
 
 
 

 

 
Ju mer fysiskt aktiv, desto mer hälsosam? 

 
En studie av gymnasieelevers fysiska aktivitetsvanor och psykiska hälsa 

 
 
 

Malin Andersson & Caroline Bjälleryd 

 
 

Idrottsvetenskapligt examensarbete (2IV31E) 
15 högskolepoäng 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Datum: 2015-06-01 
Handledare:  Anna Hafsteinsson Östenberg 

Examinator:  Tobias Stark 
 

     
 
   



 

Abstract 

Föreliggande studie undersöker fysiska aktivitetsvanor och psykisk hälsa hos gymnasieelever 

i åldrarna 18-19 år. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan karaktären och 

mängden av utövad fysisk aktivitet och självupplevd psykisk hälsa hos urvalsgruppen. 

Studien är av kvantitativ karaktär och datainsamlingsmetoden som används är en 

enkätundersökning som bygger på de validerade enkäterna International Physical Activity 

Questionaire – Short Form (IPAQ-SF) och The 12-item General Health Questionaire (GHQ-

12) samt ett antal, av undersökningsledarna, egenformulerade frågor vilka berör karaktären av 

den fysiska aktiviteten, biologiskt kön och boendeplats. Insamlad data bearbetas i 

statistikprogramet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och resultatet diskuteras 

och analyseras utifrån tidigare forskning inom området samt utifrån Bourdieus teori om 

habitus. 

 

Inga signifikanta samband mellan karaktären eller mängden av utförd fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa kan konstateras i urvalsgruppen. Däremot visar resultatet på signifikanta 

skillnader och samband mellan andra variabler än de som frågeställningarna omfattar, 

däribland könsskillnader i fråga om psykisk hälsa och fysisk aktivering inom föreningsbunden 

idrott samt skillnader mellan elever som studerar utbildningsprogram med idrottsprofil 

respektive utan idrottsprofil vad gäller mängd veckovis högintensiv fysisk aktivering. 

 

Nyckelord: physical activity, mental health, psychological health, adolescents. 
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1. Inledning 
Folkhälsomyndigheten uppger i den senaste folkhälsorapporten (2014, s.68) att nedsatt 

psykiskt välbefinnande hos unga har ökat de senaste decennierna. Flera studier rapporterar om 

ett växande problem med psykiska besvär som stress, oro, ångest och sömnproblem hos 

ungdomar såväl i Sverige som i resten av Europa och Nordamerika (Bland, Melton, Bigham 

& Welle 2014, s.560; Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund 

2012, s.2).  

 

Forskning visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa på så vis att fysisk 

aktivitet främjar den psykiska hälsan (Al-Eisa, Buragadda & Melam 2014, s.6; Bhochhibhoya, 

Branscum, Taylor, Laurette & Hofford 2014, s.7; Paluska & Schwenk 2000, s.169; Plante, 

Gustafson, Brecht, Imberi & Sanchez 2011, s.199; Spengler & Woll 2013, s.710). 

Bhochhibhoya et al. (2014, s.7) påvisar i sin studie av collegestudenter ett samband mellan en 

högre grad av fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande.  

 

Positiva effekter av fysisk aktivitet i relation till psykisk hälsa är bland annat högre 

stresstolerans och reducerad risk för att drabbas av depression (Bhochhibhoya et al. 2014, 

s.1). Fysisk aktivitet som behandling mot depression har visat sig kunna vara lika effektivt 

som behandling med hjälp av andra terapeutiska metoder (Paluska & Schwenk 2000, s.169). I 

Sverige används fysisk aktivitet för att förebygga och behandla depression (Kjellman, 

Martinsson, Taube & Andersson 2008, s.282). Enligt Jonsdottir och Ursin (2008, s.574) samt 

Martinsen och Taube (2008, s.604) har fysisk aktivitet troligtvis även lindrande effekt vid 

stress och ångest.  

 

Biddle och Asare (2011, s.886) belyser bristen på studier om sambandet mellan fysisk 

aktivitet och psykisk hälsa hos ungdomar. Området är i större utsträckning undersökt på 

vuxna (Biddle & Asare 2011, s.886). Ungdomars psykiska hälsa i relation till fysisk aktivitet 

är därmed ett område som bör utforskas.  

 

Föreliggande studie ämnar, förutom ungdomars fysiska aktivitetsvanor relaterat till deras 

psykiska hälsa, även undersöka om det finns något samband mellan karaktären av fysisk 

aktivitet, utövandemängd och grad av självupplevd psykisk hälsa. Detta är ett område som 

inte är utforskat i stor utsträckning. Karaktären av fysisk aktivitet omfattar i föreliggande 
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studie transport, egen motion/träning, organiserad idrott samt i vilken grad aktiviteten utförs 

inomhus eller utomhus respektive individuellt eller i grupp.  

 

Forskning visar på att barn och ungdomar som är fysiskt aktiva i en idrottsförening upplever 

sin hälsa som bättre än ungdomar som inte är aktiva i en idrottsförening (Spengler & Woll 

2013, s.709; s.711). Det finns även studier som pekar på att utomhusaktiviteter bidrar till en 

bättre hälsa hos barn och ungdomar (Schaefer, Plotnikoff, Majumdar, Mollard, Woo, Sadman, 

Rinaldi, Boulé, Torrance, Ball, Veugelers, Wozny, McCargar, Downs, Lewanczuk, Gleddie & 

McGavock 2014, s.519) samt att den omgivande miljön kan påverka humöret och energinivån 

hos människor (Plante, Cage, Clements & Stover 2006, s.116).  

 

Med avstamp i resultaten av tidigare forskning ämnar föreliggande studie undersöka om 

liknande samband kan skönjas i den för studien utvalda urvalsgruppen och hur dessa samband 

i så fall ser ut. Resultatet av studien bidrar till forskningen genom att redogöra för 

urvalsgruppens fysiska aktivitetsvanor och psykiska hälsa, vilket borde ligga i såväl skolans 

som Kommunens och Landstingets intresse. Exempelvis skulle ett resultat som pekar på att 

ungdomar som mestadels aktiverar sig utomhus har en bättre psykisk hälsa kunna leda till att 

en större del av skolundervisningen förlades utomhus. Likaså skulle ett resultat som visar att 

ungdomar som i stor utsträckning transporterar sig till fots eller per cykel, har en bättre 

psykisk hälsa, kunna leda till att utbyggnation av gång- och cykelvägar prioriterades.  

 

1.1. Syfte 
Syftet är att undersöka relationen mellan karaktären och mängden av utövad fysisk aktivitet 

och självupplevd psykisk hälsa hos gymnasieelever födda år 1996. 

 

1.2. Frågeställningar 
 

• Påverkar karaktären av den fysiska aktiviteten den psykiska hälsan och i så fall på 

vilket sätt? 

• Påverkar mängden av fysiskt aktivitetsutövande den psykiska hälsan och i så fall 

på vilket sätt? 
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1.3. Avgränsningar 
I föreliggande studie har en avgränsning beträffande urval gjorts. Urvalet begränsades till 

gymnasieelever födda år 1996, det vill säga 18-19 år gamla. Studien genomfördes på tre 

gymnasieskolor i Växjö och nio olika utbildningsprogram var representerade. 

Åldersavgränsningen grundas i rapporteringen om ökad psykisk ohälsa hos ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten 2014, s.68) samt bristen på studier inom ämnet på urvalsgruppen 

(Biddle & Asare 2011, s.886).  

 

1.4. Begrepp och definitioner 
Fysisk aktivitet definieras som kroppsrörelse i alla former som ökar energiomsättningen, det 

vill säga till exempel promenader, fysisk träning och trädgårdsarbete (Statens 

Folkhälsoinstitut 2011, s.27).  

 

Health Related Quality of Life (HRQL) definieras av Nakamura, Teixeira, Smirmaul, 

Sebastião, Papini, Gobbi & Kokubun (2014, s.2) som en kombination av flera faktorer som 

påverkar det dagliga livet för människor. Det kan vara miljömässiga faktorer såsom boende, 

transport, säkerhet, utbildning och fritidsaktiviteter, men också individuella faktorer såsom 

arv och livsstil (Nakamura et al. 2014, s.2). HRQL går bortom frånvaron av sjukdom och 

refererar inte bara till hur människor upplever sin generella hälsa utan även till specifika 

tillstånd såsom fysisk och psykisk hälsa samt social support, vilka samverkar till hur 

människor klarar av sin vardag (Nakamura et al. 2014, s.2). 

 

Idrottshabitus förstås som de underliggande generativa principerna för olikheter vad gäller 

smak och omedvetna strategier för idrottsaktiviteter i en vidare social kontext som 

sammanlänkas med ett visst antal sociala fält (Engström 2008, s.324). 

 

Kulturellt kapital är det kapital som bygger på utbildnings- och yrkesmässig status och som är 

värdefullt inom en viss social kontext (Engström 2008, s.324).  

 

MET-minuter (metabolic equivalent) är ett mått på energiförbrukning där graden av intensitet 

avgör värdet. Ju högre grad av ansträngning, desto högre multipliceringsvariabel (Hagströmer 

& Hassmén 2008, s.94).  
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World Health Organization (WHO) (2015) definierar psykisk hälsa genom att referera till ett 

brett utbud av aktiviteter som direkt eller indirekt är kopplade till komponenten psykiskt 

välbefinnande i WHO:s definition av hälsa; 

 

"A state of complete physical, mental and social well-being, and not merely 

the absence of disease." 

(WHO, 2015) 

 

Definitionen är relaterad till främjandet av psykiskt välbefinnande, förebyggande och 

behandling av psykisk ohälsa (WHO, 2015). 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras ett urval av studier som tidigare gjorts på områden relevanta för 

föreliggande undersökning. Områdena som dessa studier behandlar är framförallt 

hälsoutvecklingen hos ungdomar vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, fysisk aktivitet 

som förebyggande respektive behandlande åtgärd av psykisk ohälsa samt betydelsen av den 

fysiska aktivitetens karaktär. 

 

2.1. Psykisk ohälsa hos ungdomar – ett samhällsproblem 
Psykisk ohälsa hos ungdomar är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle (Hutton, Nyholm, 

Nygren & Svedberg 2014, s.3) och ett aktuellt ämne inom forskningen (Safipour, 

Schopflocher, Higginbottom & Emami 2013, s.120). Safipour et al. (2013, s.120) definierar, i 

enlighet med WHO, hälsa inte enbart som avsaknaden av sjukdom utan som ett komplett 

fysiskt, psykiskt och socialt välmående. 

 

Folkhälsomyndigheten (2014, s.68) i Sverige uppger i den senaste folkhälsorapporten att 

nedsatt psykiskt välbefinnande hos unga har ökat de senaste decennierna. Bland et al. (2014, 

s.560) och Wiklund et al. (2012, s.2) påvisar även i sina rapporterar ett växande problem med 

psykiska besvär som stress, oro, ångest och sömnproblem hos ungdomar såväl i Sverige som i 

resten av Europa och Nordamerika.  

 

Bland svenska ungdomar i åldrarna 15-19 år rapporterar fler kvinnor än män att de upplever 

sig ha en sämre psykisk hälsa (Safipour et al. 2013, s.121). Detta understryker även den 

senaste folkhälsorapporten (Folkhälsomyndigheten 2014, s.68) som visar på en negativ 

utveckling av psykiskt välbefinnande bland unga, i synnerhet bland kvinnor. Se Figur 1. 
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Figur 1. Statistik på psykisk ohälsa bland unga i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2014, s.68). 

 

Wiklund et al. (2012, s.2) påstår att lättare psykiska besvär i ungdomsåren medför en större 

risk för att även som vuxen drabbas av psykisk ohälsa och därför är interventioner designade 

för att redan i den tidiga barndomen minska ojämlikheter vad gäller barns hälsa, viktiga för att 

på så sätt hjälpa barn till ett hälsosammare liv (Hutton et al. 2014, s.3). Förhoppningen är att 

dessa tidiga hälsoinsatser ska bidra till en bättre hälsa genom hela livet (Hutton et al. 2014, 

s.3).  

 

Engström (2008, s.339) uppger utifrån resultatet av sin longitudinella studie att idrottshabitus 

och kulturellt kapital i barn- och ungdomsåren påverkar den fysiska aktivitetsgraden i vuxen 

ålder. För att fastställa kulturellt kapital använde sig Engström (2008, ss.329-330; 2010, 

s.110) av respondentens betyg i teoretiska ämnen i kombination med faderns socialgrupp, 

vilken grundas i yrkesmässig status. Individer som vid 15 års ålder hade ett starkt 

idrottshabitus vad gäller omfattning och variation av fysisk aktivering på fritiden samt ett högt 

betyg i skolämnet idrott och hälsa, i större grad var fysiskt aktiva 38 år senare, det vill säga 
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vid 53 års ålder (Engström 2008, s.339). Individer som vid 15 års ålder hade ett högt kulturellt 

kapital hade nästan fem gånger större chans att vid 53 års ålder fortfarande vara fysiskt aktiva 

jämfört med individer med ett lågt kulturellt kapital (Engström 2008, s.339). Studien indikerar 

alltså på att idrotts- och motionsvanor i barn- och ungdomsåren inverkar på idrotts- och 

motionsvanor senare i livet (Engström 2008, s.339). Eftersom ett samband mellan fysisk 

aktivitet och psykisk hälsa kan skönjas i flera studier (Paluska & Schwenk 2000, s.168; Plante 

et al. 2011, s.199; Richards, Jiang, Kelly, Chau, Bauman & Ding 2015, s.7) på så vis att fysisk 

aktivitet främjar den psykiska hälsan, så är Engströms (2008, s.339) resultat intressant för 

föreliggande studie.  

 

2.2. Hälsovinster med fysisk aktivitet  
Flera studier visar på ett förhållande mellan deltagande i fysisk aktivitet och en förbättrad 

hälsa (Paluska & Schwenk 2000, s.168; Plante et al. 2011, s.199; Spengler & Woll 2013, 

s.713). Plante et al. (2011, s.199) påpekar att fysisk aktivitet inte bara bidrar till en bättre 

fysisk hälsa utan även kan ha psykologiska fördelar såsom minskad stress och ångest samt 

bidra till ett ökat självförtroende och ett bra humör. Paluska och Schwenk (2000, s.168) påstår 

att fysisk aktivitet redan efter en session kan bidra till bättre humör och kreativitet hos 

försökspersonen än innan. I enighet med Paluska och Schwenk (2000, s.168) och Plante et al. 

(2011, s.199), visar Al-Eisa, Buragadda och Melam (2014, s.6) i sin studie av saudiarabiska 

kvinnliga studenter med medelåldern 20.9 +/- 1.4 år, att en ökad fysisk aktivitet förbättrar den 

psykiska hälsan, dock här i avseende av sömnsvårigheter, depression och koncentration.  

 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och känsla av lycka hos människor i 15 europeiska länder 

har undersökts av Richards et al. (2015, s.3). Resultatet pekar på att fysisk aktivitet bidrar till 

lycka; nära 86 % av respondenterna i studien som uppgav att de var mycket fysiskt aktiva 

uppgav också att de kände sig lyckliga (Richards et al. 2015, s.7). Flera tidigare studier från 

olika länder, bland annat USA, Kanada, Norge, Korea och Chile, som Richards et al. (2015, 

ss.9-10) refererar till visar också på ett samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt 

välbefinnande. Det finns dock en del skepsis kring associationen mellan fysisk aktivitet och 

lycka, menar Richards et al. (2015, s.12); demografiska och livsstilsrelaterade faktorer, som 

exempelvis utbildning, inkomst och sociala relationer, skulle också kunna spela in vid 

respondenternas uppskattning av lycka. Fysisk aktivitet är därför inte den enda faktorn som 

bidrar till resultatet (Richards et al. 2015, s.12). Även Spengler och Woll (2013, s.713) 

påpekar att hälsa påverkas av en mängd olika variabler, där fysisk aktivitet bara är en av alla. 
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Spengler och Woll (2013, s.710) visar att fysisk aktivitet bidrar till bättre HRQL hos tyska 

barn och ungdomar i åldrarna 11-17 år. Resultatet är oberoende av kön, ålder, socioekonomisk 

status och boendemiljö (Spengler & Woll 2013, s.710). Spengler och Woll (2013, s.708) 

framhäver de många goda effekter som följer av fysisk aktivitet, inte bara fysiska hälsovinster 

såsom ett starkare skelett eller reducerad risk för att drabbas hjärt- och kärlsjukdomar, utan 

även en förbättrad psykisk hälsa.  

 

Psykisk ohälsa står för en stor del av den globala sjukdomsbördan (Richards et al. 2015, s.3). 

Depression är en världsvid sjukdomsbörda, den är större än ischemisk hjärtsjukdom, 

cerebrovaskulär sjukdom och tuberkulos (Paluska & Schwenk 2000, s.168). Milda till 

måttliga depressionssymptom kan behandlas med fysisk aktivitet vilket kan vara lika effektivt 

som andra terapeutiska metoder (Paluska & Schwenk 2000, s.169). 

 

Tyson, Wilson, Crone, Brailsford & Laws (2010, s.492) påstår att fysisk aktivitet har positiva 

effekter på mild till måttlig depression. Tyson et al. (2010, s.493) refererar även till ett par 

andra studier som talar för att fysisk aktivitet bidrar till en lägre grad av depression, vilka 

undersökte aktiviteterna bodybuilding, simning och dynamisk taekwondo. Resultatet visade 

på att utövare av ovan nämnda aktiviteter hade en lägre depressionsgrad än respektive 

kontrollgrupp (Tyson et al. 2010, s.493). Vidare visar en undersökning av studenter att den 

grupp av respondenter som var minst fysiskt aktiva hade den högsta ångestnivån medan 

gruppen som var mest fysiskt aktiva hade lägst ångestnivå (Tyson et al. 2010, s.495). Det är 

svårt att uttala sig om den högre depressions- och ångestnivån är orsaken till den bristande 

fysiska aktiviteten eller om det är tvärtom. Det kan, enligt Tyson et al. (2010, s.496), vara så 

att ju mer deprimerad eller ångestladdad en person är desto mindre motivation finns det för att 

utöva någon form av fysisk aktivitet. Personer som lider av depression är i regel mindre fysisk 

aktiva än icke deprimerade personer (Paluska & Schwenk 2000, s.168).  

 

Paluska och Schwenk (2000, ss.177-178) ser fysisk aktivitet som en viktig del i arbetet med 

att lindra depressionssymptom och anser att ett övervägande vad gäller fysisk aktivitet som 

behandlingsmetod för att förbättra den mentala hälsan hos deprimerade och ångestfyllda 

individer, borde vara förtjänt. Paluska och Schwenk (2000, s.170) menar vidare att inget eller 

lite utövande av fysisk aktivitet på fritiden ökar risken för att utveckla depression hos såväl 

kvinnor som män.  
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2.3. Fysisk aktivitet i olika former  
Kontexten i vilken den fysiska aktiviteten utförs kan ha betydelse för upplevelsen. Det menar 

såväl Plante et al. (2006, s.116) som Schaefer et al. (2014, s.519) och Spengler och Woll 

(2013, s.708) som studerat fysisk aktivitet i olika kontexter.  

 

Utomhus- kontra inomhusaktiviteter 

En studie av kanadensiska barn och ungdomar i åldrarna 9-17 år och deras aktivitetsvanor 

efter skoltid visar att utomhusvistelse bidrar till mindre stillasittande (Schaefer et al. 2014, 

s.518). De barn och ungdomar som uppgav att de vistas utomhus större delen av tiden eller 

hela tiden efter skoltid uppfyllde i högre grad den av kanadensiska myndigheters dagliga 

rekommenderade dos av minst 60 minuters måttlig till hög grad av fysisk aktivitet, än de barn 

och ungdomar som uppgav att de tillbringar större delen av tiden efter skoltid inomhus 

(Schaefer et al. 2014, s.518). Vidare visar studien att barn och ungdomar som tillbringar mer 

tid utomhus har en bättre kardiorespiratorisk hälsa än de barn och ungdomar som uppgav att 

de tillbringar större delen av tiden efter skoltid inomhus (Schaefer et al. 2014, s.519). 

Sammantaget innebär studiens resultat att utomhusaktiviteter kan rekommenderas för att öka 

hälsan hos barn och ungdomar (Schaefer et al. 2014, s.519).   

 

Plante et al. (2006, s.115) visar i sin studie av psykologistudenter i norra Kalifornien på att 

träning inomhus respektive utomhus ger olika psykologiska effekter. Deltagarna i studien 

delades för studiens syfte upp i tre grupper. Den första gruppen fick gå en promenad runt sitt 

Campus, den andra gruppen fick gå på ett löparband inomhus samtidigt som de på en stor 

skärm fick se en virtuell video med samma runda och deltagarna i den tredje gruppen fick 

sitta i en fåtölj och titta på samma videofilm som grupp 2 (Plante et al. 2006, s. 111). Samtliga 

tre scenarier tog cirka 20 minuter. Mätning av sinnesstämning hos deltagarna gjordes före och 

efter genomförandet och resultatet visade att alla grupper var mindre spända efter utförd 

handling (Plante et al. 2006, s.113). Resultatet visade också att deltagarna såg det som mest 

njutbart att gå promenaden ute och att det var minst njutbart att sitta ner och se videon av 

promenaden (Plante et al. 2006, s.114). Det framkom även att deltagarna i ”utomhusgruppen” 

(grupp 1) i en högre grad uppgav att de fick energi av promenaden än de deltagarna som suttit 

inomhus. Den virtuella videon i kombination med promenaden på löparband inomhus (grupp 

2) visade sig dock bidra till avslappning i störst utsträckning (Plante et al. 2006, s.114). De 

deltagare som uppvisade flest trötthetstecken var grupp 3 (Plante et al. 2006, s.115). 

Slutsatsen av studien är att den omgivande miljön kan påverka humöret och energinivån hos 

människor (Plante et al. 2006, s.116). 
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Intensitet och nivå av fysisk aktivitet 

Nakamura et al. (2014, s.7) redovisar i resultatet av sin studie av fysisk aktivitet på fritiden 

hos vuxna kvinnor och män i Saó Paulo, Brasilien, att olika samband kan skönjas vad gäller 

intensitet och nivå av den fysiska aktiviteten kontra Health Related Quality of Life (HRQL) 

(Nakamura et al. 2014, s.7). Män som var fysiskt aktiva med måttlig intensitet minst 150 

minuter i veckan samt hade en total fysisk aktivitetsmängd på minst 300 minuter i veckan, 

visade sig ha en bättre psykisk hälsa i jämförelse med män som inte var fysiskt aktiva 

(Nakamura et al. 2014, s.9). Några samband mellan nivå och intensitet av fysisk aktivitet och 

grad av psykisk hälsa kunde inte konstateras bland kvinnor (Nakamura et al. 2014, s.8). 

 

Fysisk aktivitet i grupp eller individuellt 

Spenglers och Wolls (2013, s.708) studie av tyska barn och ungdomar påvisar ett samband 

mellan karaktären av den fysiska aktiviteten och upplevd HRQL. Studien bygger på en 

enkätundersökning som omfattar graden av veckovis fysisk aktivitet i skolan, på fritiden och 

inom idrottsföreningar samt frågor kopplade till HRQL och de domäner begreppet omfattar 

(fysisk, psykisk och allmän hälsa) (Spengler & Woll 2013, s.708). Resultatet av studien pekar 

på att barn och ungdomar som är fysiskt aktiva i en idrottsförening har ett högre värde av 

HRQL och därmed en bättre hälsa, såväl fysisk som psykisk (Spengler & Woll 2013, s.711). 

Spengler och Woll (2013, s. 709) refererar även till Syguschs och Gogolls studier som också 

visar att ungdomar som utövar fysisk aktivitet i idrottsföreningar upplever sin hälsa som bättre 

än ungdomar som inte är aktiva i en idrottsförening. Detta menar Spengler och Woll (2013, 

s.713) skulle kunna bero på den högre sociala involveringen som idrottsföreningsmedverkan 

bidrar till.  
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3. Teoretisk angöring 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som använts för att analysera resultatet 

av föreliggande studie.  

 

3.1. Habitus 
Det av den franske sociologen Pierre Bourdieu myntade begreppet habitus utgör ett 

dispositionssystem som gör att människan i sin omvärld kan handla, tänka och göra 

omvärlden begriplig (Engström 1999, s.43; 2010, s.43). Människans samspel med 

omgivningen och erfarenheten av detta formar habitus (Engström 1999, s.44). Bourdieu 

(1984, s.170) beskriver habitus enligt följande: 

 

”The habitus is necessity internalized and converted into a disposition that 

generates meaningful practices and meaning-giving perceptions; it is a 

general, transposable disposition which carries out a systematic, universal 

application – beyond the limits of what has been learnt – of necessity 

inherent in the learning conditions.”  

(Bourdieu 1984, s.170) 

 

Den svenske forskaren Lars-Magnus Engström har under många år studerat idrotts- och 

motionsvanor hos den svenska befolkningen utifrån ett kultursociologiskt perspektiv. 

Engström (2010, s.43) beskriver utifrån Bourdieu habitus som: 

 

”Det system av i kroppen och sinnet inpräglade vanor och dispositioner, de 

för givet tagna preferenser, som verkar bestämmande på hur individen 

handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld.”  

(Engström 2010, s.43) 

 

Habitus går bortom det som är direkt inlärt (Bourdieu 1984, s.170). Det är något mer än 

socialisation, det vill säga införlivandet av kunskaper, färdigheter och värderingar (Bourdieu 

1984, s.170; Engström 1999, s.43; 2010, s.43). Habitus hjälper människor att orientera sig i 

omvärlden och göra den begriplig (Engström 2010, s.43). 
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Bourdieu (1990, s.61) påstår att tidiga erfarenheter i livet har en extra stark påverkan då 

habitus tenderar att försöka bibehålla sin konstans genom att vara mindre mottaglig för 

förändringar. Ny information som går emot befintligt habitus har svårare att direkt accepteras 

och stöts till en början bort (Bourdieu 1990, ss.60-61). Att förändra habitus är svårt men inte 

omöjligt, om det uppstår en längre dissonans mellan den sociala omgivningen och habitus är 

en förändring möjlig (Engström 1999, s.45; 2010, s.44). Enligt Bourdieu (1993, ss.87-88) 

pågår dock i viss mån en ständig anpassning till den externa världen.  

 

Kapital 

För att skapa en mening i begreppet habitus måste det relateras till några andra av Bourdieus 

begrepp, nämligen kapitaltillgångar och fält (Engström 1999, s.45). Kapitaltillgångar berör 

människors olika makt, status och inflytande utifrån de tillgångar de innehar och kan uppvisa 

(Engström 1999, s.45). Kapitalen kan vara av ekonomiskt/materiellt, kulturellt (exempelvis 

utbildningsstatus), socialt (personliga kontakter) samt av symboliskt slag (Engström 2010, 

s.46). Det symboliska kapitalet skapas när någon av andra tre formerna av kapital uppfattas 

som betydande inom ett fält (Bourdieu 1984, ss.172-173). Kapitalen är endast betydande om 

de igenkänns och värderas av sociala grupper (Bourdieu 1984, s.173; Engström 2010, s.46). 

Värdet av ett särskilt kapital skiftar mellan miljö och sammanhang, vad som anses betydande 

hos en social grupp behöver inte vara det hos en annan (Bourdieu 1984, s.173; Engström 

2010, s.46). 

 

Fält 

Enligt Moe (1995, s.168) består det moderna samhället av självständiga områden eller arenor, 

till exempel arbete, utbildning och idrott. Dessa arenor/områden benämns som fält och varje 

fält har sitt eget sätt att fungera, vilket innefattar egna värderingar och spelregler (Moe 1995, 

s.168).  

 

”Varje fält (t ex arbete, utbildning, idrott och konst) utgör ett socialt rum, 

där det handlar om dominans och påverkan, reproduktion av etablerade 

former och produktion av nya former.”  

(Moe 1995, s.164) 

 

Inom varje fält finns olika krafter som möts och drar åt olika håll för att komma fram till vad 

som anses vara rätt (Moe 1995, s.168). Kampen om vilka spelregler som ska gälla inom fältet 

innefattar även vilka kapital som är av betydelse inom fältet (Moe 1995, s.168). 
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Användning av begreppen 

Begreppen habitus, kapital och fält kommer till användning i den sociala praxisen (Moe 1995, 

s.170). Se Figur 2. Med praxis menas det sätt som är vedertaget. För att kunna avgränsa och 

specificera habitus, kapital och fält måste en analys av praxis genomföras. Detta för att se det 

som är speciellt hos ett fält, vilka kapitalformer som krävs samt hur individer och grupper 

närmar sig fältet (Moe 1995, s.170).  

 

 

 

 

Figur 2. Habitus, kapital och fält i social praxis (Moe 1995, s.170). 

Praxis  Fält  Kapital  Habitus 
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4. Metodologisk uppbyggnad 

I detta avsnitt redogörs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Urval motiveras och 

enkätkonstruktion och genomförande beskrivs. Tolkning av empiri, tillförlitlighet och 

forskningsetik tas också upp. Enkäten som ligger till grund för studien återfinns i Bilaga 1.  

 

4.1. Urval 
Föreliggande studie är av kvantitativ karaktär. Bell (2006, s.17) beskriver kvantitativ 

forskning enligt följande: 

 

”Kvantitativt inriktade forskare samlar in fakta och studerar relationer 

mellan olika uppsättningar av fakta. De mäter och använder vetenskapliga 

tekniker som kan ge kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara 

slutsatser.” 

(Bell 2006, s.17) 

 

I en kvantitativ studie används mätbar data, det vill säga data som lätt kan översättas till 

siffror (Gratton & Jones 2010, s.29). Genom insamlingen ges tillgång till kvantitativa eller 

kvantifierbara data med koppling till två eller fler variabler som sedan granskas för att 

upptäcka eventuella mönster (Bell 2006, s.17; Bryman 2011, ss.63-64; Gratton & Jones 2010, 

s.29; s.32; s.104).  

 

Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie. Enligt Gratton och Jones (2010, s.104) 

kännetecknas metoden av att ett tvärsnittsurval från befolkningen används och att data från 

deltagarna samlas in under ett tillfälle, vanligtvis genom enkäter eller intervjuer. Till studiens 

urval hör alla de individer som delar de karaktärsdrag som forskaren tagit fram (Gratton & 

Jones 2010, s.110).  

 

Urvalskriterier för studien var att individen vid studiens genomförande studerade på en 

gymnasieskola i Växjö och var född år 1996. Respondenterna var vid studiens genomförande 

18-19 år gamla. Ett klusterurval användes i studien, vilket innebär att grupper i stället för 

individer slumpmässigt väljs ut (Bryman 2002, s.107; Gratton & Jones 2010, s.112). 

Grupperna i föreliggande studie utgjordes av skolklasser, vilka enkätundersökningen 
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genomfördes på. Beträffande urvalet av utbildningsprogram så önskades en bredd av olika 

inriktningar och därför representerar urvalet en blandning vad gäller ämnesområden, 

högskoleförberedande utbildningsprogram eller inte samt praktiska och teoretiska 

utbildningsprogram. Det geografiska urvalet grundar sig i att undersökningsledarnas studieort 

är Växjö.  

 

Exempel på vanliga misstag som sker i urvalsprocessen är, enligt Gratton och Jones (2010, 

s.114) att lättillgängliga individer och eventuellt bekanta personer väljs ut samt att både 

volontärer och slumpmässigt utvalda personer används utan att forskaren tänker på skillnaden 

mellan dessa. Gratton och Jones (2010, s.114) understryker även vikten av att ha ett 

tillräckligt stort urval. De föreslår minst 50 deltagare för studier genomförda i relativt små 

populationer (Gratton och Jones 2010, s.114) 

 

Ovan nämna exempel togs i beaktning vid genomförandet av föreliggande studie. I 

föreliggande studie var urvalsgruppen 118 individer fördelade på nio skolklasser inom olika 

utbildningsprogram på tre gymnasieskolor. 

 

4.2. Enkätkonstruktion 
I studien användes en enkätundersökning, vilket enligt Gratton och Jones (2010 s. 126; s.128) 

är en fungerande metod när enkel data från stora grupper ska samlas in. En fördel med att 

använda enkäter som datainsamlingsmetod är att forskaren inte behöver vara närvarande, 

vilket gör det möjligt att nå fler utan att det tar för mycket tid (Bryman 2002, s.146; Gratton & 

Jones 2010, s.128). Föreliggande studie genomfördes dock med undersökningsledarna 

närvarande vid enkätundersökningen då risken för bortfall bedömdes minska om enkäterna 

kunde samlas in direkt. Responsen på enkätundersökningar är oftast relativt låg och kan 

därför ge problem med studiens tillförlitlighet (Bryman 2002, s.148; Gratton & Jones 2010, 

s.129). Bryman (2002, s.148) uppger att en svarsfrekvens på 60-70 % är acceptabel medan en 

svarsfrekvens över 85 % är utmärkt.  

 

Att enkäten i föreliggande studie var helt anonym är en annan fördel, då validiteten på svaren 

enligt Gratton och Jones (2010, s.129) troligtvis förbättras. Ännu en fördel med enkäter är att 

respondenten har möjlighet att gå tillbaka i frågeformuläret och ändra (Gratton & Jones 2010, 

s.129). 
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Eftersom undersökningsledarna närvarade vid genomförandet av enkätundersökningen kunde 

flera nackdelar med enkät som metod, undvikas. Gratton och Jones (2010 s.129; s.137) 

framhäver följande nackdelar med enkäter: respondenten har inte möjlighet att ställa frågor 

och forskaren kan inte säkerhetsställa att den för enkäten avsedda personen är den som 

genomför enkäten. Gratton och Jones (2010, s.129) påpekar också att chansen att få 

förtydliganden och förklaringar från respondenten är nästintill obefintlig vid genomförandet 

av enkäter. I föreliggande studie hanterades detta genom att i slutet av enkäten ha en öppen 

fråga där respondenten hade möjlighet att tillägga något om så önskades. Respondenterna 

kunde även ange namn och telefonnummer för att möjliggöra eventuell vidare kontakt. Detta 

var helt frivilligt, vilket också förklarades.  

 

Till grund för enkätundersökningen låg två validerade enkäter om fysisk aktivitet och psykisk 

hälsa; International Physical Activity Questionaire – Short Form (IPAQ-SF) samt The 12-item 

General Health Questionaire (GHQ-12). Båda enkäterna är översatta till svenska och 

validiteten av IPAQ-SF beskrivs av Ekelund, Sepp, Brage1, Becker, Jakes, Hennings & 

Wareham (2005, s.258) som acceptabel för användning på svenska vuxna personer. IPAQ har 

visat sig var ett resonabelt mätinstrument för att mäta fysisk aktivitet hos 18–65-åringar i 

olika miljöer och sammanhang (Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, Ainsworth, Pratt, 

Ekelund, Yngve, Sallis & Oja 2003, s.1338). IPAQ har testats i 12 olika länder och resultatet 

har sammanställts av Craig et al. (2003, s.1338) som uppger att instrumentet kan likställas 

med andra självadministrerade instrument om fysisk aktivitet vad gäller validitet och 

reliabilitet. IPAQ är framtaget av en grupp internationella forskare i syfte att möjliggöra 

internationell standardiserad mätning av all hälsofrämjande aktivitet (Hagströmer & Hassmén 

2008, s.94; The IPAQ Group u.å.). Instrumentet utvecklades och metodprövades under början 

av 2000-talet och är nu nationell och internationell standard i flera länder och organisationer 

(Hagströmer & Hassmén 2008, s.94). 

 

Vad gäller GHQ-12 så har den, enligt Molina, Rodrigo, Losilla & Vives (2014, s.1031), visat 

på god reliabilitet och validitet i flera studier och länder. GHQ, skapat av David Goldberg 

1972, är ett självadministrerat instrument som kan användas i bland annat 

populationsundersökningar (McDowell 2006, s.259). Formuläret är designat för att upptäcka 

psykiska störningar och är en av de mest grundligt testade hälsomätningsskalorna (McDowell 

2006, s.259; s.265). Metoden har till syfte att identifiera två huvudsakliga problem, vilka 

McDowell (2006, s.259) uppger är följande: 
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”Inability to carry out one's normal “healthy” functions, and the appearance 

of new phenomena of a distressing nature.” 

McDowell (2006, s.259) 

 

I föreliggande studie användes en svensk översättning av GHQ-12 hämtad från 

Arbetslivsinstitutet (Sconfienza 1998, s.5).  

 

Genom att använda två validerade enkäter som grund för enkätundersökningen i föreliggande 

studie så följdes Grattons och Jones (2010, s.137) råd om att utnyttja det som material som 

redan finns. Finns det redan enkäter som mäter det som önskas mätas så är det smart att 

använda dessa, tid sparas och reliabiliteten och validiteten är redan granskad. Dessutom blir 

det enklare att jämföra med andra studier (Gratton & Jones 2010, s.137).  

 

Slutligen innehöll enkäten i föreliggande studie även ett par tilläggsfrågor som behövdes för 

att besvara studiens frågeställningar. Tilläggsfrågorna handlar om karaktären av den fysiska 

aktiviteten som utförs. Respondenten tillfrågades även om biologiskt kön och boendeplats för 

att möjliggöra vidare analys med hjälp av dessa variabler. 

 

4.3. Genomförande 
Enkäternas olika områden sattes ihop i följande ordning:  

 

Del 1. Fysiska aktivitetsvanor (IPAQ-SH). 

Del 2. Psykisk hälsa (GHQ-12). 

Del 3. Tilläggsfrågor om karaktären av utövad fysisk aktivitet, kön och boendeplats (av 

undersökningsledarna egenformulerade frågor).  

 

När enkäten var klar trycktes den för manuell administrering genom besök på 

gymnasieskolorna. Skolklasserna valdes ut genom kontakt med rektorer och lärare på 

gymnasieskolor i Växjö. Enkäterna delades ut till eleverna under lektionstid efter en kort 

presentation av studien. Eleverna informerades såväl muntligt som skriftligt att enkäten är helt 

anonym och endast kommer att användas i forskningssyfte. Det tog cirka 15 minuter för 

eleverna att fylla i enkäten och de hade under tiden möjlighet att ställa frågor till 

undersökningsledarna gällande enkätfrågorna.  
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Insamlade enkäter sifferkodades utefter respondenternas utbildningsprogram för att 

möjliggöra vidare analys. 

 

Efter insamlingen av enkäterna matades datan in i statistikprogramet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) version 21 för analys (SPSS Inc.Chicago, IL, USA). 

4.4. Tolkning av empiri 
Frågorna i enkäten och dess svarsalternativ erhöll olika siffror för kodning i SPSS. I del 1, det 

vill säga IPAQ-SH, ombads respondenterna att uppge ett uppskattat värde av tiden de är 

fysiskt aktiva respektive stillasittande. Fråga 1a i del 1 frågade efter antal dagar som 

respondenten utfört mycket ansträngande fysisk aktivitet under de senaste 7 dagarna, vilket i 

SPSS kodades med siffrorna 0-7 där 0 innebar att ingen sådan aktivitet utförts. Uppgavs 

värdet 0 så ombads respondenten att gå vidare till fråga 2a. Om siffrorna 1-7 uppgivits i fråga 

1a hänvisades respondenten till fråga 1b i del 1 där det frågades efter antal minuter per dag 

som respondenten utfört mycket ansträngande fysisk aktivitet. Minutvärdet matades in i 

SPSS. Fråga 2a och 2b samt 3a och 3b i del 1 var uppbyggda på samma sätt som fråga 1a och 

1b i del 1 men frågade efter måttligt ansträngande fysisk aktivitet och respondenten ombads 

uppge tiden i timmar och minuter. Fråga 4 behandlade stillasittande under en typisk dag de 7 

senaste dagarna och respondenten ombads att svara i timmar per dag och minuter per dag. 

Timmar och minuter räknades i SPSS om till minuter. Alternativet ”Vet ej” fanns med på 

samtliga frågor i del 1. Detta alternativ gjordes till en egen fråga i SPSS där värdet 0 innebar 

att respondenten hade uppgivit tid i frågan och värdet 1 innebar att respondenten inte kunde 

uppskatta tiden de spenderat på respektive aktivitet.  

 

För att utläsa resultatet av del 1 i enkäten, det vill säga IPAQ-SF, användes IPAQ Scoring 

Protocol (The IPAQ Group 2005) med vilket omfattningen av den veckovisa fysiska 

aktiviteten beräknades och kategoriserades. Minuter räknades om till så kallade MET-minuter, 

vilket är ett mått på energiförbrukning där graden av intensitet avgör värdet (Hagströmer & 

Hassmén 2008, s.94). Se Figur 3. 
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Figur 3. Omvandlingsschema MET-minuter (IPAQ Scoring Protocol 2005, s.5). 

 

Ekelund et al. (2005, s.258) påpekar dock att IPAQ som instrument för mätning av fysisk 

aktivitet överdriver den självuppskattade tiden av fysisk aktivitet, vilket bör tas i beräkning 

vid tolkning av resultat. 

 

I del 2 i enkäten, det vill säga GHQ-12, ombads respondenten att uppge det alternativ som 

stämmer bäst in på hen i olika påståenden. Svarsalternativen var ”Stämmer helt”, ”Stämmer 

ganska bra”, ”Stämmer inte särskilt bra” och ”Stämmer inte alls”, vilka kodades med siffrorna 

1-4 eller 4-1. I fråga 1, 3, 4, 7, 8 och 12 kodades svarsalternativen i ordningen 1, 2, 3, 4 och i 

fråga 2, 5, 6, 9, 10 och 11 kodades svarsalternativen i ordningen 4, 3, 2, 1. Svarsalternativen 

dikotomiserades därefter enligt ”GHQ standard poängsättningssystem”. Varje fråga 

poängsattes enligt följande: svarsalternativ 1 och 2 gavs värdet 0 och svarsalternativ 3 och 4 

gavs värdet 1 (Rey, Abad, Barrada, Garrido & Ponsoda 2014, s.1028). Detta sätt att 

poängsätta rekommenderas av Rey et al. (2014, s.1028-1029) och McDowell (2006, s.264) 

framhäver att även Goldberg är av samma åsikt. 

 

Det optimala tröskelvärdet för GHQ-12 är enligt McDowell (2006, s.264) tre fjärdedelar av 

maximal poäng. Arnberg, Michel och Bergh Johannesson (2014, s.404) uppger att ett värde på 

3 eller mer indikerar på dålig allmän psykisk hälsa. Därför anger totalpoäng 0-2 i GHQ-12 i 

föreliggande studie inga tecken på psykisk ohälsa medan totalpoäng mellan 3-12 visar att 

tecken på psykisk ohälsa finns.  

 

I fråga 1 i del 3 i enkäten ombads respondenten att uppskatta tiden hen är fysiskt aktiv i olika 

sammanhang; transport, egen motion/träning samt organiserad idrott. Tiden uppgavs i timmar 

och minuter men räknades i SPSS om till minuter. Respondenten ombads i fråga 2 och 3 i del 

3 att uppskatta hur stor del av den totala tiden av fysisk aktivitet som hen utfört utomhus 

respektive i grupp. En skala på 0-10 användes där respondenten ombads att markera ett för 

Omvandling från minuter till MET-minuter 

 

Walking MET-minutes/week = 3.3 * walking minutes * walking days 

Moderate MET-minutes/week = 4.0 * moderate-intensity activity minutes * moderate days 

Vigorous MET-minutes/week = 8.0 * vigorous-intensity activity minutes * vigorous-intensity days 

Total physical activity MET-minutes/week = sum of Walking + Moderate + Vigorous METminutes/week 

scores. 
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hen passande värde. I de fall respondenten gjort markeringen mittemellan två siffor på skalan 

har värdet avrundats uppåt. Fråga 4 behandlade biologiskt kön och hade två svarsalternativ; 

kvinna respektive man. Kvinna kodades i SPSS som 1 och man som 2. I fråga 5 ombads 

respondenten att uppge boendeplats och svarsalternativen som fanns var ”Inom Växjö tätort”, 

”Landsbygd” samt ”Inom en annan tätort än Växjö”. Dessa svarsalternativ kodades i SPSS 

som 1, 2 och 3. Då respondenten inte begränsades till att enbart fylla i ett alternativ så 

kodades de respondenter som fyllt i flera svarsalternativ som 4 i SPSS.  

 

4.5. Statistiska metoder 
Insamlad data i föreliggande studie redovisas både deskriptivt och genom olika 

sambandsanalyser. Datan bearbetades i SPSS (version 21, Inc.Chicago, IL, USA) i huvudsak 

genom korstabeller med signifikansprövning (Pearson Chi-Square) men även genom det icke 

parametriska testet Mann-Whitney U. Signifikansnivån sattes till p<0,05.  

 

4.6. Validitet och reliabilitet 
Validitet beskriver om instrumentet mäter det som ska mätas (Bell 2006, s.117). Två av 

enkätdelarna som användes i föreliggande studie är validerade, vilket enligt Gratton och Jones 

(2010, s.137) innebär att de fastställts som relevanta och tillförlitliga inom sina respektive 

områden. 

 

Reliabilitet beskriver huruvida undersökningsresultatet blir detsamma vid olika tillfällen 

under i övrigt samma omständigheter (Bell 2006, s.117). Undersökningens resultat påverkas 

av de personer som deltagit i studien, i föreliggande studie elever på utvalda gymnasieskolor i 

Växjö. Hade studien exempelvis utförts vid ett annat tillfälle så hade resultatet kunnat vara 

annorlunda då flera av enkätfrågorna utgår ifrån utförd fysisk aktivitet de senaste 7 dagarna. 

 

4.7. Forskningsetik 
Respondenterna i studien har i samband med enkätutdelningen blivit informerade om att 

undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning delas av Vetenskapsrådet 

(2002, s.7; s.9; s.12; s.14) in i de fyra huvudkraven om information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande.  
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Informationskravet handlar om att respondenterna ska informeras om undersökningens syfte 

och att deltagandet i undersökningen är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002, s.7). 

Samtyckeskravet omfattar respondenternas rätt att själva bestämma över sin medverkan. De 

ska när som helst kunna avbryta sin medverkan i studien utan att behöva förklara anledningen 

(Vetenskapsrådet 2002, s.9). Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska ges största 

möjliga konfidentialitet, vilket innebär anonymitet gentemot utomstående samt att 

personuppgifter behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002, 

s.12). Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål, det vill säga det ändamål enkäten avser (Vetenskapsrådet 

2002, s.14). 

 

Ovanstående krav har i föreliggande studie tagits hänsyn till genom att i enkätens försättsblad 

informera om undersökningens syfte, att deltagande i studien är frivilligt, att full anonymitet 

erbjuds samt att studiens resultat endast används för forskningsändamål. Samma information 

gavs även i den muntliga presentationen av studien.  
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5. Resultat 
I studien deltog 118 respondenter som uppfyllde kriterierna för urvalet. Totalt sju av de 118 

respondenterna hade dock inte fyllt i enkäten enligt anvisningarna och därför bortsågs de ifrån 

vid resultattolkningen. Detta medför en svarsfrekvens på 94 %, vilket enligt Bryman (2002, 

s.148) är utmärkt. Bland de 111 respondenter som hade fyllt i enkäten enligt anvisningarna 

var könsfördelningen 58,6 % kvinnor och 41,4 % män. 

 

Studien ämnade undersöka relationen mellan karaktären och mängden av utövad fysisk 

aktivitet och självupplevd psykisk hälsa hos urvalsgruppen och följande frågeställningar 

användes: 
 

• Påverkar karaktären av den fysiska aktiviteten den psykiska hälsan och i så fall på 

vilket sätt?  

• Påverkar mängden av fysiskt aktivitetsutövande den psykiska hälsan och i så fall 

på vilket sätt? 

 

Resultatet av studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan karaktären eller 

mängden av utförd fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Vissa tendenser kunde dock skönjas och 

signifikanta värden kunde konstateras mellan andra variabler än de som frågeställningarna 

omfattade.  

 

I enkätens första del användes det validerade frågeformuläret IPAQ-SF som mäter fysiska 

aktivitetsvanor. I resultattolkningen kategoriserades respondenterna utifrån IPAQ Scoring 

Protocol i tre olika grupper (låg, måttlig och hög) beroende på aktivitetsnivå. Resultatet 

visade på att majoriteten (54,4 %) hade en hög aktivitetsnivå medan de två övriga grupperna 

utgjordes av 33,0 % (måttlig) respektive 12,6 % (låg) av respondenterna. Bortfallet på IPAQ-

SF var 7,2 %. Se Tabell 1.  
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Aktivitetsnivå (IPAQ-SF) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Low 13 11,7 12,6 12,6 

Moderate 34 30,6 33,0 45,6 

High 56 50,5 54,4 100,0 

Total 103 92,8 100,0  
Missing System 8 7,2   
Total 111 100,0   

Tabell 1. Aktivitetsnivå kategoriserad utifrån IPAQ Scoring Protocol. 

 

Den andra delen av enkäten utgjordes av det validerade frågeformuläret GHQ-12 som är 

designat för att upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Majoriteten (59,6 %) av respondenterna i 

föreliggande studie visade inga tecken på psykisk ohälsa medan 40,4 % av respondenterna 

visade tecken på psykisk ohälsa. Bortfallet på GHQ-12 var 6,3 %. Se tabell 2. 

 
Psykisk ohälsa (GHQ-12) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inga tecken på psykisk ohälsa 
62 55,9 59,6 59,6 

Tecken på psykisk ohälsa finns 42 37,8 40,4 100,0 

Total 104 93,7 100,0  
Missing System 7 6,3   
Total 111 100,0   

Tabell 2. Närvaron av tecken på psykisk ohälsa indelad utifrån ”GHQ standard 
poängsättningssystem”. 
 

I den tredje delen av enkäten ombads respondenterna att uppge hur mycket tid de aktiverade 

sig fysiskt genom transport, egen motion/träning samt i organiserad idrott. Inga signifikanta 

skillnader kunde konstateras. 

 

Respondenter som uppgav att de utfört mycket ansträngande fysisk aktivitet 3-7 dagar under 

de senaste 7 dagarna tenderade att i mindre utsträckning visa tecken på psykisk ohälsa än de 

respondenter som uppgav att de utfört mycket ansträngande fysisk aktivitet 0-2 dagar under 

de senaste 7 dagarna (p=0,087, Crosstabs - Pearson Chi-Square). Svarsfrekvensen på frågan 

om antal dagar utförd mycket ansträngande fysisk aktivitet under de senaste 7 dagarna i 

IPAQ-SF var 100 %. 
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Resultatet av föreliggande studie visade på en tendens att män aktiverar sig i grupp i större 

utsträckning än kvinnor. Bland männen uppgav 58,7 % att de aktiverar sig i grupp mer än 50 

% av den totala tiden de är fysiskt aktiva medan motsvarande siffra bland kvinnorna var 42,2 

% (p=0,088, Crosstabs - Pearson Chi-Square). Bortfallet i frågan om andel utförd fysisk 

aktivitet i grupp var 0,9 %.  

 

En signifikant skillnad mellan könen kunde konstateras vad gäller fysisk aktivering genom 

föreningsbunden idrott. I föreliggande studie visade resultatet på att män aktiverar sig genom 

föreningsbunden idrott i större utsträckning än kvinnor. Av männen uppgav 58,5 % att de 

utövar fysisk aktivitet genom föreningsbunden idrott medan 26,2 % av kvinnorna uppgav att 

de utövar fysisk aktivitet genom föreningsbunden idrott (p=0,001, Crosstabs - Pearson Chi-

Square). Bortfallet var 9,1 %.  

 

En signifikant skillnad mellan könen kunde konstateras vad gäller huruvida tecken på psykisk 

ohälsa finns eller inte. Bland kvinnorna i undersökningen gick hälften (50 %) över 

tröskelvärdet i GHQ-12, vilket innebär att tecken på psykisk ohälsa finns. Av männen i 

undersökningen visade 27,3 % tecken på psykisk ohälsa (p=0,020, Crosstabs - Pearson Chi-

Square). Bortfallet på GHQ-12 var 6,3 %. 

 

Vidare kunde ett samband konstateras mellan kön och påstående 5 i GHQ-12 ”Jag känner mig 

väldigt pressad.”. Kvinnorna uppgav i större utsträckning än männen att de känner sig 

pressade (71,4 % respektive 37,8 %, p=0,001, Mann-Whitney U). Bortfallet i påstående 5 i 

GHQ-12 var 2,7 %. 

 

Resultatet visar en signifikant skillnad mellan respondenter studerandes på 

utbildningsprogram med idrottsprofil och respondenter studerades på utbildningsprogram utan 

idrottsprofil vad gäller högintensiv fysisk aktivering. Av respondenterna som studerade ett 

utbildningsprogram med idrottsprofil uppgav 84,8 % att de var högintensivt fysiskt aktiva 3-7 

dagar i veckan. Motsvarande siffra för respondenter som studerade ett utbildningsprogram 

utan idrottsprofil var 46,2 % (p=0,000, Crosstabs – Pearson Chi-Square). Svarsfrekvensen på 

frågan om antal dagar utförd mycket ansträngande fysisk aktivitet under de senaste 7 dagarna 

i IPAQ-SF var 100 %. 
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6. Diskussion och analys 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras undersökningens metod och resultat. I 

metoddiskussionen belyses styrkor och svagheter med de mätinstrument som användes och i 

resultatdiskussionen ställs föreliggande studies resultat mot tidigare forskning inom området. 

Slutligen ställs resultatet mot den för studien utvalda teoretiska referensramen.  

 

6.1. Metoddiskussion 
I det inledande skedet av föreliggande studie togs Grattons och Jones (2010, s.137) råd om att 

använda validerade enkäter, i beaktning. IPAQ-SF och GHQ-12 är enkäter som använts i flera 

tidigare studier och som visat på god validitet (Craig et al. 2003, s.1338; Ekelund et al. 2005, 

s.258; McDowell 2006, s.259; s.265; Molina et al. 2014, s.1031). Under datainsamlingen 

upptäcktes dock tidigt brister i enkäternas utformning, främst i IPAQ-SF, där det förekom 

såväl ofullständiga som orimliga svar från respondenterna, vilket ledde till ett bortfall på flera 

av frågorna. För tolkning av data i del 1 användes IPAQ Scoring Protocol (The IPAQ Group, 

2005). Se Figur 4 för förklaring av de olika kategorierna. 
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Figur 4. Kategorisering av aktivitetsnivå (IPAQ Scoring Protocol 2005, ss.5-6). 

 

De tre kategorierna i IPAQ Scoring Protocol (låg, måttlig och hög fysisk aktivitetsnivå) kunde 

beräknas på flera olika sätt. Kraven för att uppfylla kriterierna för grupperna antingen 

”måttlig” eller ”hög” kan uppfattas som relativt låga, vilket medför att merparten av 

respondenterna uppfyllde kriterierna för de övre grupperna. De rekommendationer som råder 

för personer över 18 år beträffande fysisk aktivitet är sammanlagt minst 150 minuter i veckan 

av minst måttlig intensitet eller minst 75 minuter i veckan av högintensiv fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten 2013). Detta motsvarar 600 MET-minuter, vilket är ett av kriterierna 

för att uppfylla kraven för aktivitetsnivån ”måttlig” enligt IPAQ Scoring Protocol. Kraven för 

att uppnå en aktivitetsnivå av måttlig karaktär kan möjligtvis ifrågasättas då dessa motsvarar 

ett minimum av Folkhälsomyndighetens (2013) rekommendationer beträffande mängd fysisk 

aktivitet. Enligt Ekelund et al. (2005, s.258) tenderar dock respondenterna att överdriva den 

självuppskattade tiden av fysisk aktivitet i IPAQ, vilket bör tas i beräkning vid tolkning av 

resultat. 

 

Ett stort antal respondenter valde att inte uppge antal minuter utförd fysisk aktivitet, vilket 

försvårade tolkningen av resultatet. Även då antal dagar av utförd fysisk aktivitet uppgavs så 

Categorical Score 
Category 1 Low 
This is the lowest level of physical activity. Those individuals who not meet criteria for Categories 2 or 3 are 
considered to have a ‘low’ physical activity level. 
 
Category 2 Moderate 
The pattern of activity to be classified as ‘moderate’ is either of the following criteria: 
a) 3 or more days of vigorous-intensity activity of at least 20 minutes per day. 
OR 
b) 5 or more days of moderate-intensity activity and/or walking of at least 30 minutes per day. 
OR 
c) 5 or more days of any combination of walking, moderate-intensity or vigorous intensity activities achieving 
a minimum Total physical activity of at least 600 MET-minutes/week.  
 
Individuals meeting at least one of the above criteria would be defined as accumulating a minimum level of 
activity and therefore be classified as ‘moderate’. 
 
Category 3 High 
A separate category labelled ‘high’ can be computed to describe higher levels of participation. The two criteria 
for classification as ‘high’ are: 
a) vigorous-intensity activity on at least 3 days achieving a minimum Total physical activity of at least 1500 
MET-minutes/week. 
OR 
b) 7 or more days of any combination of walking, moderate-intensity or vigorous-intensity activities achieving 
a minimum Total physical activity of at least 3000 MET-minutes/week. 
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kunde inte någon fullgod tolkning av datan göras då samtliga variabler krävdes för att beräkna 

antal MET-minuter. Respondenterna i fråga hade också eventuellt kunnat uppfylla kriterierna 

för en högre aktivitetsnivå om antal minuter fyllts i. 

 

Beträffande GHQ-12 så mäter instrumentet huruvida tecken på psykisk ohälsa finns eller inte 

(McDowell 2006, s.259). Eftersom endast ett tröskelvärde används vid sammanräkningen så 

kan instrumentet upplevas som trubbigt, vilket också bekräftades vid analyseringen av datan i 

föreliggande studie. Något som också skulle kunna ses som en brist med GHQ-12 är att 

positiva och negativa påståenden blandas och därför kan respondenterna förvirras av 

svarsalternativens position i förhållande till varandra. Någon tidsaspekt nämns inte heller i 

GHQ-12, bortsett från att påståendena är skrivna i presens. Oklarhet kring vilken tidsram 

påståendena omfattar skulle därmed kunna bidra till att respondenterna svarar olika beroende 

på uppfattning. 

 

Del 3 i enkäten, det vill säga de egenformulerade frågorna, visade sig också ha vissa brister. 

Definitionen av de olika typerna av aktivitet kunde ha gjorts tydligare för att undvika 

potentiella feltolkningar. På frågan om boendeplats borde det ha förtydligats att flera 

alternativ kunde väljas, då respondenten eventuellt hade kunnat bo på flera ställen av olika 

anledningar.  

 

En styrka med undersökningen är att undersökningsledarna närvarade vid datainsamlingen 

och att respondenterna därmed hade möjlighet att ställa frågor vid oklarheter, vilket borde ha 

minskat såväl bortfall som feltolkningar.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Utifrån studiens frågeställningar kunde inga signifikanta samband mellan karaktären eller 

mängden av utförd fysisk aktivitet och psykisk hälsa konstateras. Detta innebär att resultatet i 

föreliggande studie avviker mot vad tidigare forskning inom området säger (Al-Eisa, 

Buragadda & Melam 2014, s.6; Bhochhibhoya et al. 2014, s.7; Paluska & Schwenk 2000, 

s.169; Plante et al. 2011, s.199; Spengler & Woll 2013, s.710), vilket är intressant. Orsaken till 

detta skulle kunna vara bristfälliga mätinstrument vad gäller frågeformulering och anvisningar 

samt ett skevt urval i det avseende att urvalsgrupen inte är representativ för populationen. 

Precis som Bryman (2002, ss.102-103) beskriver så finns det alltid en risk för urval- och 

samplingsfel, vilket kan påverka resultatet. Det finns även en möjlighet att den bestämda 

tidsrymden i vissa av enkätfrågorna skulle kunna medföra helt andra resultat om 
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undersökningen genomförts vid en annan tidpunkt. Det från tidigare forskning avvikande 

resultatet skulle också kunna bero på att urvalsgruppens psykiska hälsa påverkas av fler 

faktorer än enbart fysisk aktivitet. Flera respondenter kommenterade sitt hälsoläge i enkätens 

öppna fråga genom att beskriva besvär som skador, sjukdom och stress över skolan som 

orsaker till nedsatt psykiskt välbefinnande.  

 

Även om föreliggande studie hade visat ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa 

så hade det varit svårt att veta vilken som var beroendevariabel. Precis som Tyson (2010, 

s.496) menar så kan ett nedsatt psykiskt välbefinnande medföra en lägre grad av fysisk 

aktivering vilket då vänder på problemet på så vis att den psykiska hälsan påverkar graden av 

fysisk aktivering. 

 

Andra variabler än de frågeställningarna berör, tenderar dock att visa på vissa samband 

alternativt skillnader mellan olika grupper.  

 

I enlighet med flera tidigare studier (Al-Eisa, Buragadda & Melam 2014, s.6; Bhochhibhoya 

et al. 2014, s.7; Paluska & Schwenk 2000, s.169; Plante et al. 2011, s.199; Spengler & Woll 

2013, s.710) visar resultatet av föreliggande undersökning tendenser på att fysisk aktivitet 

främjar den psykiska hälsan. Skillnaden har dock inte ett signifikansvärde under 0,05, vilket 

utgjorde signifikansnivån i föreliggande studie.  

 

Tendensen att män i högre grad aktiverar sig i grupp än kvinnor skulle kunna förklaras med 

att fler män än kvinnor också uppger sig vara aktiva inom föreningsbunden idrott. Spengler 

och Woll (2013, s.711) påvisar ett samband mellan fysisk aktivering inom föreningsbunden 

idrott och en bättre psykisk hälsa. Då signifikanta skillnader mellan könen kunde konstateras 

vad gäller såväl fysisk aktivering inom föreningsbunden idrott som närvaro av tecken på 

psykisk ohälsa, så skulle paralleller kunna dras mellan de båda skillnaderna. I föreliggande 

studie visar resultatet att män i större utsträckning utövar fysisk aktivitet inom 

föreningsbunden idrott än kvinnor och män visar dessutom i mindre utsträckning tecken på 

psykisk ohälsa än kvinnor. Riksidrottsförbundet (2013, s.4) uppger att fler pojkar än flickor i 

åldrarna 6-25 år är medlemmar i en idrottsförening. Antal medlemmar i idrottsföreningar i 

Sverige illustreras i Diagram 1 på följande sida. Siffrorna är tagna från Statistiska 

centralbyrån och redovisade av Riksidrottsförbundet i rapporten Idrotten i siffror 2013. 
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Diagram 1. Antal medlemmar i idrottsföreningar i Sverige (Riksidrottsförbundet 2013, s.4). 

 

Huruvida respondenterna i Riksidrottsförbundets (2013) rapport är fysiskt aktiva i 

idrottsföreningen eller enbart medlemmar framgår inte men utifrån Spenglers och Wolls 

(2013, s.713) hypotes om att den högre sociala involveringen som föreningsbunden aktivitet 

medför bidrar till en bättre hälsa, så kan statistiken anses vara relevant.  

 

Skulle kvinnors sämre psykiska hälsa till viss del kunna bero på den lägre aktiveringen inom 

föreningsbunden idrott? Eller beror Spenglers och Wolls (2013, s.711) resultat om att 

föreningsaktiva har en bättre psykisk hälsa än föreningsinaktiva på att fler män än kvinnor är 

aktiva inom föreningsbunden idrott? Den senare spekulationen grundas i att unga män 

generellt sett har en bättre psykisk hälsa än unga kvinnor (Folkhälsomyndigheten 2014, s.68; 

Safipour et al. 2013, s.121). Föreliggande studies resultat pekar på att unga kvinnor i större 

utsträckning visar tecken på psykisk ohälsa än män, vilket är i linje med ovanstående 

referenser.  

 

Resultatet i föreliggande studie visar även på att kvinnor känner sig mer pressande än män. 

Känslan av att vara pressad skulle, i kombination med andra negativa känslor, kunna vara ett 

tecken på psykisk ohälsa.  
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6.3. Resultatanalys utifrån habitusbegreppet 
Föreliggande studies resultat visar att majoriteten av respondenterna uppger en fysisk 

aktivitetsnivå som uppnår Folkhälsomyndighetens (2013) rekommendation vad gäller 

veckovis fysisk aktivitetsmängd. Detta tyder på att respondenterna i studien har tillräckligt 

goda motionsvanor för att upprätthålla en god hälsa.  

 

Likt Engströms (2008, s.339) longitudinella studie, som visar på att motionsvanor i 

ungdomsåren påverkar motionsvanor senare i livet, så visar föreliggande studie på goda 

förutsättningar för att respondenterna även i framtiden kommer vara fysiskt aktiva. Engström 

(2008, ss.319-343) förklarar sitt resultat med hjälp av Bourdieus (1984, ss.169-225) teori om 

habitus genom att framhäva sambandet mellan motionsvanor i ungdomsåren och i vuxen 

ålder. Habitus, som delvis bygger på inpräglade vanor, följer med genom hela livet med en 

viss anpassning till omgivningen längs vägen. Vanor som skapas i unga år tenderar att bestå 

då habitus är svårföränderligt (Bourdieu 1990, ss.60-61). Respondenterna i föreliggande 

studie, som vid undersökningens genomförande var 18-19 år gamla, skulle enligt Bourdieu 

(1984, ss.60-61) därmed redan ha lagt grunden till sitt respektive habitus och om detta, likt det 

som Engström (2008, s.339) påstår, följer dem genom livet kommer de även i vuxen ålder 

vara fysiskt aktiva. 

 

Att elever på utbildningsprogram med idrottsprofil i större grad aktiverar sig fysiskt än elever 

på utbildningsprogram utan idrottsprofil kunna förklaras med att de två grupperna återfinns 

inom olika fält. De utbildningsprogram som har en uttalad idrottsprofil väljs av elever med 

intresse för idrott och därmed fysisk aktivitet, vilket förmodligen medför att de besitter ett 

större symboliskt kapital inom idrottsfältet. Elever studerandes vid utbildningsprogram utan 

idrottsprofil innehar troligtvis istället symboliskt kapital inom andra fält än idrotten.  

 

Det habitus respondenterna bär på är förmodligen till stor del redan skapat, om tolkning görs 

utifrån vad Bourdieu (1990, ss.60-61) skriver om habitusskapande i unga år. De som i högre 

grad är fysiskt aktiva innehar ett starkare idrottshabitus, vilket bland annat omgivningen under 

uppväxten kan ha bidragit till. Detta är spekulationer som grundar sig i Bourdieus (1984, 

ss.169-225) teori om habitus samt i Engströms (2008, ss.319-343) longitudinella studie av 

motionsvanor. 
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6.4. Förslag på framtida forskning 
Efter avslutning av föreliggande studie föreslås följande ingångar till framtida forskning: 

 

• Fysisk aktivitet och psykisk hälsa ur ett genusperspektiv – Studera de eventuella 

skillnader som finns mellan kvinnor och män beträffande fysiska aktivitetsvanor 

och psykisk hälsa. 

 

• Bakomliggande orsaker till kvinnors sämre psykiska hälsa – Varför mår kvinnor 

generellt sett sämre än män?  

 

• Fysiska aktivitetsvanor och psykisk hälsa över tid – En longitudinell studie som 

undersöker fysiska aktivitetsvanor och psykisk hälsa under en längre tid.  

 

• Fysiska aktivitetsvanor över tid – En longitudinell studie som undersöker fysiska 

aktivitetsvanor under en längre tid, där Engströms studie (2008) utgör mallen. 
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7. Sammanfattning 
Föreliggande studie har undersökt fysiska aktivitetsvanor och psykisk hälsa hos 118 individer 

i åldrarna 18-19 år fördelade på nio skolklasser inom olika utbildningsprogram på tre 

gymnasieskolor i Växjö. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan karaktären 

och mängden av utövad fysisk aktivitet och självupplevd psykisk hälsa hos urvalsgruppen. 

 

Studien bygger på en enkätundersökning där två validerade enkäter om fysiska aktivitetsvanor 

respektive psykisk hälsa har använts i kombination med ett antal, av undersökningsledarna, 

egenformulerade tilläggsfrågor som berör karaktären av utförd fysisk aktivitet samt biologiskt 

kön och boendeplats. 

 

Insamlad data har bearbetats i statistikprogramet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) (version 21, SPSS Inc.Chicago, IL, USA). 

 

Resultatet av föreliggande studie visade inga signifikanta samband mellan karaktären eller 

mängden av utförd fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos urvalsgruppen. Vissa tendenser 

kunde dock skönjas och signifikanta värden kunde konstateras mellan andra variabler än de 

som frågeställningarna omfattade. Bland annat kunde könsskillnader i fråga om psykisk hälsa 

och fysisk aktivering inom föreningsbunden idrott samt skillnader mellan elever som studerar 

utbildningsprogram med idrottsprofil respektive utan idrottsprofil vad gäller mängd veckovis 

högintensiv fysisk aktivering, konstateras. 

 

Resultatet av föreliggande studie diskuteras och analyseras utifrån tidigare forskning inom 

området samt utifrån Bourdieus teori om habitus. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 
 
Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos ungdomar 
- En studie av gymnasieungdomar i årskurs 3 (födda år 1996) 
 
 
 
Hej!  
 
Denna enkätundersökning ingår i en studie som genomförs av studenter på Coaching och 
Sport Managementprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är att 
undersöka om det finns någon relation mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos 
gymnasieungdomar i årskurs 3 på gymnasieskolor i Växjö. Studien ämnar även undersöka om 
det finns något samband mellan karaktären av fysisk aktivitet, utövandemängd och grad av 
självupplevd psykisk hälsa. 
 
Enkäten är frivillig och besvaras anonymt. Svaren behandlas med hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer med de fyra huvudkraven om information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Insamlade svar används endast för 
forskningsändamål, det vill säga det ändamål enkäten avser. Enkäten tar cirka 15 minuter att 
svara på.  
 
Vi som genomför studien heter Malin Andersson och Caroline Bjälleryd. Våra 
kontaktuppgifter finner ni längst ner på denna sida.  
 
 
Vänliga hälsningar,  
Malin Andersson och Caroline Bjälleryd 
 
Växjö 2015-04-07 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Malin Andersson och Caroline Bjälleryd 
Mail: mancr09@student.lnu.se och cb222bv@student.lnu.se 
Telefonnr: 0702-69 23 09 och 0739-60 52 96 
Linnéuniversitetet, Coaching och Sport Management 
 
Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg 
Mail: anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se  
Telefonnr: 0470-70 84 58 
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DEL 1. 
 
Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 
fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 
dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 
aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 
som planerad träning. 
 
 
 
1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      mycket arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 
      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 
      löpning eller cykling i högre tempo? 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet → Hoppa över fråga 1b 
 
 
1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 
      ansträngande fysisk aktivitet? 
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 
      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 
      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet → Hoppa över fråga 2b 
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2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 
ansträngande aktivitet? 
 
______ timmar  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 
      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  
 
3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 
      minuter i sträck? 
 
______ dagar   
 

 Inga promenader → Hoppa över fråga 3b      
 
 
3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 
 
______ timmar 
 
______ minuter 
 

 Vet ej 
 
 
 
4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 
      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 
      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   
 
      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 
      dag? 
 
______ timmar per dag 
 
______ minuter per dag 
 

 Vet ej 
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DEL 2. 
 
Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på dig. Kryssa endast i ett alternativ per 
påstående.  
 
 

     
         Stämmer     Stämmer     Stämmer     Stämmer 
         helt     ganska bra     inte särskilt   inte alls 
        bra 

 
1. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör.  

 
2. Jag har svårt att sova på grund av             

problem och svårigheter. 
 

3. Jag känner att jag spelar en   
betydelsefull roll för andra.  

 
4. Jag känner mig kapabel att fatta 

beslut. 
 

5. Jag känner mig väldigt pressad.  
         

6. Jag kan inte klara av de dagliga 
problemen. 

 
7. Jag kan uppskatta det positiva i 

tillvaron. 
 

8. Jag kan ta itu med svårigheter.  
 

9. Jag känner mig olycklig och nedstämd.   
 

10. Jag känner att mitt självförtroende har  
minskat. 

 
11. Jag har tänkt på mig själv som en   

betydelselös person. 
 

12. Jag har känt mig ganska lycklig på det 
hela taget. 
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DEL 3. 
 

1. Av den tid du är fysisk aktiv hur mycket tid lägger du på respektive aktivitet? 
Frågan innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna.  

 
Transport (till fots, per cykel)                ____ timmar och ____ minuter 
Egen motion/träning (jogging, gym, cykling, spontanidrott)____ timmar och ____ minuter 
Organiserad idrott (föreningsbunden idrott)                          ____ timmar och ____ minuter 

 
 

2. Av den tid du är fysisk aktiv, hur stor del tillbringar du utomhus? Frågan innefattar 
tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna. 

 
Skalan nedan symboliserar den totala tiden som du är fysiskt aktiv där 10 är 100 % 
vilket innebär att du utför all fysisk aktivitet utomhus. Markera med ett kryss på linjen 
över den siffra som stämmer bäst in på dig. 
 

 │________________________________________________│ 
 
 0        1        2        3        4       5        6       7        8        9       10 
 
 

3. Av den tid du är fysisk aktiv, hur stor del utför du aktiviteten i grupp (du och minst 
en person till)? Frågan innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna. 

 
Skalan nedan symboliserar den totala tiden som du är fysiskt aktiv där 10 är 100 % 
vilket innebär att du utför all fysisk aktivitet i grupp. Markera med ett kryss på linjen 
över den siffra som stämmer bäst in på dig. 
 

 │________________________________________________│ 
 
 0        1        2        3        4       5        6       7        8        9       10 
 
 

4. Biologiskt kön. 
Kvinna   
Man    

 
 

5. Boendeplats. 
  

Inom Växjö tätort   
 

Till Växjö tätort räknas Teleborg, Hovshaga, Araby, Norr, Väster, Öster, Söder, 
Högstorp, Sandsbro, Öjaby, Centrum, Räppe, Hov, Danneborg, Östra Lugnet, Dalbo, 
Biskopshagen, Vikaholm, Dalbostrand, Bergsnäs. 

 
Landsbygd   

 
Inom en annan tätort än Växjö   →  Vilken i så fall? ________________ 
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6. Har du något du önskar tillägga? Vänligen skriv det i rutan här nedan i så fall. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frivilliga kontaktuppgifter 
Om vi skulle behöva, får vi kontakta dig för en kortare intervju? Detta är helt frivilligt. Ange 
ditt namn och telefonnummer om vi får kontakta dig vid behov. 
 
Namn:  __________________________________  
 
Telefonnr:  __________________________________ 
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