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Sammanfattning 

Syfte 

Studiens syfte var att utifrån ett hälsoperspektiv undersöka samband mellan ett antal av 

gymnasieelevers livsstilsvanor och göra en jämförelse mellan män och kvinnor. 

 

Metod 

Studien var av så kallad tvärsnittsdesign med en enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod. Bekvämlighetsurval tillämpades för att rekrytera totalt sju 

gymnasieklasser i tre olika städer, vilket resulterade i ett totalt material om 186 besvarade 

enkäter. Enkäten delades ut på plats i de deltagande klasserna, med avsikt att minimera 

bortfall. Materialet bearbetades genom framtagning av deskriptiv statistik och en 

sambandsanalys. 

Resultat 

Studien uppvisade tre signifikanta samband mellan de undersökta variablerna. Ett stort antal 

tillfällen måttlig fysisk aktivitet var associerat med högre skärmtid på helger. Hög 

aktivitetsnivå på fritiden visade samvariation med hög skärmtid på vardagar. Dessutom 

uppvisades samvariation mellan hög aktivitetsnivå på fritiden och lägre internettid på helger. 

Inga andra variabler uppvisade samband. Jämförelsen mellan män och kvinnor uppvisade 

mestadels få och små skillnader mellan de två könen. De enda variabler som uppvisade större 

skillnader mellan könen var aktivitetsnivå på fritiden och skärmtid på vardagar. En stor andel 

respondenter uppgav en hög skärmtid, det vill säga mycket stillasittande. 

Diskussion 

De signifikanta samband som uppvisades i studien avvek till viss del från den forskning som 

studerats i samband med studiens genomförande. Hög skärmtid är enligt forskning ofta 

relaterat till minskad fysisk aktivitet. Urvalsproblematiken ansågs vara en bidragande faktor 

till resultatens utseende. Detta innebar även att studiens generaliserbarhet var låg, resultaten 

kunde enbart diskuteras utifrån undersökningens deltagare. Den moderna tekniken, framförallt 

det stora innehavet av mobila skärmar, var en viktig faktor att beakta när studiens resultat 

analyserades. Fortsatt forskning bör ta hänsyn till det moderna samhällets förutsättningar 

gällande skärmtillgänglighet, uppkopplingsmöjligheter och ett ökat stillasittande. 

 

Nyckelord 

Gymnasieelever, enkätundersökning, hälsa, fysisk aktivitet, skärmtid. 
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1. Inledning 

I egenskap av vår framtida yrkesroll som gymnasielärare i ämnet Idrott och hälsa och med ett 

gemensamt intresse för motion och fysisk aktivitet på fritiden så är det här arbetet grundat i 

både yrkesmässiga och personliga intressen. Vi som har skapat den här uppsatsen har sedan 

lång tid tillbaka haft en bild av hälsa som är starkt kopplat till sunda livsstilsvanor och kanske 

framförallt att människor bör ha en fysiskt aktiv vardag. Detta gäller inte minst för ungdomar, 

som i dagens samhälle erbjuds väldigt många fritidsaktiviteter som innebär en stillasittande 

och fysiskt inaktiv vardag. Här spelar den moderna tekniken förmodligen en stor roll, med en 

snabb utveckling av attraktiva apparater som erbjuder möjlighet till nöje och förströelse utan 

att man behöver röra på sig. Utifrån personliga erfarenheter så har framförallt mängden tid 

som tas upp av användande av smarta mobiler, surfplattor och datorer ökat bland ungdomar. 

Dvs. tid som spenderas framför en skärm av något slag. Det märks bland annat under den 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, då det faktiskt finns tillfälle att möta elever 

ute på skolorna. Eleverna för till synes en kamp för att ständigt vara uppkopplad och det 

verkar vara norm att ha med mobiltelefonen till skolans alla lektioner. Lektioner i Idrott och 

hälsa inkluderat. Bland annat så verkar sociala medier på nätet såsom Facebook, Twitter och 

Instagram vara en bidragande faktor till att elever spenderar mycket tid framför skärmar av 

olika slag. Ständiga uppdateringar på dessa sociala medier kan komma att kräva konstant 

uppmärksamhet och därmed uppkoppling till Internet. Vilket idag sker relativt enkelt, oavsett 

om det är via en smartmobil, surfplatta eller dator. Samtidigt finns det också en antydan till att 

datoranvändning i allmänhet fortsätter att öka kraftigt bland ungdomar (Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI), 2011, s. 11), något som i sig ökar skärmtiden och stillasittande tiden. 

Den här utvecklingen är direkt relaterat till ämnet idrott och hälsa och de kunskaper eleverna 

förväntas utveckla rörande hälsa och livsstilsvanor (LGY 11). Vår tanke är att dessa 

livsstilsvanor, såsom den ökade skärmtiden och därmed fysiskt inaktiva livsstilen, kan vara 

intressanta att undersöka bland gymnasieelever. Inte minst utifrån ett hälsoperspektiv kopplat 

till vårt framtida uppdrag som lärare i idrott och hälsa. 
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2. Bakgrund 

De rekommendationer för hälsofrämjande fysisk aktivitet som finns i Sverige idag, 

presenterade av bland annat Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA, 2011), handlar 

förenklat om att en vuxen person ska utföra minst 150 minuters måttlig fysisk aktivitet per 

vecka. Dessutom erhålls en ökad hälsofrämjande effekt vid ytterligare aktivitet. 

Socialstyrelsen (2011, s. 32) menar att en människa kan påverkas på flera olika plan av flera 

olika faktorer, däribland otillräcklig fysisk aktivitet. Idag finns det även flera olika 

anledningar till att ett barn, ungdom eller vuxen inte får tillräckligt med fysisk aktivitet, och 

där är skärmtiden ett växande problem. I enlighet med amerikanska barnläkare nämner 

Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 6) att andra länder än Sverige har en rekommendation för 

skärmtid på max två timmar för barn, för att minska risken för övervikt, fetma och otillräcklig 

fysisk aktivitet. Sett till den aktuella läroplanen för gymnasiet (LGY11) finns det delar som 

kan kopplas till det växande samhällsproblemet med för mycket skärmtid. Att beakta är t.ex. 

följande mening om ämnet idrott och hälsa: ”Färdigheter i och kunskaper om 

rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande 

för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.” (LGY11, s. 83). 

 

Annerstedt (2008) nämner att det finns en del forskare som anser att Sverige har minskat tiden 

som finns för undervisning i idrott och hälsa i skolan. Framförallt för gymnasiet är bilden av 

idrottsundervisningen inte så ljus (a.a.). Detta anses vara en effekt som började vid införandet 

av LPO 94 (a.a.). Totalt finns idag, i Lgr 11, 500 timmar allokerade för undervisning i idrott 

och hälsa i grundskolan och skolorna får dessutom minska tiden med upp till 20 procent 

Skolverket, (2014). Det vill säga varje elev genom grundskolans 9 år i genomsnitt får ta del av 

ungefär två tillfällen, á 45 minuter, idrottsundervisning varje vecka. Detta är samma tid som 

fanns utsatt för ämnet ovan innan Lgr 11. Annerstedt (2008) anser att undervisningstiden i 

idrott och hälsa minskade med upp till 75 procent efter införandet av LPO 94, men att det 

samtidigt finns tendenser att en ökning har skett sedan år 2005. Dock menar Annerstedt att 

utvecklingen inte har varit lika ljus för gymnasiet, där de flesta skolor erbjuder en lektion i 

veckan i årskurs ett och två och ingen obligatorisk undervisning i idrott och hälsa i årskurs tre 

(a.a.). 

Som nämndes ovan är det positivt för hälsan att vara regelbundet fysiskt aktiv (YFA, 2011; 

Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta gäller inte minst för ungdomar, som i dagens samhälle 

erbjuds väldigt många fritidsaktiviteter som innebär en stillasittande och fysiskt inaktiv 

vardag. Här spelar den moderna tekniken förmodligen en stor roll, med en snabb utveckling 

av attraktiva apparater som erbjuder möjlighet till nöje och förströelse utan att man behöver 

röra på sig (Findahl, 2013). Exempelvis är smarta telefoner vanligt förekommande bland 

ungdomar (a.a.). Samtidigt finns det också en antydan till att t.ex. datoranvändning i 

allmänhet fortsätter att öka kraftigt bland ungdomar (FHI, 2011, s. 11), något som i sig ökar 

skärmtiden och stillasittande tiden. Den här utvecklingen är direkt relaterat till ämnet idrott 

och hälsa och de kunskaper eleverna förväntas utveckla rörande hälsa och livsstilsvanor 

(LGY11). 
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Att datoranvändandet ökar bland barn och ungdomar (FHI, 2011) innebär en ökad skärmtid 

och att ta hänsyn till i det avseendet är studier som påvisar negativa effekter på hälsan av 

detta. Det påvisas t.ex. negativa effekter på sömnvanor i samband med ett stort användande av 

exempelvis dator (Custers & Van den Bulck, 2011) och Luthala (THL, 2012) beskriver 

effekter såsom sömnlöshet, övervikt och depression i samband med stor skärmtid. Då dagens 

smarta mobiler har i princip samma möjligheter som en dator (Nationalencyklopedin, 2014) 

bör man ta hänsyn till användandet av dessa när man pratar om skärmtid och skärmtidens 

påverkan på oss. Ur ett historiskt perspektiv kan man beakta hur Katzmarzyk (2009) belyser 

20-talets största hälsoproblem och i samband med det tar upp hur den moderna tekniken samt 

skärmtiden snabbt förändrats. Då det moderna samhället ställer högra krav på att allmänheten 

ska besitta mer kunskap inom IT (FHI, 2011, s. 11) och vi vet vilka effekter otillräcklig fysisk 

aktivitet har (se t.ex. FHI, 2012; FHI, 2008; Blair, 2009) skulle en undersökning rörande 

samband mellan fysisk aktivitet, skärmtid och internetanvändandet bidra med värdefull 

kunskap för den framtida professionen som lärare.  

Utifrån de olika aspekter som presenterats ovan kan man se att det område studien ämnar 

undersöka har en förankring i det vi vet om hälsa kopplat till olika livsstilsfaktorer och att det 

därmed är relevant att undersöka hur gymnasieelevers livsstilsvanor ser ut. Lever de upp till 

de rekommendationer som finns eller finns det många riskfaktorer för ohälsa i deras livsstil? 

Detta leder till den faktiska avsikten med studien, som är att undersöka samband mellan och 

förekomst för gymnasieelevers livsstilsvanor såsom skärmtid, fysisk aktivitet, 

internetanvändande, motion och stillasittande. Detta utifrån ett hälsoperspektiv och med delen 

”hälsa” i ämnet idrott och hälsa i åtanke.  

2.1 Begreppsdefinition 

Här definieras tre begrepp som är centrala för den här uppsatsen. Detta görs eftersom de kan 

ha olika definition beroende på vem som använder dem och i vilket sammanhang de återfinns.  

2.1.1 Fysisk aktivitet 

I den här uppsatsen är följande definition av fysisk aktivitet aktuell: “Till fysisk aktivitet 

räknas all typ av muskelarbete som leder till rörelse och som ger ökad ämnesomsättning. Det 

kan vara promenad, att cykla, gå i trappor, men även städning, trädgårdsarbete, måla huset 

eller att leka med barnen mm” (FYSS, 2008, s. 11).  

2.1.2 Skärmtid 

Skärmtid definieras i den här uppsatsen som all den tid som spenderas framför en skärm 

oavsett typ. En aktivitet inkluderas i den här definitionen om den inte kan utföras utan en 

skärm. De varianter av skärmtid som är mest aktuella är följande: tid som ägnas åt aktiviteter 

vid datorer, TV-apparater, smarta mobiler och surfplattor. Tid som (aktivt) spenderas vid 

surfplattor och smarta mobiler likställs i den här studien till skärmtid från datoranvändande 

och TV-tittande, eftersom både surfplattor och smarta mobiler hanterar samma funktioner 

som en TV/dator (Nationalencyklopedin, 2014a, 2014b). 
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2.1.3 Internetanvändande 

I definitionen för internetanvändande i den här uppsatsen innefattas alla aktiviteter som utförs 

uppkopplad mot internet, oavsett vilken teknik uppkopplingen sker via (TV, dator, 

smartmobil, spelkonsoler etc.). Dessa aktiviteter kan indelas i ett aktivt internetanvändande 

och i ett passivt internetanvändande. Aktivt internetanvändande är t.ex. att surfa på webben. 

Passivt internetanvändande är t.ex. att ha en mobil internetuppkoppling aktiverad till en 

smartmobil utan att den aktivt används, men bär smartmobilen med sig. 

 

3. Litteraturöversikt 

3.1. Hälsa 

Hälsa är ett vitt begrepp som går att definiera på ett flertal olika sätt. Det som kan sägas 

spontant är att hälsa på något sätt handlar om att vara “frisk” (Raustorp, 2013a, s. 8). 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1946 hälsa som ett tillstånd "Health is a state 

of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or 

infirmity”, en definition som WHO inte har ändrat sedan 1948 (WHO, 2003). Nordenfelt 

(1991, s. 89) ger en bild av hälsa som en resurs, där hälsa definieras som en individs förmåga 

att förverkliga vitala mål. Motsatsen ohälsa innebär då att förmågan att förverkliga målen 

reduceras (a.a., s. 90), dvs. individen har inte tillräckligt med resurser. Hälsa kan också ses 

som en process, vilket beskrivs av Lindström & Eriksson (2005, s. 440) enligt Antonovskys 

syn på hälsa. I vilken en individ kan sägas röra sig längs ett kontinuum mellan ändpunkterna 

hälsa och ohälsa och där fortsatt rörelse mot hälsa är kopplat till förmågan att använda sig av 

de tillgängliga resurserna (a.a.). Vidare definierar Corbin et all hälsa på ett sätt som också 

inkluderar upplevelse (av välbefinnande) “Health is a state of being associated with freedom 

from disease and illness that also includes a positive component (wellness) that is associated 

with a quality of life and positive well-being” (Corbin et al, 2000, s. 8). Detta visar på 

komplexiteten hos begreppet hälsa och det kan konstateras att hälsa påverkas av flertalet 

faktorer, inkluderat fysiska, sociala, psykiska och existentiella faktorer (Nordenfelt, 1991, s. 

149-151; Raustorp, 2013a, s. 8). 

Det är också av värde att se närmare på Antonovskys syn på hälsa, vilket handlar om hälsa 

utifrån ett salutogent perspektiv (Lindström & Eriksson, 2005, s. 440). Ett salutogent 

perspektiv innebär att det är fokus på att finna orsakerna till varför människor är och håller sig 

friska, så kallade friskfaktorer (a.a.). Motsatsen är ett patogent perspektiv, där fokus istället 

ligger på vad som orsakar ohälsa och sjukdom (a.a.). Kopplat till ett salutogent perspektiv 

finns de centrala begreppen KASAM (känsla av sammanhang) och coping (förmåga att 

hantera påfrestningar och svårigheter) (Gassne, 2008, s. 22). KASAM består av tre delar: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (a.a., s. 21). Begriplighet är en kognitiv del som 

kan relateras till förklaring av livets skeenden, hanterbarhet handlar om copingstrategier och 

meningsfullhet är kopplat till motivation och emotionell relevans (a.a.). Starkt KASAM har 

således relevans för att nå och bevara en god hälsa, bland annat genom att bidra till att välja 
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konstruktiva copingstrategier (a.a., s. 22). Raustorp (2013a, s. 9) menar att KASAM kan ses 

som ett mått på en individs motståndskraft mot sociala, fysiska och psykiska ohälsofaktorer.  

Ett salutogent perspektiv behöver dock inte innebära att ett patogent perspektiv är helt 

uteslutet. Istället så kompletterar de varandra och hjälper oss att förklara förflyttning längs 

kontinuumet med polerna hälsa och ohälsa (Glemne, 2008).  

3.2. Fysisk aktivitet och hälsa 

Av de livsstilsvanor som har betydelse för människans hälsa så är fysisk aktivitet och dess 

motsats fysisk inaktivitet i synnerhet påtagliga sådana. Detta gäller framförallt för människor i 

olika högriskgrupper, dvs. människor som har olika hälsonegativa åkommor (Socialstyrelsen, 

2011, s. 32-33). Otillräcklig fysisk aktivitet anses vara en bidragande faktor till ökad risk för 

ett flertal kroniska, ej smittande sjukdomar. Bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

cancer (t.ex. bröst- och tjocktarmscancer) och för tidig död (I-Min Lee et al, 2012, s. 219). 

Liknande risker beskrivs i en rapport av Statens Folkhälsoinstitut (FHI) (2012, s. 56-57), där 

otillräcklig fysisk aktivitet anses vara relaterat till en fördubblad risk för dödlighet (alla 

orsaker) och att ådra sig hjärt- och kärlsjukdomar. Även i FYSS (FHI, 2008) beskrivs fysisk 

inaktivitet som orsak till olika former av cancer (a.a., s. 142), riskfaktor för utvecklande av 

diabetes (a.a., s. 292, 301) och olika hjärt- och kärlsjukdomar (a.a., s. 325, 343, 359). 

Relaterat till detta så visas det i en annan studie att den globala dödligheten kopplat till fysiskt 

inaktivitet överstiger dödligheten för rökning (Wen & Wu, 2012, s. 192). Där en bidragande 

orsak till detta tillskrivs befolkningens bristfälliga kunskap gällande fysisk inaktivitet, till 

skillnad mot den relativt goda kunskapen kring positiva effekter av att vara fysiskt aktiv (a.a.). 

Ser man till extremfallet av fysisk inaktivitet, stillasittande aktivitet, återfinns liknande 

resultat där. Samband kan ses mellan ökad dödlighet, hjärtsjukdomar, vissa typer av cancer, 

diabetes och stillasittande beteenden, oberoende av fysisk aktivitet, vilket bland annat påvisas 

i ovan nämnda rapport från FHI (2012, s. 56) och även i en artikel av Blair (2009, s. 1).  

Vidare är det värt att beakta skelettets hälsa och styrka kopplat till fysisk aktivitet. Framförallt 

handlar det om att det finns ett starkt samband mellan inaktivitet och sämre skeletthälsa 

(Strong et al, 2005, s. 735). I synnerhet så främjas skeletthälsan av att vara fysiskt aktiv under 

de yngre åren och i pubertetsåldern (a.a.) och dessutom är det viktigt för att bibehålla 

skeletthälsan i vuxen ålder (U. S Department of Health and Human Services (USDHHS), 

1996, s. 132).  

Vad gäller människors mentala hälsa så finns det även i det avseendet samband till fysisk 

aktivitet. I rapporten från USDHHS (1996 s. 141) nämns det att det finns en stark tendens till 

samband mellan fysisk aktivitet och lindring av mentala besvär såsom depression, ångest och 

en generell förbättring av humöret. För depression beskrivs risken att drabbas av 

depressionssymptom som dubbelt så hög för en fysiskt inaktiv person som för en mer aktiv 

person (a.a.). Liknande tendenser kan ses i en annan studie, som visar på samband mellan 

bättre kondition/regelbunden fysisk aktivitet och lindrigare depressiva symptom samt ett 

generellt mentalt välmående (Galper et al, 2006, s. 177).  
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Härnäst belyses de positiva effekter som fysisk aktivitet kan ha för människors hälsa snarare 

än vilka sjukdomar som är förknippade med otillräcklig aktivitet. I det här avseendet kan man 

utgå ifrån de rekommendationer rörande hälsofrämjande fysisk aktivitet som antogs år 2011 i 

Sverige av Svenska Läkaresällskapets nämnd (YFA, 2011). Rekommendationerna gäller alla 

över 18 år och omfattar 150 minuters måttlig fysisk aktivitet, motsvarande t.ex. rask 

promenad, per vecka, alternativt 75 minuters intensiv fysisk aktivitet, t.ex. löpning, per vecka 

(a.a.). En kombination av måttlig och intensiv aktivitet kan också tillämpas för att nå 

rekommendationen (a.a.). Dessutom bör aktiviteten spridas ut över en veckoperiod och 

utgöras av tillfällen om minst 10 minuter (a.a.). Till rekommendationen finns tillägget att 

ökad intensitet eller duration höjer den hälsofrämjande effekten och att styrketräning 

rekommenderas som komplement (a.a.). Att jämföra med är de tidigare rekommendationerna, 

som istället för en rekommenderad veckodos förespråkade 30 minuters måttlig fysisk aktivitet 

dagligen (FHI, 2008, s. 39). I Norden finns även en rekommendation för personer under 18 år, 

vilka bör utföra minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Både den nya och den gamla rekommendationen har sitt ursprung i en amerikansk rapport 

från 1995 (Haskell et al, 1995), som uppdaterades 2007 (Haskell et al, 2007). Haskell et al 

menar att minst 30 minuters måttlig fysisk aktivitet minst fem dagar i veckan behövs för att 

friska vuxna (18-65 år) ska erhålla positiva hälsoeffekter (a.a., s. 1090). Den 

rekommendationen är utbytbar mot att istället utföra ansträngande fysisk aktivitet i 20 minuter 

vid tre tillfällen under en vecka, eller att utföra kombination av måttlig och ansträngande 

aktivitet för att nå samma rekommendation (a.a.).  

De hälsopositiva effekterna av att följa rekommendationerna för fysisk aktivitet är dels 

kopplade till lindring av och/eller minskad risk att utveckla ovan nämnda sjukdomar och 

åkommor, vilket påvisas av bland annat FHI (2008), USDHHS (1996) och Warburton et al 

(2006). Utöver detta finns det forskning som visar på andra positiva effekter av fysisk 

aktivitet. Det handlar exempelvis om positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet för 

personer med artros (USDHHS, 1996, s. 129-130), symptomlindring för personer med astma 

(FHI, 2008, s. 226), reducerat blodtryck vid hypertoni (FHI, 2008, s. 343; Warburton et al, 

2006, s. 806), viktminskning/viktkontroll vid fetma (Haskell et al, 2007, s. 1087-1088; FHI, 

2008, s. 454). Fysisk aktivitet anses också ha positiva effekter för den övergripande hälsan, 

det som kallas “HRQL: health-related quality of life” (USDHHS, 1996, 141). Framförallt när 

det gäller psykiskt välmående, upplevd fysisk förmåga, fysiskt välmående och till viss del 

kognitiva funktioner (a.a.). Därtill menar Wen & Wu (2012, s. 192) att friskfaktorn med att 

börja vara fysiskt aktiv är likvärdig friskfaktorn med att sluta röka. Även Warburton et al 

(2006, s. 801) har en liknande åsikt, då den studien menar att motsatsen, fysisk inaktivitet, är 

den mest förekommande påverkbara riskfaktorn för människors hälsa. Noterbart är också att 

friskfaktorn för fysisk aktivitet, framförallt genom minskad risk för ovan nämnda kroniska 

sjukdomar, är som störst för personer som var inaktiva innan de började bli regelbundet fysisk 

aktiva (Warburton et al, 2006, s. 807). Dessutom finns det fler positiva effekter med 

regelbunden fysisk aktivitet utöver de som beskrivs ovan. De nämns pga. platsbrist inte i 

detalj här, men i t.ex. FYSS (FHI, 2008) så finns det ytterligare beskrivningar av fysisk 

aktivitet som en friskfaktor vid ett flertal sjukdomstillstånd. 
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Riskfaktorer med fysisk aktivitet bör också beaktas. Ett exempel på en specifik riskfaktor kan 

vara utvecklandet av artros kopplat till fysisk aktivitet. Det finns inget som säger att fysisk 

aktivitet i sig orsakar artros, men en tendens finns att vissa kompetitiva sporter kan vara en 

riskfaktor för att utveckla artros (USDHHS, 1996, s. 130). Ser man istället till allmänna risker 

snarare än för specifika sjukdomstillstånd så finns det en generell riskfaktor med fysiska 

aktiviteter. Fysisk aktivitet utöver minimi-rekommendationen ökar risken för muskel- och 

skelettskador, plus att fysiskt aktiva vuxna tenderar att erfara fler sport- och fritidsrelaterade 

skador än deras inaktiva motsatser (Haskel et al, 2007, s. 1088). Personer som uppnår 

rekommendationerna tenderar dock att ha en mycket liten ökning i risk jämfört med inaktiva 

och de allmänna positiva effekterna innebär en sammanfattad minskad risk för sjukdomar 

(a.a.).  

För den här studien har det varit aktuellt att undersöka huruvida det finns skillnader mellan 

könen och när det gäller fysisk aktivitet så uppvisas könsskillnader i ett antal rapporter. Ett 

exempel på en studie som innefattar en jämförelse mellan könen är studien COMPASS 

(Rasmussen et al, 2004), som genomfördes i sydvästra Stockholm mellan år 2000 och 2002. I 

studien deltog över 4100 ungdomar, med en snittålder på ca 15 år, och den påvisar markanta 

skillnader mellan pojkar och flickor rörande fysisk aktivitet (a.a.). Exempelvis redovisar 

studien ett resultat som säger att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor under idrottslektioner, 

där ca 81 procent av pojkarna respektive ca 59 procent av flickorna uppger att de rör på sig 

hela tiden under lektionerna (a.a., s. 51). Skillnad mellan könen ses även när det gäller den 

rapporterade fysiska aktiviteten, framförallt för hård fysisk aktivitet. Pojkarna spenderar i 

genomsnitt 0,6 timmar per dag åt detta och flickorna 0,1 timmar per dag (a.a., s. 50). I en 

annan studie görs en jämförelse mellan kanadensiska flickor och pojkar i åldern 12-19 år och 

deras fysiska inaktivitet kopplat till stillasittande aktiviteter (Koezuka et al, 2006). I studien så 

kan en markant skillnad i den självuppskattade fysiska inaktiviteten ses mellan pojkar och 

flickor, med en fysisk inaktivitet som motsvarar 50,3 procent av pojkarna respektive 67,8 

procent av flickorna (a.a., s. 519). Vidare presenterar Folkhälsomyndigheten (2014) 

ytterligare statistisk forskning utifrån resultaten i den nationella folkhälsoenkäten. Där påvisas 

vissa könsskillnader när det gäller fysisk aktivitet bland svenska befolkningen. Det går bland 

annat att se vissa skillnader mellan män och kvinnor i åldersintervallet 16-24 år när det gäller 

fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag. Vad gäller män är 77 procent aktiva i minst 30 

minuter per dag och för kvinnor ligger den andelen på 69 procent (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Rapporten visar däremot att samma andel män och kvinnor i åldern 16-24 år har 

rapporterat att de har en stillasittande fritid, som uppgår till 11procent för båda könen (a.a.). 

Att jämföra med är en studie av Raustorp (2013b), i vilken skillnaden mellan kvinnor och 

mäns fysiska aktivitet och andelen som faktiskt når upp till den rekommenderade 

mängden fysisk aktivitet undersöktes. I kontrast till Folkhälsomyndigheten visar studien att 57 

procent av männen och 48 procent av kvinnorna uppnådde 30 minuters fysisk aktivitet per 

dag (a.a.). 
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3.3. Skärmtid, internet och hälsoeffekter 

Ökad skärmtid och internetanvändning bland människor öppnar upp för forskning angående 

hälsoeffekter som är kopplade till de två aktiviteterna. Forskning behandlar både hälsoeffekter 

av de två aktiviteterna fristående från andra faktorer och effekter av faktorer med samhörighet 

till dessa två aktiviteter. Samband mellan stillasittande, fysisk inaktivitet, skärmtid och 

internetanvändning är några av forskningens inriktningar. Att beakta är att internetanvändning 

måste studeras inom ramen för skärmtid, eftersom användande av internet är direkt kopplat 

till användandet av någon form av skärm (Findahl, 2013).  

Inledningsvis ges en kort översikt av vanor rörande skärmtid och internetanvändning. Bland 

annat återfinns statistisk forskning om ungdomars skärmtid i en rapport av Statens 

folkhälsoinstitut (FHI, 2011). Det är en omfattande undersökning som visar trender och 

skillnader mellan 2001 och 2010. En röd tråd i rapporten från är att användandet av både 

internet, datorer och TV-spelande på fritiden ökar markant mellan 2001-2010 (a.a., 2011). 

Den visar att TV-tittandet för ungdomar är mestadels oförändrat, ca hälften ägnar 1-2 timmar 

åt detta och ca 35 procent ser på TV tre timmar eller mer (a.a., s. 10). Datoranvändning har 

däremot ökat, med ca 45 procent av ungdomarna som spenderar 1-2 timmar vid datorn och 

drygt 25 procent 3 timmar eller mer (a.a., s. 11). Att jämföra med ungdomar som använder 

datorn litegrann eller inget alls, som har sjunkit från 45 procent till 25 procent under samma 

tidsperiod (a.a.).  

Övergår man till befolkningens internetanvändning så kan dagens Sverige beskrivas som ett 

väluppkopplat land. Som blir alltmer mobilt, bland annat med tanke det snabbt ökande 

innehavet av bärbara skärmar (smartmobil respektive surfplatta) (Findahl, 2013, s. 14). En 

indikation på detta är det explosivt stigande av surfplattor de senaste fyra åren (a.a., s. 17). 

Ungdomar är i spetsen av internetanvändning och idag har 94 procent av äldre tonåringar, 16-

19 år, en smartmobil och 93 procent av dem använder internet dagligen (a.a., s. 43). Tiden 

som spenderas uppkopplad har också ökat, idag använder 16-19 åringar internet 16,8 timmar 

per vecka i hemmiljö och 7,8 timmar per vecka i skolan (a.a., s. 45). Internet anses vara 

viktigt både för privatlivet och för skolarbete av majoriteten av personer mellan 16-25 år. 

Vilket representeras av att mellan 80-90 procent i åldersgruppen anser att internet är viktigt 

eller mycket viktigt för de två aspekterna av vardagen (a.a.).   

3.4. Hälsonegativa effekter av skärmtid och internet 

Då dator/tv-spelandet ökat med över 20 procent från 2001 till 2010 (FHI, 2011), så är det av 

intresse att titta på undersökningar gällande negativa effekter av just skärmtid. Luhtala (THL, 

2011, s. 4) har undersökt barn och ungdomar i åldrarna 10-19 och deras spelande på nätet, 

“Nästan alla barn och ungdomar i skolåldern har spelat något digitalt spel och största delen av 

dem spelar även regelbundet /.../ Det finns ett stort utbud av spel, där alla kan hitta ett 

tidsfördriv som passar dem” (a. a.). TV och datorspelandet är en ökande del av ungdomars 

skärmtid (FHI 2011, s. 11), men det finns negativa effekter av det stillasittande spelandet. 

Luhtala (THL, 2011, s. 10) menar att ungdomarna utsätter sig själva för både positiva och 

negativa effekter som exempelvis en ökad förmåga att fatta snabba beslut, men samtidigt 
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isoleras man i spelens värld och tappar tidsuppfattningen. Det fysiska effekterna kan 

exempelvis vara trötthet, sömnlöshet, övervikt som en effekt av begränsad motion eller 

symptom på handleder, armbågar, rygg och nacke (a.a.). De sociala och psykologiska 

effekterna är stressrelaterade symptom, depression, eventuellt beroendebeteende eller gräl i 

den egna familjen på grund av begränsad speltid (a.a.). I en annan studie av Stamatakis, 

Hamer och Dunstan (2011) behandlas samband mellan generell dödlighet, hjärt- och 

kärlsjukdomar och skärmtid (oberoende av andra faktorer). De menar att skärmtid i sig är en 

riskfaktor som påverkar dessa hälsonegativa tillstånd och kunde se en indikation på att andra 

faktorer såsom fysisk aktivitet, rökning och BMI inte påverkade sambandet (Stamatakis et al, 

2011, s. 296-298). I och med den ökade skärmtiden och TV-spelandet bland ungdomar 

tillkommer det sociala och psykologisk effekter. Enligt Institutionen för hälsa och välfärd 

(THL, 2011, s. 10) drabbas ungdomarna av rädsla som orsakas av spelinnehållet, eller 

tillägnandet av dåliga beteende- och problemlösningsmodeller exempelvis grovt språk eller 

användandet av våld. Det mest uppmärksammade är dock den förvridna kvinno-/mansbilden 

eller den förvridna världsbilden som uppstår hos ungdomarna som spelar för mycket 

TV/Datorspel. Kvalificerade studier som behandlar hälsoeffekter orsakade av 

internetanvändning fristående från andra faktorer är svårare att hitta. Forskning inom området 

behandlar främst hälsoeffekter i relation till internetberoende, som är en störning som ej har 

en konsensus rörande dess klassificering (Mustonen, 2012). Forskning pekar på ett flertal 

negativa hälsoeffekter av den typen av överdriven internetanvändning, såsom stress, 

depression, försämrade sociala relationer, övervikt, neurologiska störningar som t.ex. 

epileptiska anfall etc. Till skillnad mot detta så uppvisade en studie som behandlar 

internetanvändning bland universitetsstudenter ett samband mellan måttligt 

internetanvändande och positiva effekter på akademiska kunskaper (Suhail, Bargees, 2006).  

I Sverige finns inga vedertagna rekommendationer för skärmtid som liknar de 

rekommendationer som finns angående hälsofrämjande fysisk aktivitet. I U.S. A finns dock 

rekommendationer om skärmtid för när det gäller barn och ungdomar, som stöds av American 

Academy of Pediatrics (AAP, 2014). Deras rekommendation är att barn och ungdomar bör 

spendera som mest två timmar framför en skärm, med hänvisning till att omfattande skärmtid 

ökar risken för övervikt/fetma, sömnproblem, ätstörningar, uppmärksamhetsvårigheter och 

skolrelaterade problem (a.a.).  

3.5. Stillasittande som effekt av skärmtid 

Stillasittande som riskfaktor nämndes i avsnittet ovan rörande fysisk aktivitet. Stillasittandet i 

sig kan leda till en rad olika hälsonegativa effekter, framför allt då den stillasittande tiden 

pågår under en längre tid (FHI, 2012), och det finns därför anledning att beakta stillasittande 

tid på bekostnad av hälsofrämjande aktiviteter. Ofta minskas den hälsofrämjande fysiska 

aktiviteten och den lågintensiva fysiska aktiviteten på bekostnad av stillasittande, eftersom 

detta bortprioriteras då man väljer att istället sitta framför en dator eller liknande (a.a., s. 50). I 

en undersökning som utförts av fyra läkare (Vandelanotte, Sugiyama, Hardiner och Owen, 

2009), där man tittat på vuxnas beteende vid stillasittande aktivitet, kunde man dra slutsatsen 

att det ledde till en betydlig försämring av den fysiska aktiviteten. Dessutom såg man att en 
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för stor mängd stillasittande aktivitet ledde till andra stillasittande aktiviteter. Ett exempel är 

att mycket tid framför datorn ledde till ökat internetanvändande, som i sin tur ledde till mer tid 

framför TV-apparaten eller den smarta mobilen (a.a.). Sambandet kunde visas oavsett vilken 

nivå av fysisk aktivitet som studiens respondenter rapporterade (a. a.). Det har gjorts många 

studier inom området då det är ett av det moderna samhällets största problem (FHR 2011). 

Hälsoforskaren Jeroen Lakerveld beskriver i sin studie (Lakerveld et al., 2011) hur fyra 

timmars stillasittande påverkar män och kvinnor. Resultatet av undersökningen visar att 

kvinnor som sitter framför en skärm mer än fyra timmar per dag har en mindre motivation att 

utföra fysisk aktivitet. Hos männen visar undersökningen ingen märkbar skillnad. Sisson et al 

(2010) har i en studie undersökt samband mellan stillasittande, fysisk aktivitet och övervikt 

och fann ett tydligt samband mellan hög skärmtid och minskad daglig fysisk aktivitet. 

Dessutom fanns de att den höga skärmtiden i kombination med den minskade fysiska 

aktiviteten ökade risken för övervikt med nästan det dubbla (a.a.). För stillasittande finns det 

likt skärmtid inga specifika tidsrekommendationer i Sverige, men uppmaningen är att 

långvarigt sittande bör undvikas och att pauser med muskelaktivitet rekommenderas för 

personer som sitter mycket (YFA, 2011).  

Fortsatt forskning om stillasittande och dess hälsoeffekter är viktigt enligt FHI (2012), som 

beskriver ett stort behov av interventionsforskning samt undersökning av hälsoeffekterna av 

minskat stillasittande hos vuxna.  

3.6. Genus 

Den här studien har även för avsikt att göra en jämförelse mellan män och kvinnor. Därmed är 

det av vikt att vara medveten om att det finns olika sätt att se på uppdelningen manligt och 

kvinnligt och hur dessa roller uttrycks. Vi har därför valt att nämna något angående genus i 

litteraturöversikten. Med avsikten att uppmärksamma betydelsen av en eventuell inkludering 

av genusperspektiv vid den här typen av jämförelse, även fast den aktuella jämförelsen är helt 

baserad på den biologiska uppdelningen. 

Inom den moderna forskningen beskrivs oftast begreppet genus som något som är konstruerat, 

det vill säga att alla likheter och olikheter vi kan finna mellan manligt och kvinnligt är sådant 

som människan själv skapat, och där samhället har uppställda föreställningar på vad som ska 

synliggöras och inte inom diverse kön. (Svaleryd, 2003) 

Sett utifrån skolans olika roller och hur pojkar och flickor framställer sig själva finns det även 

yttre förväntningar anser Andersson (2010). Det handlar i första hand inte om att pojkar och 

flickor inte anser att de har samma möjligheter, utan hur deras vardagliga val mer handlar om 

hur skolans elever tolkar genus och de olika rollerna utifrån tidigare erfarenheter. Genus är 

inte det biologiska könet, utan de olika sociala beteenden pojkar och flickor tillämpar. Enligt 

en rapport som framtagits av barnombudsmannen (2001) ligger Sverige i framkant när det 

gäller jämställdhetsfrågor och våra traditionella könsmönster, inte bara i skolan utan även i 

samhället i sig. 

Skolverket (2012) beskriver att idrottslärare idag löper en stor risk att favorisera elever och 

framförallt inrikta sina undervisningstillfällen till tävlingsidrotter, t.ex. fotboll. Det här leder i 
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sin tur till att de pojkar som utövar idrotterna på sin fritid även kommer prestera bra under 

skolans idrott, då de har höga förkunskaper. Det är viktigt att poängtera hur idrottslektionen 

enkelt kan skapa och förstärka vissa könsmönster. Skolverket (2012:5) har gjort en 

kvalitetsgranskning som visar att det finns ökad risk att pojkar med idrottsbakgrund skulle få 

en stor fördel gentemot andra elever om undervisningen enbart skulle fokuserat på fysisk 

aktivitet. Enligt Skolinspektionen (2012:5) finns det ojämställdhet mellan pojkar och flickor 

pga. undervisningens planering och utformning.  

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att utifrån ett hälsoperspektiv undersöka samband mellan 

livsstilsvanorna fysisk aktivitet, skärmtid och internetanvändning hos gymnasieelever och 

dessutom jämföra eventuella skillnader mellan män och kvinnor. 

4.1. Frågeställningar 

 Vilka samband kan ses mellan graden av skärmtid, graden av internetanvändning och 

mängd fysisk aktivitet? 

 Vilka samband kan ses mellan graden av skärmtid, graden av internetanvändning och 

nivån av fysisk aktivitet på fritiden? 

 Vilka skillnader kan ses mellan könen för de olika livsstilsvanorna? 

 Anser respondenterna att det är viktigt att ha möjlighet att vara uppkopplad, utöva 

fysisk aktivitet och ha tillgång till en skärm? 

 

5. Metod 

Val av metod anpassades utifrån ovan nämnda syfte och de frågeställningar som studien 

ämnar besvara. En kvantitativ studie i form av en enkätundersökning är en relevant metod för 

att kunna uttala sig om en viss population utifrån ett stickprov (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 

229). För den här studien handlade det dock om att kunna uttala sig om ett urval ur en 

population, i det här fallet ur populationen gymnasieelever. Den här studien är av så kallad 

tvärsnittsdesign (a.a.), vilket förenklat innebär att intresset ligger i att finna samband mellan 

olika variabler. Metoden som valdes var därför en enkätundersökning. Det innebar att data 

insamlades genom en enkät, som sedan studerades för att kunna behandla de ställda 

frågeställningarna. Exempelvis undersöktes skillnader mellan män och kvinnor och samband 

mellan olika variabler genom en korrelativ sambandsanalys (Zar, 1998, s. 1). Den här typen 

av undersökning gör det mycket svårt att få en tidsmässig relation mellan variablerna och utan 

en väldigt stark teoretisk förankring, samt en mycket bra enkätdesign så saknas möjligheten 



15 
 

att dra slutsatser kring orsaksriktningar och kausala samband (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 

229). Därmed är det för den aktuella studien endast möjligt att uttala sig om variablerna 

eventuellt samvarierar (a.a.). Vi bedömde ändå metoden som ändamålsenlig, eftersom 

studiens avsikt var att undersöka samvariationer mellan de olika variablerna just vid 

undersökningstillfället. Vidare i det här avsnittet så återfinns en redogörelse för studiens 

metodupplägg. 

5.1. Metod för datainsamling 

Enkäten bestod av dels befintliga enkätfrågor från andra studier och dels av egenproducerade 

frågor. I största möjliga mån valdes frågor som använts i tidigare studier, eftersom det är en 

fördel för frågornas reliabilitet och validitet om frågorna redan har genomgått 

kvalitetstestning i tidigare genomförda studier (Ejlertsson, 2005, s. 17). Enkäten utformades 

genomgående så att den ska kunna tolkas korrekt av urvalet. Vilket i praktiken innebar att 

språket anpassades för att undvika ord och formuleringar som är främmande för eller kan 

tolkas annorlunda av enheter i populationen (a.a., 2004, s. 52). Med detta i åtanke genomgick 

den färdiga enkäten en kort provundersökning för att kontrollera läsbarheten, som beskrivs 

noggrannare i avsnittet som behandlar genomförandet av metoden. Vidare användes enbart 

slutna svarsalternativ (med möjlighet till kommentar i vissa fall) för frågorna i enkäten. Dels 

för att underlätta bearbetning och analys av svaren och dels för att slutna svarsalternativ kan 

tydliggöra för respondenten vad som efterfrågas (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 237). 

Enkätens layout utformades också med läsbarhet och överskådlighet i åtanke. Detta 

uppnåddes i huvudsak genom att dela upp enkäten i separata delar efter teman och genom ett 

unisont mönster för frågornas uppställning, med svaren vertikalt placerade under varje fråga. 

Avsikten var att skapa ett välordnat helhetsintryck och därmed undvika risken att 

respondenterna inte besvarar frågorna pga. en rörig layout (Ejlertsson, 2004, s. 97-98). När 

det gäller enkätens omfattning så var tidsåtgången i regel en begränsande faktor. En 

rekommendation som finns är att en enkätundersökning får ta cirka 20 minuter innan det är 

risk för större problem med bortfall (a.a., 2008, s. 246). För den föreliggande undersökningen 

så utformades enkäten med elevernas begränsade lektionstid i åtanke. 

Enkäten i sig är uppdelad i fyra olika delar och omfattar totalt 16 frågor, fördelade på sju A4-

sidor (bilaga 1). Den första delen utgörs av ett informationsbrev som upplyser respondenten 

om den aktuella studien och vilka som är ansvariga för den. Detta sker genom att studiens 

syfte förklaras kortfattat och en förklaring ges till varför just gymnasieelever är valda för 

undersökningen. I informationsbrevet presenteras även de forskningsetiska överväganden som 

gjorts för själva enkätundersökningen. Efter informationsbrevet återfinns ett avsnitt som 

informerar om enkätens utformning och hur den är tänkt att besvaras, för att göra 

tillvägagångssättet tydligt för respondenten (a.a., s .243). Till denna del återfinns även två 

demografiska frågor med avsikt att undersöka respondentens kön respektive årskurs. De två 

avslutande delarna i enkäten utgör undersökningens huvudfokus, där den ena delen har frågor 

rörande fysisk aktivitet och den andra delen har frågor rörande skärmtid och 

internetanvändning. 
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Delen som behandlar fysisk aktivitet består av totalt åtta frågor, där de sju första frågorna har 

samma ursprung och den åttonde frågan är egenproducerad för den föreliggande 

undersökningen. De inledande sju frågorna är alla befintliga frågor som härstammar ifrån en 

valideringsstudie utförd av Svenska Livsmedelsverket, presenterad i rapporten Enkätfrågor 

om kost och fysisk aktivitet bland vuxna: Underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade 

enkäter (Becker, Ekelund & Sepp, 2004). Frågorna som Becker et al (2004) validitets- och 

reliabilitetstestade är dels modifierade frågor från International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), relevant för enkätens fråga ett till sex, och dels frågor som använts i 

Statistiska centralbyråns undersökning om levnadsförhållanden (ULF), relevant för enkätens 

fråga sju. I rapporten så framgick det också att frågorna har acceptabel giltighet och 

tillförlitlighet, även fristående från varandra, men att hänsyn bör tas till att det kan förekomma 

viss överrapportering av aktivitetsnivån bland respondenterna (a.a., s. 45-49). 

Dessa sju frågor har för avsikt att undersöka den självskattade graden av fysisk aktivitet. Detta 

sker först genom självuppskattning av hur många tillfällen, i vilken uppskattad intensitet och 

hur lång tid som respondenten har genomfört fysisk aktivitet under en sjudagarsperiod. För att 

sedan avslutas med en fråga gällande den uppskattade generella aktivitetsnivån över ett år. 

Frågornas förtydligande exempel har i vissa fall modifierats från ursprungsfrågan för att bättre 

relatera till urvalet och därmed göra enkäten mer logisk för respondenten (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s. 243).  Svarsalternativet för fråga ett, tre och fem ser likadant ut och har 

formen “x” gånger under de senaste 7 dagarna. Till fråga ett, tre och fem finns dessutom 

instruktionen att hoppa över nästkommande fråga i de fall då respondenten svarar “0/noll 

(ingen gång)”. Den instruktionen ges eftersom fråga två, fyra och sex är följdfrågor. 

Svarsalternativen för fråga två, fyra och sex är i sin tur “x” timmar “x” minuter respektive vet 

inte / osäker.  

Den sjunde frågan berör den allmänna fysiska aktivitetsnivån på fritiden över de senaste 12 

månaderna. Respondenten uppskattar sin aktivitetsnivå och har fyra olika svarsalternativ att 

välja mellan: stillasittande fritid; måttlig motion på fritiden; måttlig, regelbunden motion på 

fritiden samt regelbunden motion och träning. Varje svarsalternativ inkluderar en ingående 

beskrivning för vad som avses motsvara den nivån av aktivitet.  

För vissa frågor gjordes modifieringar för att beskrivningarna till svarsalternativen bättre 

skulle relatera till urvalet. T.ex. ändrades beskrivningen i fråga 7 “promenad eller cykling till 

och från arbetet [vår understrykning]”(Becker et al, 2004, s. 59) till “promenad eller cykling 

till och från skolan [vår understrykning]” (Bilaga 1). 

Fråga åtta är egenkonstruerad och har ej blivit testad för validitet/reliabilitet utöver den korta 

provundersökning som genomfördes. Frågan behandlar respondentens attityd till vikten av 

fysisk aktivitet, med svarsalternativ på en femgradig skala. Skalan har svarsalternativen 

Mycket viktigt, Ganska viktigt, Varken viktigt eller oviktigt, Mindre viktigt samt Helt oviktigt. 

Utformningen av frågan och svarsalternativen följer de rekommendationer för frågor med 

skattningsskalor som tas upp i Hassmén & Hassmén (a.a., 2008, s. 239). Där 

rekommendationen är att hålla sig till en femgradig eller sjugradig skala och ha lika många 

positiva och negativa svarsalternativ. Annars riskeras förvirring och komplikationer att svara 

på korrekt vis hos respondenten (a.a.).  
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I enkätens avslutande del återfinns sex frågor som berör skärmtid och internetanvändning. 

Den första frågan är baserad på en redan befintlig enkätfråga, som härstammar ifrån en 

internationell undersökning om Skolbarns hälsovanor som sker vart fjärde år och samordnas 

av Världshälsoorganisationen (WHO). I denna undersökning har Sverige deltagit i sedan år 

1985/86 (Wennerholm, 2005, s. 1). Frågan har för avsikt att undersöka respondentens 

skärmtid på vardagar och helger genom självuppskattning. Den är justerad från 

ursprungsutseendet för att bättre passa undersökningens syfte, vilket i praktiken innebär att ett 

flertal olika typer av skärmtid undersöktes i samma fråga istället för i separata frågor. 

Dessutom tillfördes en förtydligande text under frågan. Svarsalternativen är dock identiska 

med ursprungsfrågan och består av en stigande skala, som har alternativen vet inte/ osäker, 

inte alls, ca en halv timme per dag, ca 1 timme per dag, ca 2 timmar per dag och sedan med 

en timmes ökning i varje alternativ upp till ca 7 timmar eller mer per dag. Frågan har blivit 

testad för validitet och reliabilitet i studie som presenteras i en rapport av Wennerholm 

(2005), där alla frågor som hör till undersökningen gällande skolbarns hälsovanor 

kvalitetsgranskades. 

De fem sista frågorna i enkäten är egenproducerade till den föreliggande undersökningen och 

utformades med avsikt att få en så enhetlig design som möjligt, för att göra den mer 

lättöverskådlig för respondenterna (Ejlertsson, 2004, s. 96). Utöver den korta 

provundersökning som genomfördes så är dessa fem frågor ej kvalitetstestade för 

validitet/reliabilitet. Fråga två och fem har för avsikt att undersöka respondentens attityd till 

vikten av att ha tillgång till en skärm (fråga två) respektive vikten av att vara uppkopplad mot 

internet (fråga fem). Svarsalternativen för dessa består av samma femgradiga skala som 

beskrivs ovan för fråga åtta. Fråga tre behandlar respondentens åsikt om hälsorisker kopplat 

till skärmtid. Svarsalternativen återfinns även här i en femgradig skala. De har dock en annan 

uppsättning alternativ än ovan nämnda skala, eftersom det kan vara relevant för validiteten att 

skilja på skalorna i attitydfrågor respektive åsiktsfrågor (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 230). 

Svarsalternativen för fråga tre är således uppställda i följande skala: Instämmer helt, 

Instämmer delvis, Varken/ eller, Instämmer inte och Instämmer inte alls. 

Den fjärde frågan handlar om huruvida respondenten är dagligen uppkopplad mot Internet 

eller ej. Till denna fråga är svarsalternativen olika typer av ja- och nej-alternativ, för att få 

tillgång till något värdefullare information än om enbart Ja och Nej hade använts (a.a., 2008, 

s. 238). Svarsalternativen är därför Ja, alltid; Ja, oftast; Nej, oftast inte och Nej, aldrig. 

Den sjätte frågan behandlar hur lång tid respondenten är uppkopplad mot internet. Frågan har 

samma utformning som den första frågan i delen om skärmtid och internetanvändning, 

eftersom första frågans utformning blev validerad i Wennerholms rapport (2005). Till frågan 

finns också ett förtydligande exempel för att klargöra vad som efterfrågas. Svarsalternativen 

är identiska med alternativen i fråga ett. 

5.2. Urval 

Urvalet har för denna studie handlat om ett så kallat bekvämlighetsurval/subjektivt urval 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s. 92). Då gymnasieelever i Sverige var den population som 
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studien ämnade uttala sig om, så innebar bekvämlighetsurvalet i praktiken att endast 

lättillgängliga gymnasieskolor kontaktades för deltagande i studiens enkätundersökning. Den 

här typen av urval kan vara problematisk, eftersom representativiteten måste ifrågasättas då 

urvalet inte skedde med hjälp av slumpen (Ejlertsson, 2005, s. 19). Den urvalsgrupp som fås 

med den här typen av urval blir inte representativ för hela populationen, dvs. gymnasieelever, 

och därmed kan inga generaliseringar göras eller slutsatser dras om gymnasieelever i stort. 

Urvalsmetoden valdes ändå för studien, eftersom den passade för dess omfattning och avsikt. 

Även om inga slutsatser kan dras kring populationen så kan något sägas om hur olika 

variabler i undersökningen samvarierar med varandra och därmed kan tendenser ses 

åtminstone inom den undersökta urvalsgruppen. För att kunna uttala sig om populationen i 

helhet hade ett slumpmässigt urval krävts, dvs. att varje enhet i populationen har samma 

sannolikhet att komma med i stickprovet som tas (a.a.). 

Den ovan beskrivna urvalsmetoden tillämpades tills ett lämpligt antal klasser hade accepterat 

deltagande. Det enda kriteriet för att en klass skulle inkluderas i undersökningen var att 

klassen var en gymnasieklass i årskurs ett, två eller tre. 

5.3. Genomförande 

Innan den riktiga datainsamlingen kunde genomföras så gjordes en kort provundersökning, 

för att om möjligt ta reda på enkätens läsbarhet och hur frågorna tolkas av respondenterna 

(Ejlertsson, 2004, s. 35). Provundersökningen skedde genom att ett litet antal personer ur den 

aktuella populationen kontaktades och ombads fylla i enkäten och lämna synpunkter på dess 

utformning och omfattning. Med informationen som erhölls från provundersökningen så 

kunde ett par aspekter av enkätens utformning justeras. Det handlade framförallt om justering 

av enkätens layout, för att få ett enhetligt utseende och bättre läsbarhet, och justering av en del 

frågeformuleringar, som kunde uppfattas som otydliga. Omfattningen justerades inte, då 

utfallet från provundersökningen visade att den var relativt välbalanserad utifrån urvalets 

förutsättningar. Där den viktigaste faktorn var tiden som fanns till förfogande i förhållande till 

enkätens omfattning. Provundersökningen visade att enkäten uppskattningsvis tog 15 minuter 

i genomsnitt att besvara, vilket betraktades som acceptabelt.  

Nästa steg av undersökningen inleddes med att ett antal olika skolor kontaktades i tre olika 

städer, belägna i olika delar av Sverige. Den inledande kontakten var en så kallad 

”förformulärskontakt” (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 249), i form av ett E-postmeddelande 

till berörda skolors rektorer och lärare. Avsikten med förformulärskontakten var att 

inledningsvis undersöka vilka skolor som kunde tänka sig att delta i studien och i andra led att 

få avtalad tid till att genomföra enkätundersökningen på de deltagande skolorna. Inget bortfall 

uppstod under den här fasen, eftersom alla skolor som kontaktades valde att delta. I samband 

med detta så kunde även de aktuella elevgrupperna samt elevgruppernas ansvariga lärare 

göras medvetna om undersökningen. Främst så handlade det om att delge information rörande 

enkätens utformning och detaljer angående det praktiska genomförandet till de ansvariga 

lärarna, eftersom deltagande i undersökningen förmodligen skulle innebära att lektionstid 

avsattes. 
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I de klasser som hade accepterat deltagande så genomfördes sedan den riktiga 

datainsamlingen. Detta skedde genom att de fyllde i enkäten (bilaga 1), som delades ut på 

plats till alla som deltog i undersökningen och besvarades vid samma tillfälle. Detta kan 

liknas till det Hassmén & Hassmén kallar ”lämna-och-hämta-enkät” (2008, s. 249-250), vilket 

innebär att en enkät delas ut och hämtas av en undersökningsledare. Detta hade fördelen att vi 

kunde ge muntlig information på plats och att det externa bortfallet minimerades, ingen av de 

tillfrågade eleverna valde att inte delta, eftersom en av forskarna fanns på plats i klassen under 

den tid då enkäten besvarades (a.a.). 

Det sista skedet av det praktiska genomförandet var en sammanställning av all erhållen data 

från de besvarade enkäterna, som förberedelse för bearbetning och analys av materialet. 

5.4. Material 

Det insamlade materialet utgörs av 186 enkätsvar som erhållits ifrån nio gymnasieklasser i sex 

olika skolor belägna i tre städer av varierande storlek inom Sverige. Det handlar om en stor 

stad i södra Sverige och en liten respektive mellanstor stad i mellersta Sverige. Alla skolor 

som finns representerade i form av elevers enkätsvar i undersökningen är kommunala skolor 

och centralt belägna i den stad de befinner sig i. Materialet samlades in vid skilda tillfällen 

över en tredagarsperiod, med varierande antal respondenter i varje skola. Enkäten som 

delades ut till respondenterna på de utvalda skolorna besvarades vid ett enskilt tillfälle per 

klass. Sammansättningen i klasserna var inte jämt könsuppdelad, då datasammanställningen 

av enkäterna visar på nästan det dubbla antalet kvinnor jämfört med män. Alla deltagande 

klasser i undersökningen kom ifrån olika program/inriktningar på gymnasiet. 

5.5. Databearbetning och analysmetod 

Bearbetning och analys skedde inledningsvis genom att alla enkätsvar överfördes till ett 

gemensamt digitalt kalkylprogram för vidare bearbetning på dator. För den här studien så 

användes programmet Microsoft Office Excel 2010 till detta. I samma program kodades sedan 

all data som var nödvändig att koda för att kunna genomföra vidare statistisk bearbetning och 

analys. Detta innebar kodning för svarsalternativ som ej var kopplade till en kvantitativ 

variabel och därmed saknade numeriska mätvärden (Ejlertsson, 2005, s. 112). I den här 

undersökningen innebar detta frågor där respondenterna kryssade i svar på skalor, där 

samtliga svarsalternativ motsvarade ett mätvärde för en kvalitativ variabel på ordinalskalenivå 

(a.a., 114.). För att möjliggöra den tänkta korrelationsanalysen så kodades dessa 

svarsalternativ konsekvent med ett tal i en stigande talföljd (Zar, 1998, s.1), i samma följd 

som de presenterades i enkäten. När det gällde kvantitativa variabler, där de existerande 

mätvärdena var numeriska, så angavs istället det exakta värdet. Samtliga kvantitativa variabler 

som studerades befann sig på kvotskalenivå (a.a., s. 115). 

För ytterligare bearbetning och analys av det kodade materialet så tillämpades SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) version 22 (IBM, 2014). Med hjälp av det 

programmet så togs först allmän deskriptiv statistik fram om materialet, t.ex. könsfördelning, 

standardavvikelser, medelvärden och/eller medianvärden. Variablerna som studerades var för 
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området fysisk aktivitet uppdelade i antal tillfällen av mycket ansträngande/ måttligt 

ansträngande/ lätt fysisk aktivitet, tid spenderat åt mycket ansträngande/ måttligt 

ansträngande/ lätt fysisk aktivitet, aktivitetsnivå på fritiden och vikten av fysisk aktivitet. För 

området skärmtid så gällde variablerna skärmtid i timmar på vardagar/ helger, vikten av 

skärminnehav och hälsorisker med skärmtid. Området internetanvändning var i sin tur 

uppdelat i variablerna daglig uppkoppling, vikten av uppkoppling och uppkopplingstid i 

timmar på vardagar/ helger. Dessutom studerades även den demografiska variabeln kön. Den 

kodades inte för korrelationsanalys, utan hade syftet att möjliggöra en jämförelse mellan män 

och kvinnor. 

För att undersöka samvariationer mellan de olika variablerna så tillämpades vid 

korrelationsanalysen den statistiska metoden Spearmans Rangkorrelation. Metoden 

tillämpades eftersom det är en icke parametrisk metod som kan användas för att undersöka 

samvariation mellan två variabler som har mätvärden på ordinalskalan eller på kvotskalan 

(Zar, 1998, s. 1). En icke parametrisk metod ställer dessutom inga krav på variablernas 

fördelning och är en lämplig metod att tillämpa när mätvärdena inte är normalfördelade eller 

när det gäller variabler på ordinalskalan (a.a.). Metoden var därmed relevant för den här 

studien, eftersom metodens egenskaper stämde väl med egenskaperna för den data som skulle 

analyseras. 

När analysen genomförs i programmet SPSS så erhålls Spearmans korrelationskoefficient, 

som ibland kallas “Spearmans rho” (a.a.). Vid analysen antar korrelationskoefficienten värden 

från -1,00 till 1,00, där ett värde nära de två extrempunkterna innebär en stark korrelation 

mellan de variabler som studeras. Ju närmare -1,00 koefficientens värde befinner sig, desto 

starkare negativt korrelation mellan variablerna. Motsatsen är densamma; ju närmare 1,00 ett 

koefficientvärde befinner sig, desto starkare positiv korrelation (a.a.). Är korrelationen 

negativ så visar det på en samvariation där den ena variabeln tenderar att minska när den 

andra ökar och en positiv korrelation visar på en samvariation där den ena variabeln tenderar 

att öka när den andra ökar (a.a.) Vid analys i SPSS så erhålls också korrelationens signifikans, 

betecknad p i den genomförda analysen, dvs. hur stor sannolikhet det är att korrelationen 

faktiskt existerar. För den här undersökningen så sattes signifikansnivån till 5 %, 0,05, vilket 

är en vanlig nivå (Ejlertsson, 2005, s. 138). 

5.6. Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som har gjorts i samband med den enkätundersökningen som 

genomfördes handlar framförallt om att ta hänsyn till de fyra krav eller riktlinjer som har varit 

en del av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 

390). Tanken var att den enkät som användes i undersökningen och den medföljande 

informationen är utformad så att dessa krav möts. Vilket betyder att de som deltar i vår 

enkätundersökning ska veta undersökningens syfte, förklaring till deltagarurval, vilka som är 

ansvariga och vad resultaten sedan används till (informationskravet). Sedan ska det även 

framgå att deltagande i undersökningen är frivilligt och att det är möjligt att välja att inte delta 

(samtyckeskravet). Det ska klargöras att ingen utomstående kan ta reda på deltagarnas 
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identiteter (konfidentialitetskravet). Dessutom ska det klargöras att den information som 

erhålls genom undersökningen enbart får användas till den aktuella studien (nyttjandekravet). 

5.7. Metodreflektion 

Den enkätundersökning som användes för den rådande studien fungerade i praktiken i 

enlighet med de egenskaper som undersökningsmetoden tillskrevs ovan, men samtidigt finns 

det ett flertal punkter som bör tas hänsyn till. 

Inledningsvis så är det värt att notera att enkätens distributionssätt och enhetliga utformning 

uppfyllde sitt syfte. Där tanken var att bortfall kunde minimeras genom att använda en 

“lämna-och- hämta-enkät” (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 249-250) och fokusera på att 

konstruera en ren och logisk layout för enkäten (a.a., s. 244). Att beakta är dock på vilka sätt 

som respondenterna påverkas av att en undersökningsledare finns på plats och huruvida den 

logiska uppställningen av enkäten är lika logisk för respondenten som för enkätkonstruktören. 

Exempelvis så kan det vara så att den som konstruerat frågorna befinner sig ett annat socialt 

sammanhang än respondenten och på så vis kan en fråga uppfattas annorlunda (Ejlertsson, 

2005, s. 49). Det kan även vara intressant att jämföra enkätdistributionen i den här studien 

med en intervjusituation i en kvalitativ undersökning. Eftersom en undersökningsledare fanns 

på plats i klassrummet, med möjlighet att ge förklaringar och besvara frågor, så måste man 

uppmärksamma risken att det uppstår liknande problem som vid en intervjusituation. 

Noterbart är bland annat risken att respondenterna påverkas på olika sätt av både verbala och 

icke-verbala signaler, såsom beteendemönster och utseende hos undersökningsledaren 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s. 259). 

För undersökningen kunde det externa bortfallet nästan elimineras fullständigt. Det enda 

externa bortfall som fanns var i form av de respondenter som inte var närvarande vid 

undersökningstillfället, exempelvis pga. sjukdom, och därmed inte kunde besvara den. 

Samma minimala utfall gällde för det interna bortfallet, dvs. då frågor faller bort bland dem 

som svarade på enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 246-247). Det interna bortfallet uppgick till fem 

stycken bortfallna svarsalternativ i hela datamängden, vilket motsvarade 0,5 procent av svaren 

för de fem separata frågor som detta gällde. Totalt motsvarade det interna bortfallet 1,5 

promille av det insamlade svarsmaterialet. Den begränsade storleken på det interna bortfallet 

gjorde att det ansågs vara försumbart. Det minimala bortfallet innebar också att det fanns 

bättre möjlighet än vid ett större bortfall att uttala sig om olika tendenser för urvalet. 

I detta avseende måste även studiens urvalsmetod reflekteras över. Urvalets utseende för den 

här undersökningen har en svaghet när det gäller möjlighet att uttala sig om den tänkta 

populationen. På grund av det rådande bekvämlighetsurvalet så är inte stickprovet 

representativt för den populationen och resultaten riskerar att ha ett systematiskt fel 

(Ejlertsson, 2005, s. 19). Som nämndes kort ovan så hade ett slumpmässigt urval, t.ex. ett så 

kallat “obundet slumpmässigt urval”, krävts för att uppnå representativitet (a.a.). Den här 

typen av bekvämlighetsurval hade kunnat användas som en inledande urvalsmetod för att 

sedan nå fler respondenter (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 109). Detta kunde ha varit relevant 

om studien utformats annorlunda. Med det urval som gjordes så begränsades möjligheterna att 
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dra eventuella slutsatser till det specifika urval som studien omfattade, dvs. den faktiska grupp 

elever som deltog i enkätundersökningen. 

När det gäller själva enkäten så är det av intresse att nämna ett par saker som visade sig vara 

viktiga för studiens utfall. Som nämndes ovan så valdes slutna svarsalternativ för de flesta 

enkätfrågor (med möjlighet till kommentar i vissa fall), vilket har en stor påverkan på 

möjligheterna till analys av resultatet. En nackdel med att ha slutna svarsalternativ är att 

tolkningen är begränsad till de angivna svarsalternativen (Ejlertsson, 2005, s. 51). Med öppna 

frågor, där respondenten besvarar frågan fritt, finns t.ex. möjlighet att svara på ett sätt som 

frågekonstruktören inte hade tänkt på (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 236). Det är också 

möjligt att få en känsla för hur frågan tolkas och hur viktig den är för respondenten om frågan 

har ett öppet svarsalternativ (a.a.). Risken med öppna frågor är att bortfallet kan vara stort, då 

de kräver mer av respondenten (Ejlertsson, 2005, s. 111). För den här studien var det inte 

aktuellt med öppna frågor, då de kräver en annan typ av analys än frågor med slutna 

svarsalternativ. Med slutna svarsalternativ så ökar dessutom jämförbarheten mellan svaren 

och respondenterna (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 237), vilket överensstämmer väl med 

studiens syfte.  

En annan frågekonstruktion som är diskutabel i enkäten är valet att ha ett “neutralt” 

mittalternativ på de svarsskalor som kan ses i ett flertal frågor i enkäten. Tanken var att det 

alternativet väljs av de respondenter som har en “neutral” åsikt, men risken är att alternativet 

väljs av andra personer också. T.ex. av de som vill slippa ta ställning, inte tycker frågan är 

relevant, anser sig ha för bristfälliga kunskaper för att besvara frågan etc. (a.a., s. 241). Utan 

ett mittalternativ skulle dessa personer “tvingas” ta ställning (a.a.). Förhoppningen var att 

problematiken med ett mittalternativ skulle avstyras genom tydliga frågeformuleringar och 

möjlighet till muntlig information vid undersökningstillfällena.  

Enkäten i sig uppfyllde undersökningssyftet och pga. det minimala bortfallet kunde alla frågor 

användas vid bearbetning och analys. Dock gjordes valet att bortse från en av de inledande 

demografiska frågorna i analysen, den som behandlade i vilken årskurs på gymnasiet 

respondenten tillhörde. Det bedömdes vara irrelevant att analysera årskurs vidare, eftersom 

det inte gick att dra slutsatser om variabelns utfall och den var inte inkluderad i studiens 

frågeställningar. I praktiken blev variabeln årskurs endast tilläggsinformation om urvalet. 

Dessutom gjordes bedömningen att variabeln hälsorisker med skärmtid inte tillförde något till 

studien, som därmed inte analyserades. Övriga variabler finns representerade i studiens 

resultat och analys. 

Bearbetning och analys av det sammanställda materialet skedde enligt ovan beskrivna metod 

och var en oproblematisk del av studien. Det som bör uppmärksammas är den stora skillnaden 

i könsfördelning bland respondenterna, där antalet kvinnliga respondenter uppgick till nästan 

dubbla antalet manliga. Detta förändrade inte analysmetoden, men att beakta är det Hassmén 

& Hassmén (2008, s. 94) nämner angående de stora riskerna med att få ett ej representativt 

urval när urvalsmetoden inte är slumpmässig. Den här fördelningen kan kanske vara en effekt 

av att bekvämlighetsurvalet inte tog hänsyn till vilka gymnasieprogram som de deltagande 

klasserna tillhörde.  
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6. Resultat och Analys 

Studiens resultat och analys sammanfogas under denna rubrik, där vi i tabeller och löpande 

text presenterar och analyserar de resultat som erhållits från undersökningen. Alla tabeller 

som presenteras är skapade i statistikprogrammet SPSS. Att beakta är att samtliga analyser 

endast avser den urvalsgrupp som utgjorde föreliggande undersökning, eftersom den ovan 

beskrivna urvalsproblematiken omöjliggör generalisering.  

Inledningsvis presenteras den demografiska fördelningen och därefter är avsnittet uppdelat i 

tre delar. De två första delarna behandlar utifrån deskriptiv statistik en jämförelse mellan 

kvinnor och män för de tre undersökta livsstilsvanorna, uppdelat i fysisk aktivitet respektive 

skärmtid och internetanvändning. Den tredje delen behandlar den genomförda 

sambandsanalysen.  

Tabell 1 beskriver den demografiska fördelningen utifrån variablerna kön och årskurs. 

Undersökningen omfattade totalt 186 respondenter, varav 63,4% var kvinnor och 36,6% var 

män. Det var endast en liten skillnad mellan antalet respondenter i årskurs 1 respektive 

årskurs 2. 

 

Tabell 1: Undersökningens demografiska variabler 

 
Att notera för de demografiska variablerna är den övervägande andelen kvinnor. Detta kan 

vara relaterat till att ett bekvämlighetsurval tillämpades, eftersom det inte togs någon hänsyn 

till vilka gymnasieprogram som de deltagande klasserna tillhörde. Detsamma gäller för 

avsaknaden av respondenter i årskurs 3, även i det avseendet är det tillämpade urvalet 

avgörande. Att årskurs 3 inte är representerat innebär att alla respondenter har obligatorisk 

undervisning i idrott och hälsa, vilket kan påverka den rapporterade fysiska aktiviteten.  

6.1. Fysisk aktivitet 

I den här delen redogörs för utfallet av den deskriptiva statistiken om fysisk aktivitet, med 

fokus på jämförelse mellan män och kvinnor.  

I tabell 3 återfinns data angående den självuppskattade fysiska aktiviteten för män respektive 

kvinnor. Tabellen behandlar således fråga ett till sex i delen om fysisk aktivitet i enkäten och 

visar genomsnittet för antal tillfällen och mängd tid som respondenterna ägnade åt fysisk 

aktivitet i olika intensiteter. Internt bortfall fanns vid antal tillfällen lätt fysisk aktivitet (ett 

mätvärde) och tid spenderat åt lätt fysisk aktivitet (ett mätvärde).  
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Tabell 2: Respondenternas självuppskattade fysiska aktivitet 

 

När det gäller den självuppskattade fysiska aktiviteten så uppvisades relativt liten variation 

mellan män och kvinnor. Tydligt är att många medianvärden i tabell 1 kan anses vara mer 

tillförlitliga än motsvarande medelvärde för de olika variablerna, detta pga. ett flertal 

extremvärden (som kan ses i spalten för max-värden). Även standardavvikelsen blir av samma 

anledning skev för många av variablerna.  

Här finns möjlighet att göra en jämförelse till som tas upp angående hälsofrämjande fysisk 

aktivitet ovan. Sammanfattningsvis handlar rekommendationen för alla över 18 år om att 

utföra antingen minst 150 minuters fysisk aktivitet av måttlig intensitet, eller 75 minuters 

intensiv fysisk aktivitet. En kombination av måttlig och intensiv aktivitet kan också utföras 

(YFA, 2011). Män och kvinnor har samma medianvärde för antal tillfällen måttlig fysisk 

aktivitet, medan tiden som spenderas vid varje tillfälle för den typen av aktivitet varierar. 

Tittar man på fysiskt ansträngande aktivitet så är det skillnad i antal tillfällen mellan män och 

kvinnor, men tiden som spenderas är likadant (båda medianvärden). Utfallet visar att 

urvalsgruppen i genomsnitt når upp till rekommendationen om hälsofrämjande fysisk 

aktivitet, både män och kvinnor. Jämför man med den nordiska rekommendationen för barn 

(Folkhälsomyndigheten, 2014), dvs. personer under 18 år, om 60 minuters aktivitet dagligen 

så är det dock en annan bild. De genomsnittliga värdena i tabell 2 visar att varken män eller 

kvinnor skulle nå upp till den rekommendationen, som dock inte är aktuell för alla i 

urvalsgruppen sett till ålder. Att notera är att utfallet är i linje med det som presenteras i 

studien av Rasmussen et al (2004). I den studien är det likt detta utfall så att män/pojkar 

rapporterar större mängd hård/ansträngande fysisk aktivitet. Tittar man på den uppskattade 

fysiska aktiviteten i lätt intensitet så är det vissa skillnader mellan könen. Att utläsa från detta 

är dock inte så mycket mer än att skillnaderna skulle kunna uppstå av tillfällighet, t.ex. genom 

att studera var individer i urvalsgruppen bor i förhållande till skolan och undersöka vilka som 

går, cyklar eller åker buss till skolan.  
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Utfallet för respondenternas självuppskattade aktivitetsnivå på fritiden presenteras i tabell 3 

och behandlar därmed hur fråga sju i enkätens del om fysisk aktivitet besvarades. Inget internt 

bortfall uppvisades.  

 

Tabell 3: Respondenternas självuppskattade aktivitetsnivå på fritiden 

 

Till synes så är variationen förhållandevis stor mellan kvinnor och män. För kvinnorna så 

tillhörde det största antalet den nivå som innebär att man dagligen utför måttlig motion, dvs. 

cyklar, promenerar eller rör sig på annat sätt minst två timmar per vecka. Jämförelsevis så 

anser majoriteten av männen sig själva som regelbundna motionärer, där över 52 procent 

angav att de regelbundet motionerar och tränar minst tre tillfällen i veckan. Dessutom angav 

över 30 procent av männen att de har en livsstil som innebär måttlig, regelbunden motion, 

vilket betyder att över 80 procent av männen anser sig tillhöra de två övre nivåerna av 

aktivitetsnivå på fritiden. Att det ser ut på följande sätt kan möjligtvis ha en bidragande faktor 

i form av idrottslärares prioriteringar. Lärare idag löper en större risk att favorisera pojkar på 

idrottslektionen (Skolverket 2012). Enligt Skolinspektionen (2012:5) råder det en stor 

ojämställdhet mellan pojkar och flickor i undervisningen och hur den planeras, vilket leder till 

att idrottsläraren tenderar till att skapa bättre förutsättningar för elever med idrottsbakgrund.  

Mycket intressant är också den rapporterade stillasittande fritiden, som kvinnor i mycket 

större utsträckning rapporterade att de hade. Jämfört med den statistik som presenterades ovan 

så är det stor skillnad mot den här studiens utfall, eftersom Folkhälsomyndigheten (2014) 

rapporterade att 11 procent av både män och kvinnor i åldern 16-24 år angav att de hade en 

stillasittande fritid. Den enkätfråga som användes i föreliggande studie är dessutom samma 

som används i den nationella folkhälsoenkäten som denna statistik har sitt ursprung ifrån 

(Becker et al, 2004). Detta kan tolkas som en indikation på att urvalsmetoden inte ger ett 

representativt urval, men för den här urvalsgruppen skulle det kunna betyda att ett stort antal 

kvinnor inte har en tillräckligt fysiskt aktiv fritid med avseende på rekommendationerna. I 

uppskattningen är dock inte aktivitet i skolan inkluderad, vilket kan ha betydelse för den 

verkliga mängden fysisk aktivitet som genomförs.  

Vad respondenterna svarade angående betydelsen/vikten av fysisk aktivitet presenteras i tabell 

4 och behandlar resultatet från fråga åtta i delen om fysisk aktivitet i enkäten. Majoriteten 

tycker att fysisk aktivitet är Mycket viktigt eller Ganska viktigt. Ytterst få har angivit att fysisk 

aktivitet är Mindre viktigt eller helt oviktigt. Inget bortfall registrerades för den här variabeln. 
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Tabell 4: Respondenternas svar angående betydelsen av fysisk aktivitet 

 

Analyseras utfallet från den här frågan så skulle en tolkning t.ex. kunna vara att urvalsgruppen 

är hälsomedvetna individer som är insatta i värdet av fysisk aktivitet, en annan tolkning är 

att majoriteten av respondenterna har någon form av sport som fritidsintresse. Dock skulle det 

också kunna vara ett resultat som speglar frågekonstruktionen och hur respondenter besvarar 

frågor. Hassmén och Hassmén (2008, s. 246-247) nämner t.ex. social önskvärdhet som en 

vanlig typ av svarsbias. Detta innebär att respondenten svarar på ett sådant sätt som den tror 

att den bör svara på för att passa situationen (a.a.). Den typen av svarsbias är mycket möjlig i 

och med att den aktuella enkäten kan anses vara utformad så att fysisk aktivitet framstår som 

positivt och viktigt.  

6.2. Skärmtid och internetanvändning 

I detta avsnitt behandlas den deskriptiva statistiken rörande respondenternas rapporterade 

vanor för skärmtid och internetanvändning.  

Tabell 5 och 6 presenterar respondenternas rapporterade skärmtid, uppdelat i skärmtid på 

vardagar (tabell 5) och skärmtid på helger (tabell 6). Tabellerna redovisar resultatet för fråga 

1a och 1b i delen om skärmtid och internetanvändning i enkäten. Det fanns internt bortfall för 

både skärmtid på vardagar och helger, motsvarande ett mätvärde för respektive variabel. 

Tabell 5: Respondenternas rapporterade skärmtid under vardagar 
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Tabell 6: Respondenternas rapporterade skärmtid under helger 

 

Det går att se en relativt stor skillnad mellan män och kvinnor när det gäller skärmtid på 

vardagar samt på helger. Under vardagar har den största andelen av de kvinnliga 

respondenterna rapporterat ca 1 timme per dag, därefter är det en avtagande andel av 

respondenterna för varje extra timme. Dessutom är det en liten andel som har angivit en 

halvtimme per dag. Jämförelsevis har majoriteten av männen rapporterat ca 3 timmar per dag 

under vardagar och sedan är svaren utspridda över flera svarsalternativ. Tydligt är att det är 

större andel av de manliga respondenterna som rapporterat en hög skärmtid på vardagar. Ser 

man sen till skärmtiden på helgerna, som kan utläsas i tabell 6, så är det en stor skillnad i 

resultatet jämfört med vardagar. För skärmtid på helger rapporterade den största andelen 

kvinnor att deras skärmtid är ca 7 timmar eller mer per dag, medan den största andelen av 

männen ligger på cirka 4 timmar skärmtid. Dock svarade även en betydande del av de 

manliga respondenterna att de spenderar ca 7 timmar eller mer vid en skärm. För både män 

och kvinnor har det skett en tydlig förskjutning mot längre skärmtid på helger. Det är 

framförallt en väldigt stor förändring bland kvinnorna från vardagar till helger, vilket kanske 

kan kopplas till det Findahl (2013) nämner om kvinnors och mäns internetvanor. Han menar 

att kvinnorna känner sig mer delaktiga i informationssamhället och är mer intresserade av 

sociala medier såsom Facebook, Twitter och internetbloggar. Vilket i sin tur kanske kan 

kopplas till det omfattande användandet av sociala medier bland unga kvinnor (a.a., s. 34-38) 

och den ökade tiden som finns tillgänglig för aktivt internetanvändande på helger. Unga män 

är istället framförallt representerade bland de som spelar TV/dator-spel när det handlar om 

internettid. Findahl skriver att “Det är de unga kvinnorna som tillbringar mest tid på internet 

med hjälp av sina bärbara datorer och smarta telefoner. Det är inte längre en fråga om 

teknik utan om innehåll. Enda undantaget gäller spelandet. Där dominerar fortfarande de 

unga männen” (a.a., s. 16). Förklaringen skulle i sådant fall vara att TV/dator-spelande 

påverkas mindre av den ökade fritiden på helger. Då internet ofta är direkt kopplat till 

skärmtid är det väsentligt att ta hänsyn till dessa vanor. Resultatet visar att det förekommer 

mycket skärmtid överlag i urvalsgruppen och att den rekommendation om max två timmar 

framför en skärm som stöds av AAP (2014) nås av en minoritet.  



28 
 

Utfallet från enkätfrågan som behandlar respondenternas är dagliga uppkoppling redovisas i 

tabell 7. För denna variabel så utgick svarsalternativet Nej, aldrig helt och hållet, eftersom 

ingen av respondenterna angav det alternativet i undersökningen. Inget annat bortfall 

registrerades. Majoriteten av respondenterna har angivet att de är uppkopplad dagligen eller 

oftast dagligen. 

Tabell 7: Respondenternas rapporterade uppkopplingsvanor 

 

Resultatet för respondenternas dagliga uppkoppling är väldigt lika för män och kvinnor, med 

över 90 procent som är dagligen uppkopplad eller oftast är uppkopplad dagligen för båda 

könen. Detta utfall är närmast identiskt med den statistik som finns på området, som säger att 

93 procent av personer mellan 16-19 år uppkopplade dagligen (Findahl, 2013, s. 43).  

Vad respondenterna svarade gällande betydelsen/vikten av att ha tillgång till någon typ av 

skärm respektive uppkopplingsmöjlighet återfinns i tabell 8. Tabellen behandlar således fråga 

två och fem i delen av enkäten som rör skärmtid och internetanvändning.  Internt bortfall 

registrerades för betydelsen av skärmtid (ett mätvärde).  

Tabell 8: Respondenternas svar angående betydelse av skärmtillgänglighet och uppkopplingsmöjlighet 

 

Utifrån tabell 8 så går det att se att majoriteten av både män och kvinnor har angett att det är 

viktigt att ha tillgång till en skärm och att det är en minoritet som anser att det är mindre 
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viktigt/oviktigt. En stor andel ställer sig “neutrala” till frågan och det kan bland annat vara 

pga. en effekt av den typen svarsalternativ, vilket utvecklades i ovan avsnittet 

“metodreflektion”. Resultatet kan jämföras till den stora ökningen av innehav av mobila 

skärmar (Findahl, 2013), smarta mobiler och surfplattor, och deras inverkan 

skärmtillgängligheten. I och med att 94 procent av alla personer mellan 16-19 år har en 

smartmobil så är skärmtillgängligheten lika hög. Dessutom säger Luthala (2011) att ungdomar 

mellan 10-19 år spelar digitala spel regelbundet, vilket är en antydan till att 

skärmtillgänglighet är viktigt för personer i den åldern. 

När det gäller betydelsen av att dagligen vara uppkopplad svarar majoriteten av kvinnorna att 

det är ganska viktigt och sedan en stor andel som svarar varken viktigt/oviktigt. För män är 

det liknande siffror, men där fanns den största andelen i det “neutrala” alternativet och 

därefter de som svarade ganska viktigt. Även här så har mittenalternativet en stor andel av 

svaren och det kan vara rotat i problematiken kring svarsalternativen. Findahls rapport (2013, 

s. 45) visar att mellan 80-90 procent av dagens ungdomar mellan åldrarna 16-25 anser att det 

är viktigt att vara uppkopplad dagligen, både i skolan/arbete och i privatliv. Framförallt är det 

en ökning av betydelsen av internet i skolan, som alltmer är en arena för internetanvändning 

(a.a., s. 43). 

I tabell 9 och 10 behandlas utfallet av respondenternas internettid på vardagar och helger, 

utifrån resultatet av enkätens sista fråga. För internettid på vardagar utgick svarsalternativet ca 

en halvtimme per dag, eftersom det inte var någon som hade angett det alternativet - varken 

för kvinnor eller män. Inget övrigt internt bortfall fanns för variablerna.  

Tabell 9: Respondenternas rapporterade internettid under vardagar 
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Tabell 10: Respondenternas rapporterade internettid under helger 

 

Det är förhållandevis små skillnader mellan män och kvinnor när det gäller den rapporterade 

internettiden, både när det gäller vardagar och helger. Som nämndes ovan så är det i dagens 

läge en fråga om innehåll och inte teknik (Findahl, 2013), dvs. de flesta har tillgång till 

tekniken men den används till olika saker. Att internettiden var snarlik för män och kvinnor i 

undersökningen kan anses vara i linje med det forskningen säger om unga människors 

internetvanor. Intressant är att det den största andelen respondenter, oavsett kön, uppskattar 

sin internettid till ca 7 timmar eller mer per dag. Kvinnor har likt skärmtiden en större andel 

som svarar ca 7 timmar eller mer på helger, vilket då kan relateras till det som nämndes ovan 

angående kvinnors inställning till informationssamhället och deras aktivitet på sociala medier. 

Överlag sker en förskjutning av resultatet mot högre uppskattad internettid mellan vardagar 

och helger för båda könen, vilket är i linje med statistiken om internetanvändande i skolan och 

i hemmet som nämndes ovan. Som var 7,8 timmar i skolan och 16,8 timmar i hemmet 

(Findahl, 2013, s. 45). Förutsatt att det sker mer internetanvändande i hemmet på helger. I och 

med det stora antalet som rapporterat hög internettid så är det värt att beakta de hälsoeffekter 

som tillkommer vid en för stor konsumtion av skärmtid och i synnerhet internetanvändandet 

som Luhtala (2011, s. 10) beskriver. Hon menar att ungdomar som använder internet som 

spelmodul kan drabbas av en försämrad tidsuppfattning, isolering eller fysiska problem som 

sömnlöshet, ont i handlederna eller ryggen och nacken. Dessutom beskriver hon risken att 

drabbas av stressrelaterade symptom, depression och vid för långt gången överanvändning en 

typ av beroende för internetanvändandet. Framförallt kan detta vara viktigt utifrån unga mäns 

perspektiv, eftersom de fortfarande är överrepresenterade bland personer som spelar spel över 

internet (Findahl, 2013). 
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6.3. Statistisk analys 

I det här avsnittet presenteras utfallet av den genomförda sambandsanalysen, för att påvisa 

eventuella samband mellan de olika variablerna. Samband som i sådana fall bara gäller för 

den urvalsgrupp som studien omfattade. Vid analysen behandlades inte män och kvinnor 

separat, utan analys gjordes på hela datamängden. Detta gjordes eftersom att relativt små 

skillnader uppvisades mellan könen, vilket åskådliggjordes i samband med tabell 2-10.  

 

I tabell 11 så visas utfallet från den statistiska analysen gällande samband mellan skärmtid på 

vardagar och helger och den självuppskattade fysiska aktiviteten. Det enda samband som hade 

signifikans var ett svagt positivt samband mellan skärmtid på helger och antal tillfällen som 

spenderades åt måttlig fysisk aktivitet. Vilket innebär att det fanns en tendens att hög skärmtid 

på helger samvarierade med ett högt antal rapporterade tillfällen måttlig fysisk aktivitet. 

Övriga samband uppvisade ingen signifikans. 

Tabell 11: Korrelationsanalys av skärmtid och självuppskattad fysisk aktivitet 

 

Att utfallet från korrelationsanalysen blev som tabell 11 beskriver är inte helt i linje med den 

forskning som presenterades ovan. Tendensen att en ökning i måttlig fysisk aktivitet 

samvarierar med en ökning i skärmtid på vardagar motsäger det samband mellan hög skärmtid 

och mindre mängd fysisk aktivitet som Sisson et al (2010) beskriver i sin studie. Även det 

Lakerveld (2011) tar upp angående sambandet mellan omfattande skärmtid och en ökad 

mängd annan stillasittande aktivitet, åtminstone för kvinnor, är motsatt det resultat som 

erhölls från analysen. Och på samma sätt nämner FHI (2012) att hälsofrämjande fysisk 

aktivitet ofta bortprioriteras vid en stor mängd stillasittande. Skärmtid är ju ett exempel på en 

stillasittande aktivitet. Ett negativt samband hade varit mer i linje med de olika utfallen i den 

presenterade forskningen. Resultatet kan dock liknas till den undersökning gällande skolbarns 

vanor inom fysisk aktivitet och skärmtid som genomfördes av FHI (2011). I den 

undersökningen kan man utläsa att mellan 2001-2010 så ändrades inte tiden som spenderades 

åt TV-tittande, datoranvändningen ökade markant, den fysiska aktiviteten ökade och 

dessutom var träning på fritiden relativt oförändrat (FHI, 2011). Detta kan vara en indikation 

på att större mängd fysisk aktivitet inte måste innebära mindre mängd skärmtid. För att 

vidareutveckla detta är det värt att beakta det uppvisade resultatet i tabell 12.  

Tabell 12 beskriver resultaten från korrelationsanalysen rörande den uppskattade 

aktivitetsnivån på fritiden, grad av skärmtid och grad av internetanvändning. Analyserna 

visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan aktivitetsnivån på fritiden och 

skärmtid på vardagar, dvs. en aktivare fritid tenderade att samvariera med en hög skärmtid. 

Ett signifikant negativt samband återfanns mellan aktivitetsnivå och internettid på helger, 

vilket innebär att en aktivare fritid var associerat med kortare internettid på helger. 
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Analyserna för skärmtid på helger, internettid på vardagar och daglig uppkoppling gav inga 

signifikanta samband.  

Tabell 12: Korrelationsanalys av självuppskattad aktivitetsnivå på fritiden, skärmtid och internettid 

 

Jämfört med den analys av fysisk aktivitet som presenterades i tabell 11 så är det en något 

annorlunda bild som erhålls vid den korrelationsanalys vars resultat kan ses i tabell 12. 

Jämfört med resultatet i tabell 11, där det var måttlig fysisk aktivitet och skärmtid på helger 

som uppvisade samvariation, så är det för den rapporterade aktivitetsnivån på fritiden ett 

positivt samband med skärmtid på vardagar. Även det här utfallet talar emot det som t.ex. 

Sisson et al (2010) och Lakerveld (2011) tar upp om fysisk aktivitet, skärmtid och 

stillasittande. Dessutom är det en högre korrelationskoefficient i detta fall, dvs. ett starkare 

positivt samband. Utifrån resultaten som presenteras i både tabell 11 och 12 så verkar det 

därmed vara så att den fysiska aktiviteten inte minskar pga. högre skärmtid, utan att det 

snarare är så att hög skärmtid och hög fysisk aktivitet kan samvariera. Att ta hänsyn till är 

dock att variabeln aktivitetsnivå fritid inte tar med skärmtiden i skolan i beräkningarna.  

Vidare återfanns även ett samband mellan aktivitetsnivån på fritiden och internettid på helger, 

om än ett förhållandevis svagt sådant. Det finns få studier som behandlar variabeln internettid 

oberoende från andra variabler, internettid och skärmtid verkar t.ex. vara en vanlig koppling, 

och det är svårt att jämföra detta utfall med andra studier. Det negativa sambandet var dock 

svagt och kanske är det urvalsmetoden som hade en inverkan på att sambandet återfanns, dvs. 

det var väldigt specifikt för just detta urval. Mer ljus kastas på problemet kring 

internetanvändning och fysisk aktivitet i samband med tabell 13.  

Utfallet från analyserna av graden av internetanvändning och självuppskattad fysisk aktivitet 

presenteras i tabell 13. Analyserna uppvisade inga signifikanta samband mellan den 

rapporterade internetanvändningen och den självuppskattade fysiska aktiviteten.  

 

Tabell 13: Korrelationsanalys av internettid/-vanor och självuppskattad fysisk aktivitet 

 

Även fast det uppvisades ett negativt samband mellan aktivitetsnivån på fritiden och 

internetanvändning på helger så återfanns inget liknande samband mellan de variabler som 

presenteras i tabell 13. Att det inte fanns något samband mellan internettid och den 

självuppskattade fysiska aktiviteten måste kanske ses i ljuset av de internetvanor som 

presenteras av Findahl (2013) och den statistik över befolkningens fysiska aktivitet som t.ex. 

Folkhälsomyndigheten (2014) har tagit fram. Som nämndes i rapportens litteraturöversikt så 

uppgår antalet 16-24 åringar som rör sig minst 30 minuter per dag till 77 procent för män och 



33 
 

69 procent för kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2014). I jämförelse så är 93 procent av 

ungdomar 16-19 år dagligen uppkopplade och är det 7,8 timmar per vecka i skolan och 16,8 

timmar i hemmet (Findahl, 2013, s. 45). Det skulle i genomsnitt innebära att de är 

uppkopplade totalt ca 3,5 timmar per dag om tiden fördelas jämnt över en vecka. Med dessa 

siffror i åtanke så kunde utfallet från sambandsanalysen i den aktuella studien vara rimligt. 

Det ger en indikation på att en stor andel av personer i samma ålder som 

undersökningsdeltagarna kan vara regelbundet fysiskt aktiva, men ändå flitiga 

internetanvändare. Variablerna är i så fall oberoende av varandra. 

Att det inte uppvisades något samband kopplat till den dagliga uppkopplingen varken i tabell 

12 eller 13 är det resultat som var mest väntat utifrån den ovan nämnda statistiken. Som 

Findahl (2013) beskriver så är 93 procent av personer mellan 16-24 år uppkopplade dagligen 

och i tabell 7 så går det att se att undersökningsdeltagarnas uppkopplingsvanor liknade dessa 

siffror.  

 

7. Diskussion 

7.1. Resultatsummering 

Utifrån den här studiens frågeställningar så var en del av huvudresultatet att det totalt sett 

fanns relativt små skillnader mellan män och kvinnor, men att en del tydliga skillnader 

uppvisades för enstaka variabler. Den variabel som uppvisade störst skillnad mellan könen var 

variabeln aktivitetsnivå på fritiden, där hade kvinnor rapporterat en stillasittande fritid i 

mycket större utsträckning. Även variabeln skärmtid på vardagar uppvisade ganska stora 

skillnader mellan män och kvinnor. Angående vad respondenternas ansåg om betydelsen av 

fysisk aktivitet, skärmtillgänglighet och uppkoppling så var det ett relativt enhälligt resultat 

för samtliga variabler. För alla tre variabler gällde att majoriteten ansåg att det var Mycket 

viktigt eller Ganska viktigt, men hänsyn bör tas till det diskutabla mittsvarsalternativet. När 

det gällde sambandsanalysen så fanns det få signifikanta samband mellan fysisk aktivitet, 

skärmtid och internetanvändning, totalt tre signifikanta samband sågs i studien. Det första var 

ett svagt positivt samband mellan uppskattade antal tillfällen som ägnades åt måttlig fysisk 

aktivitet och skärmtid på helger. Det andra var ett något starkare positivt samband mellan den 

rapporterade aktivitetsnivån på fritiden och skärmtid på vardagar. Slutligen återfanns ett 

negativt samband mellan aktivitetsnivå på fritiden och internettid på helger. 

7.2. Studiens tillförlitlighet 

Som nämndes i studiens metodavsnitt så fanns det en problematik kring generaliserbarheten 

av de resultat som erhållits i undersökningen. Detta uppstod pga. att ett bekvämlighetsurval 

inte är slumpmässigt, vilket innebar att den urvalsgrupp som undersökningen omfattade inte 

var representativ för den population som studien ämnade uttala sig om - dvs. gymnasieelever 

(Ejlertsson, 2005, s. 19). För den här studien har det inneburit att alla resultat och analysen av 

dem endast säger något om den grupp gymnasieelever som deltog i undersökningen. 
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Resultaten har dock kunnat jämföras med resultat från forskning som uppvisar 

generaliserbarhet och på så sätt se om den här studiens resultat liknar de som finns i den typen 

av forskning.  

Något som inte har diskuterats specifikt ovan är hela studiens reliabilitet och validitet, utan 

den diskussionen har varit inriktad på enskilda delar såsom vissa enkätfrågors 

reliabilitet/validitet. När det gäller reliabiliteten, som förenklat innebär en studies 

upprepbarhet - dvs. att samma undersökning ger samma resultat upprepade gånger (Hassmén 

& Hassmén, 2008, s. 122), så har det funnits begränsad möjlighet att testa den enkät som 

användes i undersökningen. Som nämnts ovan så genomfördes en kort provundersökning, 

men det gav som mest ett besked rörande enkätens läsbarhet. Provundersökningen sa inget om 

upprepbarheten, utan en större provundersökning hade behövts för att erhålla någon slags 

information om hela enkätens reliabilitet. Hassmén & Hassmén (2008, s. 124) nämner ett 

antal metoder som kan användas för att ta reda på reliabiliteten, t.ex. “test-retest reliabilitet”, 

“parallelltestmetoden” och “halveringsmetoden”. Gemensamt för alla dessa är att de är för 

omfattande/tidskrävande för den här typen av studie. Detta innebär att vi som mest är 

medvetna om enskilda enkätfrågors reliabilitet, genom att se till så att frågornas reliabilitet 

blivit undersökt i de studier frågorna är hämtade ifrån.  

Med validitet menas i allmänhet studiens giltighet, dvs. i vilken utsträckning en undersökning 

verkligen mäter de fenomen/variabler som är av intresse för studien att studera och dra 

slutsatser ifrån (a.a., s. 136). Validiteten för enkäten är likt reliabiliteten svår att uttala sig om 

utöver de frågor som hämtats från befintliga studier och blivit validitetstestade av en 

utomstående part. Genom att använda validitetstestade enkätfrågor från befintliga studier så 

kan åtminstone innehållsvaliditeten bedömas, dvs. om frågorna är logiska och rimliga utifrån 

det som ska mätas/uppskattas (a.a., s. 145). Det som också kan diskuteras för den här studien 

är den externa validiteten, som är kopplat till undersökningens generaliserbarhet. Detta är 

direkt kopplat till studiens urval, då ett välrepresentativt urval ger en hög extern validitet (a.a., 

s. 143). Som konstaterats tidigare så saknar den här studiens urval representativitet pga. den 

urvalsmetod som tillämpades, därmed är det sannolikt att den externa validiteten är låg. Detta 

ger ytterligare indikation på att studiens resultat saknar generaliserbarhet och det innebär att 

studien bara kan uttala sig om den specifika grupp som undersökts, i den specifika miljö de 

har undersökts i (a.a.). 

Sammantaget är studiens tillförlitlighet diskutabel och det är svårt att göra en bedömning hur 

detta har påverkat de erhållna resultaten. Det som kan konstateras är att bortfallet var 

minimalt och att många av enkätfrågorna var hämtade från valideringsstudier, vilket 

förhoppningsvis gör att studiens resultat är tillförlitligt nog för studiens syfte.  

7.3. Resultatdiskussion 

I följande avsnitt återfinns en diskussion kring studiens resultat och analys utifrån studiens 

frågeställningar, där vi tar upp olika intressanta punkter angående fysisk aktivitet, 

internetanvändande, skärmtid och attityder gentemot dessa livsstilsvanor. 
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7.3.1 Samband mellan variabler 

Om man inledningsvis tittar på vad som framkom gällande sambandet mellan skärmtid och 

mängd fysisk aktivitet så var det ett ganska otydligt samband som uppvisades mellan dessa 

variabler. Det enda signifikanta sambandet, som i det här fallet var positivt, återfanns mellan 

skärmtid på helger och det självskattade antalet tillfällen måttlig motion. Det här sambandet 

var dessutom svagt och om man tittar på de samband som inte var signifikanta, som kan ses i 

tabell 11, så var även de väldigt svaga. Ett visst samband verkar alltså finnas mellan skärmtid 

och mängd fysisk aktivitet för urvalsgruppen, men det är inte så tydligt. Något förvånande var 

att det var ett positivt samband, dvs. att högre skärmtid leder till större mängd fysisk aktivitet. 

Detta stämmer inte med det som bland annat Sisson et al (2010), Lakerveld (2011) och FHI 

(2012) skriver om stillasittande/skärmtid och fysisk aktivitet. Utifrån dessa studier hade ett 

negativt samband varit mer troligt. Att beakta är urvalsproblematikens stora betydelse, vilket 

är en röd tråd i den här studien, eftersom studiens urvalsmetod markant påverkar 

generaliserbarheten. Då slutsatser bara kan dras om den grupp som deltog i undersökningen är 

det intressant att fundera kring de faktiska förutsättningar inom den specifika gruppen som 

orsakade den här typen av samband och om ett annat samband hade uppvisats om urvalet hade 

varit representativt för gymnasieelever. Då det handlar om en association mellan det 

uppskattade antalet tillfällen måttlig fysisk aktivitet och skärmtid så kan man undersöka vilka 

aktiviteter som anses motsvara måttlig intensitet. Den typen av aktivitet kan kanske 

genomföras helt utan påverkan på potentiell skärmtid. Måttlig fysisk aktivitet kan innebära 

t.ex. rask promenad (FHI, 2008), med andra ord skulle det eventuellt vara möjligt att utföra 

den typen av fysisk aktivitet och en skärmaktivitet samtidigt - genom att inkludera de mobila 

skärmarna. De mobila skärmarna är ju som nämnts tidigare väldigt vanliga bland personer i 

undersökningsdeltagarnas ålder (jfr Findahl, 2013). Att den typen av kombination har 

förekommit i rapporteringen för skärmtid i den här undersökningen är kanske osannolikt, men 

möjligheten finns. Det är också intressant att notera urvalets fördelning, som kan ses i tabell 1 

så återfanns ju inga respondenter i årskurs tre på gymnasiet. Att alla respondenter har 

obligatorisk undervisning i idrott och hälsa kan ju påverka mängden fysisk aktivitet som 

rapporteras. För det här sambandet blir det relevant om respondenterna har rapporterat de 

undervisningstimmarna som måttlig fysisk aktivitet, eftersom undervisningen sker på 

vardagar och sambandet uppvisades mellan skärmtid på helger. Den typen av fysisk aktivitet 

skulle då kunna utföras utan inverkan på den skärmtid som sker på helger. 

Går man vidare och ser vad utfallet var när det gäller samband mellan mängd fysisk aktivitet 

och internettid så återfanns inget signifikant samband. De samband som kan ses i tabell 13 är 

dessutom väldigt svaga utöver att de inte är signifikanta. Detta överensstämmer trots allt med 

det vi vet om internetanvändande bland unga människor (jfr Findahl, 2013) och som även 

nämndes ovan verkar det vara så att det går att vara regelbundet fysiskt aktiv och samtidigt 

använda internet regelbundet. Till synes så är variabeln internettid, oavsett om det är på 

vardagar eller helger, oberoende av variablerna för fysisk aktivitet. Man kan således vara 

väldigt fysiskt aktiv och ändå ha hög internettid, eller vara väldigt inaktiv och ha en låg 

internettid. En tanke är att det moderna samhället bjuder in varje individ till att vara 

uppkopplad mot internet, inte minst när det gäller i skola/arbete. I dagens skolor sker en stor 
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informationsutbytet och arbetet över internet, vilket mer eller mindre förutsätter att eleverna 

är uppkopplade. Detta märks i den statistik Findahl (2013) tar upp, med en markant ökande 

internettid i skolan och ungdomar som anser att internetuppkoppling är viktigare för 

skolarbetet. Det orsakar i sådant fall en viss internettid som inte kopplat till någon form av 

fysisk aktivitet, eftersom alla (de flesta) går i skolan. Det som nämndes ovan om att skärmtid 

kan kombineras med fysisk aktivitet är aktuellt även för uppkoppling kombinerat med fysisk 

aktivitet, förmodligen mer logiskt än förstnämnda kombination. Att 94 procent av alla 

personer mellan 16-19 år har en smartmobil är ett faktum (Findahl, 2013) och om man beaktar 

egenskaperna hos dessa mobila datorer så går det att se hur de enkelt kan användas i 

kombination med fysisk aktivitet. De är bärbara, kan hantera funktioner som i vardagen kan 

förknippas med fysisk aktivitet, t.ex. musik, och är ofta uppkopplade mot internet (Findahl, 

2013; Nationalencyklopedin, 2014b). Men som det ej existerande sambandet visar är det 

samtidigt så att den typen av association inte finns mellan internettid och fysisk aktivitet. I 

slutändan kan det kanske anses vara positivt att inga samband uppvisades, då det kan tolkas 

som att studiens urvalsgrupp är fysiskt aktiva oavsett hur mycket/litet de är uppkopplade. Som 

presenterades i tabell 2 så låg ju genomsnittsvärdena på en nivå som motsvarade 

rekommendationen gällande hälsofrämjande fysisk aktivitet, åtminstone den vedertagna 

rekommendationen för personer 18 år och uppåt. Återvänder man till urvalsproblematiken så 

går det däremot att fundera över urvalets representativitet i förhållande till den jämförelse som 

har gjorts med statistik för t.ex. fysisk aktivitet och internetvanor. 

Att det uppvisades ett signifikant positivt samband mellan respondenternas rapporterade 

aktivitetsnivå på fritiden och skärmtid på vardagar var förhållandevis oväntat. Det skulle 

innebära att hög aktivitetsnivå på fritiden är associerat med hög skärmtid. Detta verkar vid en 

första anblick inte speciellt logiskt, eftersom det finns begränsat med tid att kombinera dessa 

två livsstilsvanor efter skoltid. Som nämndes ovan är det dock möjligt att viss skärmtid erhålls 

under skoltid. Om det då förekommer skärmtid i skolan, t.ex. genom arbete med skoldatorer, 

så skulle det innebära att en person kan ha en väldigt aktiv fritid, men ändå rapportera en hög 

skärmtid. En praktisk kombination mellan fysisk aktivitet och skärmtid, genom mobila 

skärmar, är som tidigare nämnts också ett alternativ, men får ändå anses vara ett extremfall. 

Jämfört med den forskning som studerades i samband med den här studien är sambandet dock 

avvikande. Som nämndes ovan är det enligt t.ex. Sisson et al (2010), Lakerveld (2011) och 

FHI (2012) i regel så att stillasittande aktiviteter såsom skärmtid är associerade med mindre 

fysisk aktivitet. Även Vendelanotte et al (2009) tar upp att stillasittande i olika former ledde 

till en försämring av den fysiska aktiviteten. Återigen är det av intresse att ta upp studiens låga 

generaliserbarhet. Det handlar för studien om att uttala sig om en specifik grupp i en specifik 

miljö, vilket kan innebära att egenskaper hos urvalet som vi inte är medvetna om påverkar 

resultatet avsevärt. Det hade varit värdefullt att veta vilken typ av skärmtid som rapporteras 

och om den sker på skoltid/fritid, samt ytterligare detaljer om den fysiska aktivitet som sker 

på fritiden. 

Det uppvisades ett signifikant negativt samband mellan internettid på helger och den 

uppskattade aktivitetsnivån på fritiden. Att tiden som spenderas uppkopplad minskar med 

större mängd aktivitet på fritiden kan anses vara självklar, då det vid ett flertalet olika 

aktiviteter inte går att vara uppkopplad samtidigt. Det kan exempelvis handla om organiserad 
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träning i form av bollsporter eller liknande, där det kan vara mycket problematiskt att vara 

uppkopplad. Det som kan sägas är att sambandet kan ha en koppling till det Findahl (2013) 

presenterar angående 16-19 åringars internetvanor. Även om Findahl (2013) inte tar upp 

internet i samband med fysisk aktivitet så beskriver han att internettiden i skolan för 

ungdomar i den åldern ökar kraftigare än internettiden i hemmet och att de anser att internet 

generellt är viktigare för studier än för privatliv. Relaterat till det negativa sambandet mellan 

aktivitetsnivå på fritiden och internettid på helger skulle det kunna innebära att helgerna oftare 

utnyttjas för olika typer av fysiska fritidsaktiviteter. Att ta hänsyn till är att detta blir relevant 

enbart genom att koppla internettiden på helger, variabeln i föreliggande studie, till Findahls 

variabel internettid i hemmet. Med andra ord att göra antagandet att mycket av den 

rapporterade internettiden i hemmet sker på helgerna, eftersom mer tid spenderas i hemmet 

då.  

7.3.2 Betydelsen av fysisk aktivitet, skärmtillgänglighet och uppkoppling 

Det var ett ganska väntat resultat som uppvisades när det gällde hur betydelsefullt 

respondenterna ansåg att uppsatsens tre huvuddelar var, dvs. hur viktigt de ansåg det var med 

fysiskt aktivitet, skärmtillgänglighet och uppkopplingsmöjlighet. Till synes så var det en stor 

majoritet som ansåg att dessa tre delar av vardagen var viktiga, dock så har problematiken 

med frågekonstruktionen skapat ett resultat som inte är helt tillförlitligt. Det gäller framförallt 

för variablerna skärmtid och uppkoppling, där resultatet uppvisade en stor andel som hade 

angivit det ”neutrala” mittalternativet. Att notera är också att resultatet för fysisk aktivitet kan 

ha påverkats av hur respondenter besvarar enkäter och hänsyn bör tas till det Hassmén och 

Hassmén (2008) sa angående exempelvis social önskvärdhet. Överlag var resultatet för alla tre 

variabler i linje med det som diskuterats ovan. Att skärmtillgänglighet ansågs viktigt kan ju 

t.ex. ha att göra med det stora innehavet av smarta mobiler bland unga människor (Findahl, 

2013) och i så fall vara kopplad till dessa mobilers roll i unga människors livsstil. På samma 

sätt kan man koppla betydelsen av att kunna vara uppkopplad, eftersom mobilt internet är den 

form av uppkoppling som ökar kraftigast idag (a.a.). Att respondenterna också ansåg att fysisk 

aktivitet är viktigt är ur ett lärarperspektiv ett glädjande resultat, eftersom kopplingen mellan 

hälsa och fysisk aktivitet finns med i kursplanen för ämnet idrott och hälsa (LGY11). Det är 

dessutom inte omöjligt att göra en koppling mellan fysisk aktivitet och olika 

eftersträvansvärda mål, kanske fanns det i urvalsgruppen många som ansåg att det är viktigt 

att vara vältränad. Med andra ord inte enbart pga. att det är hälsosamt att vara fysiskt aktiv, 

utan av andra skäl. Frågan som ställdes till undersökningsdeltagarna specificerade inte vilken 

typ av fysisk aktivitet det rörde sig om. Samma sak gäller också gäller för frågorna som 

undersökte betydelsen av skärmtillgänglighet och uppkoppling, det efterfrågades inte vilken 

typ av de båda aktiviteterna det handlade om. 

7.3.3 Jämförelse mellan män och kvinnor 

Utifrån det resultat som presenteras går det att se vissa skillnader när man tittar på jämförelsen 

mellan könens fysiska aktivitet och skärmtid. En studie (Rasmussen et al, 2004) visar till 

exempel att pojkarna är mer aktiva under idrottslektionerna än flickorna. Men i vår studie 
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återspeglas kvinnorna som mer fysiskt aktiva när det gäller måttlig aktivitet jämfört med 

männen. En anledning till detta kan vara då män är aktivare (a.a.) under idrottslektionen och, 

till skillnad från de kvinnliga respondenterna, därmed oftare rapporterar det som en 

ansträngande aktivitet snarare än måttligt ansträngande. Det finns dock inga direkta bevis på 

att så är fallet, men utifrån tidigare forskning och denna studie finns det en antydan till att 

män i större utsträckning anser idrotten som mer fysiskt ansträngande jämfört med kvinnor. 

Skärmtiden däremot är inte lika hög under vardagarna jämfört med helgen, och det går att se 

männens dominans vad gäller antalet timmar jämfört med kvinnorna. Enligt Luthala (2011) 

spelar många män dator och TV-spel, medan kvinnor använder mobiltelefon i större 

utsträckning. Om frågan hade återspeglat en specifik skärm skulle resultatet kunnat se 

annorlunda ut könen emellan. Oavsett hur stora skillnader det finns mellan könen kan man 

ändå konstatera att både män och kvinnor rapporterar en hög skärmtid. Man bör därför ha i 

åtanke de hälsonegativa effekterna som kan komma av en för stor mängd stillasittande tid. 

Bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och för tidig död (I-Min Lee et al, 

2012; FHI, 2012). En användbar följdfråga för att ta reda på fler skillnader mellan könen hade 

varit en fråga som undersöker vilka konkreta aktiviteter som innebar skärmtid.  

Värt att notera att så stor andel kvinnor angav en stillasittande fritid, som ses i tabell 3, 

speciellt med tanke på de hälsonegativa effekter stillasittande har. Ser man bara till det 

uppvisade resultatet i vår studie skulle man kunna utläsa att män sportar mer eller utför annan 

fysisk aktivitet på fritiden i större utsträckning än kvinnorna. Vad det kan bero på är oklart då 

det inte finns någon tidigare forskning som undersökte skillnader mellan män och kvinnors 

fritidsaktivitet. För att få ut mer information kring skillnaderna hade man kunnat ställa frågor 

som undersöker respondenternas typ av fritidsaktivitet, exempelvis vilka som håller på med 

organiserad träningsverksamhet. Ovan nämndes möjligheten att lärare skapar olika 

förutsättningar för män och kvinnor under lektionerna i idrott och hälsa. Detta kan kanske visa 

sig i manliga respondenters uppskattade aktivitetsnivå, om de inkluderar lektionerna i idrott 

och hälsa som träning trots att det ej är fritid och därmed når en högre aktivitetsnivå. Som 

nämndes ovan så beskriver Rasmussen et al (2004) ju att pojkar, om med något lägre ålder än 

gymnasieelever, rör på sig hela tiden i större utsträckning än flickor under dessa lektioner. 

Även det Rassmussen et al (2004) nämner angående pojkars större mängd hård fysisk aktivitet 

kan anses speglas genom utfallet som visas i tabell 3. Samtidigt är resultatet för den här 

variabeln väldigt olikt det som visas i tabell 2, där män och kvinnor hade förhållandevis lika 

resultat för de olika variablerna. En överrapportering bland män eller underrapportering bland 

kvinnor för någon variabel bör inte uteslutas med tanke på de skilda resultaten.  
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8. Konklusion 

Sammanfattningsvis kan man säga att studiens frågeställningar behandlades på ett adekvat sätt 

genom analys och diskussion av undersökningens resultat. Ett antal samband mellan olika 

variabler kunde påvisas i studien, och vissa skillnader mellan män och kvinnor observerades 

Detta var i linje med studiens avsikt, som var att undersöka gymnasieelevers livsstilsvanor 

utifrån ett hälsoperspektiv. Som vi tog upp redan i inledningen angående vår framtida 

profession anser vi att det är av ytterst vikt att visa för eleverna hur en stillasittande livsstil 

kan påverka personen i fråga inte bara fysiskt utan även psykiskt. Undersökningens resultat 

har delvis förstärkt våra egna uppfattningar om sambandet mellan fysisk aktivitet och 

skärmtid. Resultaten har mestadels överensstämt med den forskning som presenterats, men 

resultaten har stundtals visat raka motsatsen. Genom undersökningen har vi lärt oss mycket 

gällande samband för de undersökta livsstilsvanorna och vad dagens gymnasieelever har för 

attityder gentemot skärmtillgänglighet samt internetanvändandet. Den fortsatta forskningen 

inom området bör utgå ifrån det moderna samhällets förutsättningar, med stor 

skärmtillgänglighet, goda uppkopplingsmöjligheter och ökat stillasittande, och beakta hur 

synen på internetanvändande och skärmanvändande hos ungdomar ser ut. Ett exempel på hur 

samhället påverkar de livsstilsvanor som studien har undersökt är att det finns skolor som 

erbjuder surfplattor eller bärbara datorer till skolans elever, då uppgifterna oftast lämnas in via 

nätet. Detta skapar på så sätt utökade tillfällen för att nå för hög skärmtid/stillasittande. 
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Bilaga 1: 

 

Till dig som gymnasieelev! 

Att fysisk aktivitet och skärmtid är två livsstilsvanor som kan påverka människans hälsa är 

förmodligen allmänt känt i dagens samhälle. Men det behövs fortfarande mer forskning inom 

området. 

Vi är två studenter som läser till lärare i Idrott och Hälsa på Uppsala Universitet och som just 

nu utför en studie i två olika städer som är tänkt att undersöka gymnasieelevers olika 

livsstilsvanor kopplade till hälsa. Studien genomförs på gymnasieelever eftersom det är 

kopplat till vår framtida yrkesprofession som gymnasielärare. Du som gymnasieelev ombeds 

därför att svara på den här enkäten för att studien ska kunna genomföras. 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och sker fullständigt anonymt, men deltagandet 

har stor betydelse för undersökningens kvalitet. Informationen som enkäterna innehåller 

behandlas konfidentiellt och kommer endast att läsas av oss. Resultaten av alla enkäter 

kommer att presenteras statistiskt och inga resultat kommer att kunna spåras till enskilda 

individer. Resultaten från undersökningen kommer endast att användas till just denna studie. 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

 

 

 

 

Mathias Erkkilä 

Epost: Mathias.erkkila.6515@student.uu.se 

 

Robert Nilson 

Epost: Robert.Nilson4837@student.uu.se 

Handledare: Matts Dahlkwist 

Universitetsadjunkt vid Institutionenför 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Epost: Matts.Dahlkwist@edu.uu.se 
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ENKÄT 

Den här enkäten innehåller två olika delar, den ena delen har frågor som handlar om fysisk 

aktivitet och den andra delen har frågor om skärmtid och internetanvändning. När du svarar 

på enkäten, kryssa i det svarsalternativ som passar dig bäst på varje fråga. OBS! Endast ett 

svar på varje fråga. 

Kön  

Kvinna  □       

Man  □  
 

Vilken årskurs?  

Första året  □  

Andra året  □  
Tredje året  □  

 

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

Fysisk aktivitet 

Följande frågor gäller din fysiska aktivitet, dvs. hur mycket du rör på dig. Frågorna är till för 

alla, oavsett om du rör dig mycket eller lite. Tänk på all form av fysisk aktivitet som du utför. 

Det kan vara på skoltid, under din fritid, i hemmet och utomhus. Tänk även på hur du 

förflyttar dig från en plats till en annan, t.ex. från hemmet till skolan.  

Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning, det vill säga all 

aktivitet som får ditt hjärta att slå snabbare och som gör dig andfådd. Några exempel på fysisk 

aktivitet är att springa, gå snabba promenader, åka skridskor eller rullskridskor, simma, spela 

fotboll, cykla eller dansa. 

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

 

Fråga 1. 

Hur många gånger har du de senaste 7 dagarna utfört mycket ansträngande fysisk 

aktivitet som du upplevde som mycket arbetsam och fick dig att svettas och/eller andas 

mycket kraftigare än normalt?  

Exempel på sådana aktiviteter är löpning, skidåkning, fotboll, innebandy och andra 

bollsporter, motionsgymnastik och cykling i högre tempo. 

Svara endast för de aktiviteter som pågick minst 10 minuter i sträck.  

 

Ingen gång → Gå till fråga 3  

 

_______gånger under de senaste 7 dagarna  
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Fråga 2 

Hur mycket tid spenderade du ungefär i genomsnitt per tillfälle på mycket 

ansträngande fysisk aktivitet?  

 

_______timmar  _______ minuter 

□ Vet inte / osäker  

 

Fråga 3. 

Hur många gånger har du de senaste 7 dagarna utfört måttligt ansträngande fysisk 

aktivitet som du upplevde som måttligt arbetsam och fick dig att bli varm och/eller 

andas något kraftigare än normalt?  

Exempel på sådana aktiviteter är trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, promenad i rask 

takt, cykling, simning, joggning eller andra motionsaktiviteter i måttligt tempo. Svara endast 

för de aktiviteter som pågick minst 10 minuter i sträck.  

Ingen gång → Gå till fråga 5 

 

_______ gånger under den senaste 7 dagarna  

 

Fråga 4. 

Hur mycket tid spenderade du ungefär i genomsnitt per tillfälle på måttligt 

ansträngande fysisk aktivitet?  

 

_______ timmar _______ minuter  

□  Vet inte / osäker  

 

Fråga 5. 

Hur många gånger har du de senaste 7 dagarna promenerat eller gjort annan lätt fysisk 

aktivitet i en takt som inte fick dig att svettas eller bli varm eller andas kraftigare än 

normalt? 

Exempel på sådana aktiviteter är promenad eller cykling som en del av vardagen. Svara 

endast när du utförde aktiviteten minst 10 min i sträck. 

 

Ingen gång → Gå till fråga 7 

 

_______ gånger under den senaste 7 dagarna  

 

Fråga 6. 

Hur mycket tid spenderade du ungefär i genomsnitt per tillfälle på att promenera eller 

göra annan lätt fysisk aktivitet? 
 

_______ timmar _______ minuter  

□ Vet inte / osäker  
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Fråga 7. 

Hur mycket har du uppskattningsvis rört dig och ansträngt dig kroppsligt på fritiden 

under det senaste 12 månaderna? 

Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt.  

Obs! Kryssa endast i ett alternativ!  

□ Stillasittande fritid      

Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 

promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan.  

 

□ Måttlig motion på fritiden    

Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att 

svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling till och från skolan, övriga promenader, 

hushållsarbete, eller annan fritidsaktivitet. 

 

 

□ Måttlig, regelbunden motion på fritiden   

Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, 

simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas.  

 

□ Regelbunden motion och träning    

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande 

vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfälle varar minst 30 minuter per gång. 

 

Fråga 8. 

Är det viktigt att vara fysisk aktiv? 

Mycket viktigt   □ 

Ganska viktigt   □ 

Varken viktigt eller oviktigt  □ 

Mindre viktigt   □ 

Helt ovikigt    □ 
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Skärmtid och internetanvändning 

Följande frågor handlar dels om din skärmtid, dvs. hur mycket tid du använder någon typ av  

skärm, exempelvis TV, dator, smartphone eller surfplatta. Dessutom så avslutas enkäten med  

ett par frågor om internetanvändning. Att tänka på till alla frågor är att det gäller i alla miljöer,  

t.ex. på skoltid, under din fritid, i hemmet och utomhus.  

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

 

Fråga 1. 

Hur lång tid har du i genomsnitt per dag under de senaste 7 dagarna tillbringat framför 

en skärm? OBS! Försök uppskatta hur många timmar i genomsnitt. 
Med skärmtid menas all tid framför till exempel tv, dator, smartphone, surfplatta, mm.  

Exempelvis: Sitter med mobilen 1 timme i skolan och framför datorn 4 timmar på kvällen = 

kryssa i Ca 5 timmar per dag.   

Kryssa i ett alternativ för vardagar och ett alternativ för helger, det som stämmer in bäst.  

 

På vardagar  

Inte alls    □ 

Ca en halv timme per dag   □ 

Ca 1 timme per dag   □ 

Ca 2 timmar per dag   □ 

Ca 3 timmar per dag   □ 

Ca 4 timmar per dag   □ 

Ca 5 timmar per dag   □ 

Ca 6 timmar per dag   □ 

Ca 7 timmar eller mer per dag  □ 

Vet inte / osäker    □ 

 
 

På helger 

Inte alls    □ 

Ca en halv timme per dag   □ 

Ca 1 timme per dag   □ 

Ca 2 timmar per dag   □ 

Ca 3 timmar per dag   □ 

Ca 4 timmar per dag   □ 

Ca 5 timmar per dag   □ 

Ca 6 timmar per dag   □ 

Ca 7 timmar eller mer per dag  □ 

Vet inte / osäker    □ 
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Fråga 2.  

Är det viktigt att ha tillgång till en TV, dator, smartphone och/eller surfplatta?  

Mycket viktigt   □ 

Ganska viktigt   □ 

Varken viktigt eller oviktigt  □ 

Mindre viktigt   □ 

Helt oviktigt    □ 

 

Fråga 3.  

Anser du att det finns hälsorisker med att spendera mycket tid framför en skärm?  

Instämmer helt   □ 

Instämmer delvis   □ 

Varken/ eller    □ 

Instämmer inte   □ 

Instämmer inte alls   □ 
 

Fråga 4. 

I dagens samhälle är det ganska lätt att ständigt vara uppkopplad. Är du dagligen 

uppkopplad mot internet via t.ex. dator, smartphone och/eller surfplatta?  

Ja, Alltid    □ 

Ja, oftast    □ 

Nej, oftast inte   □ 

Nej, aldrig    □ 
 

Fråga 5. 

Är det viktigt att vara uppkopplad? 

Mycket viktigt   □ 

Ganska viktigt   □ 

Varken viktigt eller oviktigt  □ 

Mindre viktigt   □ 

Helt oviktigt    □ 
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Fråga 6. 

Ungefär hur lång tid per dag är du i genomsnitt uppkopplad mot Internet?  

Exempelvis: Har mobilen uppkopplad 2 timmar i skolan och datorn uppkopplad 3 timmar på 

kvällen = kryssa i Ca 5 timmar per dag. 

Kryssa i ett alternativ för vardagar och ett alternativ för helger, det som stämmer in bäst.  

 

På vardagar  

Inte alls    □ 

Ca en halv timme per dag   □ 

Ca 1 timme per dag   □ 

Ca 2 timmar per dag   □ 

Ca 3 timmar per dag   □ 

Ca 4 timmar per dag   □ 

Ca 5 timmar per dag   □ 

Ca 6 timmar per dag   □ 

Ca 7 timmar eller mer per dag  □ 

Vet inte / osäker    □ 
 

 

På helger 

Inte alls    □ 

Ca en halv timme per dag   □ 

Ca 1 timme per dag   □ 

Ca 2 timmar per dag   □ 

Ca 3 timmar per dag   □ 

Ca 4 timmar per dag   □ 

Ca 5 timmar per dag   □ 

Ca 6 timmar per dag   □ 

Ca 7 timmar eller mer per dag  □ 

Vet inte / osäker    □ 

 

 

 


