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Förord 
 
Uppsatsförfattarna vill tacka samtliga respondenter för ett trevligt 
bemötande och för att ni har tagit er tid att svara på våra frågor.  
Vi vill även tacka handledare Bodil Landstad som har visat ett stort 
engagemang och intresse, många givande samtal har skett. Landstad har 
alltid funnits till hands för att vägleda samt givit oss goda råd och 
uppmuntran i uppsatsskrivandet.  
 
Till sist vill vi även tacka familj och alla vänner för deras stöd och 
uppmuntran. 
 
 
 
Sundsvall, maj 2006 
 
Maria Axlund & Lizette Nilsson 
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Abstrakt 
 
Denna studie handlar om ungdomars fysiska aktivitetsvanor. Ungdomars 
inaktivitet kan leda till ohälsa i vuxen ålder. Många vanor kommer att prägla 
ungdomarna i deras fortsatta liv upp i åren. 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka ungdomars fysiska 
aktivitetsvanor i tre skolklasser. Ett annat syfte var att i en av klasserna 
undersöka om föräldrars fysiska aktivitetsvanor påverkar ungdomars fysiska 
aktivitetsvanor.  
För att ta reda på detta användes en kvantitativ metod. Resultatet visade att 
de flesta ungdomarna i urvalsgruppen hade hög fysisk aktivitetsnivå. Där 
framkom även att föreningsanslutna ungdomar var i större utsträckning 
fysiskt aktiva och att killar var mer fysiskt aktiva än tjejer. Studien visade att 
föräldrars fysiska aktivitetsnivå inte har någon påverkan på ungdomars 
fysiska aktivitetsnivå men att engagemang och uppmuntran hade betydelse 
för i vilken utsträckning ungdomen var fysiskt aktiv. 
 

 

 

 

Sökord: ungdomar, aktivitet, idrott, hälsa, fysisk aktivitet, föräldrars 

påverkan, child, adolescent och physical activity. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Vårt intresse kring ungdomars fysiska aktivitetsvanor började redan vårterminen 2004 

då vi skrev vår B-uppsats. Uppsatsen var en pilotstudie där en enkät om ungdomars 

fysiska aktivitetsvanor testades. 

 

Flera vanliga folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, benskörhet, 

högt blodtryck med flera, är relaterade till fysisk inaktivitet. Ungdomars fysiska 

aktivitet i form av motion har även de senaste åren fått ett ökat intresse. Många 

rapporterar om att en större andel barn och ungdomar idag har övervikt och fetma än 

tidigare. Orsakerna till denna förändring kan vara många (Socialstyrelsen, 2005).  

Sjöström et al. (2000) skriver att fysisk aktivitet bidrar till den kroppsliga utvecklingen 

under barn- och ungdomsåren. Etableringen av en aktiv livsstil i vuxen ålder underlättas 

med hjälp av fysisk aktivitet samt gynnar även den sociala och kognitiva utvecklingen. 

 

Vi upplever att i dag tar fysisk aktivitet och hälsotips en stor del av massmedias 

utrymme. Ofta skrivs det att inaktivitet är en hälsorisk, att stillasittandet i skolan samt 

på arbetsplatser ökar och att datorns betydelse i samhället har ökat stillasittandet hos 

människan.  

Vi vill i denna studie huvudsakligen undersöka ungdomars fysiska aktivitetsvanor och 

även undersöka om föräldrars fysiska aktivitetsvanor påverkar ungdomars fysiska 

aktivitetsvanor. 

1.1.1 Definitioner 

Fysisk aktivitet = ”Fysisk aktivitet definieras här som all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning, och denna definition omfattar all typ av muskelaktivitet, t.ex. 

städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet samt olika hobbyverksamheter 

som golf, svampplockning, motion och träning” (Socialstyrelsen, 2005, s. 324). 

 

Motion = ”Motion innebär en medveten fysisk aktivitet med viss avsikt – t.ex. att ge ett 

ökat välbefinnande, en framtida bättre hälsa eller helt enkelt för att det är skönt och 

roligt att röra på sig” (Ibid. s. 324). 
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Träning = ”Träning innebär däremot en klar målsättning att öka prestationsförmågan 

i olika typer av fysiska aktiviteter, företrädesvis inom idrotten” (Ibid. s. 324). 

1.2 Litteratursammanställning 

1.2.1 Hälsa 

WHO, Världshälsoorganisationen, definierar hälsa som:”Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity” (http://www.who.int/about/definition/en/). 

 

Samtidigt som det främsta folkhälsoproblemet hjärt- och kärlsjukdomar minskar har 

övervikt och fetma fördubblats. Hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor är 

år 2005 överviktiga eller har fetma. Sen år 1980 har mäns fetma ökat med 30 %, 

kvinnornas med 20 %. Ökningen sker för män i alla åldrar medan kvinnorna ökar i 

åldrarna upp till 65 år där den största ökningen sker bland unga kvinnor, 16-34 år. I 

denna grupp har andelen sexdubblats sedan år 1980 (Socialstyrelsen, 2005). 

Fetma är en stor riskfaktor för allmänt dåligt hälsotillstånd, nedsatt livskvalitet och 

ökad dödlighet. Övervikt som mestadels koncentreras runt midjan är en riskfaktor för 

högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, slaganfall och typ 2-diabetes. 

Tre miljarder kronor, vilket motsvarar två procent av den totala sjukvårdskostnaden för 

Sverige, beräknar SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att fetma och 

dess följdsjukdomar kostar (Ibid.). 

 

Behovet av förändrad kost- och motionsvanor är större än någonsin, inte bara i Sverige 

utan i hela västvärlden, Östeuropa och även i utvecklingsländerna. År 2020 kommer de 

livsstilsrelaterade medicinska problemen såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och 

cancer att drastiskt öka samt minska vår totala livslängd i världen (Axlund & Nilsson, 

2004). 

 

WHO:s definition inkluderar även psykiskt och socialt välmående. Enligt denna 

definition tas samtliga tre aspekter med för att definiera hälsa (Medin & Alexandersson, 

2000).  
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Upplevelsen av en persons mentala tillstånd är till stor del grundat på 

levnadsförhållanden eller är ett resultat av hur man väljer att leva sitt liv 

(Socialstyrelsen, 2005). 
Mellan 20 och 40 procent av befolkningen uppskattas i dag lida av 
psykisk ohälsa – allt från allvarligare sjukdomstillstånd, som t.ex. 
psykoser, till lättare psykiska problem, som t.ex. oro, ångest och 
sömnproblem. Av dessa beräknas 10–15 procent ha allvarliga besvär 
som kan behöva psykiatrisk behandling (Socialstyrelsen, 2005, s. 130). 

 
Även socialt välmående hör samman med individens livsvillkor som till en viss del 

skapas av individen själv så som exempelvis levnadsvanor, position i samhället, 

civiltillstånd och utbildning. Ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan både 

samhället och individen (Socialstyrelsen, 2005). 

Vidare skriver Socialstyrelsen skriver att ungdomar i Sverige har god hälsa 

internationellt sätt. Överlag har dock vikten bland barn i västvärlden ökat de senaste 

decennierna. Genom studier på skolbarn i Umeå och Västsverige har det visat sig att 

överviktiga barn har fördubblats sedan mitten på 1980-talet (Ibid.).  

1.2.2 Fysisk aktivitet 

Människor är egentligen inte skapta för det liv vi lever idag. Vår kropp är skapad för att 

röra på sig. Fysisk aktivitet har under miljontals år varit en förutsättning för människans 

överlevnad. Kroppen har därför utvecklats till att bäst fungera i rörelse (Socialstyrelsen, 

2005). Utvecklingen till dagens moderna samhälle har medfört att det knappt ställs 

några fysiska krav för stor del av befolkningen. Idag krävs det inte längre att människor 

är så fysiskt aktiv för att överleva, bekvämligheter ökar markant och därmed används 

inte kroppen i samma utsträckning som förr (Rydqvist & Winroth, 2003). 

Många arbetsplatser har anpassat arbetet för att minska till exempel förslitningsskador, 

genom detta så minskar även den fysiska aktiviteten. På fritiden är det dessutom inte 

ovanligt att människor blir stillasittande. Man kan med andra ord säga att 

samhällsstrukturen är en bidragande orsak till att fler och fler är fysiskt inaktiva 

(Faskunger, 2001). 

 

Det stora intresset för motionsutövande har de senaste åren ökat kraftigt. Hälsofrågor 

relaterad till levnadsvanor, såsom kost-, motions- och rökvanor har alltmer 

uppmärksammats. Fysisk aktivitet är viktigt ur ett hälsoperspektiv då det visat sig ha 

stor betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan (Axlund & Nilsson, 2004).  
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Regelbunden fysisk aktivitet i lagom mängd är ett av de lättaste sätten att förbättra och 

bibehålla hälsan. ”The minimum amount of physical activity required for the prevention 

of disease is about 30 minutes of moderate activity, every day… Remember that half an 

hour is only the minimum recommendation” 

(http://www.emro.who.int/whd2002/QandA.htm). 
 

Det är emellertid svårt att med säkerhet fastställa kriterier för vad som 
är tillräcklig motion ur hälsosynpunkt. Anledningen är att man inte, av 
både praktiska och etiska skäl, kan utsätta barn (och naturligtvis heller 
inte vuxna) för årslånga experiment där grupper av individer ”tvingas 
till” att vara fysiskt aktiva i olika grad för att sedan kunna jämföras 
med avseende på hälsotillståndet. Istället är man hänvisad till att alltid 
”titta i backspegeln” d v s undersöka vad de personer man har framför 
sig har haft för tidigare erfarenheter. Felkällorna kan därför bli många 
(Engström, 2004a, s. 10). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet leder till ett förbättrat välbefinnande som ökar 

möjligheterna för att behålla funktionsförmågan högre upp i åldern (Socialstyrelsen, 

2005). 

Folkhälsoinstitutet skriver att fysisk aktivitet förebygger sjukdomar och har även en 

säkerställd effekt när det gäller att minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom, högt 

blodtryck, typ 2-diabetes, förebyggande effekt på fetma tillsammans med rätt 

sammansatt kost, lindrande verkan när det gäller ledsmärtor och andra besvär från 

rörelseorganen och säkerställd effekt att lindra ångest, oro, sömnsvårigheter och lättare 

depressioner och en möjlig förebyggande effekt också vid svårare depressioner 

(http://www.fhi.se/templates/Page 194.aspx). 

 

Fysisk inaktivitet beräknas stå för 12 % av alla dödsfall i OECD-länderna1. I Sverige 

uppskattas den fysiska inaktiviteten till 6 % av männens och 3 % av kvinnornas 

sjukdomsbörda (Socialstyrelsen, 2005). 

Rydqvist och Winroth (2003) skriver att 75 % av befolkningen inte är tillräckligt 

aktiva, varav 25 % av dessa är helt inaktiva. Samtidigt skriver Socialstyrelsen (2005) att 

motionsvanorna i Sverige har förbättrats sedan 1980-talet då 47 % av männen och 43 % 

av kvinnorna i åldrarna 16-74 år uppgav att de regelbundet motionerade. 2002/03 

uppges en ökning av regelbundet motionerande till 58 % av männen och 60 % av 

kvinnorna. Vidare uppges att 12 % av männen och 8 % av kvinnorna i åldern 16-44 år 

inte motionerar alls och 27 % av båda könen i samma ålder motionera sporadiskt. 

 
1 I OECD-länderna ingår 29 länder över hela världen. Mer information finns på: http://sv.wikipedia.org/wiki/OECD 
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Motionsvanorna har ökat sedan 1980-talet skriver Socialstyrelsen (2005) samtidigt som 

Rydqvist och Winroth (2003) skriver att 75 % av befolkningen inte är tillräckligt 

aktiva. 

Dessa procentsatser gällande motionsvanor och fysisk inaktivitet kan bero som tidigare 

nämnts på svårigheter att fastställa vad tillräcklig fysisk aktivitet är och hur man 

definierar begreppet fysisk aktivitet. En person kan vara fysiskt aktiv men inte i 

tillräcklig utsträckning för att behålla/uppnå hälsa. Anmärkningsvärt är dock att 

kvinnors motionsvanor har ökat i störst utsträckning jämfört med männens i samma 

ålder.  

1.2.3 Ungdomars fysiska aktivitet 

Motorisk aktivitet, kroppsrörelser är en del i barnets utveckling och kan ses som en 

naturlig drift. Förändringar i samhället har ändrat möjligheterna att tillgodose barns 

aktivitetsbehov. Barnens rörelsefrihet har på en del ställen minskat idag jämfört med för 

några år sedan. Detta beror på nybyggnationer av bostäder, gator och bilparkeringar. 

Ytorna har påtagligt minskat på de områden som lämpar sig för lek och spel (Axlund & 

Nilsson, 2004). 

 

Precis som när det gäller många andra levnadsvanor och hälsorelaterade faktorer så är 

inte konsekvenserna lika väl dokumenterade när det gäller barn och ungdomar. Det har 

dock konstaterats att fysisk aktivitet påverkar flera kroppsliga funktioner positivt och 

att livskvaliteten ökar (Axlund & Nilsson, 2004). Skador i leder och muskler drabbar 

ungdomar i mindre utsträckning om de tränar regelbundet ” Tidiga positiva upplevelser 

av motion och idrott har stor betydelse för individens benägenhet att vara fysiskt aktiv 

senare i livet. Därför påverkar barns och ungdomars motionsvanor inte bara deras 

hälsotillstånd just nu utan även deras framtida hälsa” (Riksidrottsförbundet, 2001, s. 

4).  

 

Fysisk aktivitet i form av organiserad träning tycks ha ökat bland ungdomar under 

perioden 1985-2001. Under samma period bland ungdomar som inte tränar har en 

ökning av försämrad kondition och muskelstyrka visat sig. En förklaring till att 

vardagsmotionen har minskat under denna period kan vara att den organiserade 

träningen blivit viktigare för ungdomars fysiska aktivitet (Socialstyrelsen, 2005). 

Riksidrottsförbundet (2001) skriver att unga får allt sämre kondition och att antalet 
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ungdomar som inte regelbundet utövar fysiskt aktivitet i någon form har de senaste åren 

ökat med 10-20 %. Andelen barn och ungdomar som ägnar sig åt idrott utanför 

föreningar har sjunkit drastiskt. Den andel av ungdomar som inte alls ägnar sig åt idrott 

och träning under sin fritid har ökat markant. 

I en undersökning om skolbarns fysiska aktivitet framgick det att omkring endast en 

tredjedel av 11-15 åringar i Sverige är tillräckligt fysiskt aktiva. Undersökningen visade 

även att den fysiska aktiviteten minskar med ökad ålder (Socialstyrelsen, 2005). Vidare 

skriver Socialstyrelsen (2005) att man kan se en trend att fysiska aktiviteten ökar bland 

vuxna. Troligtvis beror det på en ökad kunskap om fysiska aktivitetens betydelse för 

hälsan. Oroande är däremot en mer stillasittande fritid bland barn och unga. 

I en studie genomförd av Bergendahl (2001) på två årskurs 9 år 2000 visade resultatet 

att cirka 20 % av eleverna var inte alls fysiskt aktiva samt att pojkar generellt ägnar sig 

åt mer fysiska aktiviteter än flickor.  

Ungefär hälften av alla barn och ungdomar ägnar sig regelbundet åt idrott på sin fritid 

(Engström, 2000). 

 

”De flesta tidigare undersökningarna har bekräftat en nedgång i fysisk aktivitet hos 

unga människor i takt med stigande ålder” (Wirdheim, 2001, s. 37). Att den fysiska 

aktiviteten sjunker med ökad ålder under barn- och ungdomsåren, bekräftas även av 

Ekelund et al. (2001). 

Positivt är att den fysiska aktiviteten bland vuxna tycks ha öka enligt Socialstyrelsen 

(2005). Dessvärre är att barn och ungdomars fysiska aktivitet tycks minska, men det är 

svårt att dra några generella slutsatser om hur mycket den fysiska aktivitetsnivån 

sjunkit. 

1.2.4 Föreningsliv 

I en artikel kan man läsa att många barn och ungdomar idag är aktiva medlemmar i 

idrottsföreningar. Denna verksamhet bidrar till stor del för deras lärande och utveckling 

i och med att föreningslivet är en kulturform med speciella normer samt traditioner  

”Idrotten framstår utan tvekan som en av våra viktigaste offentliga uppfostringsmiljöer, 

varför det finns många relevanta frågor att ställa om idrottens roll och betydelse i 

samhället och för barn och ungdomars vuxenblivande” (Engström, 2004a, s. 10). 
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Mer än hälften av alla barn i 10-12 årsåldern och ungefär hälften av alla tonåringar är 

aktiva medlemmar i idrottsföreningar. Pojkar är i större utsträckning medlemmar än 

vad flickor är (Engström, 2000). 

Barn som tillhör en idrottsförening skiljer sig från barn som inte är med i en, bland 

annat så har barn som idrottar en mer positiv kroppsuppfattning och självkänsla. De har 

även högre betyg, inte bara i idrott utan också i teoretiska ämnen. Men kan också se 

skillnader i att föreningsanslutna ungdomar har sundare levnadsvanor, bättre kostvanor 

och röker i mindre utsträckning (Axlund & Nilsson, 2004). 

 

Engstöm (1974, 2004b) har genom två studier, år 1974 på cirka 2000 15-åringar och år 

2001 på cirka 2000 16-åringar, kunnat göra en jämförelse om ungdomars 

idrottsutövande och fysiska aktivitet. Resultatet visade att de som inte är fysiskt aktiva 

har ökat från 1974 till 2001. Av dem som var fysiskt aktiva 2001 var den största 

andelen medlem i någon förening. Den spontana fysiska aktiviteten utanför 

föreningslivet har minskat sedan år 1974 med mer än hälften. 

1.2.5 Föräldrars påverkan 

Axlund och Nilsson (2004) och Krap (2004) skriver att dagens idrottsforskning visar att 

föräldrars engagemang och inställning är av stor betydelse för barns idrottande. 

Föräldrars påverkan visas i om barnen kommer att börja idrotta och vilken idrott de 

kommer att välja. Även engagemang och inställning hos föräldrar har visat sig vara av 

betydelse för hur barnen utvecklas och trivs med sitt idrottsutövande. 

I en studie genomförd av Bergendahl (2001) kan det konstateras att de icke aktiva 

ungdomarna i jämförelse med de aktiva ungdomarna saknar mycket av inspiration samt 

engagemang från föräldrarna, medan ungdomarna från den aktiva gruppen visade sig ha 

ett stort stöd och engagemang från sin hemmiljö till goda fysiska aktivitetsvanor. 

Uppväxtmiljön är även den av stor betydelse ”… föräldrar och syskon, är 

betydelsefulla och viktiga inspiratörer till att vara fysiskt aktiv…” (Bergendahl, 2001, 

s. 18).  

 

Martin et al. (2005) skriver att den främsta faktorn till att förbättra barns fysiska 

aktivitet är familjens livsstil. Förändring av föräldrars fysiska aktivitet kan begränsa 

möjligheterna för familjens gemensamma fysiska aktivitet. Det baseras på att i dagens 

samhälle har en stor andel föräldrar heltidsjobb vilket inkräktar på den fysiska 
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aktiviteten. Vidare kan läsas att moderns fysiska aktivitet har betydelse för familjen då 

det visar att inaktiva mödrar oftare har fysiskt inaktiva döttrar. Faderns fysiska 

aktivitetsnivå visar att fäder med hög aktivitetsnivå i stor utsträckning även har söner 

med hög fysisk aktivitetsnivå. 

Mjaavatn och Gundersen (2005) har genomfört ett projekt som kallas BBO (Barn – 

bevegelse – oppveks) där man använt sig av svenska ”Bunkeflo-modellen” som är ett 

samarbete mellan skola och idrott där man strävar efter att alla skolbarn får en timmes 

fysisk aktivitet om dagen. Studien visade att framförallt moderns utbildning hade 

betydelse för familjens livsstil. Familjer hade en sundare livsstil där modern 

uppbringade en högre utbildningsnivå. Yngre föräldrar hade oftare en osundare livsstil, 

de hade ett högre BMI-värde2, rörde sig mindre och var mindre aktiv på semestern. 

Barn med motoriska skickligheter hade fler vänner i klassen, de var mer önskade som 

lekkamrater och samarbetspartner på lektionerna. Även barn med hög fysisk aktivitet 

var populära och hade fler vänner. Men barn med motorisk kompetens var mer 

populära än de med hög fysisk aktivitetsnivå (Ibid.). 

 

Engström (1997) skriver att en förklaring till varför personer i 40-års ålder är aktiva 

med idrott och motion kan vara att personen under tonåren fått positiva erfarenheter av 

idrott i en större utsträckning än övriga och blir därmed ökat aktiva med motion i vuxen 

ålder.  

Kost och aktivitetsvanor har samband med familjens allmänna sociala beteende, 

bakgrund och attityder som alla påverkar hur barnens kost och aktivitetsvanor utformas 

(Axlund & Nilsson, 2004). 

 

Litteraturen visar att ungdomars fysiska aktivitetsvanor sjunker med stigande ålder 

samt att föräldrars engagemang har betydelse för ungdomars start och fortsatta fysiska 

aktivitetsvanor och deras idrottsutövande i idrottsföreningar.  

Ungdomars inaktivitet kan leda till ohälsa i vuxen ålder.  Många vanor kommer att 

prägla ungdomarna i deras fortsatta liv upp i åren. Vi vill i denna studie undersöka 

ungdomars fysiska aktivitetsvanor och även se om föräldrar påverkar ungdomens 

fysiska aktivitetsvanor genom sina egna fysiska aktivitetsvanor. 

 
2”BMI (av engelska body mass index), kroppsmasseindex, metod för att med utgångspunkt i en persons vikt och längd beräkna om personen 
är över- eller underviktig. BMI beräknas genom att kroppsvikten i kg divideras med kvadraten på kroppslängden uttryckt i meter (kg/m2). 
Kvoten skall vid normal vikt ligga mellan 20 och 25. För barn och ungdomar gäller andra gränser, som varierar med åldern” 
(http://www.ne.se.bibgate.bib.mh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=131758&i_word=bmi).
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2 Syfte 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka ungdomars fysiska 

aktivitetsvanor i tre skolklasser. Ett delsyfte var att i en av klasserna undersöka om 

föräldrarnas fysiska aktivitetsvanor påverkade ungdomarnas fysiska aktivitetsvanor. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur ser ungdomars fysiska aktivitetsvanor ut i tre skolklasser? 

• Är föreningsanslutna ungdomar i de tre klasserna i större utsträckning fysiskt aktiva 

än icke föreningsanslutna? 

• Finns det skillnader mellan tjejer och killars fysiska aktivitetsnivå i tre skolklasser? 

• Är ungdomen i en av klasserna i större utsträckning fysisk aktiv om den har 

förälder/föräldrar som är fysisk aktiv? 

• Föreligger det någon skillnad mellan ungdomens fysiska aktivitetsnivå i en av 

klasserna och förälders/föräldrars engagemang och stöd? 



   15

3 Metod 

Denna studie genomfördes enligt traditionell vetenskaplig forskningsprocess vilket 

innebär att observera händelser, objekt och tillstånd i ett utifrånperspektiv. 

I kvantitativa metoder används siffror i arbetsmaterialet, s.k. hårddata. Denna typ av 

forskning syftar till att beskriva samt förklara mätningsresultatet. Med hjälp av denna 

metod skall omvärlden försöka förklaras och dess företeelser. Forskare använder ett 

utifrånperspektiv så att informationsmaterialet kan inhämtas så objektivt som möjligt 

(Olsson & Sörensen, 2001). 
 

Objektiviteten vid informationsinsamlingen innebär att olika individers 
värden kan jämföras, vilket är en nödvändig förutsättning för 
kvantitativ bearbetning och analys. Vidare måste det subjektiva 
inslaget hållas under kontroll, eftersom kvantitativ forskning måste 
uppfylla reproducerbarhetskravet, dvs. undersökningen ska kunna 
upprepas exakt och då ge samma resultat (Olsson & Sörensen, 2001, s. 
18).  

 

Ett deduktivt angreppssätt användes. Genom detta menas att från allmänna principer 

kan dras slutsatser om enskilda företeelser, vi ville beskriva hur ungdomars fysiska 

aktivitetsvanor såg ut samt relationen mellan hur föräldrars fysiska aktivitetsvanor 

inverkade på deras ungdomars fysiska aktivitetsvanor (Olsson & Sörensen, 2001). 

Den kvantitativa metoden valdes utifrån studiens klart definierade syfte samt att kunna 

besvara det, studien var av beskrivande art (Ibid.). 

Uppsatsens struktur och upplägg samt referenssystem och referensförteckning har 

utförts utefter tips av Backman (1998). 

3.1 Litteratursökning 

Eftersökning av litteratur har gjorts genom Mittuniversitetets databaser MIMA, Libris, 

Pub Med, Artikelsök, NE och MeSH. Sökning gjordes även på Internet bl.a. Googel.se 

och Folkhälsoinstitutets hemsida (www.fhi.se).  

 

Sökord som använts är ungdomar, aktivitet, idrott, hälsa, fysisk aktivitet, föräldrars 

påverkan, child, adolescent och physical activity. 

3.2 Urval 

Eftersom studiens syfte var inriktat huvudsakligen mot ungdomar gjordes urvalet 

utifrån ungdomarna. Då tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2005) visar att den fysiska 
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aktiviteten sjunker med stigande ålder beslutades det att genomföra studien i tre olika 

klassindelningar, en sjundeklass, en niondeklass och en gymnasieklass.  

Ett slumpmässigt urval utav Gävle kommuns kommunala skolor gjordes. Rektorerna 

valde därefter ut en respektive två klasser. Klass 7 och 9 var ifrån samma skola och 

gymnasieklassen gick samhällsvetenskapliga programmet. Det valdes även att dela ut 

enkäter till föräldrarna i klass 9. Detta för att Raustorp (2004) skriver att det sker en 

väsentlig minskning av den fysiska aktiviteten hos tjejer i övre tonåren. Vilket var ett 

skäl till varför det valdes att dela ut enkäterna till föräldrarna i klass 9 istället för till 

gymnasieklassens föräldrar. 

 

Populationen bestod av 73 ungdomar, fördelningen var 23 ungdomar i klass 7, 20 

ungdomar i klass 9 och 30 ungdomar i gymnasieklassen. Urvalsgruppen bestod av de 

ungdomar som befann sig i skolan då enkäten delades ut. I sjundeklassen delades 23 

stycken ungdomsenkäter ut, i niondeklassen 15 stycken ungdomsenkäter och 15 

föräldraenkäter och i gymnasieklassen delades 29 stycken ungdomsenkäter ut. Det 

betyder att det var ett naturligt bortfall på 6 ungdomar. 

3.2 Bortfall 

Inget externt bortfall av ungdomsenkäterna kan redovisas dock ett externt bortfall på  

20 % av föräldraenkäterna. För att eventuellt minska bortfallsfrekvensen av 

föräldraenkäten medföljde ett försättsblad till den och även en muntlig påminnelse från 

läraren gjordes en vecka efter att enkäten blev utdelad. Ejlertsson (2005) skriver att 

förutom ett välformulerar följebrev är påminnelsebrev en bra metod vid postenkät. 

Ibland används även en metod där en del av bortfallet kontaktas med telefon för att få 

ett slumpmässigt stickprov från bortfallet, vilket inte gjordes i denna studie pågrund av 

tidsbegränsning, något som troligtvis sänkt det externa bortfallet. Eventuella interna 

bortfall redovisas under respektive tabell/figur i resultatdelen. 

3.3 Mätinstrument 

Datainsamlingen skedde genom att det delades ut två konstruerade frågeformulär, 

pappersenkäter. Valet av mätinstrument grundades på utformningen av studiens syfte. 

Vi valde att konstruera två enkäter, en ungdomsenkät (Bilaga 2) och en föräldraenkät 

(Bilaga 4) med delvis samma frågor.  

Frågorna i enkäterna utformades efter studiens syfte, att undersöka ungdomars fysiska 

aktivitetsvanor samt undersöka om föräldrars fysiska aktivitetsvanor påverkade 



   17

ungdomars fysiska aktivitetsvanor. Alla svarsalternativ var fasta i enkäterna. I 

ungdomsenkäten ställdes frågor till ungdomarna om deras fysiska aktivitetsvanor i form 

av vardagsmotion och regelbunden träning. Det ställdes också frågor om de upplevde 

att förälder/föräldrar stöttade och var engagerade i deras fysiska aktivitetsvanor samt 

hur det kom i kontakt med idrotten och om de idrottade. Frågor ställdes till förälder 

eller vuxen boende med ungdom om deras fysiska aktivitetsvanor i form av 

vardagsmotion, regelbunden träning, om deras kännedom om ungdomens fysiska 

aktivitet samt om de var engagerade och uppmuntrade sin ungdom till fysisk aktivitet.  

Alla frågor i enkäterna formulerades så att svaren kunde omvandlas till siffror. 

Enkäterna kodades för att veta vilken enkät som hörde ihop mellan förälder och 

ungdom. Detta för att se om eventuella samband mellan föräldrarnas fysiska aktivitet 

och ungdomarnas fysiska aktivitet fanns. 

 

Två olika försättsblad skapades för att skriftligt ge information till ungdomen (Bilaga 1) 

samt förälder (Bilaga 3). I försättsbladen informerades det bl.a. om studiens syfte samt 

att enkäterna var anonyma och att deltagandet var frivilligt.  

3.4 Procedur 

Efter utformningen av enkäterna testades dessa på fyra ungdomar och fyra föräldrar. 

Ejlertsson (2005) skriver att man testar enkäterna för att ta reda på om de som svarade 

på frågorna tolkade frågorna på samma vis som de som konstruerade frågorna. 

Enkäternas utformning finjusterades efter testet.  

Kontakt togs med rektorerna till de båda skolorna som användes i studien. Båda var 

positiva till att deras skola deltog i studien. En av författarna besökte därefter båda 

skolorna och delade ut enkäterna i klass 7. Enkäterna samlades in vid samma tillfälle. I 

klass 9 och gymnasieklassen överlämnades enkäterna till respektive ansvarig lärare, 

detta för att klasserna inte fanns tillgängliga vid besöket. Några dagar senare lämnades 

en enkät till varje ungdom som befann sig i klassen just den dagen. I klass 9 skickades 

det även en föräldraenkät hem med respektive ungdom som deltog. Det bifogades även 

ett frankerat kuvert för att kunna skicka tillbaks föräldraenkäten i. 

Läraren i klass 9 påminde ungdomarna, en vecka efter utlämnandet av enkäten, att be 

föräldern att svara och skicka in enkäten. Enkäterna från gymnasieklassen hämtades en 

vecka senare. Efter överenskommelse med ansvarig rektor skickades 

ungdomsenkäterna från klass 9 hem till en av författarna. 
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3.5 Databehandling 

Materialet samlades in och bearbetades i statistikprogrammet SPSS 12.0.1. Alla 

inkomna enkäter matades in i SPSS där varje fråga i enkäten blev en variabel. Kontroll 

av det inmatade råmaterialet gjordes genom frekvenstabeller på varje variabel samt att 

försöka få en helhetsöversikt av datamaterialet. Olsson och Sörensen (2001) skriver att 

kontroll av materialet är viktigt för att inte få missvisande resultat.  

Därefter gjordes även en indelning utefter kodningen på enkäterna, detta för att kunna 

gruppera de tre skolklasserna och föräldragruppen. Indelningsvariabeln kallades för 

klassindelning. Därefter utfördes korstabuleringar för att kunna jämföra flera olika 

variabler med varandra, dessa valdes utifrån studiens syfte. Huruvida det fanns 

skillnader mellan två variabler på nominal- och ordinal skalnivå har testats med det icke 

parametriska testet Chi² på frågor i resultatet av ungdomars fysiska aktivitetsvanor. 

Detta test visade inte hur stor skillnaderna var utan endast att det fanns en skillnad och i 

så fall om den var signifikant, det vill säga om den var så stor att den troligen inte 

berodde på slumpen. I denna studie valdes en signifikansnivå på 95 % (Olsson & 

Sörensen, 2001).  

Bearbetning av resultat utav klass 9 och deras föräldrar gjordes förutom 

korstabuleringar med hjälp av ickeparametriska tester för att se om resultatet var 

statistiskt säkerställt. Det test som användes var Wilcoxon. Wilcoxon Two Sample Test 

används när man har två variabler med samma utformning av svarsalternativ 

(Wahlgren, 2005). Detta test är vanligast vid par observationer där man vill se hur 

svaren för de olika paren matchar varandra 

(http://www.fon.hum.uva.nl/Service/Statistics/Wilcoxon_Test.html). 

Analysen av enkätsvaren redovisades i text samt relevanta tabeller och figurer i 

resultatdelen av studien. 

3.6 Reliabilitet och Validitet 

Validitet är ett mått om mätinstrumentet mäter det som det avser att mäta. I denna 

studie var mätinstrumentet ett frågeformulär där begreppen fysisk aktivitet, motion och 

träning användes. För att eventuellt öka validiteten gjordes en testundersökning. Syftet 

med testundersökningen var bland annat att se om de svarande uppfattade 

frågeformuläret och där igenom begreppen fysisk aktivitet, motion och träning som var 

avsett att mäta, lika som de som konstruerade frågeformuläret. Även vid konstruktionen 
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av enkätfrågorna har olika faktorer som kan ha påverkat validiteten tagits hänsyn till 

t.ex. som att konstruera så lätta frågor som möjligt med lämpligt formulerad text, att 

inte ställa två frågor i en fråga samt undvika ledande frågor. Finns det anledning att 

ifrågasätta validiteten bör även hela studien ifrågasättas (Körner & Wahlgren, 2002). 

Det var också viktigt att mätningen skedde noggrant. Reliabiliteten påverkas av olika 

faktorer som mätinstrument, den som genomför undersökningen, omgivningen och det 

undersökta objektet (Ibid.). 
 

Validiteten och reliabiliteten hos ett mätinstrument kan variera mellan 
olika grupper av försökspersoner. Det är inte givet att ett 
frågeformulär som mäter livskvalitet hos cancersjuka patienter är giltig 
för friska. 
Normalt är det lättast att testa reliabiliteten vilket innebär att man 
oftast koncentrerar sig på reliabilitetsaspekten och lämnar validiteten 
åt sitt öde (Olsson & Sörensen, 2002, s. 75). 

 

En metod att kontrollera om studien har låg respektive hög reliabilitet är test-

retestmetoden, samma respondenter får svara på samma enkät en gång till en kort tid 

efter att den första enkäten ifylldes. Uppger respondenterna liknande svar även vid 

andra tillfället anses reliabiliteten vara hög. En förutsättning för att kunna genomföra 

denna metod är att det inte ställs frågor som kan förändras under kort tid (Ejlertsson, 

2005). I denna studie användes inte test-retestmetoden på grund av tidsbrist. 

En svårighet som tagits upp av Sjöström et al. (2000) är hur tillförlitligt ungdomars 

uppskattning av sin fysiska aktivitet är. Trots att studien inriktades på ungdomar i 

åldern 14-19 år bör man beakta hur väl tillförlitligheten och där igenom validiteten. 

 
Barn har svårt att komma ihåg vad för slags fysisk aktivitet de ägnat 
sig åt under en dag, en vecka eller en månad. Subjektiva metoder som 
bygger på självrapportering, bör därför inte användas på grupper 
yngre än 14-15 år….Vuxna kan relativt tillförlitligt rapportera sitt 
deltagande i motionsaktiviteter och organiserad idrott, men även de 
vuxna har svårt att på ett tillförlitligt sätt rapportera övrig aktivitet. 
Självrapportering medför ofta en överrapportering (Sjöström et al. 
2000, s. 14). 

 

Enkätundersökningar leder oftast till frågan om de resultat som erhållits är korrekta, 

vad egentligen enkätundersökningens resultat representerar. Frågor i enkäten som har 

hög validitet ska inte ha något eller endast litet systematiskt fel. Hög reliabilitet har 

frågor med ingen eller endast litet slumpmässigt fel (Ejlertsson, 2005). 
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3.7 Etiska aspekter 

Forskning får inte kränka människors integritet, den får heller inte inkräkta på skydd 

mot insyn i privatlivet. Forskningsetiska aspekter gäller all typ av vetenskapligt arbete 

och har därmed stöd i svensk grundlag. Grundläggande principer som gäller vid alla 

typer av studier där relationer med människor förekommer är autonomiprincipen, där 

hänsyn tas till att människors självbestämmande samt personens egen förmåga. 

Godhetsprincipen som innebär en strävan efter att göra gott, få fram ny väsentlig 

kunskap. Principen att inte skada någon, rättviseprincipen där man visar respekt och 

behandlar alla människor lika (Olsson & Sörensen, 2001). 

 

I denna studie har forskningsetiska principen om informationskrav genom ett följebrev 

där information om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt gjorts. Genom att 

delta i studien gav deltagarna samtycke då de själva bestämde över om de ville 

medverka eller ej. Följebreven utformades med noggrann precision så att det inte skulle 

upplevas påtryckande att delta i studien, men att deltagandet var värdefullt. Deltagarna 

lovades att enkätsvaren skulle behandlas konfidentiellt genom att inga personuppgifter 

inhämtades samt att de som hade tillgång till enkätsvaren var endast författarna av 

studien. Enkäterna kommer att förstöras efter att studien godkänts så att ingen kan ta 

del av dem.  



4 Resultat 

I första delen av resultatet redovisas ungdomars fysiska aktivitetsvanor, och i andra 

delen redovisas föräldrars fysiska aktivitetsvanor och deras eventuella påverkan på 

ungdomarnas fysiska aktivitetsvanor. 

4.1 Ungdomars fysiska aktivitetsvanor  

Populationen av de tre klasserna uppgick till 73 ungdomar men alla befann sig inte i 

skolan vid tillfället enkäten delades ut, vilket kan redovisa en undersökningspopulation 

på 67 ungdomar. Alla som tilldelades enkäten valde att deltaga i studien vilket 

resulterade i att inget externt bortfall redovisades. 

 

Tabell 1: Könsfördelning i respektive klass (i tabellen redovisas både absoluta och 
relativa tal) 1.    
 

12 11 23

42,9% 28,9% 34,8%

7 8 15

25,0% 21,1% 22,7%

9 19 28

32,1% 50,0% 42,4%

28 38 66

100,0% 100,0% 100,0%

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Klass 7

Klass 9

Gymnasieklass

Klassindelning

Total

Man Kvinna

Kön

Total

 
1 Internbortfallet uppgick till 1 person. 
 

Tabell 1 visade att det var fler antal kvinnor som besvarade enkäten.  
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Figur 1: Fördelning av vem/vilka som introducerade ungdomarna i idrotten1. 
1 Internbortfallet uppgick till 13 personer. 
 

Figur 1 visade att den största andelen ungdomar har kommit i kontakt med idrotten 

genom en kompis (57,4 %), därefter kom förälder (16,7 %).  
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Figur 2: Ungdomars fysiska aktivitetsnivå i vardagen under en normalvecka på 
fritiden. Fördelning på klass 1. 
1 Internbortfallet uppgick till 1 person. 
 

I figur 2 kunde utläsas att den största andelen av ungdomarna i klass 7 var fysiskt aktiva 

5 timmar i veckan eller mer på sin fritid.  
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Tabell 2: Hur tränar/idrottar ungdomarna på sin fritid (i tabellen redovisas både 
absoluta och relativa tal)? Fördelning på kön 1. 
 

4 4

14,3% 10,5%

3 2

10,7% 5,3%

4 13

14,3% 34,2%

5 6

17,9% 15,8%

12 13

42,9% 34,2%

28 38

100,0% 100,0%

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Tränar/idrottar inte alls

Mindre än en timme i
veckan

1-2 timmar i veckan

3-4 timmar i veckan

5 timmar i veckan eller
mer

 Tränar/idrott
ar på fritiden

Total

Man Kvinna

Kön

 
1 Internbortfallet uppgick till 1 person. 
 

Tabell 2 visade att det var en större andel killar ca 60 % som tränade/idrottade 3 timmar 

i veckan eller mer vilket jämfördes mot tjejernas 50 %.  
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Figur 3: Hur mycket tränar/idrottar ungdomarna på sin fritid? Fördelning på  
klass 1. 
1 Internbortfallet uppgick till 1 person. 
 

Gymnasieklassen tränade/idrottade i störst utsträckning jämfört med klass 7 och 9 

(Figur 3). Alla i gymnasieklassen tränade/idrottade, vilket kan jämföras med att cirka 

20 % av ungdomarna i klass 7 respektive 9 inte alls tränade/idrottade. 
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Figur 4: Hur mycket tränar/idrottar ungdomarna på sin fritid? Fördelning på 
föreningsanslutning 1. 
1 Internbortfallet uppgick till 2 personer. 
 

Figur 4 visade att föreningsanslutna ungdomar tränade/idrottade i större utsträckning än 

icke föreningsanslutna ungdomar.   

 

Fördelningen mellan föreningsanslutna ungdomar och icke föreningsanslutna ungdomar 

visade att det var en större andel tjejer som var medlem i någon idrottsförening. Den 

största andelen av föreningsanslutna ungdomar gick i klass 7 (internbortfallet uppgick 

till 2 personer). 

Totalt var ca 64 % av ungdomarna medlem i någon idrottsförening. 
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Tabell 3: Bedriver ungdomarna regelbunden träning och tävlingsverksamhet i någon 
idrott? Fördelning på kön och klass (i tabellen redovisas både absoluta och relativa 
tal) 1. 
 

8 4 12

66,7% 33,3% 100,0%

7 4 11

63,6% 36,4% 100,0%

15 8 23

65,2% 34,8% 100,0%

3 4 7

42,9% 57,1% 100,0%

4 4 8

50,0% 50,0% 100,0%

7 8 15

46,7% 53,3% 100,0%

5 4 9

55,6% 44,4% 100,0%

11 8 19

57,9% 42,1% 100,0%

16 12 28

57,1% 42,9% 100,0%

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Man

Kvinna

Kön

Total

Man

Kvinna

Kön

Total

Man

Kvinna

Kön

Total

Klassindelning
Klass 7

Klass 9

Gymnasieklass

Ja Nej

Bedriver regelbunden
träning och

tävlingsverksamhet i
någon idrott

Total

 
1 Internbortfallet uppgick till 1 person. 
 

Tabell 3 visade att det var störst andel i klass 7 som bedrev regelbunden träning och 

tävlingsverksamhet. Tabellen visade även att det var en större andel i klass 9 som inte 

bedrev regelbunden träning och tävlingsverksamhet än de som gjorde det.  
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Tabell 4: Har ungdomarna tidigare bedrivit regelbunden träning och 
tävlingsverksamhet i någon idrott? Fördelning på kön och klass (i tabellen redovisas 
både absoluta och relativa tal) 1. 
 

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

2 2 4

50,0% 50,0% 100,0%

3 5 8

37,5% 62,5% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

8 8

100,0% 100,0%

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

6 2 8

75,0% 25,0% 100,0%

10 2 12

83,3% 16,7% 100,0%

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Antal

% inom kön

Man

Kvinna

Kön

Total

Man

Kvinna

Kön

Total

Man

Kvinna

Kön

Total

Klassindelning
Klass 7

Klass 9

Gymnasieklass

Ja Nej

Har tidigare bedrivit
regelbunden träning

och
tävlingsverksamhet i

någon idrott

Total

 
1 Internbortfallet uppgick till 39 personer. 
 

Tabell 4 visade att alla som inte bedrev regelbunden träning och tävlingsverksamhet i 

klass 9, tidigare har gjort det. I klass 7 kunde man se att av dem som i nuläget inte 

bedrev regelbunden tränings och tävlingsverksamhet hade de flesta inte tidigare gjort 

det heller. 
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Figur 5: Hur viktigt tror ungdomarna att deras föräldrar tycker det är att de är 
fysiskt aktiva? 
 

Figur 4 visade att nästan 60 % av ungdomarna trodde att deras föräldrar tyckte det var 

viktigt att de var fysiskt aktiva på fritiden. 

 

Alla resultat av korstabuleringarna i detta avsnitt visade en signifikansnivå som ej var 

statistiskt säkerställt.   

4.2 Föräldrars påverkan på ungdomars fysiska aktivitet  

Det externa bortfallet på föräldraenkäten var 20 %. Nedan stående resultat redovisas 

utifrån de föräldrar och ungdomar som båda svarat på enkäten. 

Föräldrarna som svarade på enkäten var mellan 38 och 55 år. 84,6 % av föräldrarna var 

gifta eller sambo. Av föräldrar - ungdomar var även här flest kvinnor som svarat.  

61,5 % av ungdomarna var kvinnor, även 61,5 % av de föräldrar som svarat var 

kvinnor. 
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1-2 timmar i veckan 3-4 timmar i veckan 5 timmar i veckan eller 
mer

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
Klassindelning

Klass 9
Föräldrar klass 9

 
Figur 6: Ungdomar och föräldrars fysiska aktivitetsnivå i vardagen. 
 

Figur 6 visade att flest föräldrar 46,2 % var fysiskt aktiv i vardagen, 5 timmar eller mer 

i veckan.  

 

Av paren föräldrar - ungdomar var det 69,2 % (9 par) som var fysiskt aktiv i vardagen i 

samma utsträckning. 15,4 % var mer fysiskt aktiv eller mindre aktiv än sin ungdom 

eller förälder. Resultatet var ej statistiskt säkerställt (p=0,0705). 
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Tränar/idrottar inte alls

Mindre än en timme i veckan

1-2 timmar i veckan

3-4 timmar i veckan

5 timmar i veckan eller mer

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0% Klassindelning
Klass 9
Föräldrar klass 9

 
Figur 7: I vilken utsträckning tränar/idrottar ungdomar och föräldrar? 
 

Figur 7 visade att 61,5 % av föräldrarna inte idrottade alls. Bland ungdomarna var det 

flest som tränade/idrottade 1-2 timmar i veckan 30,8 %. 

 

23 % av paren föräldrar - ungdomar tränade/idrottade i samma utsträckning. I 53,8 % 

av paren föräldrar - ungdomar tränade/idrottade ungdomen i större utsträckning än 

föräldern. Resultatet var ej statistiskt säkerställt (p=0,055). 

 

46 % av ungdomarna i klass 9 var medlem i någon idrottsförening medan 7,7 % inte 

visste om de var medlem i någon idrottsförening. 84,6 % av föräldrarna var inte 

medlem i någon idrottsförening. 

30,7 % av föräldrar - ungdomar hade svarat lika på frågan om de var medlem i någon 

idrottsförening. I detta fall var ingen av dem medlem i någon idrottsförening. Omkring 

46 % av ungdomarna var medlem i någon idrottsförening utan att föräldrarna var 

medlem i någon idrottsförening. Resultatet var ej statistiskt säkerställt (p=0,317).  
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På frågan om de bedrev regelbunden träning och tävlingsverksamhet svarade 53,8 % av 

ungdomarna att de gjorde det, medan 25,4 % av föräldrarna svarade samma sak. Av 

hela gruppen var det 30, 7 % som hade lika svarsalternativ och ingen av dessa bedrev 

regelbunden träning och tävlingsverksamhet. 25,4 % av föräldrarna som svarade att de 

bedrev regelbunden träning och tävlingsverksamhet hade ungdomar som inte bedrev 

regelbunden träning och tävlingsverksamhet. Av de 53,8 % av ungdomarna som 

svarade att de bedrev regelbunden träning och tävlingsverksamhet hade ingen av dem 

en förälder som bedrev regelbunden träning och tävlingsverksamhet. Resultatet var ej 

statistiskt säkerställt (p=0,096). 

 

Av alla ungdomar som inte bedrev regelbunden träning och tävlingsverksamhet nu, så 

svarade alla ungdomar att de har gjort det tidigare. Av föräldrarna som inte bedrev 

regelbunden träning och tävlingsverksamhet var det 45,5 % som tidigare gjort det. På 

denna fråga var det 75 % som svarat lika utav föräldrar - ungdomar, i detta fall att det 

tidigare bedrivit regelbunden träning och tävlingsverksamhet. Resultatet var ej 

statistiskt säkerställt (p=0,317). 

Förälder Ungdom
0%

20%

40%

60%

80%

100%
Uppmuntran

Inte alls
Bara lite
I viss mån
Ganska mycket
Väldigt mycket

 

 

Figur 8: Uppskattning av föräldrar och ungdomar utav uppmuntran hos föräldrarna 
av ungdomens fysiska aktivitet. 
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69,2 % av ungdomarna ansåg att föräldrarna uppmuntrade dem ganska eller väldigt 

mycket att vara fysiskt aktiv. 77 % av föräldrarna ansåg att de uppmuntrade 

ungdomarna ganska eller väldigt mycket.  

38,5 % av både föräldrar och ungdomar hade svarat samma svarsalternativ. Resultatet 

var statistiskt säkerställt (p=0,033). 

Av de som tränade/idrottade 5 timmar i veckan eller mer hade föräldrar som 

uppskattade att de uppmuntrade sin ungdom väldigt mycket. Av de ungdomar som inte 

tränade/idrottade ansåg 33,3 % av föräldrarna att de i viss mån uppmuntrade, 33,3 % 

ganska mycket och 33,3 % att de uppmuntrade väldigt mycket.  

Förälder Ungdom
0%

20%

40%

60%

80%

100%
Engagerad
Idrottar inte alls
Bara lite
I viss mån
Ganska mycket
Väldigt mycket

 

 

Figur 9: Uppskattning av föräldrar och ungdomar utav engagemang hos föräldrarna 
av ungdomarnas idrottsutövande  1. 
1 Internbortfallet uppgick till 1 person. 
 

41,7 % av ungdomarna ansåg att deras föräldrar var ganska eller väldigt mycket 

engagerade i deras fysiska aktivitet.  

Av både ungdomar och föräldrar svarade 41,6 % samma svarsalternativ på denna fråga. 

Även 41,6 % av föräldrarna ansåg att de i högre grad än ungdomen tyckte att de 

engagerade sig i deras fysiska aktivitet. Resultatet var ej statistiskt säkerställt 

(p=0,608).  
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Av de som tränade/idrottade 5 timmar i veckan eller mer hade föräldrar som 

uppskattade att de engagerade sig i sin ungdoms fysiska aktivitetsvanor väldigt mycket. 

Av de ungdomar som tränade/idrottade mindre än en timme i veckan ansåg föräldrarna 

att de inte alls engagerade sig i ungdomens fysiska aktivitet.  

 

På frågan till föräldrarna om de visste i vilken utsträckning deras ungdom var fysiskt 

aktiv så svarade 76,9 % ja. 
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5 Diskussion 

Diskussionsavsnittet kommer att delas upp i fyra underrubriker. Inledningsvis kommer 

metodvalet att diskuteras under metoddiskussionen, efter följer resultatdiskussionen och 

slutkommentar. Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av förslag till vidare 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

En kvantitativ metod kändes som det självklara valet eftersom det valdes att undersöka 

en större grupp av personer. Dock kan inga generella slutsatser dras i och med att 

populationen inte är representativt för att kunna jämföras med hela befolkningen. 

  

Vid högt bortfall kan man inte dra några generella slutsatser (Ejlertsson, 2005). I denna 

studie fanns inget externt bortfall av ungdomarna. Däremot var det externa bortfallet  

20 % i föräldraenkäten. Orsak till bortfall är svårt att förklara, dock kan en förklaring 

vara att ungdomarna fick själva ta med sig enkäterna hem till föräldrarna. Hade 

enkäterna skickats hem till respektive förälder hade bortfallet troligtvis varit lägre då 

man vetat med större säkerhet att enkäten kommit till förälderns kännedom. 

 

Datainsamling i kvantitativa metoder kan vara förenat med problem som påverkar 

validiteten och reliabiliteten. I denna studie söktes det efter en enkät som skulle passa 

med syftet i studien. När ingen passande enkät hittades konstruerades två egna enkäter, 

en till ungdomarna och en till föräldrarna. Problemet med en egen konstruerad enkät är 

att den inte tidigare använts, vilket då gör att frågor kan vara konstigt formulerade och 

att resultatet inte heller kan jämföras från tidigare studier som enkäten använts i. Det 

finns mycket publicerat material som undersöker ungdomars fysiska aktivitetsvanor. 

Svårigheten med detta är att man definierar fysisk aktivitet, rekommendationer, träning 

och idrott på olika sätt så att det blir svårt att jämföra de olika studierna med varandra. 

Eftersom tiden är begränsad beslutades det att endast testa de två enkäterna en enda 

gång. Önskvärt hade varit att hunnit testa dessa under ett flertal tillfällen med några 

dagars mellanrum. Vi anser att det hade varit extra viktigt i och med att enkäterna är 

självkonstruerade. 
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Proceduren i denna studie hade med eftertanke kunna ha gjorts bättre. Vid besöket i 

skolorna befann sig inte eleverna på plats och vi bestämde då att lämna enkäterna till 

respektive klass ansvarig lärare, som i sin tur skulle dela ut enkäterna till ungdomarna. 

Denna procedur har i efterhand inte varit önskvärd då vi inte själva kunde informera om 

studiens syfte och vikten av att föräldrarna skulle deltaga. Detta hade i sin tur kunnat ge 

ett mindre bortfall av föräldrar. 

Sjöström et al. (2000) och Engström (2004a) skriver att barns enkätsvar kan innebära 

viss osäkerhet. Yngre barn kan man misstänkas glömma bort sin fysiska aktivitet t.ex. 

lek. Resultatet från tonåringar kan däremot bli överskattat. 

Detta måste beaktas vid analysen av resultatet i enkäterna, att alla svar som lämnats 

kanske inte stämmer alla gånger. 

5.2 Resultatdiskussion 

I första delen av resultatdiskussionen diskuteras ungdomars fysiska aktivitetsvanor, och 

i andra delen diskuteras föräldrars fysiska aktivitetsvanor och deras eventuella påverkan 

på ungdomarnas fysiska aktivitetsvanor. 

5.2.1 Ungdomars fysiska aktivitetsvanor 

Undersökningen visar att ungdomars fysiska aktivitetsvanor skiljer sig åt mellan könen 

och i vilken klass de går, alltså beroende av ålder. 

Vid jämförelse mellan klasserna så visar resultatet på en jämn fördelning av den fysiska 

aktiviteten i vardagen. Dock kan det konstateras att det är en större andel killar som är 

fysiskt aktiva i vardagen 5 timmar eller mer. Att killar är fysiskt aktiva i större 

utsträckning än tjejer bekräftas även av Bergendahl (2001). 

 

Nästan alla som inte bedriver regelbunden träning och tävlingsverksamhet idag har 

tidigare gjort det. Vilket kan tyda på att den fysiska aktivitetsnivån sjunker med 

stigande ålder. Vad kan detta bero på? En möjlig förklaring kan vara att ungdomarna 

fokuserar i större utsträckning på andra intressen än just den fysiska aktiviteten. I vår 

studie vänder trenden från att inte vara fysiskt aktiv till att bli det igen. 

Anmärkningsvärt är det att alla ungdomar i gymnasieklassen tränar och idrottar på sin 

fritid, detta resultat måste anses som mycket positivt. 

Även om inte alla är fysiskt aktiva i tillräckligt stor utsträckning enligt 

rekommendationerna av WHO (http://www.emro.who.int/whd2002/QandA.htm) måste 

vi tolka resultatet som positivt. Det är svårt att påstå när ungdomar är fysiskt aktiva i 
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tillräckligt stor utsträckning, men att en större andel av ungdomarna i 

urvalspopulationen är det anses som positivt. 

Av litteratursammanställningen i studien kan det läsas att flera källor är av olika åsikter 

när det gäller ungdomars fysiska aktivitetsvanor. Socialstyrelsen (2005) skriver att den 

fysiska aktiviteten som utövas i organiserad träning ökar, samtidigt som de även skriver 

att vardagsmotionen har minskat. Riksidrottsförbundet (2001) skriver att andelen 

fysiskt inaktiva ungdomar på fritiden ökar. Av resultatet i studien går det inte att 

fastställa med säkerhet om ungdomarna är fysiskt aktiva i stor utsträckning eller ej vid 

jämförelser med litteraturen. Dels uppstår problem när samma begrepp definieras olika 

samt att vi i denna studie inte har kunnat följa dessa tre klasser under en längre period. I 

studien kan det inte påstås att ungdomarnas fysiska aktivitetsnivå sjunker ju äldre de 

blir, vi kan endast jämföra resultatet mellan vad de tre klasserna svarat på enkäten. 

Dock kan det konstateras att den fysiska aktiviteten i vardagen är lägst i 

gymnasieklassen vid jämförelse mellan de tre klasserna, men att andelen som 

tränar/idrottar på fritiden är högst i gymnasieklassen. 

 

Resultatet av undersökningen kan bekräfta att andelen som bedriver regelbunden 

träning och tävlingsverksamhet sjunker med stigande ålder, detta gäller både för killar 

också tjejer, vid jämförelse i de tre klasserna. Detta har även konstaterats av 

Socialstyrelsen (2005), Wirdheim (2001) och Ekelund et al. (2001). Det som 

reflekterats särskilt över är att andelen som bedriver regelbunden träning och 

tävlingsverksamhet är lägre i klass 9 jämfört med klass 7. Dock kan en högre andel av 

de som bedriver regelbunden träning och tävlingsverksamhet redovisas bland 

gymnasieungdomarna än bland de i klass 9. Vad beror detta på? Det kan vi i denna 

studie inte besvara. Stora individuella skillnader kan dock förekomma mellan 

ungdomarna i urvalsgruppen av deras fysiska aktivitetsvanor. 

 

Resultat visar att föreningsanslutna ungdomar tränar/idrottar i väsentligt högre 

utsträckning än icke föreningsanslutna ungdomar. Det kanske kan bero på att 

föreningsanslutningen just är en idrottsförening, där fysisk aktivitet och idrott samt 

träning bedrivs i stor utsträckning. Engström (2004b) bekräftar att de som är fysiskt 

aktiva även är medlem i någon förening i större utsträckning än de som inte är medlem.  

I denna studie konstateras att det är en större andel tjejer som är medlemmar i någon 

idrottsförening än vad det är killar, ett intressant resultat därför att Engström (2000) 
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skriver motsatsen. Vad kan denna skillnad bero på? Det kan vi inte besvara med denna 

studie. Cirka 64 % av ungdomarna är medlem i någon idrottsförening, Engström (2000) 

bekräftar att ungefär hälften av tonåringarna är medlemmar i idrottsföreningar.  

Denna studie visar att kompisar är en stor inspirationskälla till att börja idrotta. En 

förvånansvärt stor skillnad mellan föräldrar och kompis som inspirationskälla till 

ungdomens idrottande redovisas i denna studie, vilket motsäger det som bl.a. Krap 

(2004), Bergendahl (2001) och Martin et al. (2005) skriver att föräldrar är den stora 

inspirationskällan till ungdomars fysiska aktivitetsvanor. Självklart tror vi att föräldrar 

är de största inspiratörerna till ungdomarnas idrottande liksom litteraturen bekräftar, 

men ungdomarna i vår studie har kommit i kontakt först med idrotten genom sin 

kompis. Intressant hade det varit att kolla på mera specifikt vilken fysisk aktivitet och 

idrott ungdomarna håller på med och även ställt samma frågeställning till föräldrar och 

kompisar. 

5.2.2 Föräldrars påverkan på ungdomars fysiska aktivitet 

Föräldrarna i denna studie har en hög fysisk aktivitet i vardagen 5 timmar eller mer 

samtidigt som mer än hälften av dem inte idrottar eller tränar alls. En förklaring till att 

en stor andel av föräldrarna inte idrottar eller tränar kan bero på att deras tidigare 

erfarenheter av idrott i ungdomen har uteblivit, som Engström (1997) även tagit upp. 

I studien visar att omkring hälften av ungdomarna i klass 9 är mer fysiskt aktiv än sin 

förälder. De flesta av ungdomarna i klass 9 tränar eller idrottar en till två timmar i 

veckan, vilket kan anses som något i underkant om man följer WHO: s 

rekommendation på 30 minuters fysisk aktivitet om dagen. Man bör dock ha i åtanke, 

som Engström (2004a) skriver, att det är svårt att veta vad tillräcklig fysisk aktivitet är 

ur hälsosynpunkt. Vår studie visar att föräldrars fysiska aktivitetsnivå inte har betydelse 

för ungdomens fysiska aktivitetsnivå. I och med att en stor del av föräldrarna inte tränar 

eller idrottar medan ungdomarna gör det där också de föräldrar som bedriver 

regelbunden träning och tävlingsverksamhet inte har någon ungdom som bedriver 

träning och tävlingsverksamhet. I och med att denna del av studien inte är så 

omfattande så kan inga generella slutsatser göras. Det kan finnas andra orsaker som 

tidigare påverkat ungdomen mot en inaktivitet, så som familjens allmänna sociala 

beteende, bakgrund och attityder som Axlund och Nilsson (2004) tagit upp.  

 

Alla ungdomar i klass 9 hade någon gång bedrivit tränings och tävlingsverksamhet, nu 

är det endast 53,8 % av ungdomarna som bedriver tränings och tävlingsverksamhet. 
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Vad det beror på att mindre än hälften av ungdomarna i klass 9 slutat med träning och 

tävlingsverksamhet är svårt att säga med denna studie. Många faktorer som t.ex. 

föräldrars fysiska aktivitetsnivå, tidigare erfarenheter av träning och tävlingsverksamhet 

eller föräldrars engagemang och uppmuntran kan ha haft betydelse. Att föräldrars 

påverkan däremot är av stor vikt för ungdomens början och fortsatta fysiska aktivitet 

skriver både Axlund och Nilsson (2004) och Krap (2004).  

 

Cirka 70 % av ungdomarna i klass 9 anser att deras föräldrar uppmuntrar till deras 

fysiska aktivitet ganska eller väldigt mycket, jämfört med att 77 % av föräldrarna anser 

att de uppmuntrar sin ungdom till fysisk aktivitet ganska eller väldigt mycket. Ett 

resultat som kan anses vara bra i och med att en stor andel att både föräldrar och 

ungdomar uppskattade uppmuntran högt.  

När det gäller engagemang är ett märkvärt resultat att ca 42 % av föräldrarna uppskattar 

att de engagerar sig mer än vad ungdomen uppskattar förälders engagemang. 

Studien visar även att engagemang och uppmuntran har betydelse för ungdomens 

fysiska aktivitetsnivå, då de ungdomar som har hög fysisk aktivitet även har föräldrar 

som uppmuntrar och engagerar sig i ungdomens träning eller idrott i stor utsträckning. 

Bland ungdomarna som har låg fysisk aktivitet eller inte tränar eller idrottar har 

föräldrar uppgett en blandad uppskattning av uppmuntran och ett lågt engagemang.     

Uppmuntran och engagemang uppskattades ändå relativt högt i denna grupp. Axlund 

och Nilsson (2004) och Krap (2004) tar upp visar idrottsforskning att föräldrars 

engagemang och inställning har stor betydelse för barns idrottande. De skriver att 

föräldrars engagemang och inställning har betydelse för hur barn och ungdomar 

utvecklas och trivs med sitt idrottsutövande. I denna studie kan konstateras att 

uppmuntran uppskattades högre än engagemang. Med engagemang förknippar vi att 

detta oftast är mer tidskrävande så som skjuts till träning/tävling eller medverkan vid 

träning/tävling än uppmuntran. En tänkbar förklaring kan vara som Martin et al. (2005) 

skriver att idag har oftast båda föräldrarna heltidsjobb och hinner därmed inte med 

sådana saker som skjuts och medverkan.  

5.3 Slutkommentar 

Ungdomars fysiska aktivitetsvanor i tre skolklasser visar att killar är i större 

utsträckning fysisk aktiva än tjejer. Ungdomarna i gymnasieklassen är de som 

tränar/idrottar i störst utsträckning av de tre klasserna. Föreningsanslutna ungdomar är i 
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större utsträckning fysiskt aktiva än icke föreningsanslutna ungdomar i de tre klasserna. 

I denna studie anses inte att föräldrars fysiska aktivitetsnivå har betydelse för 

ungdomarnas i klass 9. Stora skillnader förekommer i ungdomens nivå av träning/idrott 

jämfört med förälders nivå. Uppmuntran till ungdomens fysiska aktivitet skattades 

högre än engagemanget av föräldrarna i denna studie. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Intressant skulle kunna vara göra en kvalitativ studie med samma inriktning som denna, 

ungdomars fysiska aktivitetsvanor. Förslagsvis kan kanske ett intressant resultat uppnås 

genom djupintervjuer med ungdomar och deras föräldrar, detta för att se vad de 

eventuellt stora skillnaderna i deras fysiska aktivitetsvanor kan bero på. 

Även skulle det vara intressant att utföra denna studie på en större population, samt 

med en bättre procedur. Önskvärt hade varit att hitta ett färdigkonstruerat frågeformulär 

som då kan jämföras med tidigare resultat. 
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Bilaga 1 

   Gävle, 20 april 2006 

 
Vi vill gärna veta vad Du har för fysiska aktivitetsvanor! Inbjudan att 

delta i en enkätundersökning. 
 

Vi är två studenter som läser Rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund som nu ska skriva vår C-uppsats. Vi har valt att 

göra en studie om ungdomars fysiska aktivitetsvanor, och då främst undersöka om 

deras föräldrars fysiska aktivitetsvanor påverkar ungdomarnas fysiska aktivitetsvanor.   

Du har slumpmässigt blivit utvald till att delta i denna studie. Ditt deltagande i studien 

är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att Du 

som får frågeformuläret besvarar det. 

 

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det svar som stämmer bäst för Dig. 

Enkäterna är kodade för att veta vilken ungdomsenkät som hör ihop med vilken 

föräldraenkät. De som får tillgång till Dina svar är endast vi som gör studien.  

Svaren kommer inte att kunna kopplas till Dig som person. Några möjligheter att 

identifiera just Ditt svar finns därför inte.  

 
 
 
 
 
 
 
Om Du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på 
frågeformuläret är Du välkommen att ringa eller skriva till oss: 
 
 
Maria Axlund   Lizette Nilsson 
Sportvägen 6   Hagavägen 20A 
814 70 ÄLVKARLEBY  856 41 SUNDSVALL 
026-61 10 55   060-12 13 25 
E-mail: maax0300@student.miun.se  E-mail: lini0101@student.miun.se
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Bilaga 2 
Ungdomars fysiska aktivitet    U1 

 
1. Jag är född år 19…… 

 
2. Kön  
 
� Kille 
� Tjej 
 
3. Hur fysiskt aktiv är du under en normalvecka på Din fritid? 
 
a) Jag är fysiskt aktiv i vardagen (t.ex. promenerar, cyklar/går till skola, promenerar med 
hunden, skottar snö, arbetar i trädgården) … 
 
� 5 timmar i veckan eller mer 
� 3-4 timmar i veckan 
� 1-2 timmar i veckan 
� Mindre än 1 timme i veckan 
� Inte alls fysiskt aktiv 
 
b) Jag tränar/idrottar (t.ex. gympar, joggar, spelar fotboll, rider, simmar)... 
 
� 5 timmar i veckan eller mer  
� 3-4 timmar i veckan 
� 1-2 timmar i veckan 
� Mindre än 1 timme i veckan 
� Tränar/idrottar inte alls 
 
 
4. a) Bedriver du regelbunden träning och tävlingsverksamhet i någon idrott? 
 
� Ja 
� Nej 
Om du svarat Nej besvara då 4b annars fortsätt till fråga 5. 
b) Har du tidigare bedrivit regelbunden träning och tävlingsverksamhet i någon idrott? 
 
� Ja 
� Nej 
 
5. Tror du din förälder/dina föräldrar tycker det är viktigt att du är fysiskt aktiv på 
fritiden? 
 
� Mycket viktigt 
� Viktigt 
� Inte så viktigt 
� Oviktigt 
� Vet ej     V.g. vänd sida → 
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6. Uppmuntrar din förälder/dina föräldrar dig till att vara fysiskt aktiv? 
 
� Väldigt mycket 
� Ganska mycket 
� I viss mån 
� Bara lite 
� Inte alls 
 
7. Om du idrottar på fritiden, hur kom du i kontakt med idrotten?  
    (Håller Du på med flera idrotter så ta den Du utövar i störst utsträckning) 
 
� Kompis 
� Skolan 
� Förälder 
� Syskon 
� Annat: ………..………..………..………..………..………..………..… 
 
8. Är du medlem i någon idrottsförening?  
 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
9. Känner du att din förälder/dina föräldrar är engagerade (skjutsar till träning/tävling, 
medverkar vid träning/tävling etc.) i ditt idrottsutövande på fritiden? 
 
� Väldigt mycket 
� Ganska mycket  
� I viss mån 
� Bara lite 
� Inte alls 
� Idrottar ej 
 
10. Tror du att din fysiska aktivitetsnivå har påverkats av din förälders/dina föräldrars 
fysiska aktivitetsvanor? 
 
� Väldigt mycket 
� Ganska mycket 
� I viss mån 
� Bara lite 
� Inte alls 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



Bilaga 3 

   Gävle, 20 april 2006 
 

Vi vill gärna veta vad Ni har för fysiska aktivitetsvanor! Inbjudan att 

delta i en enkätundersökning. 
Vi är två studenter som läser Rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund som nu ska skriva vår C-uppsats. Vi har valt att 

göra en studie om ungdomars fysiska aktivitetsvanor, och då främst undersöka om 

deras föräldrars fysiska aktivitetsvanor påverkar ungdomarnas fysiska aktivitetsvanor.   

Skolklassen där er/din son/dotter går har slumpmässigt blivit utvald till att delta i 

denna studie. Ungdomen har fått besvara en enkät i skolan och nu önskar vi att Ni 

svarar på en liknande enkät. 

Ert deltagande i studien är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet, att Ni som får frågeformuläret besvarar det.  

 

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det svar som stämmer bäst för Dig. 

Enkäterna är kodade för att veta vilken ungdomsenkät som hör ihop med vilken 

föräldraenkät. De som får tillgång till Dina svar är endast vi som gör studien.  

Svaren kommer inte att kunna kopplas till Dig som person. Några möjligheter att 

identifiera just Ditt svar finns därför inte.  

 

Frågeformulären skall vikas ihop och skickas i det medföljande frankerade kuvertet. 

Eftersom studien utförs under ett begränsat antal veckor skulle vi vara tacksamma om 

Du kan svara så fort som möjligt och då helst inom en vecka, för att vi ska hinna 

sammanställa svaren. 

 
Om Du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på 
frågeformuläret är Du välkommen att ringa eller skriva till oss: 
 
Maria Axlund   Lizette Nilsson 
Sportvägen 6   Hagavägen 20A 
814 70 ÄLVKARLEBY  856 41 SUNDSVALL 
026-61 10 55   060-12 13 25 
E-mail: maax0300@student.miun.se  E-mail: lini0101@student.miun.se
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Bilaga 4 
Föräldrars fysiska aktivitet    F1 
 
 

1. Jag är född år 19…… 
 
2. Kön  
 
� Man 
� Kvinna 
 
3. Jag är  
 
� Gift 
� Sambo 
� Särbo 
� Ensamstående 
 
4. Hur fysiskt aktiv är du under en normalvecka på din fritid? 
 
a) Jag är fysiskt aktiv i vardagen (t.ex. promenerar, cyklar/går till arbetet, promenerar med 
hunden, skottar snö, arbetar i trädgården) … 
 
� 5 timmar i veckan eller mer 
� 3-4 timmar i veckan 
� 1-2 timmar i veckan 
� Mindre än 1 timme i veckan 
� Inte alls fysiskt aktiv 
 
b) Jag tränar/idrottar (t.ex. gympar, joggar, spelar fotboll, rider, simmar)... 
 
� 5 timmar i veckan eller mer  
� 3-4 timmar i veckan 
� 1-2 timmar i veckan 
� Mindre än 1 timme i veckan 
� Tränar/idrottar inte alls 
 
 
5. a) Bedriver du regelbunden träning och tävlingsverksamhet i någon idrott? 
 
� Ja 
� Nej 
Om du svarat Nej besvara då 5b annars fortsätt till fråga 6. 
 
b) Har du tidigare bedrivit regelbunden träning och tävlingsverksamhet i någon idrott? 
 
� Ja 
� Nej     V.g. vänd sida → 
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6. Är du medlem i någon idrottsförening?  
 
� Ja 
� Nej 
 
7. Vet du i vilken utsträckning din ungdom är fysiskt aktiv? 
 
� Ja 
� Nej 
 
8. Hur engagerad (skjutsar till träning/tävling, medverkar vid träning/tävling etc.) är du i 
din ungdoms fysiska aktivitetsvanor? 
 
� Väldigt mycket 
� Ganska mycket 
� I viss mån 
� Bara lite 
� Inte alls 
 
9. Uppmuntrar du som förälder till att din ungdom skall vara fysiskt aktiv? 
 
� Väldigt mycket 
� Ganska mycket 
� I viss mån 
� Bara lite 
� Inte alls 
 
10. Tror du att dina fysiska aktivitetsvanor påverkar din ungdoms fysiska aktivitetsvanor? 
 
� Väldigt mycket 
� Ganska mycket 
� I viss mån 
� Bara lite 
� Inte alls 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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