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SAMMANFATTNING   

Den fysiska aktiviteten är otillräcklig för att vara hälsofrämjande bland Sveriges ungdomar.  

Under ungdomsåren ökar den fysiska inaktiviteten och då kan uppmuntran från vänner och 

familj vara en betydelsefull faktor för att öka deras fysiska aktivitet. Den fysiska aktiviteten 

anses vara betydelsefull för att kunna bevara en god hälsa livet ut samt minska övervikt & 

fetma. 

Syftet med denna studie är att redogöra för Västerås ungdomars fysiska aktivitet, samt i 

vilken utsträckning och om det finns ett samband mellan uppmuntran från 

familjemedlemmar och vänner och ungdomars fysiska aktivitet. 

En kvantitativ ansats har använts för denna studie och materialet är inhämtat från den 

internationella tvärsnittsstudien HELENA-studien. Studien är begränsad till det svenska 

materialet från Västerås kommun och innefattar 341 ungdomar mellan 13-18 år. 

Resultatet avser för åren 2006-2007 och visar att det i högre utsträckning är killar som är 

mer fysiskt aktiva än tjejer. Studien visar också att pappa och mamma uppmuntrar i större 

utsträckning till fysisk aktivitet samt att det finns ett samband mellan uppmuntran från 

familjemedlemar och vänner och ungdomars fysiska aktivitet. 

Studien är till att användas för vidare studier om faktorer som påverkar ungdomars fysiska 

aktivitet. 

Nyckelord: Familjemedlemmar, Fysisk inaktivitet, HELENA-studien, Uppmuntran, 

Ungdomar, Vänner



 

ABSTRACT 

The physical activity level is insufficient to promote health among Swedish adolescents. 

During adolescence the physical inactivity increases and encouragement from friends and 

family seems to be a significant factor to increase their physical activity. Physical activity is 

considered important in order to maintain good health throughout life span and decrease 

overweight and obesity. 

The purpose of this study is to describe the physical activity level among youth in Vasteras 

municipality, and to what extent and whether there is a correlation between encouragement 

from family and friends and youth´s physical activity. 

A quantitative approach has been used for this study, and the material is gathered from the 

international cross-sectional study HELENA- study. The study is limited to the Swedish 

material from Vasteras municipality and includes 341 adolescents aged 13-18 years. 

The results reports for the years 2006-2007 and emphasizes in greater extent that boys are 

more physically active than girls. The study also shows that the father and mother encourage 

more than other family members to be physical active and that there is a correlation between 

encouragement from family members and friends and youth´s physical activity. 

The study is to be used to further study the factors influencing youth´s physical activity. 

Keywords: Encouragement, Family members, Friends, HELENA-study, Physical inactivity, 

Young Adults 
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1  INTRODUKTION 

Ett växande folkhälsoproblem i dagens samhälle är fysisk inaktivitet och detta på grund av att 

barn och ungdomar blivit allt mer stillasittande. Datorer, tv-spel, bilar, hissar, rulltrapper etc 

tar över ungdomars vardag och leder till att deras fysiska aktivitet minskar. Minskad fysisk 

aktivitet kan innebära att hälsa påverkas negativt och leda till besvär som till exempel 

övervikt, fetma, diabetes och hjärt- o kärl sjukdomar. 

För att den fysiska aktiviteten ska öka bland ungdomar är det betydelsefullt att studera 

faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten. Tidigare studier visar på att faktorer som 

socialt stöd och självtillit är av störst betydelse. Det skulle därför vara av intresse att fortsätta 

att studera det sociala stödets betydelse i form av uppmuntran från familjemedlemmar och 

vänner i relation till ungdomars egna fysiska aktivitet. 

Under ungdomsåren sker förändringar hos individer både psykiskt och fysiskt och för vissa 

ungdomar kan denna period vara den tuffaste tiden i livet. Förändringarna under 

ungdomarsåren påverkar deras framtid, levnadsvanorna. Stöd och hjälp från 

familjemedlemmar och vänner har visat sig vara av stor vikt då familjen och vännerna har 

den största inverkan på en individ, det är därför av intresse att studera det sociala stödets 

betydelse genom uppmuntran från familjemedlemmar och vänner i relation till ungdomars 

fysiska aktivitet. Målgruppen av intresse är ungdomar från Västerås kommun som varit en 

del av en större studie mellan år 2006-2007. 

Den personliga koppling som finns relaterad till denna studie är att vidare fördjupa mig i 

faktorer som påverkar främjandet av fysisk aktivitet och hur det i sin tur kan användas för att 

främja den fysiska aktiviteten bland ungdomar. Studien är även tänkt att kunna användas vid 

vidare studier på magisternivå för att ytterligare ta reda på vilka faktorer som påverkar 

ungdomars fysiska aktivitet. 

2 BAKGRUND 

Regelbunden fysisk aktivitet oavsett etnicitet, kön, ålder, kroppssammansättning eller 

socioekonomisk bakgrund minskar hälsorisker enligt World Health Organization [WHO] 

(2010). Definitionen för fysisk aktivitet innebär enligt Schäfer- Elinder & Faskunger (2006)  

all rörelse som påverkar skelettmuskulaturen och som ökar en individs energiförbrukning. 

Definitionen för hälsofrämjande fysisk aktivitet innebär att förbättra eller främja hälsan utan 

att orsaka skada och för att den fysiska aktiviteten ska vara hälsofrämjande bör den utföras 

minst fem dagar i veckan och vara minst 30 minuter. Det betonas att den fysiska aktiviteten 
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inte behöver vara 30 minuter i ett streck utan kan delas upp i 10 minuters tre gånger om 

dagen. 

2.1 Fysisk inaktivitet som folkhälsoproblem  

Folkhälsomyndigheten (2013) beskriver att fysisk inaktivitet är den fjärde största 

anledningen till förtidig död och bidrar med 5,5 procent av sjukdomsbördan i Europa. Fysisk 

aktivitet anses vara en av de mest betydelsefulla faktorerna att påverka för att minska 

dödlighet och sjukdom. Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) beskriver att sjukdomsbörda 

relaterad till fysisk inaktivitet orsakar samhället stora sjukvårdskostnader och beräknades år 

2006 till cirka sex miljarder kronor per år. Enligt Socialdepartementet (2002/03:35) är det 

generella nationella folkhälsomålet för folkhälsoarbete en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Utifrån detta mål har regeringen sedan skapat elva målområden där ett av 

målen betonar vikten av fysisk aktivitet för att bevara en god hälsa. Det framkommer att vid 

regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för övervikt och ohälsa och detta är av stor 

betydelse då övervikt och fetma ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Den fysiska 

aktiviteten är kopplad till vår livsstil och våra levnadsvillkor samt vår sociala tillhörighet. 

Samhället ska enligt Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) uppmuntra och ge bland annat 

barn och ungdomar möjlighet till att motionera och idrotta för att folkhälsan ska främjas. För 

att kunna behålla och göra fysisk aktivitet till något varaktigt krävs det ofta förändringar i 

vardagsmiljön, till exempel promenader till och från skolan eller spontan uppmuntran till 

fysisk aktivitet på fritiden.  I en studie av Davidson, Simen-Kapeu & Veugelers (2010) 

framkom det att ungdomar behövde känna tilltro till bostadsområdet, ha varierat utbud av 

fysisk aktivitet samt att avståndet till anläggningarna inte var för långt iväg för utövandet av 

fysisk aktivitet. Enligt Lox, Martin-Ginis & Petruzzello (2010) var 15-åriga ungdomar fysiskt 

aktiva endast fyra till åtta timmar per vecka och pojkar var mer fysiskt aktiva än flickor.  

2.1.1 Fysisk aktivitet & Övervikt 

WHO (2013) definierar övervikt och fetma som; 

…”Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that may 

impair health” (WHO, 2013). 

Övervikt och fetma uppkommer när kaloriintaget hos en individ är högre än kaloriutskottet, 

och detta sker oftast i samband med förändringar i individens kost och fysiska 

aktivitetsmönster. Övervikt och fetma påverkar hälsan negativt och kan leda till till exempel 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och benskörhet. Barn som drabbas av övervikt 

eller fetma har en ökad risk för fortsatta problem i vuxen ålder samt en förtidig död. Under 

barn och ungdomsåren kan de uppleva svårigheter i andning, ökad risk för frakturer, 

psykiska besvär samt tidig uppkomst av hjärt- och kärl problem (WHO, 2013). 

Mätinstrumentet för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna individer kallas Body Mass 

Index [BMI]. Eftersom barn och ungdomars kroppssammansättning ständigt är under 

utveckling kan inte BMI beräknas likadant hos vuxna som hos barn och ungdomar. För barn 
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och ungdomar beaktas även kön och ålder. De gränsvärden som används internationellt för 

uträkning av barn och ungdomars BMI kallas ISO-BMI-värden(WHO, 2013).  

Enligt WHO (2013) bestod världen av mer än 42 miljoner överviktiga barn under fem års 

ålder, övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande problem. Problemet kan 

förebyggas genom ökad fysisk aktivitet och stödjande miljöer. Som förälder är det av stor 

betydelse att främja till tillräcklig fysisk aktivitet och goda kostvanor för att kunna bekämpa 

problemet. Genom att ha hälsosamma livsmedel hemma, stödja samt uppmuntra till fysisk 

aktivitet kan föräldrar påverka sina barns beteende. Förslag på vad föräldrar kan göra för att 

öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar är: minska ner på icke-aktiv tid till 

exempel tv-tittande, datorspel etc, uppmuntra att cykla eller gå till skola samt andra 

fritidsaktiviteter, göra fysisk aktiviteten som en del av familjens vardag och se till att den 

fysiska aktiviteten är åldersanpassad (WHO, 2013). Det fanns en brist på den fysiska 

aktiviteten enligt Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) bland Sveriges ungdomar, en faktor 

till detta kan vara att samhället uppmuntrar till en mer stillasittande livsstil än till en fysiskt 

aktiv livsstil. Bland ungdomar handlar det oftast om att de skapade underhållning via datorer 

eller tv-tittande och åkte bil både till och från skolan istället för att promenera eller cykla. Det 

dagliga livet uppmuntrar enligt (Riksidrottsförbundet [RF], 2006) inte till fysisk aktivitet på 

grund av rulltrappor, bilar, hissar etc vilket leder till minskad fysisk aktivitet. 

2.2 Bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet  

Enligt socialdepartementet (2002) utgår den svenska folkhälsopolitiken från hälsans 

bestämningsfaktorer. Studerandet av bestämningsfaktorer är ett betydelsefullt steg på vägen 

för att kunna förändra ett beteende hos en enskild individ. Det är extra betydelsefullt att 

studera inre och yttre faktorer som både har ett positivt eller negativt samband med fysisk 

aktivitet, samt har ett starkt samband med fysisk aktivitet och är förändringsbara, 

exempelvis; självförtroende och socialt stöd från vänner eller familj. Bunke, Apitzsch & 

Bäckström (2011) studerade i sin studie sambandet mellan socialt stöd och fysisk aktivitet 

bland ungdomar och där framkom det att ökad känsla av socialt stöd ökade den fysiska 

aktiviteten. Det framkom också att betydelsen av när det sociala stödet framfördes spelade en 

stor roll. Socialt stöd vid en given tidpunkt spelade inte så stor roll medan socialt stöd under 

en längre tid spelade stor roll. Socialt stöd från vänner ansågs vara en betydelsefull del och 

det kunde öka den fysiska aktiviteten. Tillgängligheten till fysisk aktivitet var också av stor 

betydelse för utövandet av fysisk aktivitet. En annan betydelsefull del som framkom i studien 

var att ungdomar som upplevde för mycket hjälp och stöttning från andra i deras omgivning 

kunde få dem att känna sig kontrollerade, vilket kunde resultera i negativ inverkan på den 

fysiska aktiviteten. Negativ inverkan innebar att ungdomar valde bort den fysiska aktiviteten. 

För att det sociala stödet skulle få en positiv effekt på den fysiska aktiviteten var det 

betydelsefullt att föräldrar var lyhörda för det behov av socialt stöd som efterfrågades av 

ungdomarna samt förstå hur ungdomar tolkade betydelsen av socialt stöd. Kahn, Haung, 

Gillman, Field, Austin, Colditz & Frazier (2007)fann i sin studie att föräldrars stöd var av stor 

betydelse samt att mängden fysisk aktivitet som föräldrarna utövade påverkade 

ungdomarnas fysiska aktivitet.   
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I Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) förklaras att fysisk aktivitet på lång sikt kan förbättra 

självkänslan bland ungdomar och att ungdomstiden har betydelse i ungdomars liv då de 

utvecklar självständighet. Kahn et al. (2007) beskrev självförtroende som en betydelsefull 

bestämningsfaktor vid fysisk aktivitet, både bland tjejer och killar. Självkänslan och 

självförtroendet ökade vid fysisk aktivitet och både barn och ungdomar förklarade i studien 

att de ansåg att även utbudet av fysisk aktivitet påverkade självförtroendet. Social säkerhet, 

självkänsla och självtillit var enligt RF (2006) betydelsefulla faktorer under både 

ungdomsåren och vuxenåren vid främjandet av fysisk aktivitet och hälsa. Även psykologiska 

faktorer som stress, självförtroende och ökat välbefinnande påverkades positivt vid 

regelbunden fysisk aktivitet. 

2.3 Fysisk Aktivitet bland Sveriges ungdomar 

Enligt socialstyrelsen (2009) och socialtjänstelagen finns det ingen klar definition på när en 

individ är ”ungdom” men enligt Hallström (2011) definieras ungdom mellan 12.5–17.49 år 

[13-18]. 

 

Enligt rekommendationer förklarar (WHO, 2010) att ungdomar ska utöva fysisk aktivitet 

minst 60 minuter varje dag för att uppnå en god och hälsofrämjande hälsa. Den fysiska 

aktiviteten kan bestå av allt från promenader, cykling, lek till sport. Schäfer-Elinder & 

Faskunger (2006)  beskrev att under år 2006 var det endast sju av tio ungdomar som 

uppfyllde de 60 minuter fysisk aktivitet som var rekommenderad att utöva dagligen för att 

bevara en god hälsa.  

 

Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer-Elinder (2006) beskrev i sin Compasstudie från 

2006, som inkluderade ungefär 3000 15-åringar från sydvästra Stockholm att endast 64 

procent av flickorna och 78 procent av pojkarna rapporterade att de var fysiskt aktiva minst 

60 minuter under en dag.  Jämfört med övriga Europa beskrev Schäfer- Elinder & Faskunger 

(2006) att ungdomar i Sverige var mer stillasittande än i andra Europeiska länder, detta 

framkom tydligt i undersökningen som WHO (2006) gjort om skolbarns hälsovanor. Denna 

undersökning visade bland annat resultat på hur fysiskt aktiva ungdomar var.  I den senaste 

undersökningen framkom det att tillräckligt fysiskt aktiva pojkar i 15-års ålder i Sverige år 

2006 var 33 procent och det var betydligt lägre än i andra europeiska länder. Bland flickor 

var den fysiska aktiviteten generellt lägre än bland pojkarna och i Sverige var endast 26 

procent bland 15-åriga flickor tillräckligt fysiskt aktiva, jämfört med andra europeiska länder 

som Tjeckien (31 %) och Nederländerna (37 %). 

 

Enligt RF (2013) var statistiken för tillräckligt fysiskt aktiva bland ungdomar i Sverige 2013 i 

åldern 13-18 år cirka 60 procent bland pojkarna och 45 procent bland flickorna. 

 

Rasmussen et al. (2006) betonade vikten av föräldrars utbildning och ungdomars fysiska 

aktivitet. Det framkom att pojkar med högutbildade föräldrar och svensk bakgrund utövade 

mindre fysisk aktivitet än pojkar med utländsk bakgrund och lågutbildade föräldrar, detta 

var inget som kunde ses bland flickorna. I studien framkom att hög grad av stillasittande 
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kunde relateras till fetma, låg utbildningsnivå samt icke-svensk bakgrund. Det framkom även 

att ungdomar med låg självkänsla var mer stillasittande, mindre fysiskt aktiva, åt mer på 

oregelbundna tider samt åt mer sällan nyttig mat än dem med hög självkänsla.  

2.4 Uppmuntran till fysisk aktivitet från familj och vänner 

Uppmuntran definieras enligt Nationalencyklopedins [NE] (2013) som; 

… ”Påverka någon till att vilja utföra något genom att framhäva det positiva i den angivna 

handlingen” (NE, 2013)  

Wilson, Lawman, Segal & Chappell (2011) och Andersson, Hughes & Fuemmeler (2009) 

beskrev att föräldrar bör uppmuntra ungdomar till fysisk aktivitet för att minska deras 

stillasittande. För mycket stillasittande bland ungdomar enligt Quarmby, Dagkas, & Bridge 

(2010) hade en negativ inverkan på deras hälsa och att familjen hade den största påverkan på 

ungdomars fysiska aktivitet. I ett flertal studier Sanz-Arazun, Ponce-de-León-Elizondo & 

Valdemoros-San-Emeterio (2012); Almangro, Sáenz-López & Moreno (2010) & Ulrich- 

French & Smith (2009) betonas också att föräldrarnas inflytande till fysisk aktivitet 

påverkade ungdomarnas fysiska aktivitet.   

Poobalan, Aucott, Clarke & Smith (2012) beskrev att deltagande i fysisk aktivitet och 

uppmuntran från föräldrar till fysisk aktivitet vid ung ålder påverkade den fysiska aktiviteten 

positivt i vuxen ålder. Detta var även något som lyftes fram av Wilson et al. (2011) som 

betonade att uppmuntran från både föräldrar och vänner påverkade deltagandet till fysisk 

aktivitet positivt. Enligt Engström (2012) utövade de som bodde i storstad och hade många 

vänner mer fysisk aktivitet än de som inte bodde i storstad och inte hade så många vänner.  

 

Vänners betydelse för den fysiska aktiviteten bland ungdomar studerades av Maturo & 

Cunningham (2013), de förklarade att närstående kunde influera till att förändra ett 

beteende, men det betydde inte att alla nära kontakter kunde influera utan ju starkare band 

desto högre inflytande. Enligt socialstyrelsen (2013) är det betydelsefullt för ungdomar att de 

känner stöd från föräldrar angående den fysiska aktiviteten för att kunna utveckla det till en 

levnadsvana.  

2.5 Vikten av att studera faktorer som påverkar fysisk aktivitet 

Faktorer som miljö-, hem och föräldrars påverkan av den fysiska aktiviteten bland ungdomar 

är inte ett väl beforskat område (Wilson et al. 2011). Quarmby et al.(2010) beskrev att fysisk 

aktivitet har en stor betydelse för barn och ungdomars hälsa, detta betonade även Mikaelsson 

(2012) samt att minskad fysisk aktivitet bland ungdomar kunde utgöra ett hälsohot inför 

deras framtid. Den fysiska aktiviteten minskade ofta under ungdomsåren då det lades mer 

vikt vid andra intresse.  
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Även Mautro & Cunningham (2013) betonade varför det var av stor vikt att studera just 

denna målgrupp, under ungdomsåren är ungdomar ”formbara” och vänner och deras åsikter 

blir mer betydelsefulla än tidigare. Åsikter, värderingar och beteende formas i denna ålder 

samt att mängden fysisk aktivitet vid ungdomen oftast blir bestående vid vuxen ålder. 

Tidigare studier (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud & Cury, 2005) beskrev att det behövs 

mer specifik forskning kring föräldrars inflytande på den fysiska aktiviteten bland ungdomar. 

Wilson et al. (2011) beskriver i sina slutsatser att det är av stor betydelse att studera denna 

målgrupp då övervikt och fetma är ett växande problem inom målgruppen och faktorer som 

påverkar deras fysiska aktivitet borde då studeras.  Även RF (2006) betonade vikten av att 

studera faktorer som påverkade den fysiska aktiviteten, de menade att interventioner som 

stöd i beteendeförändring, hälsoupplysningar och möjligheten till att prova olika aktiviteter 

kunde öka den fysiska aktiviteten och att involverande från föräldrar gav en positiv effekt.  

2.6 Social Kognitiva Teorin 

Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) beskriver att enligt den social kognitiva teorin måste en 

individ tro på att förändringen ger en positiv följd, det vill säga att det positiva med fysisk 

aktivitet överväger det negativ med fysisk aktivitet. Med hjälp av den socialkognitiva teorin är 

det lättare att läsa av ett aktivitetsmönster, genom att förstå faktorer runt omkring som 

påverkar individens fysiska aktivitet är det lättare att läsa av individens fysiska 

aktivitetsmönster. Bestämningsfaktorer påverkar människor olika och faktorer som ålder, 

kön, socio-ekonomisk status och förändringsbenägenhet spelar en stor betydelsefull roll. Den 

socialkognitiva teorin belyser vikten av miljöns och omgivningens betydelse för att kunna 

förändra ett beteende. Enligt teorin finns det ett samband mellan beteende, individ och dess 

omgivning. Inom den socialkognitiva teorin är ”Self efficacy” ett centralt begrepp och 

betydelsefullt för att förändra den fysiska aktivitetsnivån. Self efficacy betyder själtillit eller 

tilltron till sin egen förmåga och påverkar den fysiska aktiviteten genom föreställningar och 

tankar kring den fysiska aktiviteten men även genom erfarenheter av den fysiska aktiviteten. 

En individs tro på sin egen förmåga samverkar med den faktiska fysiska aktiviteten och 

begreppet self efficacy har visat sig ha stor betydelse vid förändringar bland levnadsvanor. 

Det var framförallt tre faktorer som var betydelsefulla att arbeta med för att utveckla och 

främja den fysiska aktiviteten; tron på den egna förmågan, målsättningen för att öka den 

fysiska aktiviteten samt reflektioner kring den egna fysiska aktiviteten. Sallis, Bauman & 

Pratt (1998) beskrev att en stödjande miljö för fysisk aktivitet borde införas, samt 

förändringar i en individs omgivning innan en beteendeförändring hos individer kan skådas 

och upprätthållas under en längre tid. Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) beskrev att stöd 

var en faktor som visat sig vara effektiv för att upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil. Stöd 

kunde delas in i två olika dimensioner; emotionellt stöd och instrumentellt stöd.  Ett exempel 

på emotionellt stöd var uppmuntran, beröm och tillit. Exempel på instrumentellt stöd var 

vägledning, hjälp med material och skjuts eller bara att ha någon att utöva den fysiska 

aktiviteten med.   
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att redogöra för ungdomars, ålder 13-18, fysiska aktivitet och om det 

finns ett samband mellan den uppskattade fysiska aktiviteten och om de blir uppmuntrade 

till att vara fysiskt aktiva av familjemedlemmar och vänner i Västerås kommun. 

3.1 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning är ungdomarna fysiskt aktiva?  

 I vilken utsträckning blir ungdomarna uppmuntrade till att vara fysiskt aktiva? 

 Finns det ett samband mellan uppmuntran från familjemedlemmar och vänner och 

fysisk aktivitet? 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Studiedesign 

För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvantitativ ansats och 

materialet till studien var inhämtat från; Hallstöm (2011) HELENA-studien. Anledningen till 

valet av inhämtat material från HELENA-studien gjordes  pågrund av att HELENA-studien 

berörde rätt målgrupp, ungdomar 13-18 år, som var av intresse att studera i denna studie 

samt att materialet redan var inhämtat från den stad som var tänkt att användas i även denna 

studie, Västerås. Ytterliggare anledning var att HELENA-studien använt sig av de enkätfrågor 

som behövdes för att besvara denna studies syfte och frågeställningar samt att HELENA-

studien också använts sig av kvantitativ ansats, vilket också krävdes för att kunna besvara 

denna studie syfte och frågeställningar.  Denna studie var gjord med deduktiv ansats, vilket 

betyder att det fanns ett antagande som med hjälp av en bakomliggande teori testas i 

verkligheten, inom kvantitativ metod är det vanligt att utgå från deduktion (Olsson & 

Sörensen, 2011). Enligt Eliasson (2006) används kvantitativ ansats vid mätning av större 

populationer samt för att kunna generalisera resultaten som möjliggör att undersöka olika 

förhållanden och attityder. 

4.1.1 HELENA- studien 

HELENA- studien (Healthy Lifestyle in Europé by Nutrition in Adolescence) var gjord i tio 

europeiska städer och involverar nio olika länder: Sverige (Västerås), Belgien (Ghent), 

Tyskland (Dortmund), Frankrike (Lille), Spanien (Zaragoza), Österrike (Wien), Ungern 
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(Pecs), Italien (Rom) och två olika städer i Grekland (Aten & Heraklion). Datainsamlingen till 

studien gjordes mellan år 2006-2007 och involverade totalt 3528 ungdomar i åldrarna 13-18 

år. Huvudsyftet med HELENA-studien var att studera förhållandet mellan individuella, 

socio-miljöfaktorer och matvanor bland ungdomar i Europa. Följande aspekter studerades 

för att ge fullständig information; kostintag, attityder kring kosten samt val av kost, 

kroppssammansättning (inkl, lipider, vitaminer, plasma) fysisk aktivitet & kondition samt 

genotyp och immunförsvar. HELENA- studien var en skolbaserad tvärsnittsstudie och 

städerna till studien blev slumpmässigt utvalda. De kriterier som fanns för städerna var att de 

skulle vara utspridda geografiskt, innefatta olika kulturer, ha socio-ekonomiska skillnader 

samt att någon av HELENA-studiens medarbetare skulle vara stationerade i staden. Urvalet 

för deltagarna gjordes genom ett två-stegs klusterurval i varje stad. Varje stad samlade alla 

skolor som involverades till den berörda målgruppen och därefter blev skolorna som deltog 

slumpmässigt utvalda. Klasserna på skolorna blev sedan också slumpmässigt utvalda och 

varje stad hade cirka 300 deltagare till studien. Alla frågeformulären som användes var 

översatta till varje lands egna språk och de praktiska testerna som gjordes utfördes på 

skolorna av HELENA-studiens medarbetare (Hallström, 2011).  

4.2 Avgränsning 

Syftet med uppsatsen avgränsas till att endast använda materialet från Sverige som studerade 

fysisk aktivitet och uppmuntrans betydelse bland ungdomar i Västerås Kommun. 

4.3 Datainsamling 

Materialet som använts var insamlat i Västerås kommun mellan år 2006-2007 och var 

genomfört via klassrumsenkäter. Enkäten omfattade åtta frågor rörande mängden fysisk 

aktivitet som utövas både av ungdomar och deras familjemedlemmar och vänner samt i 

vilken utsträckning familjemedlemmar och vänner uppmuntrarde till fysisk aktivitet. 

Enkäten berörde även frågor rörande faktorer som kunde hindra utövandet av fysiska 

aktivitetet samt anledningar till utövandet av fysisk aktivitet. Enkäten besvarades enbart av 

ungdomarna och delades ut i klassrummen. Enkäterna både besvarades och återlämnades 

direkt efter av de medverkande (Hallström, 2011).  

4.3.1 Urval  

Urvalet var ett två stegs klusterurval och enligt Eliasson (2006) betyder det att forskaren 

arbetar i olika steg, först samlas alla med uppfyllda kriterier för forskningsdeltagande i en 

grupp och sen väljs några slumpmässigt ut från den gruppen. 

Det första steget i denna studie innefattade skolorna i Västerås kommun som hade ungdomar 

i den angivna åldern, även privata skolor. Steg två innefattade sen ett slumpmässigt val av de 

klasser som fanns på skolorna. Studiepopulationen från Västerås kommun var 341 ungdomar 

varav 133 (39 %) var pojkar och 206 (61 %) var flickor i åldrarna 13-18 år.   
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4.4 Databearbetning & Analyser 

Till denna studie har databearbetning och analyser utförts på Mälardalens Högskola i 

Västerås och analyserna gjordes i dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, 

version 19 [SPSS]. Införandet av variabler och svar från enkäterna gjordes i SPSS av Lena 

Hallström, utifrån detta material har sedan dikotomiseringar och analyser gjorts på egen 

hand.  

I den slutliga bearbetningen innan analyserna gjordes av materialet till HELENA-studien 

skulle kriterier som; ungdomarna skulle vara mellan 13-18 år, kunna visa upp ett signerat 

informationssamtycke samt hade mätt längd och vikt ha uppfyllts för att räknas som 

deltagande (Hallström, 2011).  

4.4.1 Variabler 

För att besvara syfte och frågeställningar användes följande frågor från HELENA-studien ”Är 

du fysiskt aktiv minst en timme om dagen” med svaralternativen ”Ja, sedan mer än 6 

månader tillbaka, Ja, under 6 månader tillbaka eller kortare tid och Nej”. Frågan för att 

mäta uppmuntran var ”Hur ofta uppmuntrar följande personer dig att vara fysiskt aktiv?” 

med svaralternativ ”Har ingen/ träffar honom/henne inte, inte alls, inte mycket, ibland, ofta 

och mycket ofta” (Hallström, 2011). För att se enkätfrågorna hänvisas till (Bilaga C). Olsson 

& Sörensen (2011) beskrev att när ett samband mellan två variabler studeras används 

beroende och oberoende variabler, den beroende variabeln är den som ska påverkas, i denna 

studie fysisk aktivitet. Den oberoende variabeln är den som ska påverka och i denna studie 

var det familjemedlemmar och vänner (Pappa, Mamma, Bror Syster, Bästa vän). Som 

bakgrundsvariabler har kön och ålder valts.  

I enkätformuläret definierades fysisk aktivitet enligt följande; ” Fysisk aktivitet inkluderar 

all rörelse som människor utför i sitt dagliga liv. Fysisk aktivitet kan utföras genom sport, 

skolaktiviteter, lek, ta sig till och från hemmet… Några exempel är; promenad, cykla, städa, 

dansa, simma, skateboarding, fotboll, hugga ved, trädgårdsarbete…”(Hallström, 2011).   

Definition för uppmuntran fanns inte med i enkätformuläret för elevernas förståelse för 

begreppet, vilket kan lett till olika uppfattningar angående vad uppmuntran innebar. 

4.4.2 Analyser 

För att besvara frågeställning ett gjordes en deskriptiv analys. För att få fram information om 

hur många ungdomar som vara fysiskt aktiva behövde frågan dikotomiseras. Ejlertsson 

(2011) förklarar att med dikotomisering menas att två variabler slås samman. Frågan; Är du 

fysiskt aktiv minst en timme om dagen? dikotomiserades från svarsalternativen ”Ja, sedan 

mer än 6 månader tillbaka & Ja, under 6 månader tillbaka eller kortare tid” till endast ”Ja”. 

När analysen gjordes fanns endast svarsalternativen ”Ja eller Nej”. I denna analys användes 

bakgrundvariablerna ålder och kön för att få en övergripande fördelning av 

studiepopulationen samt för att kunna utläsa om det fanns köns och ålders fördelningar i den 

fysiska aktiviteten. Utifrån analysen ska prevalens och köns- och ålders fördelning av fysisk 
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aktivitet bland ungdomar, 13-18 år i Västerås Kommun kunna utläsas. Åldrarna var indelade 

i grupper, 12.5–13.99 år klassades som den yngre målgruppen och 16- 17.99 år som den äldre 

målgruppen, däremellan fanns även 14–14.99 år och 15- 15.99 år.  

För att besvara frågeställning två används en frekvenstabell. Frågan som användes för att 

besvara frågeställningen var; Hur ofta uppmuntrar följande personer dig att vara fysiskt 

aktiv? Denna fråga hade svarsalternativ i form av ordinal skala, vilket enligt Ejlertsson (2011) 

betyder att svaren kan rangordnas. Eftersom svaren kan rangordnas kan de ge svar på i 

vilken utsträckning ungdomar blir uppmuntrade till fysisk aktivitet av olika 

familjemedlemmarna och vänner.  

För att besvara frågeställning tre gjordes analysen med hjälp av ett chi2- test. Frågorna som 

användes för testet var; Hur ofta uppmuntrar följande personer dig att vara fysiskt aktiv? 

och Är du fysiskt aktiv minst en timme om dagen?. Frågan ”Hur ofta uppmuntrar följande 

personer dig att vara fysiskt aktiv?” dikotomiserades om och svarsalternativen ” har ingen/ 

träffar honom/henne inte”,” inte alls”, ”inte mycket” och” ibland” till ”Nej ingen 

uppmuntran” medan svarsalternativen ”ofta” och ”mycket ofta” dikotomiserades om till ”Ja, 

jag får uppmuntran”. Vid analysen blev det istället för ordinal skala vid svarsalternativen 

nominal skala vilket enligt (Ejlertsson, 2012) betyder att det endast finns en indelning av 

grupper och ingen form av rangordning i svaren. Analyserna genomfördes för varje enskild 

familjemedlem (Pappa, mamma, Bror, Syster) eller vänner (Bästa vän). I samtliga analyser 

räknades det interna bortfallet bort på en gång vilket bidrog till att det inte alltid blev 100 

procent. Analysen syftade till att se om det fanns ett samband mellan den faktiskt fysiska 

aktiviteten bland ungdomar och den uppmuntran som gavs från dennes familjemedlemmar 

och vänner. Ejlertsson (2012) beskriver att utgångspunkten för att kunna göra ett chi2-test är 

att det måste finns en indelning av grupper eller klasser och genom användande av chi2-test 

kan ett samband mellan två variabler studeras samt att genom ett chi2-test kan signifikants 

nivå [p] avläsas. 

Efter analysen kunde signifikants nivå avläsas genom chi2-test samt frihetsgraden (Degress of 

Freedom) [df]. I denna studie valdes gränsvärdet för signifikansnivån p=0.05  då Ejlertsson 

(2012) beskriver att (p) ska vara mindre än 0.05, vilket innebär att det är med 95 procent 

sannolikhet att resultatet inte har uppkommit genom slumpen. Df belyser begränsningen av 

antalet svarsalternativ som är tillförlitligt.  

Genom att studera signifikansen kunde resultatet generaliseras på de ungdomar som inte 

besvarat enkäten. 

4.4.3 Bortfall 

I en studie kan det finnas både externt och internt bortfall och enligt Ejlertsson (2012) 

inkluderar det externa bortfallet de som inte valt att delta i studien och det interna bortfallet 

inkluderar de som deltagit i studien men uteslutit att besvara några eller ett fåtal frågor. 

I studien innebar det externa bortfallet de elever som var sjuka eller inte befann sig i skolan 

på grund av annan anledning. På grund av klassrumsenkäter var det svårt att beräkna det 

exakta externa bortfallet. 
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Internt bortfall för frågorna ”Är du fysiskt aktiv minst en timme om dagen?” och ”Hur ofta 

uppmuntrar följande personer dig att vara fysiskt aktiv?” redovisas i Tabell 1. Under frågan 

”Är du fysiskt aktiv minst en timme om dagen” var bortfallet 41 (12 %) av 341 (100 %) och 

under frågan ”Hur ofta uppmuntrar följande personer dig att vara fysiskt aktiv” har alla 

341 deltagande svarat men inte för alla personer. 

 

Tabell 1 Internt bortfall för berörda frågor (n=341). 

 Bortfall (%) 

Är du fysiskt aktiv minst en 
timme om dagen? 

41 (12) 

Hur ofta uppmuntrar följande 
personer dig att vara fysiskt 
aktiv? 
Pappa    
Mamma   
Bror   
Syster   
Bästa Vän                                                                                          

 
 
 
19 (5.6) 
19 (5.6) 
60 (17.6) 
48 (14.1) 
29 (8.5) 

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (1990) innefattar de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa krav innefattar uppgifter om hur deltagandet i projektet går till, 

villkoren och kontaktuppgifter till forskaren samt ett samtycke för deltagande från individen 

eller vårdnadshavarens samtycke för individen om den är under 15 år. Information om var 

materialet bevaras och hur personuppgifter behandlas ska framkomma och det ska 

behandlas så ingen obehörig kan ha tillgång till materialet samt att information om att 

uppgifterna som framkommer endast kommer att användas till forsknings ändamål.   

I HELENA- studien fick både föräldrar till ungdomarna och ungdomarna själva information 

om deltagandet genom ett missivbrev (Bilaga A) och dessutom var ungdomarna under 15 år 

tvungna att ha ett skriftligt intyg (Bilaga B) från föräldrarna för att få delta i studien. Enligt 

Patel & Davidson (2011) bifogas ett missivbrev som innehåller all betydelsefull information 

till deltagarna om studien, att det är frivilligt att delta, studiens syfte, betydelsen av att göra 

studien, hur informationen behandlas samt kontaktuppgifterna till forskaren.  

HELENA-studien för Västerås blev också godkänd att genomföras av den regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm (Hallström, 2011).  I denna studie har de 

forskningsetiska principerna tagits hänsyn till genom att ingen mer än författaren och 

handledaren tagit del av datamaterialet samt att materialet förvarats i säkert förvar hemma 

hos författaren. I denna studie redovisas tydligt vad som hämtats från HELENA-studien och 

vad som gjorts på egen hand. Deltagarna som deltog i HELENA-studien har inte blivit 

informerade att deras information använts till ytterligare en studie, men eftersom resultatet 

kommer presenteras på gruppnivå kan inget från denna studie spåras till enskilda ursprungs 
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respondenter.  I studien har ingen person blivit utsatt eller kommit till skada och studien ska 

publiceras offentligt på databasen DIVA så att alla kan ta del av resultatet.  

4.6 Kvalitetskriterier 

Enligt Eliasson (2006) är det betydelsefullt att studera kvalitén i en undersökning för att inte 

trovärdigheten i en studie ska brista. Trovärdigheten för studien stärks med hjälp av hög 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet beskriver om en studie är pålitlig, om den går att gör en 

gång till och då ge samma resultat som förut. Om resultatet går att upprepa har studien en 

hög reliabilitet, detta test kallas ”test-retest”. Validitet undersöker om studien verkligen 

mäter det som är meningen ska mätas. För att uppnå en hög validitet bör frågeställningarna i 

syftet vara besvarade och materialet som samlats in bör vara relevant att användas för att 

uppnå studiens syfte. I denna studie har frågorna med utgångspunkt från HELENA-studien 

validitetsgranskats från International Physical Activity Questionnarie [IPAQ] (Hallström, 

2011). Reliabiliteten i denna studie anses hög då samma resultat troligen skulle uppkomma 

om någon annan forskare utgått från samma metod, material och tillvägagångsätt. Enligt 

Olsson & Sörensen (2011) behöver inte hög reliabilitet betyda hög validitet men däremot 

medför ofta hög validitet hög reliabilitet. Olsson & Sörensen beskrev också att det inte räcker 

med att förstå data eller att kunna dra meningsfulla slutsatser av resultatet. De menar på att 

det som studerats måste kunna sättas in i ett bredare perspektiv och kunna generaliseras på 

mer än den population som studerats. För att kunna generaliseras krävs att studien har vissa 

förutsättningar som till exempel; Studien ska vara upplagd på sådant sätt att 

frågeställningarna ska kunna besvaras, variablerna i studien ska ha både hög validitet och 

reliabilitet. Både urvalsprocessen, hur urvalet gått till och storleken på studiepopulationen är 

av betydelse, ju större urval desto större chans att resultatet överensstämmer med 

verkligheten.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet i samma ordning som frågeställningarna är angivna under 

syftet. 

5.1 Prevalensen av fysisk aktivitet i Västerås Kommun 

Prevalensen och könsfördelningen av fysisk aktivitet bland killar och tjejer i Västerås 

kommun mellan år 2006-2007 redovisas i tabell 2. Resultatet visar att andelen killar är mer 

fysiskt aktiva än tjejer. Bland killarna är 103 (88.8%) fysiskt aktiva och bland tjejerna är 155 

(84.2%) fysiskt aktiva.  Av de killar som svarade på frågan är endast 13 (11.2%) inte fysiskt 

aktiva och bland tjejer är 29 (15.8%) inte fysiskt aktiva. Sammanlagt är det 300 ungdomar 
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som besvarat frågan, varav 184 är tjejer och 116 är killar. Procentsatsen (%) är uträknad 

utifrån de som besvarat frågan och inte generellt på alla som deltagit i studien.  

Ålders fördelning av fysisk aktivitet redovisa i tabell 3. I den yngsta målgruppen är 76 

(90.5%) av de 84 svarande i åldersgruppen fysiskt aktiva och i den äldsta målgruppen är 50 

(79.4%) av 63 svarande fysiskt aktiva. Den yngsta målgruppen är mer fysiskt aktiva än den 

äldsta då den yngsta gruppen endast har 8 (9.5%) ungdomar som inte är fysiskt aktiva och 

den äldsta har en femtedel ungdomar som inte är fysiskt aktiva. Av alla ungdomar som 

besvarat denna fråga är det totalt 42 (14 %) som inte är fysiskt aktiva och 258 (86 %) som är 

fysiskt aktiva. 

Tabell 2 Prevalensen av fysisk aktivitet med könsskillnader bland Västerås Kommuns ungdomar. 

Anges både i antal & procent (n=300). 

 Tjejer (%) Killar (%) Totalt (%) 

Fysiskt aktiva 155 (84.2) 103 (88.8) 258 (86) 

Inte fysisk 
aktiva 

29 (15.8) 13 (11.2) 42 (14) 

Totalt  184  116 300 (100) 

 

Tabell 3 Prevalensen av fysisk aktivitet mellan olika ålderskillnader i Västerås Kommun. Anges både i 

antal & procent (n=300). 

                                              n (%) 

Ålder 12.5–13-99  År 14–14.99 År 15- 15.99 År 16- 17.49 År Totalt 

Fysiskt aktiva 76 (90.5) 62 (88.6) 70 (84.3) 50 (79.4) 258 (86) 

Inte fysiskt 
aktiva 

8 (9.5) 8 (11.4) 13 (15.7) 13 (20.6) 42 (14) 

Totalt 84 70 83 63 300 (100) 

5.2 Uppmuntran från familjemedlemmar och vänner 

För att kunna besvara i vilken utsträckning ungdomar blir uppmuntrade till fysisk aktivitet av 

familjemedlemmar och vänner är det först betydelsefullt att se vilka personer som är 

delaktiga i ungdomars liv. Andelen ungdomar som svarat och inte svarat på vilka personer 

som uppmuntrar till fysisk aktivitet i deras vardag redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 Andel & procent som svarat och inte svarat på personer som uppmuntrar till fysisk aktivitet 

(n=341).  

 Pappa (%) Mamma(%) Bror(%) Syster(%) Bästa 
Vän(%) 

Svarande 322 (94.4) 322 (94.4) 281 (82.4) 293 (85.9) 312 (91.5) 

Inte svarat 19 (5.6) 19 (5.6) 60 (17.6) 48 (14.1) 29 (8.5) 

Totalt 341 (100) 341 (100) 341 (100) 341 (100) 341 (100) 

I vilken utsträckning familjemedlemmar och vänner uppmuntrar till fysisk aktivitet visas i 

tabell 5.  Resultatet visar att en femtedel av de 322 som svarat på i vilken utsträckning pappa 

uppmuntrar till fysisk aktivitet anser att han uppmuntrar ”mycket ofta” medan 26 (7.6%) av 

de 322 anser att han uppmuntrar ”inte alls”. I vilken utsträckning mamma uppmuntrar till 

fysisk aktivitet anser 61 (17.9%) ”mycket ofta” och 18 (5.3%) ”inget alls” av de 322 som svarat. 

Av de 312 som svarat på i vilken utsträckning ”bästa vännen” uppmuntrar anser 81 (23.8%) 

att bästa vännen ”inte alls” uppmuntrar till fysisk aktivitet medan 24 (7 %) anser att bästa 

vännen uppmuntrar ”mycket ofta”. 

Tabell 5 I vilken utsträckning familjemedlemmar och vänner uppmuntrar till fysisk aktivitet. 

Resultatet ges både i antal & procent. Procenten är uträknad utifrån hela studiens population (n=341). 

 Har 
ingen/Träffar 
honom/henne 
inte (%) 

Inte alls 
(%) 

Inte 
mycket 
(%) 

Ibland (%) Ofta (%) Mycket 
ofta (%) 

Totalt 
(%) 

Pappa 11(3.2) 26(7.6) 35(10.3) 93(27.3) 89(26.1) 68(19.9) 322(94.4) 
Mamma 3(9) 18(5.3) 33(31.4) 107(31.4) 100(29.3) 61(17.9) 322(94.4) 

Bror 88(25.8) 73(21.4) 32(9.4) 44(12.9) 30(8.8) 14(4.1) 281(82.4) 
Syster 88(25.8) 60(17.6) 46(13.5) 55(16.1)  21(6.2)  23(6.7) 293(85.9) 
Bästa vän 14(4.1) 81(23.8) 60(17.6) 88(25.8) 45(13.2) 24(7.0) 312(91.5) 

5.3 Samband mellan fysisk aktivitet och uppmuntran från 

familjemedlemmar och vänner 

Resultatet visar ett signifikant samband mellan uppmuntran från ”pappa” (p=0.001) och 

”syster” (p=0.048) och fysisk aktivitet.  Vidare visar resultatet inget signifikant samband 

mellan övriga familjemedlemmar ”Mamma” eller ”Bror” eller från ”Bästa vännen” och fysisk 

aktivitet. Tabell 6 redovisar för sambandet mellan den fysiska aktiviteten och uppmuntran, 

191 av de som är fysiskt aktiva får uppmuntran av ”pappa” och 65 av de som inte är fysiskt 

aktiva får också uppmuntran av ”pappa”. Detta visar på att det inte är uppmuntran som är 

faktorn som gör att de som inte är fysiskt aktiva väljer att inte vara fysiskt aktiva då de 

faktiskt får uppmuntran till att vara fysiskt aktiva. ”Mamma” visar att 202 av de som inte är 

fysiskt aktiva får uppmuntran av ”Mamma” till att vara det och ”systern” och ”brorn” 
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uppmuntrar lika till fysisk aktivitet till 211 stycken och trots detta är de inte fysiskt aktiva. 

”Bästa vänne”n uppmuntrar 19 av de som är fysiskt aktiva. 

Tabell 6 Sambandet mellan fysisk aktivitet & uppmuntran bland familjemedlemmar och vänner. 

Resultatet redovisas i både antal och procent (%). 

 Uppmuntran 
(Fysiskt aktiva 
ungdomar) 

Uppmuntran (Inte fysiskt 
aktiva ungdomar) 

Chi2       (df )        (p) 

Pappa 191 (64.1) 65 (21.8) 11.079 (df=1)    (0.001**) 
Mamma 54 (67.8) 202 (18,1) 13.081 (df=1)    (0.079) 
Bror 11 (4,2) 211 (81.2) 0.161   (df=1)    (1,966) 

Syster 21 (7.7) 211 (77.6) 3.924   (df=1)    (0.048*) 

Bästa Vännen 19 (6.6) 231 (79.7) 0.347   ( df=1)   (0.556) 

*p<0.05, **p<0.01  

Sambandets styrka mellan fysiska aktivitet & uppmuntran 

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen har delats upp i metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 

5.4 Metoddiskussion 

Denna studie gjordes med kvantitativ ansats med inhämtat material från den internationella 

tvärsnittsstudien HELENA-studien. I valet av kvantitativ eller kvalitativ ansats valdes den 

kvalitativa bort då det inhämtade materialet var gjort med kvantitativ ansats samt att göra 

studien med kvalitativ ansats skulle krävas mycket tid och resurser för att intervjua 341 

ungdomar samt på grund av studiepopulationens storlek. Ejlertsson (2011) beskriver att 

kvalitativ ansats ofta innefattar ett mindre antal individer. Eliasson (2006) betonar att en 

styrka med att använda tidigare insamlat material är att den nya studien relateras till redan 

befintlig forskning genom den tidigare undersökningen. En svaghet med att använda 

insamlat material är att det är sekundärdata och att det insamlade materialet är för ett annat 

sammanhang än som det kanske ska användas till. Detta kan leda till att de frågor som ställts 

kanske inte helt överensstämmer med den nya studiens frågeställningar. Den enda gång där 

det går att säkerställa att materialet överensstämmer med frågeställningarna är om det är en 

uppföljning av en tidigare undersökning (Eliasson, 2006).  

En svaghet som kan diskuteras med att använda HELENA-studien är att materialet är 

inhämtat mellan år 2006-2007 och idag är det år 2014. Att dra en generalisering på detta 

resultat idag kanske inte skulle överensstämma med hur det verkligen ser ut i dagens 

samhälle. För att göra detta resultat generaliserbart till dagens samhälle behövs en 

uppföljning göras av HELENA-studien. En annan svaghet som kan diskuteras med att 

använda inhämtat material är att det är någon annan som fört in variablerna i SPSS, vilket 

betyder att eventuella misstag vid införandet inte kan uppmärksammas. 
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Valet av ansats gjordes då syftet är att studera förekomst, utsträckning och samband samt då 

populationen för studien är tillräckligt stor för att använda kvantitativ metod. Enligt Olsson 

& Sörensson (2011) används en kvantitativ ansats vid undersökningar av större populationer 

samt om resultatet är till för att kunna generaliseras.  En kvantitativ ansats använder sig 

oftast av en teori som är baserad på tidigare forskning inom området och utifrån detta skapas 

sedan frågeställningar och syfte. Olsson & Sörensson beskriver ytterligare att vid 

tvärsnittstudier används oftast bara kvantitativ metod samt att syftet vid tvärsnittsstudier 

brukar vara beskrivande och urvalet slumpmässigt för att kunna göra en generalisering av 

resultatet. Hallström (2006) beskriver att i HELENA-studiens urval i Västerås Kommun 

gjordes ett slumpmässigt tvåstegs klusterurval. I denna studie gjordes urvalet genom att bara 

använda Västerås kommuns deltagares enkätsvar. Eliasson (2006) förklarar att genom ett 

slumpmässigt urval har alla individer i den berörda målgruppen samma sannolikhet att 

komma med i undersökningen. Hallström (2011) betonar att i HELENA-studien fick alla i 

den berörda målgruppen på skolorna delta, men endast de som uppfyllde kriterierna för 

databearbetningen gick vidare och analyserades. 

I denna studie hade inte alla kriterierna som krävdes för att delta i analyserna från HELENA-

studien varit av betydelse, endast rätt åldern och informationssamtycket hade behövts som 

kriterier. Om alla enkäter från Västerås kommuns ungdomar som varit deltagande i 

HELENA-studien analyserats hade kanske resultatet sett annorlunda ut i denna studie. 

Eliasson (2006) beskriver att genom slumpmässigt urval finns den största trovärdigheten 

och högsta reliabiliteten för att kunna generalisera och säga hur den berörda populationen 

ser ut i helhet. I denna studie klassades hela populationen som alla ungdomar mellan 13-18 

år i Västerås Kommun och genom signifikansen kan resultatet generaliseras och visa på hur 

det ser ut för den totala populationen mellan 13-18 år i Västerås Kommun år 2006-2007. 

Bortfallet i studien är svårberäknat då den är utförd genom klassrumsenkäter, elever som var 

sjuka eller borta på grund av annan anledning och som kanske skulle kunna deltagit och 

uppfyllt kriterierna för analysering räknades som externt bortfall. På grund av bortfallet är 

det svårt att se om reliabiliteten är hög i HELENA-studien då de ungdomarna kanske är 

friska och närvarande nästa gång undersökningen skulle görs om men utifrån 

tillvägagångsättet och metoden anses HELENA-studien ha reliabilitet då den skulle vara 

genomförbar ytterligare en gång och då ge liknande resultat. Genom studerande av 

klasslistor innan HELENA-studien påbörjade sin undersökning skulle reliabiliteten höjts 

ännu mer då det skulle kunna avlästs exakt hur många som fyllt i enkäterna och inte fyllt i av 

den totala populationen i klasserna. Reliabiliteten kan anses hög i denna studie då den 

troligvis skulle gå att genomföra igen utifrån samma metod och tillvägagångssätt och då ge 

samma resultat.  Eliasson (2006) beskriver att desto fler gånger studien går att göra om och 

ge samma resultat desto högre blir reliabiliteten och tillförlitligheten till den. Det är 

betydelsefullt att kunna göra ett eller flera upprepande av studien då det är dessa uppgifter 

som ger bakgrunden till studiens slutsatser. Vid kvantitativ metod är det av betydelse att göra 

undersökningarna så lika som möjligt oavsett när och var de genomförs. Eliasson beskriver 

också att desto högre reliabilitet desto större förutsättningar för att få hög validitet. 

Validiteten är beroende på vad studien undersöker. För att få en hög validitet är det av vikt 

att det som ska mätas är mätt och det kan ses genom att enkätfrågorna belyser det som är 

avsätt att mätas och kan besvara frågeställningarna och syfte genom att bli besvarade och 
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analyserade. Denna studie visar hög validitet, genom att rätt frågor utifrån studiens syfte och 

frågeställningar använts från HELENA-studiens enkätformulär valdes ut att analyseras och 

gav svar på syfte och frågeställningar. Olsson & Sörensen (2011) förklarar att hög validitet 

ofta medför hög reliabilitet.  I denna studie är det både hög validitet och hög reliabilitet då 

det troligtvis skulle ge samma resultat om samma material och tillvägagångssätt användes 

ytterligare en gång. 

Analysen som valdes för den analytiska frågeställningen var chi2-test. Enligt Ejlertsson 

(2012) kräver ett chi2-test indelning i klasser eller grupper för att kunna genomföras. Genom 

att göra ett chi2-test kan signifikants nivå läsas av, det vill säga att resultatet med 95 procent 

sannolikhet inte uppkommit av slumpen och då kan generaliserbarheten av resultatet ses, det 

vill säga att det gäller den totala populationen med berörd målgrupp i Västerås Kommun. I 

denna studie användes detta test då resultatet ska kunna generaliseras på övriga i 

målgruppen i Västerås Kommun under år 2006-2007. Eftersom det inte finns någon klar 

definition angående uppmuntran kan resultatet ha påverkats då ungdomar tolkar begreppet 

uppmuntran olika. Uppmuntran kan tolkas vara allt från verbal motivation, förälder eller 

syskon närvara på träning för att titta, se matcher eller delta tillsammans i fysisk aktivitet etc. 

En definition hade behövts för att säkerställa att ungdomarna besvarat frågan utifrån samma 

förutsättningar. 

Svarsalternativet ”ibland” dikotomiserades till variabeln ”nej, ingen uppmuntran” då 

”ibland” tolkades av författaren som mer negativt än positivt i denna studie. Om 

svarsalternativet ”ibland” dikotomiserats till gruppen ”ja, jag får uppmuntran” kunde 

eventuellt resultatet sett annorlunda ut. 

 

5.5 Resultatdiskussion 

Nedan följer diskussioner kring resultatet och de presenteras i samma ordning som 

frågeställningarna angavs under syftet. 

5.5.1 Fysisk aktivitet 

Resultatet visar på att killar i Västerås Kommun mellan år 2006-2007  är mer fysiskt aktiva 

än tjejer i åldrarna 13-18 år, detta trots att enkäten besvarades av fler tjejer. Resultatet tyder 

på ett fortsatt mönster enligt RF (2013) då killar även idag är fysiskt aktiva i större 

utsträckning jämfört med tjejer. Tidigare studier från Rasmusen et.al (2006) visar också på 

dessa slutsatser, att fler killar är fysiskt aktiva än tjejer. I denna studie är 155 av de 184 

deltagande tjejerna fysiskt aktiva och 103 av de 116 killarna fysisk aktiva. Enligt tidigare 

studier av Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) är endast 70 av 100 ungdomar tillräckligt 

fysiskt aktiva och i denna studie är 258 av de 300 deltagande fysiskt aktiva så det stämmer 

relativt överens med tidigare studiers resultat angående prevalensen av fysisk aktivitet bland 

ungdomar.  Resultatet visade också på att den yngre målgruppen är mer fysiskt aktiva än den 
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äldre målgruppen och det stärker slutsatserna som Mikaelson (2012) kom fram till att 

ungdomars fysiska aktivitet minskar med åldern. 

RF (2006) förklarar att självtillit, självkänsla och socialt stöd är betydelsefulla faktorer för att 

öka den fysiska aktiviteten. Denna studie visade att många ungdomar i Västerås kommun 

inte får tillräckligt med socialt stöd i form av uppmuntran och det kan vara en bidragande 

faktor till minskad fysisk aktivitet bland de ungdomar som inte var tillräckligt fysiskt aktiva. 

Mikaelsson (2012) beskriver anledningen till minskad fysiska aktiviteten genom 

ungdomsåren kan vara på grund av att det läggs mer vikt vid andra intressen. 

För att få ungdomar mer fysiskt aktiva och minska risken för övervikt och fetma förklarade 

WHO (2013) att föräldrar borde uppmuntra till fysisk aktivitet, åldersanpassa aktiviteterna 

samt göra den fysiska aktiviteten till en del av vardagen.  

5.5.2 Uppmuntran från familjemedlemmar och vänner 

Resultatet visade att ungdomar får olika mycket uppmuntran från familjemedlemmar och 

vänner. Pappa uppmuntrade i större utsträckning till fysisk aktivitet än mamma, men det är 

fler ungdomar som anser att pappa ”inte alls” uppmuntrar än mamma. Poobala et al. (2012) 

beskriver i sitt resultat att uppmuntran från föräldrar vid ung ålder påverkar den fysiska 

aktiviteten positivt och med större sannolikhet stannar den fysiska aktiviteten kvar i vuxen 

ålder då ungdomar är som mest formbara i ungdomsåren. 

Som tidigare förklarats i bakgrunden anses vänner ha en stor betydelse för den fysiska 

aktiviteten bland ungdomar (Maturo & Cunningham, 2013). Engström (2012) beskriver att 

de som bor i storstad och har många vänner utövar mer fysisk aktivitet än de som inte bor i 

storstad och inte har så många vänner. Denna studie är gjord i en större stad men antalet 

vänner som påverkar den fysiska aktiviteten kan inte läsas av. Resultatet visar att några av 

deltagarna inte har vänner som uppmuntrar till fysisk aktivitet och detta skulle då kunna 

vara en bidragande faktor till minskad fysisk aktivitet.  Resultatet visar också att majoriteten 

av de som svarat på hur mycket bästa vännen uppmuntrade svarade ”inte alls” eller ”ibland”, 

vilket betyder att i denna studie spelar inte vänners uppmuntran till fysisk aktivitet någon 

större betydelse. 

Maturo & Cunningham (2012) beskriver också i sitt resultat att närstående kan influera till en 

beteendeförändring, vilket i detta fall betyder ökad fysisk aktivitet. De betonade att desto 

starkare relation desto högre inflytande av fysisk aktivitet. Denna studie visar att pappas 

inflytande på den fysiska aktiviteten genom uppmuntran är större än mammas, vilket kan 

betyda att de som anser att pappa uppmuntrar mer har en starkare relation till honom och de 

som anser att mamma uppmuntrar mest har starkare relation till henne. Resultatet kan också 

bero på att alla inte har både en mamma och en pappa som kan uppmuntra. Något som också 

kan vara vid vikt att studera vidare är att det studerades inte könsskillnader vid uppmuntran 

i denna studie, det vill säga om tjejer fick mer uppmuntran än killar eller om det var pappor 

som uppmuntrade killar i större utsträckning än tjejer och mammor som uppmuntrade tjejer 

i större utsträckning än killar. 
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I studien framkommer det också att ett flertal ungdomar varken har bror eller syster men de 

som har ansåg att syster uppmuntrade i större utsträckning än bror, detta behöver inte bero 

på en närmare relation med syster eller bror utan kan enligt Kahn et al. (2007)  bero på att 

familjemedlemmars fysiska aktivitet kan påverka varandra.  

5.5.3 Sambandet mellan ungdomars fysiska aktivitet och uppmuntran från 

familjemedlemmar och vänner 

Quarmby, et.al (2010) beskriver att familjen har den största påverkan på ungdomars fysiska 

aktivitet. Enligt socialstyrelsen (2013) är det betydelsefullt för ungdomar att de känner stöd 

från föräldrar angående den fysiska aktiviteten för att kunna utveckla det till en levnadsvana. 

Wilson et al. (2011) betonar att uppmuntran från både föräldrar och vänner påverkar 

deltagandet till fysisk aktivitet positivt. I denna studie kan ett samband ses men det är inte ett 

starkt samband mellan fysisk aktivitet och uppmuntran från alla familjemedlemmarna och 

vänner. Det är endast pappas uppmuntran och systers uppmuntran som visar på samband 

med ungdomars fysiska aktivitet. Det skulle kunna visat på samband i större utsträckning om 

studien gjorts på en större population.  

Något som eventuellt skulle kunna studerats ytterligare för att se om sambandet mellan 

uppmuntran från familjemedelemmar och vänner och fysisk aktivitet stärks är om föräldrars 

utbildning påverkar hur de uppmuntrar till fysisk aktivitet. Detta på grund av att Rasmussen 

et al. (2006) betonade att föräldrars utbildning kan påverka ungdomars fysiska aktivitet. 

Pojkar med högutbildade föräldrar och svensk bakgrund utövar mindre fysisk aktivitet än 

pojkar med utländsk bakgrund och lågutbildade föräldrar, detta är inget som kan ses bland 

flickorna. I denna studie framkommer det inte om ungdomarna hade svensk eller utländsk 

bakgrund, inte heller om föräldrarnas utbildning.  

Rasmussen et al.(2006) förklarade även att fysisk inaktivitet har ett samband med låg 

utbildningsnivå hos föräldrar, icke-svensk-bakgrund samt fetma. De ungdomar som har låg 

självkänsla är mer fysiskt inaktiva än de med hög självkänsla. I denna studie kan det vara så 

då sambandet mellan ungdomars fysiska aktivitet och familjemedlemmars och vänners 

uppmuntran inte är så starkt. Ungdomarna som inte är fysiskt aktiva och inte känner att de 

blir uppmuntrade till fysisk aktivitet kanske är ungdomar med låg självkänsla. 

5.5.4 Social kognitiva teorins betydelse för att främja fysisk aktivitet 

Att använda den social kognitiva teorin för att främja fysisk aktivitet bland barn och 

ungdomar anses vara av betydelse då den enligt Schäfer-Elinder & Faskunger (2006) tar upp 

betydelsen av miljön och omgivningens påverkan för att förändra ett beteende och främja 

fysisk aktivitet. Enligt den social kognitiva teorin kan ett beteende förklaras genom att förstå 

interaktionen mellan individen och dennes omgivning.  

Omgivning innebar inte endast miljö utan berör även de personer som är runtomkring, 

exempelvis familjemedlemmar och vänner. Att de tillsammans kan påverka och inverka på en 

individs beteende har i denna studie visat sig vara av betydelse. I vilken utsträckning en 

individ är påverkningsbar är individuellt och att förändra ett beteende kan ta olika lång tid 
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samt att förändringen kan ske olika beroende på vem som påverkar. Denna studie visar på ett 

samband mellan syster och pappas uppmuntran och den fysiska aktiviteten bland ungdomar 

medan det är mamma och pappa som uppmuntrar till den fysiska aktiviteten i större 

utsträckning. En annan betydelsefull del i en beteendeförändring är tron på den egna 

förmågan (Självtillit) och är av stor vikt i den social kognitiva teorin. Schäfer-Elinder & 

Faskunger (2006) beskriver att självtilliten påverkar den fysiska aktiviteten genom 

föreställningar och tankar kring den fysiska aktiviteten men även genom erfarenheter av den 

fysiska aktiviteten. En individs tro på sin egen förmåga samverkar med den faktiska fysiska 

aktiviteten. I denna studie kan inte detta samband skådas då familjemedlemmarna och 

vännernas fysiska aktivitet inte framkommer men det är troligt att de som utövar fysisk 

aktivitet regelbundet har bättre självtillit än de som inte gör det. 

Enligt den social kognitiva teorin måste en individ tro på att förändringen ger en positiv följd, 

det vill säga att det positiva med fysisk aktivitet överväger det negativ med fysisk aktivitet. 

Detta bör finnas med i planerandet vid främjandet av fysisk aktivitet bland ungdomar för att 

få dem att förstå vikten av den fysiska aktivitetens positiva följder i både ungdoms och vuxen 

ålder.  

5.5.5 Användbarheten och fortsatt forskning 

Denna studie är tänkt att kunna användas för vidare forskning kring faktorer som påverkar 

ungdomars fysiska aktivitet. Genom denna studie har prevalensen av fysisk aktivitet mellan 

år 2006-2007 kunnat avläsas samt uppmuntrans betydelse för den fysiska aktiviteten bland 

ungdomar 13-18 år i Västerås Kommun. Det hade varit av intresse att gör en likadan studie 

idag, 2014 för att se hur/ om det förändrats. För vidare studier skulle det även vara intressant 

att göra en liknande studie fast med kvalitativ ansats för att komma mer in på djupet hos 

ungdomarna om vad som påverkar deras fysiska aktivitet samt se hur det själva definierar 

uppmuntran. Det skulle även vara av intresse att göra en likadan studie fast med 

enkätutskick till föräldrar också för att se om det finns skillnader på hur de uppfattar att de 

uppmuntrar ungdomar och sen jämföra med en nyare version av denna studie. Slutligen 

skulle det även vara av intresse att studera hur utbudet av fysisk aktivitet påverkar 

uppmuntran samt hur uppmuntran till fysisk aktivitet skulle påverkas genom att ha någon att 

utföra den tillsammans med, till exempel en träningskompis. 

5.6 Etikdiskussion 

Inga etiska problem har uppstått under studiens gång men eftersom denna studie är gjord på 

redan insamlad data har funderingar kring enkätfrågorna dykt upp. Frågan som berör 

familjemedlemmars uppmuntran till fysisk aktivitet gav de som svarade en bild av hur en 

familjestruktur ska se ut och det är inte alltid så det ser ut i alla familjer. Detta kan ha 

medfört att ungdomar känt sig kränkta och då påverkat deras svar. Ett annat frågetecken som 

dykt upp i även denna fråga var att det inte fanns möjlighet att svara på hur många syskon 

som fanns i familjen, eller om det var så att det fanns två mammor eller pappor, detta kan 

också påverkat svarfrekvensen. Då insamlandet av materialet inte gjorts på egen hand till 
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denna studie har de fyra etiska principerna inte tagits del av på liknande sätt som skulle 

behövts vid egen insamling av material. Denna studie visar trots det att de etiska principerna 

hafts i åtanke genom att materialet bevarats oåtkomligt för oberörda samt att 

informationssamtycket och missivbrevet som användes för HELENA-studien finnas att ta del 

av som bilagor. 

6 SLUTSATSER 

 Den fysiska aktiviteten utövades i större utsträckning bland killar än tjejer, i åldrarna 

13-18 år i Västerås Kommun mellan år 2006-2007. Totalt 258 av de 341 ungdomarna 

som deltog var fysisk aktiva. Den yngre målgruppen (12.5- 13.99) utövade mer fysisk 

aktivitet än den äldre målgruppen (16–17.99). 

 Det framkom att ungdomarna fick uppmuntring ”ofta” eller ”mycket ofta” från pappa 

och mamma till fysisk aktivitet. Bästa vännen var det ungefär lika många som ansåg 

att denne uppmuntrade ”ibland” som” inte alls”. 

 Denna studie visade signifikant samband mellan fysisk aktivitet och uppmuntran från 

pappa och syster. 
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BILAGA A MISSIVBREVET 

Hälsosam livsstil bland ungdomar 13-16 år 

i Europa Tvärsnittsstudie (HELENA-CSS).  

 

Bästa elev 

Ohälsa relaterat till kostvanor och livsstilsfaktorer ökar i dagens samhälle. Exempel på 

sjukdomar som orsakas av ohälsosamt beteende är diabetes, hjärt- och kärl, 

blodfettsförändringar och fetma. Sjukdomarna har vanligtvis sitt ursprung i barn- och 

ungdomsåren. Vi vet att matvanor och fysisk aktivitet är viktiga för hälsan och kan påverka 

hela livet. Tonåren är en avgörande period i livet och kan medföra fysiologiska och 

psykologiska förändringar som påverkar behov och vanor vad gäller kosten. 

 

För att få en bättre förståelse för hälsa och ohälsa har HELENA projektet (Healthy Lifestyle in 

Europe by nutrition in Adolescen) startas. Studien är ett europeiskt samarbete med finansiering 

från EU. Syftet med studien är att beskriva sociala, genetiska samt könsskillnader och likheter 

relaterat till kost- och fysisk aktivitetsvanor bland barn/ungdomar.  

 

I Sverige genomförs studien i Västerås med Karolinska institutet som huvudman. I studien 

deltar 3300 ungdomar i åldrarna 13-16 år. Totalt ingår 10 städer i Europa. Förutom Sverige 

deltar Grekland, Tyskland, Belgien, Frankrike, Ungern, Italien, Österrike, och Spanien.   

 

I studiens ingår en hälsokontroll som utförs av läkare. Nutritionist ansvarar för kost och fysisk 

aktivitetsdelen av studien. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och det insamlade materialet är konfidentiellt.  

 

 

Vad innebär det att delta i studien? 

Ditt deltagande i den här studien är helt frivilligt.  

Du och dina föräldrar godkänner ditt deltagande och skriver under "informerat samtycke". 

För att delta i den här studien, behöver du medverka i följande: 

- Hälsokontroll och olika mått på kroppssammansättning 

- Frågeformulär om levnadsvanor 

- Dataprogram om kost- och fysiskaktivitetsvanor 

- Delta i smidighet-, styrka- samt konditionsövningar 

 

 

 

Alla data kommer att behandlas anonymt. Om du behöver mer information 

om studien så ger vi dig gärna mer detaljer. Du kan också besöka vår 

webbsida: www.helenastudy.com. 

Stort tack för din medverkan . 

 

http://www.helenastudy.com/
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Lena Hallström och Linda Beckman, Mälardalens högskola/Karolinska 

institutet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B INFORMATIONSSAMTYCKE 

Hälsosam livsstil bland barn/ungdomar 13-16 år i Europa, en tvärsnittsstudie 
(HELENA-CSS). 

 

Informerat Samtycke 

Pappa, Mamma, annan vårdnadshavare, 

Förnamn: ………………………………… Efternamn: …………………………………… 

Förnamn: ………………………………… Efternamn: …………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Elevens namn: ……………………………………………………. 

 

Härmed inbjuds din/er son/dotters att ingå i en Europeisk studie "HELENA – Healthy 

Lifestyle in Europé by nutrition in Adolescens". Studien kommer att beskriva kulturella, 

sociala, genetiska samt könsskillnader och likheter i relation till kosten. Studien genomförs i tio 

Europeiska länder. 

 

Du har fått möjlighet till såväl skriftlig som muntlig information beträffande deltagandet i 

studien. Du har också haft möjlighet att diskutera deltagandet och ställa frågor. Du har 

samtyckt till att din/er son/dotter deltar i studien och är medveten om att deltagandet är 

frivilligt. Din/er son/dotters kan, utan skäl, när som helst utgå ur studien. Alla kliniska, 

biologiska, sociala och demografiska data kommer att behandlas helt avidentifierat. Efter 

studiens slut kommer du/ni meddelas delar av er sons/dotters resultat. 

 

 

Genom att skriva under denna överensstämmelse samtycker du till att medicinska data kan bli 

tillgängliga för studiens ledning. Du medger att informationen får databehandlas. 

Skolhälsovården kommer att arkivera er son/dotters data, genom kontakt med dem har du 

tillgång till din/er son/dotters resultat på delar av de olika testerna.  

 

Datum: ………………………  Västerås 

Pappa:     Mamma:     
Eller annan vårdnadshavare                                       Eller annan vårdnadshavare 

 

      

      

Eleven     

  

 



 

 

BILAGA C ENKÄTFORMULÄRET 

 

Fråga 1 Är du fysiskt aktiv minst 1 timme om dagen? 

 

o Ja, sedan mer än 6 månader tillbaka 

o Ja, under 6 månader tillbaka eller kortare tid 

o Nej 

 

Fråga 3 Hur ofta uppmuntrar följande personer dig att vara fysisk aktiv? 

 Har ingen/ inte alls inte mycket         ibland   ofta     mycket ofta 

 Träffar honom/ 

 Henne inte 

Pappa  □  □  □  □    □  □ 

Mamma □  □  □  □    □  □ 

Bröder  □  □  □  □    □  □ 

Systrar  □  □  □  □    □  □ 

Bästa vännen  □  □  □  □    □  □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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 

 


