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SAMMANFATTNING 

Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem. Bland unga i Västmanland har andelen 

överviktiga ökat varje år seden mätningarna påbörjade år 1998. Två orsaker till övervikt är 

fysisk aktivitet och kostvanor. Regeringen har ett eget målområde inom folkhälsa för att öka 

den fysiska aktiviteten, där de poängterar att den fysiska aktiviteten bör öka i framförallt 

skolan. Dock ligger det en risk att de inte har tagit hänsyn till individernas egna tankar och 

värderingar, med andra ord ungdomarnas attityd. Vilket ledde fram till undersökningens 

syfte att beskriva attityder till fysisk aktivitet samt studera skillnader i attityder till fysisk 

aktivitet i relation till kön och BMI bland ungdomar i Västerås. Undersökningen bygger på 

tidigare insamlad data från HELENA-studien. Slutsatsen av resultatet är att det inte finns 

någon skillnad i kognitiv attityd till fysisk aktivitet mellan könen. Men för beteendemässig 

attityd mellan könen, samt både kognitiv och beteendemässig attityd beroende på BMI fanns 

skillnader. Dock var dessa skillnader inte signifikanta. Det visade sig även att de med ett 

högre BMI hade en positivare kognitiv attityd, men en negativare beteendemässig attityd, till 

fysisk aktivitet än de med lägre BMI.  

Nyckelord: Folkhälsa, Kvantitativ, HELENA-studien, Attityder, Fysisk aktivitet



 

ABSTRACT 

Overweight and obesity are a global public health problem. The percentage of overweight 

young adults in Västmanland has increased since the measurements began in 1998. Physical 

activity and dietary habits are two causes that can lead to obesity. The government has its 

own target area within public health to increase physical activity and where they point out 

that the physical activity level need to increase, especially in schools. However, is there a risk 

that they haven´t taken into account the individual's own thoughts and values, in other 

words, young people's attitude. Which led to the survey's purpose to describe attitudes to 

physical activity and to study differences in attitudes toward physical activity in relation to 

gender and BMI among adolescents in Västerås. The survey was based on previously 

collected data from the HELENA study. The conclusion of the result is that there is no 

difference in the cognitive attitude toward physical activity between the sexes. But for the 

behavioral attitude of the sexes, and both cognitive and behavioral attitudes depending on 

BMI was a difference. However, these differences were not significant. It was also found that 

those with a higher BMI had a positive cognitive attitude, but a more negative behavioral 

attitude to physical activity than those with lower BMI. 

Nyckelord: Public Health, Quantitative, HELENA study, Attitudes, Physical activity
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1 INLEDNING 

Eftersom det sker en ökning av övervikt bland ungdomar är det viktigt att implementera 

interventioner som vänder denna utveckling. För att minska övervikten är det känt av många 

människor att den fysiska aktiviteten och kostvanorna är två centrala områden. För att en 

individ ska vara fysiskt aktiv gäller det att ha rätt attityd.  

Ett stort diskussionsämne i samhället är att öka den fysiska aktiviteten i skolan eftersom 

ungdomarna tillbringar en stor del av sin tid där. Men vi bör ställa oss frågan om lösningen 

verkligen är så enkel, eller om det bör tas hänsyn till ungdomarnas egen attityd. Det finns en 

misstänksamhet att de som diskuterar kring detta ämne inte har tagit någon ställning till 

ungdomarnas attityd till skolidrott och annan fysisk aktivitet, utan bara har tänkt den enkla 

vägen att fysisk aktivitet minskar övervikt och risken för övervikt. 

Jag tycker att det skulle vara intressant att studera skillnader i attityder till fysisk aktivitet 

bland ungdomar och beroende på vilket BMI de har, och varför eller varför inte de är fysiskt 

aktiva samt på vilket sätt de är fysiskt aktiva. För känslan är att antalet gym och intresset för 

träning har ökat enormt och fortsätter att öka, vilket skulle kunna förklaras med att attityden 

till fysisk aktivitet också blir positivare. Men samtidigt är känslan att en stor majoritet, eller 

nästan samtliga, som befinner sig på gymmen är allt annat än överviktiga.  

Om det skulle vara så att de ungdomar med ett högre BMI inte är fysiskt aktiva på grund av 

de normer som finns i samhället om hur kroppsformen bör se ut så behöver de hjälp av 

insatser i samhället som syftar till att hjälpa dessa personer. Sådana insatser skulle för egen 

del vara tänkvärt att jobba med. 

2 BAKGRUND 

2.1 Grundläggande Hälsobegrepp 

Enligt Medin och Alexanderson (2000) kan hälsa ses ur två perspektiv, antingen utifrån den 

biomedicinska inriktningen eller den humanistiska inriktningen. Den biomedicinska 

inriktningen har sitt ursprungstänk att hälsa ses som frånvaro av sjukdom, medan den 

humanistiska inriktningen ser hälsa som något mer. Här ses människan som aktiv, skapande 

och har egna värderingar. Båda dessa inriktningar har i sin tur olika ansatser. Den mest 

kända definitionen av hälsa har definierats av World Health Organization [WHO] (1948) och 

lyder:  
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Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaron av sjukdom eller handikapp (Pellmer & Wramner, 2007, s.10).  

Folkhälsa är den samlade hälsan i befolkningen. För att veta om folkhälsan blir bättre eller 

sämre görs det mätningar. Dessa mätningar presenteras i till exempel folkhälsorapporter. 

Dock mäts nästan bara sjuklighet och dödlighet, vilket kan ses som att det hellre mäts 

folkohälsa eller folksjuklighet. Detta gör att mätningarna får en biomedicinsk inriktning. Men 

underförstått så blir folkhälsan bättre om sjukdomar och för tidig död minskas. Anledningen 

till detta är att intresset är större av att veta ohälsa än hälsa, samt att det är lättare att 

operationalisera (Medin & Alexanderson, 2000). Nationella folkhälsokommitténs (2000) 

definition av folkhälsa lyder:  

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, 

hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper. Begreppet innefattar inte 

bara summan av individernas hälsa utan även mönster av större eller mindre olikheter i hälsa 

som råder mellan olika grupper inom befolkningen (Pellmer & Wramner, 2007, s.13).  

Arbete för att förbättra folkhälsan, folkhälsoarbete, kan beskrivas på två sätt. Det ena är att 

förebygga sjukdom, vilket fokuserar på att eliminera riskfaktorer för olika sjukdomar. Medan 

det andra är hälsofrämjande arbete som fokuserar på faktorer som bidrar till hälsa, så kallade 

frisk faktorer (Ejlertsson & Andersson, 2009). 

2.2 Hälsans bestämningsfaktorer 

Det finns många faktorer som påverkar hälsan. Det kan vara faktorer som kan kopplas till 

individens livsstil eller landets beslutsfattande politiker. Dahlgren och Whitehead (1991) har 

konstruerat en övergripande bild (figur 1) som ger ett helhetsperspektiv på hälsans 

bestämningsfaktorer. Där tar de upp faktorer som berör individens icke påverkbara faktorer, 

individuella livsstilsfaktorer, samhälleliga och lokala nätverk, levnadsvillkor och 

arbetsförhållanden samt generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer.  

 

Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren och Whitehead, 1991) 
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2.3 Övervikt 

Övervikt definieras med ett Body Mass Index [BMI] från 25 upp till 30, och fetma från 30, 

och det visar vikten i relation till längden hos en människa som räknas ut med genom att ta 

vikten delat på längden upphöjt i två (BMI=V/L²) 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/). Fetma är en riskfaktor för sjukdomar 

som kranskärlssjukdom, högt blodtryck, stroke, vissa cancerformer, diabetes med flera. 

Dessutom lider dessa personer av fördomar och diskriminering för sin kroppsform (World 

Health Organization [WHO], 2000).  

Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem. År 2005 uppskattades prevalensen för 

övervikt och fetma till över 30 % för världens befolkning. Fördelningen mellan män och 

kvinnor var ganska jämn i både övervikt och fetma, männen representerade de överviktiga 

medan kvinnorna representerade de feta (Kelly, Yang, Chen, Reynolds & He, 2008). 

Övervikten och fetman har blivit ett så stort problem att det är större än undernäring och 

infektionssjukdomar i världen (WHO, 2000).  

I Sverige är prevalensen ännu högre. Nästan 50 % av alla män och drygt 33 % av kvinnorna 

klassas som överviktig eller fet (SCB, 2010). Dessa siffror har ökat de senaste decennierna, 

framför allt för dem under 50 år (Norberg & Danielsson, 2012). Men från 2004 har siffrorna 

varit oförändrade (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013).  

I Västmanland år 2012 var andelen ungdomar som lider av övervikt/fetma på cirka 17 %. 

Dessa fördelade sig till 23 % för pojkar och 11 % för flickor. Bland pojkarna var siffran 20 % 

för dem i årskurs sju, och runt 25 % för årskurs nio och andra året på gymnasiet. För 

pojkarna i årskurs nio lider 20 % av övervikt och 5 % av fetma. Dessa siffror har i princip 

varje år ökat, och sedan från år 2004 har andelen ökat med 50 % (Landstinget Västmanland, 

2012).  

Övervikt beror främst på energitillförsel och energiförbrukning, vilket kan kopplas till 

överkonsumtion av kost och fysisk aktivitet. Sammanställning av forskning inom området 

visar att resultaten varierar om tillförseln eller förbrukningen av energi har störst betydelse 

för övervikt (Bleich, Ku & Wang, 2011). Men även andra faktorer i samhället och en individs 

arv påverkar risken för övervikt (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

Enligt Leblanc et al (2012) tyder forskning på att små barn tillbringar alltför mycket tid till att 

vara stillasittande, vilket kan vara en anledning till fysisk inaktivitet och den ökade 

övervikten hos ungdomar.   

2.4 Fysisk aktivitet 

Shepard och Balady (1999) definierar att fysisk aktivitet är en kroppsrörelse som är en följd 

av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning.  

Under historiens gång har attityden till fysisk aktivitet ständigt varit positiv, men samtidigt 

har den förändrats. Under jägar- och samlarsamhället var jakt, fiske, långa marscher och 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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strider naturlig fysisk aktivitet för överlevnad. Under jordbrukssamhället var människorna 

fysiskt aktiva inom jordbruket, där det även anordnades enklare lekar eller tävlingar med 

redskap som fanns på gården som till exempel lyfta stora stenar. Industrialismen under 

1900-talet medförde att människorna blev mindre fysiskt aktiva, som utvecklades till ett 

folkhälsoproblem. Även den lek i form av fysisk aktivitet som funnits i samhället blev mer 

seriös och tävlingsinriktad, vilket också orsakade en minskning av den fysiska aktiviteten i 

samhället (Svenska idrottsrörelsens studieförbund [SISU], 1991). Bristen på fysisk aktivitet 

medförde att rekommendationer på en timmes fysisk aktivitet per dag infördes för ungefär 

100 år sedan (Folkhälsoinstitutet, 1996). 

Fysisk aktivitet bidrar till en god hälsoutveckling, och därför har det blivit ett eget målområde 

för förbättrad folkhälsa. Målområdet innefattar att samhället utformas och skapar 

förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet hos hela befolkningen. Det ska främst ske genom 

mer fysisk aktivitet i förskola, skola, anslutning till arbete och på fritiden, samt att skapa 

möjligheter till fysisk aktivitet för äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade på deras 

egna villkor. Skolverket påpekar att det inte enbart handlar om ämnet Idrott och Hälsa för 

fysisk aktivitet i skolan, utan kanske framför allt möjligheten till fysisk aktivitet över huvud 

taget (SOU 2002/03:35). Denna proposition har utvecklats till en nyare proposition som 

fokuserar på fysisk aktivitet mer generellt i form av fysisk aktivitet på recept (FaR) och fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling till landsting och kommuner (FYSS). 

Men den omfattar fortfarande ökad fysisk aktivitet inom skolan (SOU 2007/08:110).  

 

2.4.1 Faktorer som påverkar fysisk aktivitet 

I en litteraturstudie av Andersson och Karlsson (2011) kunde fem ämnesområden identifieras 

som berör faktorer som påverkar fysisk aktivitet bland ungdomar. Dessa områden är ålder 

och kön, socialt stöd, omgivningens karaktär och utbud, självkänsla och självförtroende samt 

livsstil och kunskap.  

Enligt Higgins, Gaul, Gibbons & Van Gyn (2003), som studerade kanadensiska ungdomar, är 

kvinnor är mindre fysiskt aktiva än män i åldern 12-24. Enligt Kahn et. al. (2008) minskar 

den fysiska aktiviteten hos både pojkar och flickor vid 13 års ålder.  

Undersökningen av Higgins, Gaul, Gibbons & Van Gyn (2003) visade även att kvinnor i 

åldern 12-24 är i större behov av socialt stöd och att de ger mer socialt stöd än vad männen 

gör i samma ålder. Enligt Wu och Pender (2002) är det sociala stödet från vänner viktigare 

för ökad self-efficacy1 än det sociala stödet från föräldrarna. Self-efficacy har betydelse för 

graden av fysisk aktivitet, samtidigt som fysisk aktivitet har betydelse för ökad självkänsla 

hos barn (Strauss, Rodzilsky, Burack & Collin, 2001). Enligt Nelson, Kocos, Lytle och Perry 

(2009) är socialt stöd för motion en anledning till att ungdomar inte är fysiskt aktiva.  

                                                        

1 Self-efficacy översätts till självtillit och är en teori som utgår från social inlärningsteori och är 
betydelsefull vid beteendeförändring (Andersson, 2009). 
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I en norsk studie av Limstrand och Rehrer (2008) visade det sig att avståndet mellan en 

anläggning för möjligheten till fysisk aktivitet och hemmet har betydelse för utövandet av 

fysisk aktivitet. Ju kortare avståndet är desto mer används den. Studien visar även att 

anläggningar som kan användas till flera olika former av fysisk aktivitet används mer än 

anläggningar som är anpassade till en form. Kahn et. al. (2008) undersökning visade även 

föräldrars attityder till fysisk aktivitet, föräldrars utövande av fysisk aktivitet och 

miljömässiga hinder till fysisk aktivitet påverkar nivån av fysisk aktivitet. Enligt Nelson, 

Kocos, Lytle och Perry (2009) är dåligt väder en anledning till minskad fysisk aktivitet. 

Den ekonomiska situationen hos föräldrarna kan ha betydelse för barnens grad av fysisk 

aktivitet. Enligt Mckay, Bell-Ellison, Wallace och Ferron (2007) är ungdomar 10-17 år, till 

föräldrar som behöver ekonomiska bidrag för överlevnad, mindre fysiskt aktiva än andra 

ungdomar. Samtidigt visade en finsk undersökning av Telama, Laakso, Nupponen, Rimpelä 

och Pere (2009) att den socioekonomiska statusen inte har någon avgörande roll för fysisk 

aktivitet som är organiserad av skolan, men om den är organiserad av någon idrottsklubb 

påverkar den socioekonomiska statusen.   

Kahn et. al. (2008) undersökning visade även att faktorer som BMI, psykosociala variabler, 

personliga attityder om kroppsform, upplevda normer om kroppsform/fitness, påverkade 

nivån av fysisk aktivitet. Enligt Nelson, Kocos, Lytle och Perry (2009) är tidsbrist och låg 

motivation för motion anledningarna till att ungdomar inte är fysiskt aktiva.  

2.5 Teoretisk referensram 

Det finns flera teorier som berör attityder. Andersson (2009) tar i sin bok upp teorier som 

exempelvis Social Cognitive Theory, Theory of Planned Behaviour, Theory of Reasoned 

Action, Stages of Change och Attitude-Social Influence-Efficacy Model. Dessa modeller är 

dock beteendeförändringsmodeller. 

Enligt The Tripartite Theory består attityder av affektiva, kognitiva och beteendemässiga 

komponenter. Attityden kan bestå från både en eller från flera av dessa kompententer. 

Oavsett vilken komponent som är aktuell är den antingen positiv eller negativ (Rosenberg & 

Hovland, 1960).  

Albarracín, Johnson, Zanna och Tarcan Kumkale (2005) ser attityd som en variabel som kan 

påverka, och bli påverkad av; affektiva känslor, tilltro och beteende. Med andra ord att det 

finns en relation mellan attityd och komponenterna åt båda riktningarna (bilaga A).  

Affekt kan beskrivas som observerbara känslor där individen har ett speciellt beteende på 

något sätt som visar sin känsla, en emotion. Till exempel kan en smak ge ett speciellt 

ansiktsuttryck, eller vistelse på hög höjd visa rädsla. Dessa reaktioner kan antingen vara 

reflexmässiga eller medvetna. Dock finns det forskning som visar att dessa reaktioner kan 

påverkas av faktorer i omgivningen, som till exempel kan en negativ attityd skapas hos en 

individ om en person visar sin negativa attityd till objektet (Clore & Schnall, 2005).  
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Kruglanski och Stroebe (2005) beskriver den kognitiva komponenten som en utvärderande 

bedömning av ett objekt. Den kan variera i stabilitet, det kan ha ett samband med objektet 

eftersom människor kan ha olika åsikter och den fungerar som en övertygelse till objektet för 

individen. Kretch et al (1962) beskriver den kognitiva komponenten som vad personen i fråga 

vet eller tror om något, alltså personens värderingar och kunskaper. Dessa behöver inte vara 

evidensbaserade för att accepteras som kognitiv attityd. Därmed kan olika människor ha 

olika attityd till samma objekt. För att exemplifiera denna form av attityd till denna 

undersökning innebär det att ungdomarna som har positiva värderingar till fysisk aktivitet 

har en positiv attityd. 

Olson och Stone (2005) menar att det finns omfattande forskning om hur de handlingar som 

människor tar påverkar den tredje och sista komponenten beteendemässiga attityder. De 

nämner till exempel teorin om kognitiv dissonans av Festinger och självuppfattningsteorin av 

Bem har en roll för den beteendemässiga attityden. De påstår även att både motiverande och 

automatiska mekanismer ligger bakom vad som påverkar denna form av attityd. Kretch et al 

(1962) beskriver denna komponent med att en individs attityd till något kommer att visas 

genom praktisk handling. För att exemplifiera till denna undersökning innebär det att 

ungdomarna som är fysiskt aktiv har en beteendemässig attityd till fysisk aktivitet.  

2.6 Attityder till fysisk aktivitet 

I en befolkningsundersökning i Östergötland visade det sig att 60 % hade en önskan om att 

bli mer fysiskt aktiva. Hälften av dessa ville bli det nu och hälften ville det lite senare. Bland 

de som hade en stillasittande fritid var det så många som 80 % som ville bli mer fysiskt aktiva 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/attityder-till-fysisk-aktivitet/ 

). Nationella folkhälsoenkäten visade att 73 % av dem i åldersgruppen 16-29 år var fysiskt 

aktiva minst 30 minuter per dag 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-

undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/levnadsvanor/). 

Men enligt Poobalan, Aucott, Clarke och Smiths (2012) undersökning uppnådde bara 28 % 

de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Det visade sig även att starka intentioner att 

vara fysiskt aktiv inte var kopplat med det faktiska beteendet. Martin, Saunders, Shenkin och 

Sproule (2014) poängterar att beslutsfattare bör vara medvetna om fördelarna med fysisk 

aktivitet vid beslut som rör fysisk aktivitet. De anser även att det behövs fler studier som visar 

på kognitiva och fysiska, som kan ses som beteendemässiga, utfall.  
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3 SYFTE 

Syftet med studien var att studera förekomst av attityder till fysisk aktivitet samt studera 

skillnader i attityder till fysisk aktivitet i relation till kön och BMI bland ungdomar i Västerås. 

 Vilka attityder till fysisk aktivitet förekommer bland ungdomar i Västerås? 

 Vilken betydelse har kön för attityd till fysisk aktivitet? 

 Vilken betydelse har BMI för attityd till fysisk aktivitet? 

4 METOD 

Detta avsnitt är uppdelat i tre mindre avsnitt. Avsnitten är vetenskaplig metod, 

tillvägagångssättet för HELENA (The Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in 

Adolescence)-studien, och tillvägagångssättet vid bearbetandet av datan från HELENA-

studien.  

4.1 Vetenskaplig metod 

I denna undersökning användes en deduktiv ansats vilket enligt Birkler (2008) betyder att en 

teori används som utgångspunkt för att koppla resultatet till, och inte att skapa en teori från 

resultatet.  Eftersom syftet var att studera förekomst och skillnader i attityd till fysisk 

aktivitet kan det ses som en kvantitativ undersökning då Jacobsen (2007) skriver att 

kvantitativ metod är att informationsinsamlingen är strukturerad på förhand och 

insamlingen sker oftast i form av enkäter med möjlighet till större antal deltagare. Han tar 

upp de tre centrala begreppen för den kvantitativa metoden som är variabler, enheter och 

värden. Där variabler ses som det som undersöks, enheter är respondenterna och värden är 

vad olika människor har svarat om temat. Detta är en analys av redan inhämtad och delvid 

bearbetad data. Bryman (2008) kallar denna typ av analys för sekundäranalys. Anledningen 

till att en analys av redan inhämtad data gjordes var för att spara tid under examensarbetet, 

vilket stärks av Bryman (2008) eftersom han menar att sekundäranalyser är resurssparande i 

både tid och pengar och passar både studenter och forskare. En annan fördel menar han att 

datan förmodligen är av god kvalitet genom till exempel med en noggrann urvalsprocess, och 

har därmed resulterat i ett representativt urval. Anledningen till att material från just 

HELENA-studien användes var av mer bekvämlighetsskäl, eftersom materialet fanns 

tillgängligt. 
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4.2 HELENA-studien 

HELENA-studien är en tvärsnittsstudie vars syfte var att bedöma levnadsvanor och deras 

samband med kost, för att identifiera riskfaktorer för ätstörningar, fettrubbningar, fetma 

och/eller typ 2-diabetes hos ungdomar i en lång rad EU-länder, samt att beskriva regionala, 

kulturella, sociala, genetiska och könsskillnader och likheter i hela Europa. Det gjordes 

genom att studera kostintag, attityder kring kosten och val av kost, kroppssammansättning, 

fysisk aktivitet och kondition samt genotyp och immunförsvar (Hallström, 2011). 

Studien genomfördes under skolåret 2006-2007 och designen som användes var en 

skolbaserad tvärsnittsstudie från städer i olika länder i Europa. Totalt ingick tio städer med 

en befolkning på minst 100 000 invånare. Städerna som ingick i studien var Aten, Dortmund, 

Gent, Heraklion, Lille, Pécs, Rom, Stockholm/Västerås, Wien och Zaragoza. Städerna som 

deltog i undersökningen valdes mer av praktiska skäl än slumpmässigt. Kriterierna för 

städerna var att de var geografiskt spridda, hade olika kulturer och socioekonomiska 

situationer, samt att medarbetare för HELENA-studien fanns belägna i staden. Ett tvåstegs 

klusterurval gjordes, först med skolor i den aktuella staden och sedan skolklasser (Hallström, 

2011). 

Ungdomarna som ingick var mellan 13 och 17 år, och totalt ingick 3528 ungdomar i 

undersökningen. Totalt sett identifierades fem enkätfrågor som handlade om attityder till 

fysisk aktivitet. När de besvarade enkätfrågorna som handlade om attityder till fysisk 

aktivitet hade fyra enkätfrågor en femgradig skala, och en fråga hade en tregradig skala. Den 

femgradiga skalan hade olika svarsalternativ för olika frågor. Två frågor hade alternativen tar 

helt avstånd ifrån, tar delvis avstånd ifrån, tveksam, instämmer och instämmer helt och 

hållet. En fråga hade alternativen mycket lite, lite, medel, mycket och väldigt mycket. Den 

sista frågan hade alternativen definitivt inte, antagligen inte, tveksam, antagligen och 

definitivt. Enkätfrågan som hade en tregradig skala hade alternativen ja, sedan mer än 6 

månader, ja, under 6 månader eller kortare tid samt nej (bilaga B). Etiken följdes genom att 

den Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm godkände undersökningen, samt genom 

ett skriftligt informationsbrev till både ungdomarna och deras föräldrar (Hallström, 2011). 

Med det informationsbrevet följdes informationskravet i de forskningsetiska principer som 

existerar. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Avgränsning  

Endast ungdomar från Västerås (N=341) analyserades i denna studie. Av dessa 341 

ungdomar var 133 pojkar och 208 flickor. För att besvara frågeställningarna i syftet valdes 

det ut fem enkätfrågor (bilaga B). Dessa enkätfrågor ansågs kunna tolka attityd mot den 

teoretiska referensramen som utgångspunkt.  
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Vid bearbetningen av den befintliga datan gjordes en avgränsning till de två komponenterna 

inställning och tillämpande av fysisk aktivitet.  

4.3.2 Variabler 

De variablerna som användes var inställning och tillämpande av fysisk aktivitet, samt kön 

och BMI. För den beroende variabeln inställning till fysisk aktivitet användes enkätfrågorna; 

”Jag gillar sport och fysisk aktivitet”, ”Att vara fysiskt aktiv är hälsosamt” och ”Anser du att 

du borde vara aktiv minst 1 timme om dagen?” För den beroende variabeln tillämpande av 

fysisk aktivitet användes enkätfrågorna; ”Är du fysiskt aktiv minst 1 timme om dagen?” och 

”Anser du att du är mycket fysiskt aktiv eller inte?” De oberoende variablerna var kön och 

BMI. 

För att lättare göra en analys av datan dikotomiserades enkätfrågorna som mäter attityd, till 

positiv och negativ attityd. För frågan ”Är du fysiskt aktiv minst 1 timme om dagen?” 

klassades positiv attityd för svarsalternativen ”ja” och negativ attityd för svarsalternativet 

”nej”. För de andra frågorna klassades positiv attityd för de två sista svarsalternativen, och 

negativ attityd för de tre första svarsalternativen (bilaga B). Därmed sågs de tveksamma 

svaren som negativ attityd.  

Sedan slogs de ihop till två variabler, en för inställning och en för tillämpande av fysisk 

aktivitet. Eftersom dessa två variabler fick fler än två värden gjordes även en dikotomisering 

av dessa två. Eftersom materialet var snedfördelat och för att få en så jämn fördelning som 

möjligt ansågs positiv attityd som den med högst värde, och negativ attityd som de 

resterande. Detta ökade även chansen för att genomföra ett chi-två-test, då ett chi-två-test 

förutsätter minst fem individer i varje cell. Variabeln BMI dikotomiserades till en grupp med 

BMI <20,57 och en grupp med BMI >20,57. Det gjordes för att 20,57 var ungdomarnas 

genomsnittliga BMI och därmed skulle det bli ungefär lika många ungdomar i varje grupp. 

4.3.3 Analys 

Vid analysen av data går det inte att använda vilken teknik som helst, utan tekniken måste 

passa de variabler som har skapats i undersökningen (Bryman, 2008). Variabeln kön är en 

nominal variabel eftersom det inte går att rangordna kategorierna pojkar och flickor 

(Ejlertsson, 2012). Variabeln BMI är en kvotvariabel innan dikotomiseringen, eftersom 

Ejlertsson (2012) menar att kvotvariabler innehåller kategorier där varje steg mellan 

kategorierna är lika stora och att en nollpunkt existerar. Men efter dikotomiseringen blir BMI 

en ordinal variabel. Inställning och tillämpande är även de ordinala variabler, eftersom 

Ejlertsson (2012) menar att ordinala variabler går att rangordna men att stegen mellan 

kategorierna inte är lika stora.  

Detta gör alltså chi-2-test möjligt som analysmetod. Chi-två-test används på korstabeller för 

att kunna fastställa om det verkligen finns ett samband mellan två variabler i populationen. 

Det passar även bra med ett chi-2-test vid ett medelstort urval. En korstabell liknar en 

frekvenstabell men den gör det möjligt att analysera om det finns några skillnader då 

procentsiffror brukar inkluderas, vilket underlättar tolkningen av tabellen. Om skillnader 
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finns kan ett chi-två-test göras för att få fram ett p-värde. P-värdet ger en indikation om 

sambandet mellan variablerna, alltså den upptäckta skillnaden, kan generaliseras till resten 

av populationen. För att detta ska vara möjligt ska p-värdet vara mindre än 0,05, och därmed 

kan den s.k. nollhypotesen förkastas. Dock betyder p-värdet 0,05 att risken är 5 % att 

sambandet har uppkommit av slumpen (Bryman, 2008).  

För att besvara den första frågeställningen identifierades de frågor som berörde attityd till 

fysisk aktivitet. Sedan gjordes frekvenstabeller av dessa frågor i dataprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) version 19 för att få svar på vilka svarsalternativ 

ungdomarna hade svarat. Dessa siffror tolkades och kodades om till positiv eller negativ 

attityd, eftersom enligt Krosnick, Judd och Wittenbrink (2005) används oftast skalor med två 

alternativ vid mätning av attityder. Sedan gjordes en övergripande frekvenstabell över alla 

enkätfrågor som visar vilka attityder ungdomarna hade till fysisk aktivitet. 

För att besvara den andra frågeställningen gjordes en korstabell mellan variabel kön och 

variabeln som berör enkätfrågorna om inställning till fysisk aktivitet, samt en korstabell och 

ett chi2-test mellan kön och variabeln som berör enkätfrågorna om tillämpning av fysisk 

aktivitet i SPSS. Eftersom det i princip inte fanns någon skillnad i inställning till fysisk 

aktivitet mellan könen fanns det ingen anledning att göra ett chi-2-test. Däremot fanns en 

liten skillnad mellan könen för tillämpande av fysisk aktivitet, och därmed granskades om p-

värdet gav skillnaden statistisk signifikans eller inte med ett chi-2-test.  

För att besvara den tredje frågeställningen gjordes även här en korstabell och ett chi2-test i 

SPSS. De variabler som användes var BMI och inställning till fysisk aktivitet, samt BMI och 

tillämpande av fysisk aktivitet. Eftersom det fanns en skillnad mellan grupperna vid båda 

jämförelserna mellan BMI-grupperna så kollades om p-värdet gav skillnaden statistisk 

signifikans eller inte med ett chi-2-test.  

Vid presentation av värdena i korstabellerna har p-värdet skrivits ut i siffror eftersom 

Ejlertsson (2012) menar att det blir allt vanligare att presentera de exakta värdena, men 

tidigare skrevs NS (No Significant) för p-värden över 0,05.  

4.3.4 Bortfall  

Det externa bortfallet för hela HELENA-studien är svårt att identifiera. Men det var totalt 

4331 ungdomar som hade fått ett id-nummer i SPSS, och av dessa hade 439 ungdomar inte 

svarat på enkäterna.  

När all data som inte kom från svenska undersökningspersoner sorterades bort fanns data 

från 341 ungdomar kvar. Dessa ungdomar hade inte svarat på samtliga frågor. Den första och 

andra frågan som mäter inställning till fysisk aktivitet besvarades av 321 ungdomar, och den 

tredje frågan besvarades av 317 ungdomar. Den första frågan som mäter tillämpande av 

fysisk aktivitet besvarades av 300 ungdomar och den andra frågan besvarades av 314 

ungdomar. Det ger ett internt bortfall på 20 till 41. Bakgrundsfrågorna kön samt längd och 

vikt besvarades av samtliga ungdomar.  
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4.3.5 Kvalitetskriterier och etiska överväganden  

För att undersökningen ska hålla så hög kvalitet som möjligt har hänsyn tagits till validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Enligt Bryman (2008) kan validitet delas in i de fyra 

undergrupperna mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet.  

Mätningsvaliditet, eller begreppsvaliditet som det ibland kallas, beskriver han som hur ett 

mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Medan intern 

validitet beskriver han som förhållandet mellan två, eller fler, variabler. Om det verkligen är 

den ena variabeln som påverkar den andra, eller om det kan finnas någon s.k. confounding 

factor som påverkar. Extern validitet beskriver han som hur väl resultat från en 

undersökning kan generaliseras. En viktig komponent i detta sammanhang är urvalet, och 

därmed måste forskare vara noga med att skapa representativa urval innan undersökningen 

påbörjas. Den ekologiska validiteten berör hur miljön i omgivningen påverkar individens svar 

i undersökningen, och därmed påverka resultatet.  

I denna undersökning är mätningsvaliditet exempelvis ungdomarnas uträknade BMI. För 

just variabeln BMI kan mätningsvaliditeten ses som hög eftersom ungdomarnas längd och 

vikt besvarades genom mätning och inte genom uppskattning. Däremot kan variablerna för 

attityd ses som en lägre mätningsvaliditet, då svarsalternativen inte dikotomiserades vid 

exakt negativ och positiv. Intern validitet som berör eventuella confounding factors har inte 

tagits hänsyn till denna undersökning, men faktorer som skulle kunna påverka resultatet är 

ungdomarnas förutsättningar till fysisk aktivitet som tagits upp i bakgrunden som 

bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet. För att skapa en hög extern validitet i en sådan 

undersökning som berör skolungdomar gäller det att skapa ett representativt urval som 

representerar så stor del av populationen som möjligt, men det är inget som har gjorts i just 

denna undersökning eftersom materialet kommer från HELENA-studien. Den ekologiska 

validiteten i en denna undersökning är exempelvis ett klassrum där ungdomarna känner sig 

naturliga vilket är positivt, och gärna utan stress.  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, beskriver Bryman (2008) som hur möjligt samma resultat 

skulle uppstå om samma undersökning skulle göras om på nytt. Viktiga aspekter i detta 

sammanhang är om resultatet har uppkommit av slumpen eller inte. På så vis hänger även 

reliabilitet ihop med generaliserbarhet. Han delar även in reliabilitet i undergrupper. Dessa 

är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om hur väl 

resultatet kommer att vara likadant vid två tillfällen, alltså om tiden är avgörande. Medan 

intern reliabilitet handlar om hur pålitliga respondenternas svar kan bedömas. 

Interbedömarreliabilitet handlar om hur väl två olika forskare gör samma tolkning och 

bedömning vid till exempel kategorisering av data.   

I denna undersökning ses stabilitet som om ungdomarnas attityd till fysisk aktivitet kommer 

att vara detsamma i framtiden. Intern reliabilitet handlar om ungdomarna har engagerat sig i 

sitt besvarande av enkäten eller om de har fyllt i den för att bli klar så snabbt som möjligt. 

Interbedömarreliabilitet i denna undersökning är om någon annan person skulle göra samma 

bedömning vid kategoriseringen av vad som är positiv och negativ attityd.  
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Kvalitén blir även högre genom att ta hänsyn till de etiska riktlinjer som finns. Eftersom detta 

är ett examensarbete på grundnivå så behöver ingen hänsyn tas till etikprövningslagen 

eftersom den definierar att forskning inte är arbete som ligger inom högskolans utbildning på 

grundnivå eller avancerad nivå (SFS 2003:460). Etikprövningslagen är framarbetad med 

ursprung från Helsingforsdeklarationen som skapades av World Medical Association år 1964 

(http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml). Vetenskapsrådet (2011) menar att god 

forskningssed inkluderar kriterier som att forskaren ska tala sanning, medvetet granska och 

redovisa utgångspunkterna för studierna, redovisa metoder och resultat, redovisa 

kommersiella intressen och andra bindningar, inte stjäla forskningsresultat från andra, hålla 

god ordning i forskningen, sträva efter att bedriva forskning utan att skada människor, djur 

eller miljö samt att vara rättvis i bedömning av andras forskning. Samtliga av dessa riktlinjer 

har följts i denna undersökning, dock med mer fokus på riktlinjer som till exempel redovisa 

metod och resultat än till exempel bedriva forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö eftersom detta inte har varit aktuellt. Informationskravet och samtyckeskravet i de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har inte följts i denna undersökning 

eftersom det har varit omöjligt att identifiera enkäternas id-nummer med rätt person, och 

därmed har individerna automatiskt inte kunnat ge sitt samtycke. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har däremot följts genom att ingen kan identifiera vilka ungdomar som har 

deltagit, samt att samtliga datafiler kommer att raderas när presentationen av resultatet är 

godkänd. 

5 RESULTAT 

Här presenteras resultatet i form av de beroende variablerna inställning till fysisk aktivitet 

och tillämpande av fysisk aktivitet, samt de oberoende variablerna kön och BMI. Efter 

dikotomiseringen av ungdomarnas svar på de frågor som rör attityd presenteras de som 

positiv eller negativ attityd. Totalt deltog 341 ungdomar, med ett medelvärdet för BMI på 

20,57. 

5.1 Attityder till fysisk aktivitet  

Det visades sig att det var generellt vanligare med en positiv attityd till fysisk aktivitet. Men 

för frågan ”Anser du att du är mycket fysiskt aktiv eller inte?” var fördelningen jämnare 

mellan positiv och negativ attityd (tabell 1).  

 

 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
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Tabell 1: Frekvenstabell som visar förekomsten av attityd till fysisk aktivitet (n=321, 321, 317, 300, 

314). 

Enkätfråga  

 

Positiv  

attityd 

Negativ 

attityd 

Jag gillar sport och fysisk aktivitet 275 (85,7 %) 46 (14,3 %) 

Att vara fysiskt aktiv är hälsosamt 303 (94,4 %) 18 (5,6 %) 

Anser du att du borde vara aktiv 

minst 1 timme om dagen? 

286 (90,2 %) 31 (9,8 %) 

Är du fysiskt aktiv minst 1 timme 

om dagen? 

258 (86,0 %) 42 (14 %) 

Anser du att du är mycket fysiskt 

aktiv eller inte? 

194 (61,8 %) 120 (38,2 %) 

 

För de enkätfrågor som mäter inställning till fysisk aktivitet var det 317 ungdomar som hade 

svarat på samtliga frågor. Av dessa var det 240 ungdomar, eller 75,7 %, som hade en positiv 

inställning. Det betyder att dessa ungdomar har en positiv värdering till fysisk aktivitet. För 

tillämpande av fysisk aktivitet var det 294 ungdomar som hade svarat på de två frågorna. Av 

dessa var det 176 ungdomar som hade en positiv attityd, vilket är 59,9 %. Vilket betyder att 

dessa ungdomar anser att de är fysiskt aktiva.  

5.2 Skillnader i attityder till fysisk aktivitet i relation till kön 

Vid analysen av de enkätfrågor som kan ses som inställning till fysisk aktivitet visade det sig 

att det i princip inte fanns någon skillnad mellan pojkar och flickor, eftersom båda grupperna 

visade cirka 76 % för positiv attityd (tabell 2).  

Tabell 2: Korstabell som visar förhållandet mellan kön och inställning till fysisk aktivitet (n=317). 

Attityd Kön 

 Pojkar Flickor 

 Antal Procent Antal Procent 

Positiv 94 75,8 146 75,6 

Negativ 30 24,2 47 24,4 

TOTALT 124 100 193 100 
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För tillämpandet av fysisk aktivitet visade det sig att det fanns en skillnad mellan pojkar och 

flickor eftersom fler pojkar procentuellt hade en positiv attityd. Skillnaden var inte så stor, 

och den var inte signifikant (tabell 3).  

Tabell 3: Korstabell som visar förhållandet mellan kön och tillämpandet av fysisk aktivitet (n=294) 

(x²=0,841) (p=0,359). 

Attityd Kön 

 Pojkar Flickor 

 Antal Procent Antal Procent 

Positiv 72 63,2 104 57,8 

Negativ 30 36,8 47 42,2 

TOTALT 124 100 193 100 

5.3 Skillnader i attityder till fysisk aktivitet i relation till BMI 

Vid analysen av inställning till fysisk aktivitet beroende på BMI användes två BMI-grupper 

där den ena var för BMI<20,57 och en för BMI>20,57. Analysen av inställning till fysisk 

aktivitet visade att, av undersökningens ungdomar fördelat i två BMI-grupper, det fanns en 

liten skillnad mellan de grupperna. Siffrorna visade att en positiv inställning förekom oftare 

bland dem med ett högre BMI, men båda grupperna visade över 70 %. Dock var denna 

skillnad inte signifikant (tabell 4).  

Tabell 4: Korstabell som visar förhållandet mellan BMI och inställning till fysisk aktivitet (n=317) 

(x²=1,117) (p=0,291). 

Attityd BMI 

 <20,57 >20,57 

 Antal Procent Antal Procent 

Positiv 130 73,4 110 78,6 

Negativ 47 26,6 30 21,4 

TOTALT 177 100 140 100 
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För tillämpandet av fysisk aktivitet så visade det sig även här att det fanns skillnad mellan de 

två BMI-grupperna. Men skillnaden var liten, då strax över 60 % tillämpade fysisk aktivitet i 

den lägre BMI-gruppen, och strax under 60 % tillämpade fysisk aktivitet i den högre BMI-

gruppen. Dock var denna skillnad inte signifikant (tabell 5).  

Tabell 5: Korstabell som visar förhållandet mellan BMI och tillämpandet av fysisk aktivitet (n=294) 

(x²=1,232) (p=0,267). 

Attityd BMI 

 <20,57 >20,57 

 Antal Procent Antal Procent 

Positiv 104 62,7 72 56,3 

Negativ 62 37,3 56 43,7 

TOTALT 166 100 128 100 

 

Vid jämförelse mellan dessa olika attityder syntes skillnaden att det förekom en högre andel 

med positiv inställning till fysisk aktivitet bland de med högre BMI, medan det förekom en 

högre andel som tillämpade fysisk aktivitet bland de med lägre BMI.  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Undersökningsmetoden som användes var kvantitativ eftersom syftet var att studera 

förekomsten bland ett större antal människor istället för att gå på djupet. Dock skulle det 

varit intressant att gå på djupet med en kvalitativ metod, som skulle ha kunnat ge 

annorlunda resultat för inställning till fysisk aktivitet, eftersom den komponenten av attityd 

handlar om tankar och värderingar. Under tillvägagångssättet och presentation av resultat 

användes en deduktiv ansats, som säger att en teori används som utgångspunkt (Birkler, 

2008). Det ses som ett naturligt tillvägagångssätt då syftet var att studera förekomst och 

skillnader, istället för att använda en induktiv ansats som säger att en teori skapas av det 

resultat som samlas in (Birkler, 2008). En induktiv ansats skulle eventuellt passa bättre om 

ämnet för undersökningen var helt nytt som saknade befintlig teori.   

Vid granskning av HELENA-studien finns det delar som kan ifrågasättas. Som till exempel 

varför Stockholm står som den svenska staden, när materialet är inhämtat i Västerås. En 
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förklaring skulle kunna vara att Karolinska institutet som är universitetet för 

doktorsavhandlingen ligger i Stockholm. En annan märklig identifiering är varför antalet 

ungdomar för hela studien nämns som 3528 när det är 3892 enkäter som har lagts in i SPSS 

och att totalt var det 4331 ungdomar som hade fått ett id-nummer. Detta anses inte ha någon 

avgörande roll för resultatet för denna undersökning, men om det beror på misstag kan 

trovärdigheten att materialet är av god kvalitet minskas, och därmed påverkas även resultatet 

negativt för denna undersökning. 

Eftersom enkätfrågorna inte direkt var ställda som attityder gjordes en genomgång av 

enkätfrågorna för att identifiera vilka som tolkades som affektiva, kognitiva och 

beteendemässiga. Det var tre frågor som handlade om kognitiv attityd, två frågor om 

beteendemässig attityd och ingen om affektiv attityd. Resultatet kan ha påverkats av att det 

bara var totalt fem frågor som handlade om attityder. Hade det varit fler frågor så kanske 

ungdomarna hade svarat olika på olika frågor som handlade om samma attityd, vilket hade 

gett ett annorlunda resultat. Många kanske även svarade för en positiv beteendemässig 

attityd för att de vet att de borde vara fysiskt aktiva, och har tänkt tanken att bli det men inte 

har kommit riktigt till den början. Det skulle kunna ses som en styrka om det hade varit fler 

enkätfrågor om samma attityd då den interna validiteten hade ökat om ungdomarna hade 

svarat lika på de olika frågorna, för att på så sätt kunna påtala att ingen confounding factors 

har påverkat resultatet. 

Anledningen till att bara kognitiva och beteendemässiga attityder kunde identifieras skulle 

kunna vara att det är svårt att mäta enkätfrågor om affektiva attityder, eftersom de berör 

observerbara känslor. Som nämndes i början av metoddiskussionen skulle det vara intressant 

att studera den kognitiva komponenten i form av intervjuer. Men det skulle även vara 

intressant att göra en undersökning där samtliga komponenter inkluderas. Därmed skulle 

den affektiva komponenten studeras i form av observationer. För att kunna studera 

observerbara känslor som den affektiva komponenten handlar om så måste det förmodligen 

göras bland de som är fysiskt aktiva och har startat en beteendeförändring. Individerna kan 

ha kommit olika långt i denna beteendeförändring, vilket gör att Stages of Change-modellen 

kan användas som teoretisk referensram. Stages of Change visar olika nivåer som talar om 

hur långt en individ har kommit i sin beteendeförändring (Andersson 2009).  

Dikotomisering av variabler gjordes dels för att analysen skulle bli enklare, samt att kunna 

presentera resultatet som positiv respektive negativ attityd. Enligt Krosnick, Judd och 

Wittenbrink (2005) mäts attityder i olika skalor i olika studier. Det har förekommit att skalor 

med upp till tio kategorier, men det vanligaste är med två kategorier. Dock var materialet så 

snedfördelat att dikotomiseringen gjordes så det högsta värdet sågs som positiv attityd och 

resten som negativ attityd. Att kalla det senare resultatet för negativ är egentligen fel 

eftersom en del fortfarande har positiv attityd men inte lika positiv som de som klassas att ha 

positiv attityd. Så egentligen borde kategorierna kallas för mer positiv respektive inte lika 

positiv attityd. Detta skulle leda till en sannare bild av verkligheten.  
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6.1.1 Analys 

Dataanalysen gjordes med hjälp av chi-två-test eftersom den typen av test är passande vid 

jämförelse av grupper, samt att variablerna är på antingen nominal eller ordinal nivå. Men 

detta kan ifrågasättas eftersom Bryman (2008) menar att variabler som innehåller två 

kategorier är dikotoma variabler. På så vis kan samtliga variabler i denna undersökning ses 

som dikotoma variabler. Om båda variablerna är dikotoma så ska ett phi-test göras enligt 

honom. På så vis finns det en risk att resultatet hade blivit annorlunda. Variabeln BMI hade 

kunnat vara orörd istället för att dikotomiseras, och därmed varit en kvotvariabel. I ett 

sådant fall hade ett t-test varit en relevant analysmetod. Eftersom syftet var att studera 

skillnader mellan pojkar och flickor gjordes analys av attityder för båda könen, men eftersom 

problemet med övervikt ökar mer hos pojkar så skulle det kunna avgränsas att bara analysera 

pojkars attityder. Dock skulle det i så fall varit bättre med ett större material i form av fler 

frågor som rör attityd.  

6.1.2 Bortfall 

Det externa bortfallet diskuterades i början av metoddiskussionen där antalet ungdomar som 

har fått ett id-nummer är 4331, och antalet enkäter som har lagts in i SPSS är 3892. Det ger 

ett externt bortfall på 439. För det interna bortfallet var det ett större bortfall för den 

beteendemässiga attityden. En anledning till detta skulle kunna vara att ungdomarna kände 

att dessa frågor var mer känsliga av någon anledning. En anledning skulle kunna vara att de 

inte är fysiskt aktiva i den grad som de anser att de borde vara, och på så vis väljer att inte 

svara på frågan än att erkänna för sig själva att de inte är fysiskt aktiva. Detta är dock ett litet 

bortfall på ca 14 % och bör inte ha påverkat resultatet i någon större utsträckning. Men om 

samtliga bortfall har en negativ beteendemässig attityd hade andelen ökat med cirka tio 

procentenheter. Det skulle självklart gett ett annat resultat för den första frågeställningen, 

men det skulle fortfarande vara en majoritet för den positiva attityden. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att bortfallsanalyser ska göras för att ge en uppfattning om bortfallets effekt.  

6.1.3 Validitet och reliabilitet 

Eftersom denna undersökning riktar sig mot ungdomar i åldern 13-17 så är anses risken liten 

att ungdomar klassas med högt BMI på grund av vältränad kropp istället för övervikt som är 

relaterad till ohälsosam livsstil. Dock finns en risk med detta bland de äldre ungdomarna. 

Detta tyder på att mätningsvaliditeten bör vara ganska hög i den frågan. Angående attityd så 

har det betydelse från utgångpunkten, som i detta fall är Rosenberg och Hovlands (1960) 

teori om attityd, samt de egna tolkningar som har gjorts om vad som kan ses som positiv 

respektive negativ attityd. Därmed kan mätningsvaliditeten och interbedömarreliabiliteten 

ifrågasättas, eftersom mätningsvaliditeten ska mäta det som är tanken att mätas, och 

interbedömarreliabiliteten handlar om att olika människor gör olika tolkningar (Bryman, 

2008). 

Vid mätning av skillnader i attityder mellan olika grupper i denna undersökning har det inte 

tagit någon hänsyn till eventuella confounding factors. Anledningen till detta var på grund av 

den tidsbrist som uppstod. Detta resulterar i att den interna validiteten sänks för resultatet. 
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Eventuella confounding factors som skulle vara intressant att ta hänsyn till är de som tagits 

upp i bakgrunden. Det skulle kunna vara så att flickor har en positiv attityd till fysisk aktivitet 

för att de har ett socialt stöd av sina vänner, medan pojkar har en positiv attityd av mer 

psykologiska aspekter som att de till exempel önskar en mer vältränad kropp (Higgins, Gaul, 

Gibbons & Van Gyn, 2003).  

Den externa validiteten kan ses som hög då urvalet representerar tio olika skolor i Västerås, 

och på så sätt kan resultatet generaliseras till hela denna population. Medan den ekologiska 

validiteten inte kan bedömas som hög eller låg, eftersom det inte framkommer hur 

omgivningen var för ungdomarna då datainsamlingen genomfördes. Det kan bara spekuleras 

om att enkäten fylldes i under stress, i närhet av någon klasskompis och i ett klassrum. 

Klassrummet kan ha varit en trygg miljö som är positivt, men stress och närhet av en 

klasskompis kan ha påverkat resultatet negativt eftersom risken finns att någon har svarat ett 

”felaktigt” påstående för att inte riskera att klasskompisen skulle upptäcka något känsligt 

svar. Detta kan därmed kopplas ihop med intern reliabilitet som handlar om hur 

ungdomarna svarar. Den typ av reliabilitet ses som hög eftersom uträkning av BMI har skett i 

form av mätning av längd och vikt. Men om ungdomarna hade uppskattat sin längd och vikt 

så hade den kunnat ifrågasättas då forskning visar att kvinnor har en tendens att uppskatta 

en lägre vikt än den faktiska (Kuskowska-Wolk, Karlsson, Stolt & Rössner, 1989). Den sista 

delen av reliabilitet som handlar om stabilitet är svår att avgöra då attityderna inte har mätts 

vid två tillfällen i denna undersökning.  

6.1.4 Etik 

Eftersom materialet som har analyserats är hämtat från en annan redan gjord studie så är 

etikdelen svår att diskutera. Men det som kan ifrågasättas är hur väl nyttjandekravet, i de 

etiska principerna, i HELENA-studien har följts. Nyttjandekravet säger att insamlat material 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom detta är 

arbete inom högskolans ramar klassas det inte som forskning enligt etikprövningslagen (SFS 

2003:460), och på så sätt skulle det inte vara godkänt att använda detta material. Samtidigt 

säger regel sju i de etiska principerna att insamlat material inte får användas eller utlånas till 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom 

detta är en kandidatuppsats kan uppsatsens syfte ses som vetenskaplig, vilket skulle 

godkänna användning av materialet. Men resultatet kan inte klassas som vetenskaplig då 

nivån är för låg. På så vis är det en tolkningsfråga om nyttjandekravet har brutits från 

HELENA-studien, samt det etikansvar som finns för denna undersökning. Vetenskapsrådets 

(2011) kriterier för god forskningssed anses ha följts. Vissa kriterier har inte varit aktuella, 

men kriterier som att tala sanning och presentera metod och resultat har gått bra med den 

kunskapen som funnits under dessa veckor. Med mer kunskap och erfarenhet hade 

kriterierna förmodligen följts ännu bättre.  

6.1.5 Teoretisk anknytning 

De tre enkätfrågor som presenteras som inställning till fysisk aktivitet i resultatet kan 

kopplas till kognitiv attityd eftersom teorin säger att kognitiv attityd handlar om individens 
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tankar och värdering till något, i det här fallet fysisk aktivitet. Detta skulle kunna kopplas 

som en del av att ha hälsa, då det biomedicinska synsättet av hälsa anser individen som aktiv, 

skapande och har egna värderingar (Medin & Alexanderson, 2000). De två enkätfrågor som 

presenteras som tillämpande av fysisk aktivitet i resultatet kan kopplas till beteendemässig 

attityd eftersom teorin säger att beteendemässig attityd handlar om utövande av något, som i 

det här fallet fysisk aktivitet. Denna komponent av fysisk aktivitet skulle kunna kopplas som 

en bestämningsfaktor till hälsa eftersom fysisk aktivitet kan anses som motion, och motion är 

en av hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och Whitehead (1991). 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet för den första frågeställningen visade vilka attityder till fysisk aktivitet som 

förekommer bland ungdomarna i Västerås. Generellt var det positiva attityder, vilket skulle 

kunna vara av anledningen att det verkar vara ett intresse som ökar i samhället. Det var 86 % 

som svarade att de är fysiskt aktiva minst en timme om dagen, vilket är en rekommenderad 

nivå av fysisk aktivitet. Det är betydligt fler än undersökningen av Poobalan, Aucott, Clarke 

och Smiths (2012), där endast 28 % uppnådde den rekommenderade nivån. En förklaring till 

dessa skillnader kan vara att ungdomarna har olika inställningar till fysisk aktivitet i olika 

länder, samt att den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet kanske inte är samma. Vidare 

visade resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan pojkar och flickor till kognitiv 

attityd till fysisk aktivitet. Eftersom resultatet var i princip lika skulle det kunna tolkas med 

att pojkar och flickor har liknande värdering om fysisk aktivitet. För den beteendemässiga 

attityden var det en liten skillnad mellan pojkar och flickor, men att den inte var signifikant. 

Eftersom den inte var signifikant kan denna skillnad ha uppstått av slumpen och därmed går 

det inte att säga att könet har betydelse. Detta resultat säger samma som undersökningen av 

Higgins, Gaul, Gibbons & Van Gyn (2003) eftersom den visade att kvinnor i åldern 12-24 

hade en negativare beteendemässig attityd än män i samma ålder, eftersom teorin säger att 

beteendemässig attityd är en individs utövande av ämnet i fråga. Men deras undersökning 

bör ha varit med signifikanta skillnader, något som inte var i denna. En möjlig anledning till 

detta skulle kunna vara att deras undersökning var på kanadensiska ungdomar, och denna 

var på svenska ungdomar. En annan möjlig anledning skulle kunna vara att de har en annan 

kultur till fritid och fysisk aktivitet.  

Bland de två BMI-grupperna till båda typerna av attityd uppstod en liten skillnad, men denna 

var inte signifikant. Eftersom skillnaden inte var signifikant är risken för stor att den uppstått 

av slumpen. Den beteendemässiga attityden visar samma resultat som undersökningen av 

Kahn et. al. (2008), eftersom deras undersökning visade att BMI påverkar utövandet av 

fysisk aktivitet. Som nämnts tidigare säger teorin att beteendemässig attityd är en individs 

utövande. Men deras undersökning bör ha varit med signifikanta skillnader, något som inte 

var i denna.  

Dock visade det sig att den högre BMI-gruppen har en positivare kognitiv attityd än den lägre 

BMI-gruppen, och tvärt om när det gäller den beteendemässiga attityden. Enligt Poobalan, 

Aucott, Clarke och Smiths (2012) undersökning visade att starka intentioner att vara fysiskt 
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aktiv inte var kopplat med det faktiska beteendet. Detta skulle kunna tolkas med att individer 

med högre BMI anser att fysisk aktivitet är hälsosamt och behövs för deras egna hälsa i större 

utsträckning än de med ett lägre BMI. Men att de inte får den hjälp av samhället som behövs 

för att förändra sin livsstil, och därmed är mindre fysiskt aktiva. De kanske förstår att 

förändringen tar lång tid, och att den motivationen saknas eller att de ger upp inom kort tid. 

Normerna i samhället om att vi människor ska se ut på ett sätt kan också vara faktorer som 

spelar in. Det skulle även kunna tolkas att de med högre BMI har en positiv värdering för 

fysisk aktivitet men är så nöjda med sig själv och sin livsstil att de inte är fysiskt aktiva, utan 

de prioriterar helt andra fritidsintressen som inte alls handlar om fysisk aktivitet.  

6.2.1 Förslag på framtida forskning 

Denna studie visar att det inte finns några skillnader till attityd till fysisk aktivitet beroende 

på vilket kön eller vilken BMI-grupp individen tillhör. Dock skulle det vara intressant att 

undersöka varför BMI-gruppen >20,57 har en positivare kognitiv attityd till fysisk aktivitet 

än den lägre BMI-gruppen, och negativare beteendemässig attityd.  

Det skulle även vara intressant att undersöka i vilken omfattning olika förutsättningar till 

fysisk aktivitet som förekommer, samt om de har något samband med attityd till fysisk 

aktivitet. Exempel för förutsättningar som skulle kunna påverka ungdomars attityd är de som 

tagits upp i bakgrunden av tidigare forskning, vilka är faktorer som psykosociala faktorer, 

personliga attityder om kroppsform, upplevda normer om kroppsform/fitness, föräldrars 

attityder till fysisk aktivitet, miljömässiga hinder till fysisk aktivitet, socialt stöd, ekonomisk 

situation, avstånd till anläggningar där fysisk aktivitet kan utövas, väder, tid och motivation 

(Higgins, Gaul, Gibbons & Van Gyn, 2003; Kahn et. al., 2008; Limstrand & Rehrer, 2008; 

Mckay, Bell-Ellison, Wallace & Ferron, 2007; Nelson, Kocos, Lytle & Perry, 2009). 

6.2.2 Förslag på praktiskt arbete 

Men det är inte bara forskning inom området som behövs. Problemet med övervikt bland 

ungdomar är ett befintligt problem, och studien Liv och Hälsa Ung visar att problemet ökar i 

Västmanland (Landstinget Västmanland, 2012). Därför bör insatser implementeras som 

stoppar och vänder denna utveckling. Det stärks även genom nationell politik eftersom 

målområde nio bland de elva målområden för folkhälsa innefattar en ökad fysisk 

aktivitet(SOU 2002/03:35 & 2007/08:110). I målområdet går det att läsa att den fysiska 

aktiviteten ska öka i bland annat förskola och skola. Eftersom skolverket påpekar i den äldre 

propositionen (SOU 2002/03:35) att det inte är själva ämnet Idrott och Hälsa som är 

viktigast, utan den fysiska aktiviteten över huvud taget, verkar det finnas fria händer för 

samhället att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar. Detta bör tolkas att 

insatser ska göras på ett frivilligt sätt, och inte att det är frivilligt att med att implementera 

insatser. I den senare propositionen (SOU 2007/08:110) har regeringen gett i uppdrag till 

FHI, nuvarande Folkhälsomyndigheten, att i samverkan med Livsmedelsverket skapa en 

expertgrupp för att samordna, genomföra, följa upp och utvärdera insatser som fokuserar på 

överviktsproblematiken. Detta kan vara en bra lösning för att hjälpa de aktörer som vill 
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implementera evidensbaserade insatser som syftar på ökad fysisk aktivitet, men känner att 

de inte har den kunskapen. 

Insatser mot övervikt ger inte bara vinster i minskad sjukdomsrisk, det förbättrar även den 

psykiska hälsan enligt Järvholm et al. (2011). Deras studie som är en svensk studie med 

ungdomar från Stockholm, Göteborg och Malmö där det visade sig att ungdomarna fick en 

signifikant bättre psykisk hälsa i form av färre symtom på ångest och depression av en 

magsäcksoperation. Effekten berodde förmodligen inte på själva magsäcksoperationen utan 

tack vare den viktnedgång som magsäcksoperationen resulterade i.  

Sådana insatser kan även ge helt oväntade effekter, som det hände i till exempel Backa. 

Under sommaren 2011 var Backa fylld med bråk och stenkastning. Men när det startades ett 

projekt i form av ett fotbollslag minskade kriminaliteten drastiskt. Det kan förklaras att 

ungdomarna valde att fokusera på fysisk aktivitet i form av fotboll istället för kriminalitet 

(http://aspekt.nu/2012-11-13/ungdomsfotboll-mot-brott/). Detta är något som andra 

kommuner kan efterlikna, de kanske också har problem med kriminalitet eller andra 

folkhälsoproblem.  

Även Molarius et al. (2007) tvärsnittsstudie i centrala Sverige som omfattade cirka 36 000 

individer i 58 kommuner visade att dålig självskattad hälsa är vanligare bland dem som har 

nedvärderats, upplevt ekonomiska svårigheter, saknade socialt stöd, fysiskt inaktiva samt 

överviktiga. Där kan samtliga grupper höra ihop med varandra. Som till exempel kan de 

nedvärderade individerna ha nedvärderats på grund av sin övervikt, som i sin tur beror på 

fysisk inaktivitet, saknaden av socialt stöd och ekonomiska svårigheter. På så vis kan 

ekonomiska svårigheter ses som ett förstadium till fysisk inaktivitet och övervikt. Dock bör 

ingen använda den anledningen till fysisk inaktivitet, då det räcker med pulshöjande 

aktiviteter som raska promenader för att vara fysiskt aktiv.     

Martin, Saunders, Shenkin och Sproule (2014) studie visar att överviktiga eller feta barn och 

ungdomar som får professionell hjälp med fysisk aktivitet förbättrar sina skolprestationer. 

Vilket är ytterligare en anledning till att insatser mot de mest behövande bör prioriteras, 

eftersom bättre skolresultat ökar chansen för vidareutbildning som i sin tur ökar chansen till 

jobb. På så vis kan även detta ses som ett hälsofrämjande arbete för att minska 

arbetslösheten i samhället, och på så vis förbättra folkhälsan.  

7 SLUTSATS 

Slutsatsen för denna undersökning är att ungdomarna i Västerås har generellt en positivare 

attityd till fysisk aktivitet. Bland kön fanns ingen skillnad i kognitiv attityd. Men för 

beteendemässig attityd mellan könen, samt både kognitiv och beteendemässig attityd 

beroende på BMI fanns skillnader. Men dessa skillnader var inte signifikanta. Det visade det 

sig även att det är vanligare med en positiv kognitiv attityd vid högre BMI, och vanligare med 

en positiv beteendemässig attityd vid lägre BMI. 

http://aspekt.nu/2012-11-13/ungdomsfotboll-mot-brott/


22 

REFERENSLISTA 

Albarracín, D., Johnson, B.T., Zanna, M.P. & Tarcan Kumkale, G. (2005). Attitudes: 

Introduction and Scope. I D. Albarracín, B.T. Johnson & M.P.Zanna (Red.), The 

Handbook of Attitudes (s. 3-20). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.  

Andersson, S.I. (2009). Hälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, F. & Karlsson, A. (2011). Faktorer som påverkar ungdomar till fysisk aktivitet: 

en litteraturstudie (Studentuppsats). Halmstad: Högskolan i Halmstad. 

Birkler, J. (2008). Vetenskapsteori: en grundbok (2:a uppl.). Malmö: Liber. 

Bleich, S.N., Ku, R. & Wang, Y.C. (2011). Relative contribution of energy intake and energy 

expenditure to childhood obesity: a review of the literature and directions for future 

research. International Journal of Obesity, 35 (1), 1-15. doi: 10.1038/ijo.2010.252 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber. 

Clore, G.L. & Schnall, S. (2005). The Influence of Affect on Attitudes. I D. Albarracín, B.T. 

Johnson & M.P.Zanna (Red.), The Handbook of Attitudes (s. 437-490). Mahwah: 

Lawrence Erlbaum Associates.  

Dahlgren, G. & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote equity in health. 

Copenhagen: Regional office for Europe, World Health Organization. I K. Pellmer & 

B. Wramner. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber. 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Ejlertsson & Andersson (2009). Folkhälsa: några begreppsdefinitioner. I I. Andersson & G. 

Ejlertsson (Red.), Folkhälsa som tvärvetenskap: möten mellan ämnen (s. 17-30). 

Lund: Studentlitteratur.  

Folkhälsoinstitutet. (1996). Vårt behov av rörelse: En idéskrift om fysisk aktivitet och 

folkhälsa. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 

Hallström, L. (2011). Breakfast Habits Among European Adolescents: The Healthy Lifestile 

in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA) study (Doktorsavhandling). 

Stockholm: Karolinska Institutet. 

Higgins, J.W., Gaul, C., Gibbons, S. & Van Gyn, G. (2003). Factors Influencing Physical 

Activity Levels Among Canadian Youth. Canadian Journal of Public Health, 94 (1), 

45-51. Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12583679 

Jacobsen, D.I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur. 

Järvholm, K., Olbers, T., Marcus, C., Mårild, S., Gronowitz, E., Johnsson, P., ... Flodmark, 

C.E. (2011). Short-Term Psychological Outcomes in Severely Obese Adolescents After 



23 

Bariatric Surgery. International Journal of Obesity, 20 (2), 318–323. 

doi:10.1038/oby.2011.310 

Kahn, J.A., Huang, B., Gillman, M.W., Field, A.E., Austin, S.B., Colditz, G.A. & Frazier, A.L. 

(2008) Patterns and Determinants of Physical Activity in U.S. Adolescents. Journal of 

Adolescent Health, 42 (4), 369-377. doi: 10.1016/j.jadohealth.2007.11.143 

Kelly, T., Yang, W., Chen, CS., Reynolds K. & He, J. (2008). Global burden of obesity in 2005 

and projections to 2030. International Journal of Obesity, 32 (9), 1431-1437. doi: 

10.1038/ijo.2008.102 

Kretch, D., Crutchfield, R.S. & Ballachey, E.L. (1962). Individual in Society: A Textbook of 

Social Psychology. Tokyo: Kogakusha Company. I E. Brandlöv & L. Tougoumova 

(Red.), Det ska va slätt!: attityder till värdegrundsrelaterad undervisning inom 

vuxenutbildningen (Kandidatuppsats, 2009:013). Luleå: Luleå tekniska universitetet. 

Krosnick, J.A., Judd, C.M. & Wittenbrink, B. (2005). The Measurement of Attitudes: I D. 

Albarracín, B.T. Johnson & M.P.Zanna (Red.), The Handbook of Attitudes (s. 21-76). 

Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.  

Kruglanski, A.W. & Stroebe, W. (2005). The Influence of Beliefs and Goals on Attitudes: 

Issues of Structure, Function, and Dynamics. I D. Albarracín, B.T. Johnson & 

M.P.Zanna (Red.), The Handbook of Attitudes (s. 323-368). Mahwah: Lawrence 

Erlbaum Associates.  

Kuskowska-Wolk, A., Karlsson, P., Stolt, M. & Rössner, S. (1989). The predictive validity of 

body mass index based on self-reported weight and height. International Journal of 

Obesity, 13 (4), 441-453. Hämtad från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2793299 

Landstinget Västmanland. (2012). Liv och hälsa ung – länsrapport 2012. Västerås: 

Landstinget Västmanland. 

LeBlanc, A.G., Spence, J.C., Carson, V., Connor Gorber, S., Dillman, C., Janssen, I., ... 

Tremblay, M.S. (2012). Systematic review of sedentary behaviour and health 

indicators in the early years (aged 0-4 years). Applied Physiology, nutrtion, and 

metabolism, 37 (4), 753-772. doi: 10.1139/h2012-063 

Li, M., Li, S., Baur, LA. & Huxley, R.R. (2008). A systematic review of school-based 

intervention studies for the prevention or reduction of excess weight among Chinese 

children and adolescents. Obesity Reviews, 9 (6), 548-559. doi: 10.1111/j.1467-

789X.2008.00495.x 

Limstrand, T. & Rehrer, N.J. (2008). Young people´s use of sports facilities: A Norwegian 

study on physical activity. Scandinavian Journal of Public Health, 36 (5), 452-459. 

doi: 10.1177/1403494807088455 

Martin, A., Saunders, D.H., Shenkin. S.D. & Sproule, J. (2014). Lifestyle intervention for 

improving school achievement in overweight or obese children and adolescents. 



24 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 3. doi: 

10.1002/14651858.CD009728.pub2 

McKay, C.M., Bell-Ellison, B.A., Wallace, K. & Ferron, J.M. (2007). A multilevel Study of the 

Associations Between Economic and Social Context, Stage of Adolescence, and 

physical Activity and Body Mass Index. American Academy of Pediatrics. 119 (1), 84-

90. Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17272590 

Medin, J. & Alexanderson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en 

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur.  

Molarius, A., Berglund, K., Eriksson, C., Lambe, M., Nordström, E., Eriksson H.G. & Feldman 

I. (2007). Socioeconomic conditions, lifestyle factors, and self-rated health among 

men and women in Sweden. European Journal of Public health, 17 (2), 125-133. 

Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16751631 

Nationella Folkhälsokommittén. (2000). Hälsa på lika villkor – nationella mål för 

folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet. I K. Pellmer & B. Wramner. (2007). 

Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber. 

Nelson, M.C., Kocos, R., Lytle, L.A. & Perry, C.L. (2009). Understanding the Perceived 

Determinants of Weight-related Behaviors in Late Adolescence a Qualitative Analysis 

Among College Youth. Journal of Nutrition Education and Behavior, 41(4), 287-292. 

doi: 10.1016/j.jneb.2008.05.005 

Norberg, M. & Danielsson, M. (2012). Overweight, cardiovascular diseases and diabetes: 

Health in Sweden: The National Public Health Report 2012. Scandinavian Journal of 

Public Health, 40 (9), 135–163. doi: 10.1177/1403494812459471 

Olson, J.M. & Stone, J. (2005). The Influence of Behavior on Attitudes. I D. Albarracín, B.T. 

Johnson & M.P.Zanna (Red.), The Handbook of Attitudes (s. 223-272). Mahwah: 

Lawrence Erlbaum Associates.  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Poolbalan, A.S., Aucott, L.S., Smith, W.C.S. & Clarke, A. (2012). Physical activity attitudes, 

intentions and behaviour among 18-25 year olds: a mixed method study. BMC Public 

Health, 10, doi:10.1186/1471-2458-12-640  

Rosenberg, M.J. & Hovland, C.I. (1960). Cognitive, affective, and behavioral components of 

attitudes.I D. Albarracín, B.T. Johnson & M.P.Zanna (Red.), The Handbook of 

Attitudes (s. 79-124). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

SCB. 2010.  Undersökningarna av levnadsförhållanden 2010. Stockholm: SCB. 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 10 maj, 2014, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/


25 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-

460/   

Shepard, R.J. & Balady, G.J. (1999). Exercise as cardiovascular therapy. Circulation, 99, 963-

72. Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10027821 

SISU. (1991). Turbulens i rörelsen: Sju perspektiv på idrottens framtid. Stockholm: SISU. I 

Folkhälsoinstitutet, Vårt behov av rörelse: En idéskrift om fysisk aktivitet och 

folkhälsa (s. 32-41). Stockholm: Förlagshuset Gothia. 

Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut. (2013). Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013 

(Artikelnr 2013-3-26). Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-26 

SOU 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet.  

SOU 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Socialdepartementet.  

Strauss, R.S., Rodzilsky, D., Burack, G. & Collin, M. (2001). Psychosocial Correlates of 

Physical Activity in Healthy Children. Archives of Pediatrics Adolescent Medicine, 155 

(8), 897-902. Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11483116 

Telama, R., Laakso, L., Nupponen, H., Rimpelä, A. & Pere, L. (2009). Secular Trend in Youth 

Physical Activity and Parents’ Socioeconomic Status From 1977 to 2005. Pediatric 

Exercise Science, 21 (4), 462-474. Hämtad från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20128365 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vetenskapsrådet. (2011). God Forskningssed (Artikelnr 1:2011). Hämtad från 

https://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/Go

d+forskningssed+2011.1.pdf  

WHO. (1948). Constitution. New York: WHO. I K. Pellmer & B. Wramner. (2007). 

Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber.  

WHO. (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO 

consultation. Geneve: WHO. 

Wu, T.Y. & Pender, N. (2002). Determinants of Physical Activity Among Taiwanese 

Adolescents: An Application of the Health Promotion Model. Research in Nursing & 

Health, 25 (1), 25-36. Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11807917

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-26
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
https://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf


 

 

BILAGA A – MATRIS ÖVER ATTITYDERS KOMPONENTER 

 

 

(Albarracín, Johnson, Zanna och Tarcan Kumkale, 2005) 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B – Enkätfrågor  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

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 

 


