades med ” Jag har 

inga flera frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?”, 

vilket Kvale & Brinkmann (2014) menar kan skapa tillfälle för intervjupersonen att ta upp 

frågor eller funderingar som har uppkommit under själva intervjun. 

En pilotintervju genomfördes med en gymnasieungdom som läser ett teoretiskt program. 

Genom att utföra en pilotintervju kan intervjufrågorna prövas för att se om någon fråga är 

svår att tolka för intervjupersonen (Bryman, 2011). Efter genomförandet av pilotintervjun 

gjordes en bedömning att valet av intervjufrågor i intervjuguiden fungerade bra för 

målgruppen och ämnet. Något som intervjuaren behövde fundera på inför intervjuerna var 

relevanta följdfrågor att ställa till gymnasieungdomarna för att få fylligare svar. 

Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med gymnasieungdomar. De tre första intervjuerna 

genomfördes på morgonen med gymnasieungdomar i årskurs 2 från ett naturvetenskapligt 

program. Dessa intervjuer genomfördes i en teorisal som låg i en stor idrottshall i anslutning 

till gymnasieskolan och med stängd dörr så att inget skulle kunna störa under intervjun. 

Resterande tre intervjuer genomfördes på eftermiddagen med gymnasieungdomar i årkurs 1 

från ett teknikprogram på en annan gymnasieskola. Dessa intervjuer genomfördes under en 

teorilektion inom idrottsämnet och i ett grupprum som låg i anslutning till klassrummet. 

Samtliga intervjuer varade mellan 15 till 25 minuter. Alla intervjuer spelades in med en 

mobiltelefon med lösenordskod och fördes sedan över till dator och skrevs ut på papper för 

vidare bearbetning.  

4.4 Databearbetning och analys 

Det ljudinspelade intervjumaterialet transkriberades, vilket innebär att ordagrant skriva ner 

allt som sagts (Bryman, 2011). Transkribering av intervjumaterialet genomfördes löpande 

inom en vecka efter intervjutillfället. Samtliga deltagare fick ett fingerat namn, IP1 till IP6, 
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och ett eget Word-dokument. Sammanlagt utgjorde intervjumaterialet 34 sidor utskriven 

text. En kvalitativ innehållsanalys har sedan tillämpats för databearbetning och analys av 

insamlat material. Enligt Bengtsson (2016) är syftet med en innehållsanalys att dra slutsatser 

från det insamlade data. Författaren beskriver vidare fyra tydliga huvudsteg, vilka efterföljs i 

denna studie, för tillvägagångssätt vid en kvalitativ innehållsanalys med manifest ytstruktur. 

Vid tillämpning av en manifest ytstruktur belyses det uppenbara och synliga i innehållet i det 

insamlade datamaterialet. En manifest innehållsanalys är deskriptiv med fokus på att 

beskriva vad som har blivit sagt. 

1. Det första steget handlar om att bekanta sig med det transkriberande materialet och 

få ett sammanhang innan det bryts ner i mindre meningsenheter. En meningsenhet 

innehar innehåll som ger forskaren insikter kopplat till syftet. Varje identifierad 

meningsenhet märks upp med en kod som kan skapa förståelse till kontexten.  

(Bengtsson, 2016). Det transkriberande intervjumaterialet lästes igenom flera gånger 

för att skapa en överblick. Sedan plockades mindre meningsenheter ut ifrån olika 

intervjupersoner och lades in i form av en lista i ett nytt Word-dokument. Induktiva 

koder skapades därefter utifrån meningsenheterna i samma dokument. Bengtsson 

(2016) menar att induktiva koder kan skapas när studien fortskrider tillskillnad från 

deduktiva koder där listan med koder sätts samman innan analysprocessen 

(Bengtsson, 2016).  

2. Efter att ha identifierat meningsenheter behöver forskaren kontrollera så att alla 

aspekter i sammanhanget är kopplat till studiens syfte. Transkriberingen läses om 

tillsammans med listan över meningsenheter och information som är oanvändbar till 

studien tas bort (Bengtsson, 2016). Hela intervjumaterialet lästes igenom ännu en 

gång för att kontrollera så att inga meningsenheter, som kan kopplas till studiens 

syfte, har missats att plockats ut ifrån Word-dokumenten med originalintervjuerna. 

På så sätt bekräftades att listan med de utvalda meningsenheterna och koderna var 

relevanta för studiens resultat. Annat material som var irrelevant för studien togs 

bort.  

3. I nästa steg sker en kategorisering och för att kunna skapa kategorier utförs en 

kondensering av de meningsbärande enheterna. En tabell skapades för att samla de 

kondenserade enheterna bredvid listan med utvalda meningsenheter. I samma tabell 

skrevs koderna in bredvid respektive kondenserad meningsenhet. Liknande innehåll 

bland koderna skapade sedan underkategorier vilka i sin tur skapade en 

huvudkategori. Sammanlagt skapades nio underkategorier som sammanförts och 

bildade tre huvudkategorier. Kategoriseringen anses tillräcklig när studiens syfte har 

besvarats (Bengtsson, 2016). 

4. När kategoriseringen var etablerad påbörjades skrivprocessen av resultatet. 

Resultatets rubriker utgörs av huvudkategorierna ”stillasittande och påverkan från 

omgivningen”, ”fysisk aktivitet bland ungdomar” samt ”motivation till mer fysisk 

aktivitet och minskat stillasittande” som framkommit utifrån innehållsanalysen. 

Under varje rubrik beskrivs underkategorierna med en beskrivande text och med citat 

ifrån intervjuerna och deltagarna i studien.  
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Tabell 1: Manifest innehållsanalys med exempel på meningsenhet, kondensering, 

underkategori och kategori.  

Meningsenhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

Det är väl för mig att 
man inte har till 
exempel något fysisk 
aktivitet på fritiden 
som man gör så och 
förmodligen kanske 
något jobb som inte 
kräver något sådant 
heller utan något 
liknande kontorsjobb 
eller så att det blir att 
man sitter stilla 
mycket och sedan 
kommer hem och inte 
rör sig hemma heller. 
(IP3) 

 
 
Med tanke på att vi 
har fått en skoldator 
så blir det några 
timmar i skolan. 
Sedan har jag en 
telefon så det blir ju 
på bussturerna jag 

kollar på den. (IP2) 

Stillasittande innebär 
att man kanske har 
ett jobb där man 
sitter stilla som 
kontorsjobb eller 
liknande och inte har 
någon fysisk aktivitet 
på fritiden eller inte 
rör på sig så mycket 
hemma heller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Skärmtid genom 
skoldatorn några 
timmar i skolan och 
genom att kolla på 
telefonen under 
bussturerna.  

 

Stillasittande på 
jobbet, på fritiden 
samt har ingen 
fysisk aktivitet på 
fritiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skärmtid i skolan 
och på 
bussturerna. 

 
 

Stillasittande 
vardag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skärmbaserade 
aktiviteter och 
skärmtid 

Stillasittande och 
påverkan från 
omgivningen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 Kvalitetskriterier  

Holloway & Wheeler (2017) menar att det finns generella kvalitetskriterier vid kvalitativa 

forskningsstudier. Tillförlitligheten i en kvalitativ forskningsstudie bedöms genom 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjligheten att konfirmera (Holloway & 

Wheeler, 2017). 

Trovärdighet innebär att deltagarnas ”sanningar” kommer fram och den sociala verkligheten 

beskrivs utifrån deltagarnas svar (Holloway & Wheeler, 2017). Genom att ställa följdfrågor 

under intervjun kunde intervjuaren följa upp och få fördjupade svar och exempel på vad IP 

egentligen menade. 

Pålitlighet innebär att läsaren kan följa studiens hela tillvägagångssätt och bedöma om den 

är konsekvent och noggrant utförd (Holloway & Wheeler, 2017). Strävan har varit att 

redovisa hela forskningsprocessen detaljerat genom hela arbetet för att skapa en röd tråd, 

vilket uppnår kriteriet om pålitlighet. 

Överförbarhet innebär att studiens kontext är tydligt beskriven för att kunna överföras till en 

liknande kontext eller grupp (Holloway & Wheeler, 2017). Genom att försöka göra en utförlig 
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beskrivning av kontexten utan att avslöja vilken skola det handlar om eller deltagarnas 

identiteter bedöms överförbarheten att ha uppnåtts. Studien stärks med exempel i Tabell 1 

hur den manifesta innehållsanalysen har genomförts.  

Möjligheten att konfirmera innebär att forskaren intar en neutral roll och att forskarens egna 

intressen inte påverkar studiens resultat (Holloway & Wheeler, 2017). Tidigare relevant 

forskning och studier inom ämnet har redovisats och kopplats samman med intervjusvaren 

för att styrka resultatet. Däremot finns ingen form av granskning av innehållsanalysen från 

en utomstående person vilket kan minska trovärdigheten i studien.   

4.6 Forskningsetiska överväganden  

Denna studie utgår ifrån Vetenskapsrådet (2002) fyra olika forskningsetiska principer som 

vanligtvis gäller för svensk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att studiens syfte informeras till deltagarna (Vetenskapsrådet, 

2002). Ett missivbrev skickades ut till rektorerna och deltagarna innan genomförandet. 

Innan genomförandet av intervjuerna informerades deltagarna även muntligt på plats med 

samma information som stod i missivbrevet. Brevet innehåller studiens syfte, att medverkan i 

studien är frivillig, hur lång tid som intervjuerna beräknas ta samt att intervjuerna kommer 

att spelas in (Se bilaga A).   

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke för deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna, som är över 15 år, fick själva ta ställning till sin 

medverkan i studien och välja att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång.  

Konfidentialitetskravet innebär att ingen obehörig får tillgång till uppgifter om deltagarna i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). De ljudinspelade intervjuerna med transkriberat material 

kommer att förvaras på en dator med lösenord som bara författaren har tillgång till och 

raderas direkt efter studien uppnått godkänt. Vid resultatets redogörelse har samtliga skolor 

och namn på deltagare i studien fingerats för att inte avslöja någons identitet. Deltagarnas 

namn har direkt vid transkriberingen kodats med IP1 till IP6.  

Nyttjandekravet innebär att insamlat material enbart använts till den tilltänkta studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet kommer enbart användas till denna 

studie och inga andra ändamål.  
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5 RESULTAT 

Här presenteras resultatet utifrån studiens sex intervjuer. Efter databearbetning och analys 

av intervjuerna framkom nio underkategorier: möjligheter till rörelse, stillasittande vardag, 

skärmbaserade aktiviteter och skärmtid, bakomliggande orsaker till stillasittande, 

betydelse för hälsan, drivkrafter för mer rörelse, lustfyllda aktiviteter, fysiska aktiviteter 

samt rörelse under vardagen. Underkategorierna delades in i tre huvudkategorier: 

stillasittande och påverkan från omgivningen, fysisk aktivitet bland ungdomar samt 

motivation till mer fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Underkategorierna går att 

utläsa i kursiverad text nedan. Huvudkategorierna utgör rubriker och presenteras i resultatet.  

För att styrka resultatet har några citat ifrån intervjupersonerna redovisats. 

Intervjupersonerna benämns IP1 till IP6.  

5.1 Stillasittande och påverkan från omgivningen 

Gymnasieungdomarna beskriver flera faktorer i den omgivande miljön som de anser har 

betydelse för stillasittande. Den omgivande miljön är väsentlig gällande möjligheter till 

rörelse samt för att minska det stillasittande beteendet. Gymnasieungdomarna uttrycker att 

det är betydelsefullt vilka möjligheter som erbjuds för rörelse som till exempel 

träningsanläggningar på cykelavstånd eller att skolans lokaler inbjuder till mer rörelse. 

Gymnasieungdomarna beskriver stillasittande i skolan på grund av att det inte finns mycket 

utrymme på en stor skola med många elever. Det framkommer även att 

gymnasieungdomarna sitter stilla när de umgås med varandra på rasterna. 

Jag brukar vänta på nästa lektion och sitta stilla i typ biblioteket eller utanför. Det är inte 

jättemycket till val man har när man går på en sådan här stor skola och det är så mycket folk. 

Man kan göra någonting men antagligen gör någon annan någonting där då också. Man kan 

vara social såklart men då kommer man ändå vara stilla. (IP4) 

Gymnasieungdomarna beskriver ett helhetsperspektiv när det gäller en stillasittande livsstil. 

Vidare beskriver deltagarna det som en stillasittande vardag. En stillasittande livsstil är 

något som genomsyrar hela dagen. Det betyder stillasittande genom transport med buss eller 

bil till skola och jobb, att sitta still i skolan eller på kontoret och att inte heller ha några 

fysiska aktiviteter på sin fritid.  

...ja det kanske kan vara att man går i skolan eller har ett kontorsjobb skulle jag säga. När man 

sitter still mestadels av dagen. (IP2) 

Det är väl för mig att man inte har till exempel något fysisk aktivitet på fritiden som man gör 

så och förmodligen kanske något jobb som inte kräver något sådant heller utan något liknande 

kontorsjobb eller så att det blir att man sitter stilla mycket och sedan kommer hem och inte 

rör sig hemma heller. (IP3)  

Deltagarna uttrycker sig praktisera skärmbaserade aktiviteter och skärmtid med olikheter i 

vad som görs framför skärmen och mängden skärmtid. Skärmbaserade aktiviteter som 

bedrivs bland deltagarna äger rum framför en mobiltelefon, Ipad, dator eller tv. Den mest 
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vanligaste förekommande skärmbaserade aktiviteten som framkom var framför dataskärmen 

eller mobiltelefonen. Det finns en variation i skärmtid bland deltagarna, vilket även beror på 

om det är vardag eller helgdag. Under vardagen går mer tid åt till skola och plugg medan det 

finns mer tid att spendera framför skärmen, gäller främst dataskärmen, på helgdagar eller 

lovdagar.  

Vissa dagar sitter man ju inne hela dagen och det kan bli säkert sexton timmar på en dag om 

man sitter inne hela dagen och spelar. (IP6)  

… Men på lov och sådant gillar jag att spela datorspel. När man har tid för det. För då kan det 

bli längre perioder med stillasittande. (IP2) 

En av deltagarna (IP4) beskriver att om ett dataspel är riktigt roligt är det lätt att fastna och 

mängden skärmtid blir därmed längre. 

Jag tänker inte säga exakt för att jag fastnar lätt framför saker när jag väl har börjat på 

dem…till exempel ifall jag läser en bok, då fastnar jag för en bok…ifall jag spelar ett spel 

fastnar jag lätt för ett spel och då är det verkligen så ifall jag sitter framför datorn och gör 

någonting jag tycker är riktigt roligt så kan jag fastna där i timmar. Jag skulle påstå att det kan 

ta typ fyra timmar på en vanlig vardag… (IP4) 

Deltagarna beskriver mobiltelefonen som ett redskap och kommunikationsmedel för att 

kontakta andra i sin omgivning eller för att interagera via sociala medier. Mobiltelefonen 

används även för att kontakta andra via sms eller telefonsamtal och används på bussen i 

samband med transport till och från skolan. Dataskärmen används i samband med plugg, 

spelande, läsning eller serier. Gymnasieungdomarna har en skoldator som används i 

skolsammanhang. Ipad används för att skriva ner anteckningar i skolan för att sedan få allt 

vidare till mobiltelefonen och datorn.  

Mobil, Ipad och dator sedan om man räknar klockan som skärmtid. Det vet jag inte. Men det 

blir mest Ipad för att jag använder den i skolan hela tiden. (IP1) 

Gymnasieungdomarna uttrycker varierande bakomliggande orsaker till stillasittande. Några 

gymnasieungdomar uttrycker det geografiska avståndet som en orsak till stillasittande och 

ser det som ett hinder för att utföra aktiviteter med rörelse.  

Det är ju mest på grund av att jag bor på landet och det är svårt att ta sig någonstans och göra 

någonting så jag stannar hellre hemma. Då kan jag göra något med mina syskon, vilket inte är så 

jättekul…eller det kan vara kul beroende på vad dem har för planer. Men då sitter jag hellre 

framför datorn och gör någonting och det är särskilt bra med såhär långa tidsperioder där man 

kan göra någonting seriöst tycker jag. (IP4) 

Några uttrycker andra orsaker såsom den aktuella årstiden och att vädret har en påverkan på 

deras stillasittande livsstil. Vidare uttrycker deltagarna att det är lättare att komma ut och 

göra aktiviteter med rörelse under sommartid än vintertid.  

Man säger ju alltid att när snön försvinner då ska jag börja springa igen (skrattar). (IP1) 

…ja det blir inte lika mycket mörkt direkt efter skolan och det är inte så kallt. Du kan bada eller 

cykla eller vad man nu gör…bara vara ute istället för att…man kan göra inget ute istället för att 

göra inget inne. Gå runt eller vad man nu gör. (IP6) 
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5.2 Fysisk aktivitet bland ungdomar   

Gymnasieungdomarna beskriver fysisk aktivitet som något man uträttar med kroppen i 

vardagen och som innebär att röra på sig. Gymnasieungdomarna lägger till att kroppen 

börjar arbeta samt att man får upp ett flås och pulsen lite.  

Allting man gör eller uträttar med kroppen tänkte jag säga fast främst då om man får upp ett 

flås och börjar arbeta lite. 

Deltagarna uttrycker olika fysiska aktiviteter som kan handla om både aktiviteter på fritiden 

men också regelrätt idrott/träning. Det kan handla om en fritidsaktivitet som är fysiskt 

ansträngande som till exempel friidrott, fotboll, idrotta, gymma, dans eller bandy.  

…fysisk aktivitet är väl generellt att man rör på sig men spontant när jag hör det så tänker jag 

på en fysisk fritidsaktivitet. (IP3)  

När man är ute och springer. Man kan spela fotboll, idrotta eller gymma… (IP5) 

Några uttrycker även aktiviteter som kan kopplas till mer vardagsmotion såsom 

trädgårdsarbete, cykla, gå runt på stan, gå upp och ner för trapporna i skolan eller transport 

till och från skolan.  

Ja man tar sig ju till och från träningar, till och från buss, till och från skolan. Man går runt på 

stan. Man…som sagt många trappor (skrattar) i skolan och ont om hissar. (IP1) 

Gymnasieungdomarna uttrycker att dem rör sig mycket mellan lektionerna och på rasterna, 

då skolan har många trappor och lektionssalarna ligger långt ifrån varandra. Samtidigt som 

de ska förbi sitt skåp innan de går vidare till nästa lektion.  

…det är ju stillasittande men vi har ju i alla fall tio minuters rast emellan varje lektion och nu 

är det ju lite längre mellan salarna så du rör ju på dig i alla fall emellan… (IP6) 

Mängden fysisk aktivitet och rörelse under vardagen är varierande bland deltagarna. En av 

deltagarna beskriver sig vara fysiskt aktiv tio till tolv gånger i veckan genom träningar på sin 

fritid medan en annan deltagare främst rör på sig genom att cykla till och från skolan. 

Gymnasieungdomarna beskriver att en del lärare, beroende på inom vilket ämne, väljer att ta 

kortare pauser under längre lektionspass. Under dessa pauser får gymnasieeleverna ställa sig 

upp och skaka på kroppen lite för att sedan fortsätta lektionen stillasittandes läsa och jobba 

vidare.  

Det är väldigt mycket skillnad på vilket ämne vi läser. Många lärare har tagit upp det här med 

att man tar en liten paus mitt i, ställer sig upp och skakar lite och sen köra vidare. Men annars är 

det mycket sitta still, läsa, jobba. (IP1) 

En av deltagarna uttrycker att behov av pauser under lektionerna varierar från lektion till 

lektion. Under lektioner med grupparbeten sker mycket rörelse och aktivitet redan. Vidare 

beskriver deltagaren att under lektioner som består av enbart eget arbete, som att räkna eller 

skriva, kan det behövas en kortare paus för att vakna till.  

…vissa lektioner tror jag att det behövs samtidigt som jag tror att vissa lektioner skulle det bara 

leda till att det blir lite mer kaosigt. Jag tror lektioner som kräver att man är vaken på andra 
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sätt…till exempel där man jobbar med grupparbeten eller där man måste prata mycket och 

mycket respons och så då tycker jag inte riktigt att det behövs för då är man igång ändå. Men 

lektioner då man bara sitter och skriver eller sitter och räknar för sig själv då behöver man något 

sådant för att vakna till lite tycker jag. (IP3) 

5.3 Motivation till mer fysisk aktivitet och minskat stillasittande  

Det finns en variation bland deltagarna gällande stillasittande aktiviteter och motivation för 

mer fysiska aktiviteter. Gymnasieungdomarna uttrycker att fysisk aktivitet har betydelse för 

hälsan och att stillasittande ger en sämre hälsa på olika sätt. Deltagarna beskriver att de mår 

bättre av rörelse i vardagen. Avsaknad av fysisk aktivitet gör att man känner sig nere och inte 

orkar göra någonting. 

Jag märker liksom…vet inte om det är för att det är fysisk aktivitet eller för att jag tycker det är 

så jäkla kul med dans men jag mår jättebra efter att jag har dansat. Men jag tror det är för att 

det är fysisk aktivitet också. (IP3) 

…man känner att man blir bara allmänt nere och seg när man inte får träna och när man 

kommer tillbaka så är det…man känner sig bra igen. (IP1) 

Gymnasieungdomarna beskriver drivkrafter för mer rörelse och att de behöver en yttre 

påverkan för att bli motiverade till att röra på sig. En deltagare (IP4) beskriver sin motivation 

till rörelse genom att bli tvungen att röra på sig till eller från skolan. Vidare anser deltagaren 

att transporten till och från skolan som en chans under dagen att vara fysiskt aktiv. En annan 

deltagare (IP3) beskriver en rädsla för dansläraren och vågar därmed inte missa någon 

dansträning. Dansläraren blir deltagarens motivation till att gå på alla dansträningar.   

Den konkreta lösningen ligger i att jag måste röra på mig när jag ska hem eller till skolan för 

att det är då jag får chansen att röra på mig och känner mig tvingad att röra på mig. (IP4)  

Och jag är jätterädd för min danslärare. Hon är stenhård på det här med att man kommer på 

träningarna så jag vågar inte missa dem (skrattar). (IP3) 

Gymnasieungdomarna uttrycker lustfyllda aktiviteter som motivationsfaktorer för att utföra 

aktiviteter, stillasittande som fysiska aktiviteter. Gymnasieungdomarna beskriver att 

aktiviteter som är lustfyllda är mera motiverande att utföra oavsett om det handlar om 

stillasittande eller fysiska aktiviteter. Några av deltagarna har schemalagda gruppaktiviteter i 

veckan som innebär rörelse på sin fritid såsom dans, friidrott, scouter och badminton. Några 

deltagare föredrar stillasittande aktiviteter som att sitta framför datorskärmen och att spela 

datorspel än schemalagda träningar eller fysiska aktiviteter som att exempelvis springa. 

Vidare beskrivs datorspelande som en mer social och roligare aktivitet där man umgås med 

sina kompisar. Detta gäller framförallt under vintertid eller när man har mindre plugg.  

Ja det är ju roligare att…för mig då…spela och umgås med mina kompisar och prata med dem 

än att vara ute och springa en timme. (IP5). 

Gymnasieungdomarna uttrycker att de hellre sitter inomhus på vintern när det är snö och 

vistas mer utomhus och rör sig på sommaren. Under vintertid är det snö och kallt medan 
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under sommartid är det varmt och det finns mer möjligheter för rörelseaktiviteter utomhus 

såsom att springa, gå eller cykla. Deltagarna beskriver även att skärmtiden minskar i och med 

en vilja att spendera mer tid utomhus.  

Om vi säger en ledig dag på vintern, så spelar jag mer än en ledig dag på sommaren. (IP6) 

En av deltagarna ser tävlandet som en motivation till sin fysiska aktivitet.  

Alla pass är inte lika roliga…men det är kul att tävla så då måste man träna. (IP2) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om val av metod 

Studiens syfte var att undersöka stillasittande och möjligheter till ökad fysisk aktivitet utifrån 

gymnasieungdomars perspektiv och därmed ansågs en kvalitativ metod lämplig. Om studiens 

syfte hade varit att få fram mer statistiska och kvantifierbara resultat hade en kvantitativ 

metod varit mer lämplig. Bryman (2011) beskriver att subjektiviteten kan vara problematisk i 

kvalitativ forskning i och med att forskarens egna intressen kan påverka resultatet (Bryman, 

2011). Fokus i denna studie har varit på gymnasieungdomarnas tankar och erfarenheter om 

stillasittande. Författaren har gjort sitt yttersta för att inta en neutral roll i beskrivningar av 

resultat och kopplat insamlade data till tidigare forskning samt relevanta teorier.  

Befintliga studier inom ämnet stillasittande och ungdomar består till större delen av 

enkätstudier som utgår ifrån en kvantitativ metod. Avsikten i denna studie har inte varit att 

generalisera resultatet och därav föll valet på kvalitativ metod och en intervjuundersökning. 

Bryman (2011) menar att kvalitativa studier är svåra att replikera på grund av det låga antalet 

deltagare och att forskaren själv väljer riktningen i undersökningen samt val av analys 

(Bryman, 2011). Denna studie har inte varit inriktad på att generalisera utan fokus har varit 

på att få en ökad förståelse för gymnasieungdomars perspektiv på deras stillasittande och 

möjligheter till ökad fysisk aktivitet. 

6.1.2 Diskussion om urval 

Denna studie utgörs av gymnasieungdomar ifrån två olika nationella program och årskurser 

samt på två olika gymnasieskolor. En variation av tankar och erfarenheter har varit studiens 

syfte och därmed ansågs det passande med två olika programinriktningar inom gymnasiet 

och två olika gymnasieskolor. En styrka är att gymnasieungdomarna är ifrån två olika 

årskurser, vilket anses ha bidragit till att resultatet har fått ett bredare perspektiv. Däremot 

hade resultatet kunnat bli annorlunda om deltagarna istället hade varit ifrån ett 

yrkesförberedande program. Det kunde ha bidragit till mer variation att inkludera elever från 

dessa program. Rektorerna på vardera gymnasieskolan har utsett idrottslärare som en 

kontaktperson som i sin tur har hjälpt till att hitta deltagare. Att rektorn valde ut en 

idrottslärare som kontaktperson har varit positivt i och med att rektorn är mest insatt på hela 

organisationen och det sparar in tid för forskaren. Idrottsläraren är i sin tur mest insatt på 

eleverna och har mer tid för fortsatt kontakt och planering av intervjuundersökningen.  

Det har däremot upplevts svårigheter i att få komma ut på någon gymnasieskola och få 

godkännande att utföra undersökningen. En lärdom till framtiden är att vara ute i god tid när 

det gäller undersökningar på skolor. I och med att skolor redan har mycket 

enkätundersökningar som kommer ifrån Skolverket och andra myndigheter och 
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organisationer blir det problematiskt att finna tid och intresse ifrån rektorernas sida för flera 

undersökningar ifrån en högskolestudent. Mycket tid har förlagts på att få kontakt med 

rektorer genom mail och telefonsamtal.  

Det finns en risk att kontaktpersonen kan ha uppmanat eleverna att delta i 

intervjuundersökningen så att eleverna har känt sig tvingande att ställa upp. Detta upplevdes 

inte som någon risk i denna studie i och med att förfrågan gavs till samtliga elever i klassen 

om deltagande. Fem killar och en tjej valde frivilligt att ställa upp på att bli intervjuade. 

Resultatet kanske hade blivit annorlunda och en större variation hade kunnat uppnås om 

deltagarna bestått av flera tjejer. Syftet med studien var inte att studera könsskillnader och 

därmed har könet bland deltagarna inte varit i fokus i studien.  

Det hade kunnat bli skillnad i svaren om intervjupersonerna varit bekanta med intervjuaren. 

Enligt Bryman (2011) finns det en risk för att svaren är utformade så som de tror att 

intervjuaren vill höra och inte är helt ärliga, som till exempel utifrån värderingar om att 

stillasittande inte anses som något bra. Intervjuaren hade ingen tidigare relation till 

deltagarna i studien vilket anses positivt och intrycket har varit att IP framfört spontana och 

ärliga svar. Något som kan anses negativt att komma in som en obekant person kan vara att 

deltagarna har svårt att agera avslappnat och öppna upp sig, än i jämförelse om personerna 

varit bekanta med intervjuaren sedan tidigare. Intervjuarens närliggande ålder med 

gymnasieungdomarna kan däremot varit till en fördel för att etablera ett bra samtalsklimat 

tack vare en god förståelse för ungdomarnas livsstil. 

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att intervjuaren ställer frågor utifrån en intervjuguide. På så sätt får deltagarna 

tydliga huvudfrågor som ställs utifrån tre teman. Intervjuaren ställde även följdfrågor för att 

få en djupare diskussion med deltagarna samt för att skapa en bättre förståelse om 

problemområdet. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att deltagarna får möjlighet 

att besvara fritt utifrån egna erfarenheter och att alla deltagare får samma huvudfrågor. 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att vissa väsentliga frågor kan förbises och 

påverka studiens slutresultat. Ytterligare frågor om deltagarnas sociala bakgrund skulle 

kunna ha bidragit till utökade kunskaper kring deras stillasittande livsstil och påverkat 

resultatet.  

En pilotintervju genomfördes innan intervjuerna med deltagarna vilket ansågs positivt. Det 

tillförde en trygghet hos intervjuaren och intervjuaren fick möjlighet att testa 

intervjufrågorna och bli mer bekväm inför intervjusituationen. Under pilotintervjun 

uppmärksammades att de två första frågorna i bakgrunden, om innebörden av fysisk aktivitet 

och en stillasittande livsstil, skapade en viss tveksamhet. Tanken var att börja med två öppna 

frågor för att intervjupersonen skulle få reflektera fritt och få en bakgrund till ungdomars 

referenser kring ämnet, så dessa valdes ändå att ha kvar i den slutgiltiga intervjuguiden och 

aktivt ställa följdfrågor istället. I och med att det är semistukutrerade intervjuer så menar 

Bryman (2011) att möjligheten finnas att ställa följdfrågor och berika intervjupersonernas 

svar. Något som intervjuaren insåg efter pilotintervjun var att det saknades en fråga om 
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intensiteten kring ungdomars fysiska aktivitet. Därmed lades en följdfråga till under Tema 2 

efter frågan om hur mycket fysisk aktivitet intervjupersonen får in i sin vardag/på fritiden.  

Alla intervjuer genomfördes intensivt under två idrottslektioner på grund av praktiska skäl. 

Gällande undersökningar i skolor finns det generellt en utmaning i att få plocka ut elever 

under lektionstid. En fördel var då att intervjuerna inte var så långa och att flera intervjuer 

kunde genomföras under en och samma lektion. En nackdel kan anses vara brist på tid för 

reflektion mellan intervjuerna.  

Att alla intervjuer ägde rum på gymnasieskolan kan anses positivt i och med att 

gymnasieungdomarna känner sig bekanta med miljön. För att intervjupersonerna inte ska 

känna oro över att omgivningen hör och för att inspelningarna ska hålla god kvalitet menar 

Bryman (2011) att en lugn och ostörd miljö är väsentlig. Samtliga deltagare godkände 

inspelning av intervjuerna vilket bidrog till att intervjuaren kunde vara fullt fokuserad på 

själva intervjun och inte behövde skriva ner några minnesanteckningar. Under själva 

intervjun ansåg intervjuaren att det var viktigt att bekräfta intervjupersonens svar. Om 

intervjupersonen log eller skrattade besvarade intervjuaren med samma känsla för att göra 

deltagarna bekväma med situationen. Bryman (2011) menar att deltagarna kan bli obekväma 

kring vetskapen av att allt som uttrycks kommer med på inspelningen (Bryman, 2011). 

Inspelning av intervjuerna ansågs generellt inte som något problem. En nackdel var att 

genomförandet av intervjuerna inte utgjorde den tidsram som framkom i missivbrevet. 

Samtliga intervjuer varade inom tidsramen 15 till 25 minuter. Flera följdfrågor till 

gymnasieungdomarna kunde ha bidragit till längre intervjuer. Däremot kan en fördel med 

kortare intervjuer vara att inte sväva iväg utan hålla sig till kärnan av ämnet. Enligt Bryman 

(2011) finns det en risk att något anses bristande med intervjuguiden eller att något har 

missats om intervjuerna blir alltför korta (Bryman, 2011). Det insamlade materialet ansågs 

tillräckligt och uppfyllde syftet med studien.  

De förutbestämda intervjufrågorna i intervjuguiden upplevdes som relevanta för studiens 

syfte och enkelt formulerade för gymnasieungdomarna att kunna besvara. Anledningen till 

bakgrundsfrågorna om valet av gymnasieprogram var för att börja intervjun med något 

enkelt att besvara och något som kändes bekant för deltagarna. Alternativt kunde 

intervjuaren valt att komma in direkt på frågor kopplat till studiens syfte men då hade 

intervjupersonerna kanske haft svårare att slappna av med intervjuaren som en obekant 

person. I några av frågorna i intervjuguiden fanns ett alternativ, en annan formulering, på 

frågan ifall deltagarna skulle ha svårigheter att förstå frågan. Under några av frågorna fanns 

även förslag på följdfrågor för att skapa en djupare diskussion om gymnasieungdomarnas 

tankar kring problemområdet.  

6.1.4 Diskussion om databearbetning och analys 

En aspekt att ta i beaktning enligt Bryman (2011) är att intervjuprocessen är tidskrävande 

gällande genomförande av intervjuerna, transkribering och analysering (Bryman, 2011). 

Transkriberingen av intervjuerna skedde löpande efter genomförandet av själva intervjuerna 

och tog en veckas tid. Att transkriberingen utfördes så tätt inpå intervjuundersökningen kan 

anses som en styrka, då intervjuaren fortfarande hade allting färskt i minnet. Som 
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analysmetod tillämpades en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet, 

vilket innebär att beskriva så som det yttrycks direkt i text. För att minska risken för 

feltolkningar och ta reda på underliggande meningar, som inte varit studiens syfte, valdes en 

latent innehållsanalys bort. Att intervjuerna analyserades av en och samma person samt av 

den person som utförde intervjuerna anses som en styrka. Intervjuaren var närvarande vid 

själva intervjun och kunde därmed tänka tillbaka på vad som hade sagt eller vad som visats i 

intervjupersonernas kroppsspråk under själva intervjutillfället.  

I transkriberingarna har punkter valts innan eller efter vissa meningar där intervjupersonen 

gjorde en paus mitt i meningen och sedan fortsatte att besvara frågan. För att beskriva mer 

djupgående vad personen har uttryckt för känsla eller om personen tagit en paus har det gått 

att utläsa inom en parentes i citatet. Detta kan vara relevant vid redovisning av resultatet. 

Däremot har mellanord som uppkommit när personen tänkt eller när intervjuaren bekräftat 

svaret inte alltid tagits med, då detta ansetts irrelevant för studiens syfte. Intervjuaren ville 

inte avbryta den intervjuade och valde därför att avvakta med kommande fråga tills det 

upplevdes att frågan blivit helt besvarad så som intervjupersonen ville svara. Att 

intervjupersonen gavs tid till att besvara frågan anses vara en styrka då det är 

gymnasieungdomarnas perspektiv som eftersträvas.      

Tre huvudkategorier skapades utifrån de nio underkategorierna som framkom i 

innehållsanalysen. En utmaning i analysarbetet var att välja fram dessa underkategorier och 

slå samman till huvudkategorier. Vissa underkategorier hade kunnat passa in i flera av 

huvudkategorierna, där till exempel faktorer som beskrev motivation till mer fysisk aktivitet 

och minskat stillasittande även kunde kopplas samman med påverkan från omgivningen. 

Likaså kunde rörelse under vardagen kopplas samman med en stillasittande vardag där båda 

sker parallellt. Det blir naturligt att beskriva om både stillasittande och fysisk aktivitet som 

två vardagliga inslag – två olika synsätt på samma sak.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

Kriterierna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera har tagits 

hänsyn till för att studien ska vara tillförlitlig. Genom att förtydliga forskningsprocessen och 

redogöra för alla tillvägagångssätt och delar i studien kan pålitligheten öka. En styrka med 

studien är att stillasittande och fysisk aktivitet nämns i intervjufrågorna och att frågorna 

handlar om deltagarnas upplevda verklighet. Detta stärker trovärdigheten som Holloway & 

Wheeler (2017) beskriver att deltagarnas ”sanningar” kommer fram (Holloway & Wheeler, 

2017). Deltagarna är införstådda på ämnet och kan genom egna erfarenheter beskriva 

ungdomars sociala verklighet avseende stillasittande och möjligheter till ökad fysisk aktivitet, 

vilket är studiens syfte. En svaghet med studiens trovärdighet är att kontexten samt 

deltagarna inte har beskrivits så mycket i studien, vilket kan innebära minskad möjlighet att 

överföra resultaten till andra likande sammanhang. Detta är ett medvetet val för att inte 

deltagarnas identiteter ska avslöjas. Intervjuguiden har bifogats som bilaga för att någon 

annan ska kunna använda frågorna till en liknande studie. Därmed kan studiens 

överförbarhet ökas. I innehållsanalysen har fokus varit på deltagarnas beskrivningar och en 

strävan hos författaren att vara helt fri från egna långtgående tolkningar. Däremot hade det 
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behövts en granskning av en utomstående person för att få en korrekt bedömning av att 

resultatet tolkats detsamma oavsett vem som utfört analysen. 

6.1.6 Etikdiskussion  

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna som innebär informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och gäller vid svensk forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna utgörs av gymnasieungdomar, där studiens syfte är att 

få gymnasieungdomars perspektiv på stillasittande och möjligheter till ökad fysisk aktivitet. 

Deltagarna fick information om studiens syfte, att intervjuerna skulle spelas in, det frivilliga 

deltagandet och därefter göra ett eget val om samtycke till att delta i studien. I och med att 

deltagarna är över 15 år behövs inte målsmans underskrift. Det kan dock vara svårt för 

ungdomarna att förstå innebörden av att delta genom att de inte har några tidigare 

erfarenheter av situationen. Idrottsläraren på skolan hjälpte till att rekrytera 

gymnasieeleverna. Det kan innebära en risk för att eleverna kände sig tvingande att ställa 

upp, vilket det inte uppfattades som i denna studie. Samtidigt kan det vara till en fördel att 

idrottsläraren, som eleverna känner och har förtroende för, lägger upp en förfrågan till 

eleverna. Detta skapar en seriositet och medverkan kan bero på elevernas egen vilja för att 

förbättra deras egen situation.  

De etiska principerna gick intervjuaren igenom muntligt med deltagarna innan själva 

intervjun för att säkerhetsställa att deltagarna var införstådda på vad som står i det 

utskickade missivbrevet. Deltagarnas namn, skolans namn och andra uppgifter som kan 

kopplas ihop med intervjupersonerna har hanterats konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

utomstående ska kunna ha möjlighet att identifiera personerna i studien. Deltagarna 

benämndes med IP1 till IP6 direkt vid transkriberingen. Det insamlade materialet användes 

enbart till denna studie vilket förtydligades under själva intervjutillfället.  

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Diskussion om stillasittande och påverkan från omgivningen 

Gymnasieungdomarna uttryckte att omgivningen hade en påverkan på deras stillasittande 

livsstil. För att minska stillasittandet i vardagen och öka den fysiska aktiviteten är den 

omgivande miljön väsentlig. Det som gymnasieungdomarna uttrycker kan förklaras med 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell, som innebär att individen utmärker 

sig som ett aktivt subjekt som samspelar med sin omgivning inom olika ”settings” eller 

miljöer. Vidare utvecklas individen inom olika settings som Bronfenbrenner presenterar i sin 

modell som olika nivåer (Bronfenbrenner, 1979). Skolan och olika idrottsanläggningar är 

exempel på olika arenor där ungdomar befinner sig och skapar möjligheter för fysisk aktivitet 

(Nordiska ministerrådet, 2014).  
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Gymnasieungdomarna beskriver en stillasittande livsstil som genomsyrar hela dagen inom 

olika miljöer och arenor utifrån ett helhetsperspektiv. Ungdomarnas stillasittande äger rum i 

skolan, genom transport och på fritiden. Detta överensstämmer med vad Nyberg & Ekblom 

(2013) beskriver om det omfattande stillasittande beteendet. Under en dag bedrivs aktiviteter 

som skolarbete, motoriserad transport och skärmtid (Nyberg & Ekblom, 2012). Den första 

nivån, mikrosystemet, i Bronfenbrenners modell beskriver just individens närmiljö såsom 

klassrummet eller hemmiljön. Skärmbaserade aktiviteter var vanligt bland deltagarna med 

variation av mängd skärmtid och skärmaktivitet. Den vanligaste förekommande 

skärmbaserade aktiviteten på fritiden var framför datorskärmen. Den andra mest vanligaste 

förekommande skärmbaserade aktiviteten var mobiltelefonen. Mobiltelefonen användes som 

ett kommunikationsmedel eller i samband med transport till och från skolan på bussen. 

Detta kan förklaras med medieutvecklingen där Norman (2012) menar att sociala medier 

skiljer sig från radio, tv och tidigare webbplatser i och med möjligheten till att dela, 

kommentera och bidra med befintligt innehåll. Det är ett medel för att nå människor oavsett 

vart de än befinner sig i realtid (Norman, 2012). Enligt tidigare forskning uppkom en 

fastställd korrelation mellan skärmtid och viktstatus (Stierlin et al., 2015). Detta var inget 

som uttrycktes bland deltagarna i denna studie men kan skapa problem senare i livet. 

Nascente et al (2016) menar att ungdomen är en viktig fas i livet för att förvärva 

levnadsvanor som fysisk aktivitet i framtiden (Nascente et al., 2016).  

Andra nivån, mesosystemet, i Bronfenbrenners modell innebär att utforska bortom den 

enstaka relationen inom en miljö eller ”setting”, vilket innebär ett samspel mellan olika 

mikrosystem där personen blir en aktiv deltagare (Bronfenbrenner, 1979). 

Gymnasieungdomarna uttrycker stillasittande på gymnasieskolan och beskriver att miljön 

inte anses inbjudande för rörelse. Vidare beskriver deltagarna att det inte finns mycket 

utrymme på en stor skola med många elever, vilket kan kopplas till mesosystemet i 

Bronfenbrenners modell. Samtliga gymnasieelever inom kommunen har fått en egen 

skoldator i studiesyfte. Detta är ett direktiv som kommit uppifrån på politisk nivå, vilket kan 

refereras till makrosystemet i Bronfenbrenners modell (1979). Tanken är att 

gymnasieskolorna ska ha ett digitalt verktyg och att alla elever ska få samma möjligheter, 

oavsett ekonomiska förutsättningar i hemmiljön. Skoldatorn används förutom skolarbete 

som ett kommunikationsmedel för att förenkla kontakten mellan elev och lärare - i och 

utanför skolan. På så sätt sker samspel inom mesosystemet mellan lärare på skolan och 

gymnasieeleven i hemmiljön. Detta inverkar även på ungdomars stillasittande under 

vardagen, där deltagarna beskriver datorn som den mest vanligaste förekommande 

skärmbaserade aktiviteten.  

Den tredje nivån, exosystemet, i Bronfenbrenners modell handlar om en eller flera settings 

där händelser inträffar men inte involverar den utvecklande personen (Bronfenbrenner, 

1979). Detta kan kopplas till att gymnasieungdomarna påverkas av massmedier. Strategier 

och mötesplatser som Sätt Östergötland i Rörelse och den ideella organisationen Generation 

Pep kan sprida kunskap och skapa engagemang kring ungdomars hälsa, vilket har en indirekt 

påverkan på att göra gymnasieungdomar mer fysiskt aktiva.   
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6.2.2 Diskussion om fysisk aktivitet bland ungdomar   

Gymnasieungdomarna uttrycker att fysisk aktivitet innebär något man uträttar med kroppen 

som innebär att röra på sig. Flera av gymnasieungdomarna lägger till att få upp pulsen och 

flåset, vilket kan kopplas till mer pulshöjande träning och aktiviteter som är mer fysiskt 

ansträngande. Rekommendationer för barn och unga är att uppnå minst 60 minuter måttlig 

eller intensiv fysisk aktivitet varje dag och reducera det stillasittande beteendet (Nordiska 

ministerrådet, 2014; World Health Organization, 2010). Fysiska aktiviteter under en vardag 

är varierat bland gymnasieungdomarna. Några av deltagarna beskriver fysiskt ansträngande 

fritidsaktiviteter som friidrott, badminton, dans och träna på gym. Andra beskriver mer 

stillasittande fritidsaktiviteter framför dataskärmen. Enligt Nordiska ministerrådet (2014) 

bör aktiviteterna vara kraftigt intensiva tre gånger i veckan. För att ge muskelstyrka, 

kondition, koordination, rörlighet, kortare reaktionstid och snabbhet bör de fysiska 

aktiviteterna vara varierade (Nordiska ministerrådet 2014). 

Några av deltagarna föredrar att sitta framför datorskärmen än schemalagda träningar eller 

fysiska aktiviteter. Det överensstämmer med att aktiviteter och meningsfulla sysslor som att 

läsa, umgås med vänner eller träna har avfärdats på grund av tid som spenderas med olika 

medier (American Academy of Pediatrics, 2001). Gemensamt för deltagarna är att rörelse 

äger rum på gymnasieskolan där alla rör sig mellan lektionssalar, under vissa lektioner och 

på raster. Gymnasieungdomarna beskriver även rörelse i vardagen som vardagsmotion. 

Aktiviteter som trädgårdsarbete, gå runt på stan och transport till och från skolan skapar 

fysisk aktivitet i form av rörelse med kroppen. Att cykla till och från skolan kan ibland ge 

pulshöjande träning. Detta kan kopplas ihop med tidigare epidemiologiska studier som visar 

på att en rask promenad eller en måttlig intensitet bör vara ett dagligt inslag. Utökning av 

dessa 30 minuter kan erhålla ytterligare hälsoeffekter. Risken att dö av hjärt- och 

kärlsjukdom är hälften så stor som för stillasittande jämnåriga (Jansson & Anderssen, 2008). 

Det finns ett starkt samband mellan flertalet hälsoeffekter och den fysiska aktivitetsnivån. 

Den som rör på sig mindre än två timmar per vecka på sin fritid har 1,5 gånger relativt ökad 

risk att dö i förtid (Folkhälsomyndigheten, 2016). Utifrån deltagarnas beskrivningar beror 

mängden fysisk aktivitet på val av livsstil där en del väljer mer fysiska aktiviteter som att 

idrotta på sin fritid medan andra tycker det är roligare med en stillasittande aktivitet som att 

spela datorspel. Det kan kopplas samman med huvudkategorin kring vad som motiverar till 

mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande. Aktiviteter som anses vara lustfyllda och eget 

valda är mera motiverande att utföra, oavsett om det gäller stillasittande eller fysiska 

aktiviteter. Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig vara en skyddsfaktor för att inte drabbas 

av diabetes, kranskärlssjukdom och stroke, bröstcancer, depression, koloncancer/tarmcancer 

och högt blodtryck. För energibalans och viktkontroll är fysisk aktivitet en avgörande faktor 

(World Health Organization, 2010). Därmed har samhället ett stort ansvar att möjliggöra för 

olika fysiska aktiviteter som anses vara lustfyllda för olika individer.   

Enligt Nyberg & Ekblom (2013) är skolan en arena där ungdomar spenderar mycket 

stillasittande tid. En strategi som föreslås av författarna är aktiva rörelsepauser under 

lektionstid (Nyberg & Ekblom, 2013), vilket överrensstämmer med deltagarnas beskrivningar 

av rörelsepauser på gymnasieskolan. Gymnasieungdomarna uttrycker att en del lärare väljer 

att införa kortare pauser under längre lektionspass. Under pauserna får gymnasieleverna 
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ställa sig upp och skaka på kroppen. En av deltagarna upplever att rörelsepauser inte är 

passande för alla lektioner i och med att de redan rör sig under lektioner med grupparbeten. 

Däremot kan det behövas kortare pauser under lektioner som enbart innebär att räkna eller 

skriva på egen hand.  

6.2.3 Diskussion om motivation till mer fysisk aktivitet och minskat stillasittande 

Gymnasieungdomarna beskriver att det stillasittande beteendet mestadels påverkar deras 

hälsa negativt genom en känsla av orkeslöshet. Vidare beskriver gymnasieungdomarna att 

fysisk aktivitet ger en förbättrad hälsa och ett bättre mående i vardagen. Detta kan kopplas 

ihop med att människor utifrån ett evolutionärt perspektiv är skapade för att röra på sig 

genom att samla in föda och undvika att bli överfallen av andra djur eller människor (Ekblom 

Bak, 2013). Det går även att påvisa ett samband mellan stillasittande beteenden och olika 

hälsoutfall (Folkhälsomyndigheten, 2012), vilket kan motivera till mer fysisk aktivitet hos 

ungdomar generellt.  

Enligt den senaste årsrapporten om folkhälsans utveckling konstaterades att andelen med 

stillasittande fritid ökar (Folkhälsomyndigheten, 2017). Utifrån en litteratursammanställning 

av Folkhälsomyndigheten som handlar om stillasittande och hälsa framkom att den moderna 

människan spenderar mest vakentid genom olika stillasittande beteenden. Enbart en timmes 

hälsofrämjande fysisk aktivitet uppnås per dag (Folkhälsomyndigheten, 2012). 

Gymnasieungdomarna beskriver en variation i skärmtid och skärmaktiviteter. Flera av 

deltagarna uttrycker mer skärmtid under lovdagar eller helgdagar, vilket innebär mer 

stillasittande tid framför datorskärmen. Det är då lättare att fastna framför skärmen och sitta 

still under en längre tidsperiod. Detta stämmer överens med tidigare forskning där alla 

stillasittande beteenden rapporterades av ungdomarna tidsmässigt mer frekvent under 

helgdagar än på vardagar. Ungdomar i Europa överskrider media-rekommendationerna och 

särskilt under helgdagar (Rey-Lopez et al., 2010). Gymnasieungdomarna uttrycker mindre 

tid för dataspelande eller andra skärmbaserade aktiviteter som inte innebär skolarbete på 

vardagar. Båda aktiviteterna, skolarbete och skärmbaserade aktiviteter, innebär däremot 

stillasittande aktiviteter. Något som överensstämmer med tidigare forskning som påvisar att 

studerande ungdomar har en extremt hög stillasittande livsstil i både privata och offentliga 

skolor (Nascente et al., 2016).   

Majoriteten av gymnasieungdomarna beskriver en yttre påverkan som motivation till mera 

fysiska aktiviteter i vardagen eller bara för att röra på sig kopplat till vardagsmotion. För att 

förändra detta beteende kan det enligt Bandura (2001) behövas en övertygelse utifrån andras 

förmågor att öka den fysiska aktiviteten. Genom en organisation som Generation pep kan 

engagemang skapas i hela samhället som visar på goda exempel för gymnasieungdomar till 

ökad fysisk aktivitet i vardagen. En kampanj som ”Upp och hoppa” uppmanar hela Sverige 

med rörelsepauser för att röra sig mer i vardagen.  

En av deltagarna beskriver vardagsmotion genom att transportera sig till och från skolan 

med cykel eller att gå istället för motoriserad transport. Enligt Bandura (2001) kan 

fysiologiska och emotionella tillstånd påverka självtilliten och minska sannolikheten för 

kapaciteten att utföra en viss uppgift (Bandura, 2001). Deltagarens aktuella hälsostatus kan 
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därmed bli avgörande för att välja cykeln eller att gå till skolan framför motoriserad 

transport, vilket möjliggör för fysisk aktivitet i vardagen. En annan deltagare beskriver 

tävlingarna som en motivation till att träna. Det som deltagaren beskriver kan kopplas ihop 

med att självtilliten påverkas av tidigare erfarenheter (Bandura, 2001). Om deltagaren 

uppfyller sina målsättningar och resultat på träningar har deltagaren förmågan att kunna 

göra det igen under tävlingar. Deltagaren har därmed en tilltro till sin egen förmåga och en 

utvecklad självtillit.  
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7 SLUTSATSER 

Gymnasieungdomarna anser att omgivningen har en påverkan på deras stillasittande. Den 

omgivande miljön är väsentlig gällande möjligheter till mer rörelse och för att minska 

stillasittandet. De beskriver förekomst av stillasittande i skolan, genom transport och på 

fritiden. Gymnasieungdomarna tillämpar skärmbaserade aktiviteter med en variation i 

skärmtid. Datorn är den mest vanligaste förekommande skärmbaserade aktiviteten och 

används under längre tidsperioder på helgdagar och lovdagar. Bakomliggande orsaker till 

stillasittande var det geografiska avståndet och årstiden.  

Mängden fysisk aktivitet och rörelse under vardagen är varierad. Fysiska aktiviteter anses 

handla om både aktiviteter på fritiden men också regelrätt idrott/träning och aktiviteter 

kopplat till vardagsmotion. Gymnasieungdomarna rör sig i skolan på raster mellan lektioner 

och under vissa lektioner genom att ta korta pauser under lektionstid.  

Motivation till mer fysisk aktivitet och minskat stillasittande kommer ifrån viljan att förbättra 

sin hälsa, att fysiskt ansträngande fritidsaktiviteter anses lustfyllda och genom drivkrafter för 

mer rörelse av en yttre påverkan.  

Sammantaget visar resultaten att omgivningen har en påverkan för ungdomars livsstil och att 

det är viktigt att skapa motivation för ökad fysisk aktivitet bland ungdomar. Aktiviteterna 

behöver anses lustfyllda för att ungdomar ska välja en mer fysisk aktivitet framför en 

stillasittande skärmbaserad aktivitet.    

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Stillasittande är ett viktigt ämne inom folkhälsovetenskapen och berör alla individer i 

samhället. Forskningen som finns idag kring stillasittande är begränsad och det saknas 

framförallt kvalitativa studier om stillasittande och målgruppen ungdomar. Tidigare studier 

har använt olika indikatorer på stillasittande såsom självrapporterat tv-tittande, men inte 

studerat stillasittandet i sig. Resultatet i denna studie visar på att samspelet mellan individen 

och sin omgivning och tvärtom har en påverkan på individens val av livsstil och beteende. 

Fortsatt forskning behövs kring hur samhället kan bidra till beteendeförändringar som 

innebär minskat stillasittande och mer fysisk aktivitet på olika arenor där individer befinner 

sig i vardagen. Likaså behövs fortsatt forskning kring hälsoeffekterna av den totala 

stillasittande tiden på grund av skärmbaserade aktiviteter och mängden skärmtid i det 

moderna digitaliserade samhället. En fördjupning av denna studie skulle kunna vara att 

undersöka stillasittande utifrån grupper av olika kön och olika sociodemografiska 

förhållanden.  
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BILAGA A: MISSIVBREV 

 

 Akademin för hälsa, vård och välfärd 

                            2018-02-28 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Josefine Edler Wirén och jag studerar sista terminen på 

folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag genomför nu mitt 

examensarbete och har valt att skriva om stillasittande bland gymnasieungdomar. Syftet med 

studien är att undersöka stillasittande och möjligheter till ökad fysisk aktivitet utifrån 

gymnasieungdomars perspektiv. 

 

Jag planerar att genomföra sex till åtta intervjuer under månaden mars och skulle gärna vilja 

komma till er skola för att intervjua gymnasieelever i årskurs 2. Intervjuerna uppskattas att 

ta mellan 30–40 minuter och planeras att genomföras under eller i anslutning till skoltid. 

Intervjuerna kommer att spelas in och inspelningarna kommer att raderas direkt efter att 

examensarbetet godkänts. Det insamlade materialet kommer enbart att användas till denna 

studie och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga kommer att kunna ta 

del av intervjumaterialet. Medverkan i studien är frivillig och det är möjligt att avbryta sin 

medverkan när som helst. 

 

Tanken med mitt examensarbete är att bidra med ökad kunskap kring gymnasieungdomars 

stillasittande. Examensarbetet kommer att publiceras i databasen DiVA på Mälardalens 

högskola efter godkännande.  

 

Vid frågor så är du välkommen att kontakta mig: 

Mail: jwn16008@student.mdh.se 

Telefon: 076–7853118 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Josefine Edler Wirén 

 

 

mailto:jwn16008@student.mdh.se
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

Bakgrund 

• Kan du berätta lite kort om programmet som du går/läser? 

• Hur kommer det sig att du har valt just det programmet?  

 

• Kan du berätta för mig vad fysisk aktivitet innebär för dig?  

• Vad innebär en stillasittande livsstil för dig?  

Tema 1 - Stillasittande i skolan  

• Hur ser det ut/vad gör ni på lektionerna?  

- Är ni mycket stillasittande? 

• Vad brukar du göra på rasterna/mellan lektionerna? 

• Hur tar du dig till och från skolan? 

Tema 2 - Stillasittande i hemmiljön och vad ungdomarna gör på fritiden  

• Vad gör du på din fritid?  

• Hur mycket fysisk aktivitet får du in på fritiden/i din vardag?  

- Innebär det vardagsmotion eller mer avsiktlig träning och motion?  

- Upplever du att fysisk aktivitet har betydelse för din hälsa och att du ska må 

bra? 

• Hur mycket tid spenderar du framför skärmen? (TV, mobil, datorspel, tv-spel eller 

andra skärmaktiviteter) 

- Vad tänker du om din skärmtid? 

Tema 3 - Vad behöver gymnasieungdomar för att bli mer fysiskt aktiva 

• Vad skulle du kunna tänka dig att göra för att minska ditt stillasittande?  

• Ser du något hinder i din omgivning för att kunna vara mer fysiskt aktiv?  

• Finns det någon aktivitet som går ut på att röra på sig som du skulle vilja göra mer 

av? 

 

AVSLUT - Jag har inga flera frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi 

avslutar intervjun?  

Förslag på följdfrågor:  

• Kan du berätta mer om det…? 

• Kan du ge en mer detaljerad beskrivning...? 

• Kan du ge några exempel...?  

• Har du någon upplevelse av…? 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


