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Sammanfattning  

Bakgrund: Barnsjuksköterskan har en hälsofrämjande roll genom att värna om landets folkhälsa. Fysisk 
aktivitet är en viktig del för att barn och unga ska må bra och uppleva hälsa. Att allt fler barn och unga inte 
kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet gör att de löper en ökad risk att drabbas av 
dagens vanligaste folksjukdomar som exempelvis cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar samt psykiska 
sjukdomar.  
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten bland 
ungdomar i Jönköpings län.  
 
Metod: Kvantitativ design har använts i studien. Sambandsanalys har genomförts för att upptäcka 
eventuella samband mellan olika variabler. 
 
Resultat: Genom resultatet visade sig att de ungdomar som var tillräckligt fysiskt aktiva inte trivdes bättre 
i skolan än de som var fysiskt inaktiva, däremot upplevde de sina liv bättre. Den fysiska aktiviteten 
påverkades positivt av att delta i aktiviteter tillsammans med andra. De ungdomar som kom upp i den 
rekommenderande mängden fysisk aktivitet var mindre inaktiva, de orkade jogga/springa längre samt att 
de hade ett lägre BMI än de ungdomarna som inte uppnådde den rekommenderade mängden fysisk 
aktivitet.  
 
Slutsats: Fysisk aktivitet är en viktig faktor för upplevelsen av hälsa. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fysisk aktivitet, ungdomar, hälsa, omvårdnad   



 

 

Abstract 

Background: As a nurse working with children you have a health promotion role by protecting the 
country's public health. Physical activity is an important part for children and adolescent to feel good 
and to experience health. The fact that more and more children and adolescent do not reach the 
recommended amount of physical activity, make them at risk of suffering from today's most common 
public diseases such as cancer, cardiovascular disease and mental illness. 
The purpose of this study was to investigate what factors affecting the physical activity among adolescent 
in Jönköping County. 
 
Method: Quantitative design has been used in the present study. Correlation analysis have been 
conducted to investigate possible correlations between different variables. 
 
Result: The results showed that the adolescent who were physically active did not experience school 
better than those who were physically inactive, but they experienced their lives better. The physical 
activity was positively influenced by participating in activities together with others. The adolescent who 
reached the recommended amount of physical activity were less inactive, they managed to jog / run 
longer and they had a lower BMI than those who did not reached the recommended amount of physical 
activity. 
 
Conclusion: Physical activity is an important factor for the adolescent to experience health.  
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Inledning 

Ett lands folkhälsa är beroende av flera olika faktorer och en av dem är hur fysiskt aktiva människor är 
(Biddle, Sallis & Cavill, 1998; U.S. Department of Health and Human Services, 1996; Marshall, Biddle, 
Sallis, McKenzie & Conway, 2002; Pate, 2007). Att vara fysiskt aktiv är något som alla människor bör 
och kan vara. Det spelar ingen roll vad målet är med aktiviteten utan det viktigaste är att röra på sig. 
Dessvärre når många ungdomar inte de rekommenderande nivåerna av fysisk aktivitet som innebär att 
vara fysiskt aktiv i minst en timma per dag (Ekelund, Sjöström, Yngve & Nilsson, 2000; Klasson-
Heggebo & Anderssen, 2003; Westerståhl, Barnekow-Bergkvist & Jansson, 2005). Barnsjuksköterskan 
kan vara en central person i att stödja ungdomen till ett mer fysiskt aktivt liv.  

Bakgrund 

Omvårdnad 

Omvårdnad är kunskap om relationer och handlingar för att främja människans utveckling mot psykisk, 
social och existentiell hälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). Centrala begrepp inom omvårdnad är 
barnet/människa, hälsa, vårdande och omgivning. Dessa begrepp står i relation till varandra och skapar 
ett livssammanhang (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). För att barnsjuksköterskan ska kunna utveckla 
en nära och förtroendefull relation till barnet är det nödvändigt att barnsjuksköterskan har kunskap om 
barnets livssituation (Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Kurki, 2004). För att barnet ska kunna känna 
sig delaktiga och respekterade som individer måste barnet ges möjlighet att berätta om sina känslor 
(Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014). Det är barnsjuksköterskans uppgift att se till barnets bästa 
och möjliggöra optimal delaktighet för barnet (Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad 
sjuksköterska med inriktning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdom, 2008).  
 
Som barnsjuksköterska är det viktigt att komma ihåg att kroppen är människans identitet och integritet. 
Vår kropp är en bostad för själen och anden som gör varje människa unik och gestaltar liv. Kroppen är 
även bärare av människans tankar, minnen, språk, krafter, rädslor och vanmakt i en rörelse mellan hälsa 
och lidande. När olika sjukdomar drabbar kroppen blir kroppen människans och livets motståndare. 
Det utspelas då en kamp i kroppen mellan den sjukdom som drabbat kroppen, sjukdomen som söndrar 
och kroppen som strävar efter att bevara enheten hel. Kroppen blir således hälsans och även livets 
motståndare när sjukdomen flyttar in och att vara fysiskt inaktiv gör att risken att drabbas av sjukdom 
ökar (Lindwall, 2012).  

Hälsa 

WHO (1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos 
personen. Att uppleva hälsa behöver inte innebära frånvaro av sjukdom eller skada. Hälsa framställs 
som en process eller en kraft (WHO, 1984), den handlar även om att den enskilde individen eller en 
grupp ska kunna förverkliga strävanden och tillgodose behov samt att kunna förändra eller hantera sin 
miljö. Hälsan ska ses som en resurs för vardagslivet och inte som syftet med livet. Det ska vara ett 
positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser, såsom fysiska förmågor (WHO, 1986).  
 
Enligt Piko och Bak (2006) handlar barns uppfattning om hälsa om deras föreställningar om att få vara 
friska. För barnen handlar hälsa om frånvaro av symtom, exempelvis att inte ha någon hosta eller snuva 
vid förkylning (a.a.). De ungdomar som är fysiskt aktiva har en bättre hälsa än de ungdomar som inte 
rör på sig tillräckligt (Janssen, 2007, & Strong, 2005). Muros, Zabala, Pablo de Olavide, Ocana-Lara och 
Garcia de la Serra (2013) beskriver i sin studie ett program där kombinationen av fysisk aktivitet, 
näringslära och att det bedrivs inom skolmiljö medför signifikanta förbättringar i barnens hälsa (a.a.). 

Tonåringars kognitiva utveckling  

Tonåringars tankeförmåga utvecklas påtagligt under tonåren och de kan ägna mycket tid åt att fundera 
och resonera. Tonåringen har lätt att växla mellan det abstrakta och det konkreta. Det är antagligen den 
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förbättrade minneskapaciteten som gör att tonåringens kognitiva utveckling skiljer sig mycket åt jämfört 
med den kognitiva utvecklingen hos det yngre barnet. Tonåringar har lättare att planera och strukturera 
sitt tänkande, de kan föreställa sig hur komplex tillvaron kan vara och att det inte alltid är självklart vad 
som är rätt eller fel. Som tonåring kan ungdomen uppleva dig själv som alltings medelpunkt, ingen har 
någonsin upplevt eller känt som de gör. Det är även viktigt att inte sticka ut från mängden och att vara 
”normal” (Gowers, 2005; Hwang & Nilsson, 2011).  

Fysisk aktivitet 

Det är idag välkänt att regelbunden fysisk aktivitet har goda effekter på fysisk och psykisk hälsa samt 
utvecklingen hos barn och unga (UK Department of Health, 2004; Biddle, Cavill & Sallis. 2001). 
Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för vår tids vanligaste folksjukdomar såsom 
cancersjukdomar, psykiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och olika typer av skador (Gill & Cooper, 
2008; Harriss, Atkinson, Batterham, George, Cable, Reilly & Research., 2009; Hu, Toumilehto, 
Silventoinen, Barengo, Peltonen & Jousilahti., 2005; Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Katzmarzyk & the 
Lancet., 2012; Monninkhof, Elias, Vlems, van der Tweel, Schuit, Voskuil & Tfpac., 2007; Nocon, 
Hiemann, Muller-Riemenschneider, Thalau, Roll & Willich., 2008; Sofi, Capalbo, Cesari, Abbate & 
Gensini., 2008; Trolle-Lagerros, Mucci, Kumble, Braaten, Widerpass, Hsieh & Adami., 2005; Voskuil, 
Monninkhof, Elias, Vlems & van Leeuwen., 2007; Warburton, Charlesworth, Ivey, Nettlefold & Bredin., 
2010).  
 
Det har uppstått en tydlig trend att fetma och övervikt hos barn och unga har ökat, att fler barn lider av 
mental ohälsa, samt att barn och ungas livsstil har blivit allt mer stillasittande. Att allt fler barn och unga 
drabbas av fetma och övervikt, lider av mental ohälsa, samt en mer stillasittande livsstil kan på sikt leda 
till en försämrad folkhälsa totalt sett i landet (WHO Regional Office for Europe, 2006). Det är därför 
viktigt att främja en aktiv livsstil tidigt i barnens liv. Fysisk aktivitet bland barn och unga gör att risken 
att drabbas av övervikt minskar, medan ökat stillasittande gör att risken ökar att barn och unga drabbas 
av övervikt (Ebbeling, Pawlak & Ludwig., 2002; Faskunger, 2008; Mitchell, Pate, Beets & Nader., 2013; 
Tremblay & Williams, 2003).  
 
De barn och unga som är fysiskt aktiva tenderar att ha bättre resultat i skolan (Ericson & Karlsson, 2012; 
Strong et al., 2005; Van Dusen, Kelder, Kohl & Perry., 2011). För att främja en aktiv livsstil är det viktigt 
att se till barnets förutsättningar för att kunna leva ett aktivt liv i dagens samhälle. Förutsättningarna 
för en aktiv livsstil har delvis försämrats på grund av att det har blivit en längre transportsträcka mellan 
målpunkterna, exempelvis mellan hemmet och skolan, men även för att trafiken har ökat kraftigt. 
Föräldrar känner sig därför osäkra på att låta barnen gå eller cykla till exempelvis skolan eller aktiviteter 
på fritiden (Faskunger, 2008).  
 
Enligt Barnkonventionen (Unicef, 1989) har barn rätt till en säker och trygg miljö. Enligt Faskunger 
(2008) är de högt trafikerade vägarna samt en växande oro bland föräldrar för säkerhets- och 
trygghetsaspekter en bidragande faktor till att barnen blir allt mer stillasittande, de skjutsar barnen 
istället för att de ska gå eller ta cykeln. 
 
Att som barn vara fysiskt aktiv medför att barnet får bättre kondition och orkar mer, en förbättrad 
benhälsa, de får en ökad muskelmassa och en bättre självuppfattning vilket motverkar oro/ängslan hos 
barnen. Den regelbundna fysiska aktiviteten i ungdomsåren medför även att barnet ökar sin 
insulinkänslighet, vilket minskar risken för övervikt och typ 2-diabetes. Att barn är fysiskt aktiva under 
sin uppväxt gör att de löper mindre risk att drabbas av vissa typer av cancer och att utveckla 
hjärtkärlsjukdomar senare i livet (UK Departement of Health, 2004). 
 
För att få barnen att vara fysiskt aktiva även när de blir vuxna är det viktigt att när barnen är små göra 
den fysiska aktiviteten till något positivt.  Den fysiska aktiviteten bland barn har även en viktigt social 
aspekt, detta eftersom den vanligaste anledningen till att barn i Sverige motionerar, idrottar och rör på 
sig är att det är roligt och att barnen träffar sina kompisar (FoU-rapport, 2005:6). I Sverige ökar antalet 
barn som lider av fetma. Av barnen i tio årsåldern är det ca 20 till 25% som är överviktiga och av dessa 
är det drygt 3% som lider av fetma. De barn som är i sex-sju årsåldern och som lider av övervikt eller 
fetma kommer 80% att fortsätta göra detta i de sena tonåren om de inte får professionell hjälp med att 
gå ner i vikt (BarnObestiasRegister i Sverige, [BORIS]). Muros et al. (2013) beskriver i sin studie att de 
största minskningarna i fysisk aktivitet förekommer under tonåren, en kritisk period av barnets tillväxt 
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och utveckling. Minskning av fysisk aktivitet leder i sin tur till en snabb ökning av barn med övervikt 
och fetma (a.a.). 
 
Rekommendationer för barns fysiska aktivitet är att barn ska vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter varje 
dag. Det behöver inte röra sig om ett 60-minuters pass utan aktiviteten kan delas upp i flera pass och 
den kan ha både lättare och lite hårdare inslag av fysisk aktivitet. Barnets aktiviteter bör vara så allsidiga 
som möjligt för att barnet ska få en bättre kondition, rörlighet, snabbhet, muskelstyrka, kortare 
reaktionstid och en förbättrad koordination (Nordiska rådet, 2012).  
I studien av Verloigne, Lippevelde, Maes, Yildirim, Chinapaw, Manios och De Bourdeaudhuij (2012) 
framkom att 4,6% av flickorna och 16,8% av pojkarna i ålder tio-tolv år i Europa uppnådde den 
rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag (a.a.). Barn och unga bör inte sitta mer än två timmar 
per dag med elektronisk media såsom dator, tv och surfplatta. Fysisk inaktivitet kostar samhället en stor 
summa pengar varje år, utöver sjukdomsbördan och det mänskliga lidande som det medför för individen 
(WHO, 1986). 

Barnsjuksköterskans hälsofrämjande roll 

Barnsjuksköterskan inom elevhälsan ska stödja elevernas utbildningsmål. Eleverna ska under 
grundutbildningen erbjudas minst tre hälsobesök och skolsköterskan ska främja för en god hälsa bland 
eleverna (Nilsson, 2014).  
Enligt kompetensbeskrivningen för skolsköterskor är skolsköterskan skyldig att agera när hon 
uppmärksammar missförhållanden av betydelse för barnet. Att vara fysiskt inaktiv är ett 
missförhållande som är av betydelse för barnets hälsa och som är oerhört viktigt att uppmärksamma 
tidigt. Skolsköterskan har ett stort ansvar för att se, höra och agera när ett barn mår dåligt 
(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård, 2001). 
Hälsosamtal är enligt Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2010)  en viktig del av det 
hälsofrämjande arbetet som skolsköterskan utför på individnivå. Genom hälsosamtalet kan riskfaktorer 
i ungdomens hälsa uppmärksammas.   
 
En barnsjuksköterska ska ha ansvar för att ha ett samhällsengagemang för barns rättigheter och hälsa. 
Hon/han skall verka för att en god relation och att ett bra samspel etableras mellan barn och närstående 
och för att förebygga ohälsa, olycksfall och olycksrisker. Uppmärksamma hälsorisker i miljöer där barn 
vistas och att uppmärksamma/upptäcka de barn som far illa och att i samarbetet med barnet, dess 
närstående, andra vårdgivare och myndigheter se till barnets bästa. Barnsjuksköterskan har även i 
uppgift att identifiera barns olikheter i uppväxt- och livsvillkor och att självständigt genomföra 
hälsoundersökningar, hälsosamtal och egna mottagningar (Kompetensbeskrivningen för 
specialistutbildad sjuksköterska med inriktning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdom, 2008). 
För att kunna verka för en god relation är det enligt Golsäter, Fast, Bergman-Lind och Enskär (2015) 
viktigt att barnsjuksköterskan frågar barnet/ungdomen om andra saker så som familj och intressen 
innan ämnen som fysisk aktivitet lyfts. Det är viktigt att bygga en relation till ungdomen (a.a.).   
 
Enligt Ewles och Simnett (2013) handlar det hälsofrämjande arbetet om att kunna förbättra hälsan för 
enskilda individer men också för grupper i samhället. Hälsofrämjandets mål och metoder syftar till att 
stödja och förbättra för människan så att de kan få en bättre kontroll över deras hälsa. Att arbeta 
hälsofrämjande innebär att inrikta sig på övergripande frågor och inte lägga någon skuld på den enskilde 
individen och den livsstil personen lever (a.a.). En barnsjuksköterska arbetar hälsofrämjande genom att 
upptäcka/uppmärksamma barns och deras närståendes resurser och förmåga till egenvård och vid 
behov motivera till förändrad livsstil (Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad sjuksköterska 
med inriktning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdom, 2008).  
 
Sjuksköterskans arbete ska även grundas i de sex kärnkompetenserna som är personcentrerad 
omvårdnad, teamarbete, säker vård, evidensbaserad omvårdnad, kvalitetsutveckling samt 
informations- och kommunikationsteknik (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wijk & Öhlen, 2013). McCance 
och McCormack (2013) anser att personcentrerad omvårdnad ska bygga på att sjuksköterskan ska se till 
barnets individuella värderingar, behov och att integrera barnet i omvårdnaden. Barnet måste själv vilja 
förändra sin livsstil för att barnsjuksköterskan ska kunna hjälpa barnet med den kunskap han/hon har. 
För att barnet ska kunna vara så fysiskt som möjligt är barnsjuksköterskan en viktig del i teamet runt 
barnet (Berlin, 2013). För att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna vara fysiskt aktiv är det 
viktigt att informera föräldrarna om fördelarna av fysisk aktivitet samt att samarbeta med idrottsläraren 
för att få fler att vara aktiva under idrottslektionerna. Det är även enligt Willman (2013) viktigt att arbeta 
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evidensbaserat och att det som ska hjälpa barnet att bli mer fysiskt aktiv bygger på forskning samt 
beprövad kunskap utifrån barnets önskningar och förutsättningar (a.a). För att kunna bevisa fördelarna 
av fysisk aktivitet kan barnsjuksköterskan tillsammans med barnen utvärdera hur deras hälsa har 
påverkats av att vara mer fysiskt aktiv och därmed utföra en kvalitetsutveckling (Elg & Olsson 2013). 
För att kunna påverka barnens livsstil är det viktigt att barnsjuksköterskan har en god informations- 
och kommunikationsteknik.  
 
Tidsbrist och trötthet tycks vara de vanligaste orsakerna till att människor inte är fysiskt aktiva. 
Tidsbristen uppstår trots att vi idag lever i ett samhälle som är utformat för att vi ska kunna vara så 
effektiva som möjligt, men ändå räcker inte tiden till (Konstenius & Lindqvist, 2006). Hälsofrämjande 
är den process som möjliggör för människor att kunna öka kontrollen över sin hälsa samt att förbättra 
den (WHO, 1986). 

Utvecklingsekologisk teori  

Bronfenbrenner (1979) menar att människor är involverade i en ständig och dubbelriktad interaktion 
med sin miljö under hela livet. Hans teori beskriver hur en individ kan främja sin egen utveckling. För 
att kunna främja sin egen utveckling är det viktigt att ha insikt om väsentliga förhållanden i miljön. 
Barnet och dennes omgivning bildar ett system där barnet ingår. Resultatet av interaktionen mellan 
barnet och omgivningen i systemet är utvecklingen (a.a.). Bronfenbrenners utvecklingsekologi syftar till 
att beskriva den mänskliga utvecklingen och det ekologiska perspektivet lyfter helheten kring 
människan och att människan befinner sig i ett sammanhang under barnets uppväxt och utveckling. I 
den utvecklingsekologiska modellen använder sig Bronfenbrenner av fyra analysnivåer, mikro-, meso-, 
exo- och makronivå för att beskriva den mänskliga utvecklingen. 
 
Utvecklingsekologin betonar att individen är ett aktivt subjekt som agerar i samspel med sin omgivning. 
Människan kommer under livet att utvecklas i förhållande till de växlande omgivningsfaktorerna. 
Denna teori brukar jämföras med de ryska dockorna matrjosjka, den minsta dockan i mitten kan liknas 
med barnet och sedan finns det flera lager utanför barnet som på olika sätt interagerar och påverkar 
barnets utveckling (se Figur 1). På mikronivå, barnets närmiljö, sker en interaktion mellan barnet och 
hennes/hans närmiljö, t.ex. familjen, förskola och skola. Nästa nivå kring barnet är mesonivån och då 
sker ett samspel mellan barnets närmiljöer vilket innebär interaktionen mellan ex. familjen och skola. 
Nästa nivå är den som kallas exonivån och denna innefattar faktorer som ligger utanför barnets direkta 
vardagsverklighet men som ändå påverkar barnets utvecklingsvillkor. Detta handlar om exempelvis 
skolans resurser, föräldrarnas arbetsplats eller den lokala politiken. På den sista nivån, makronivå, 
beskrivs samhällsförhållande, normer och värderingar på nationell nivå som på olika sätt påverkar 
barnets utveckling. Alla dessa nivåer inom utvecklingsekologin påverkar i samspel barnets utveckling 
och barnets vardag (Andersson, 1986; Andersson, 2002; Bronfenbrenner, 1979).   
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Figur 1: Bild: Urie Bronfenbrenner, 1979. Bearbetad av författarna. 

Enligt Konstenius och Lindqvist (2006) är människor idag väl medvetna om hälsoeffekterna av fysisk 
aktivitet och att det är viktigt för att vi ska må bra och undvika olika typer av sjukdomar senare i livet. 
Trots detta är det allt fler som är inaktiva. Medvetenheten av betydelsen för hur viktig fysisk aktivitet är 
för hälsan finns, dock prioriteras den inte (a.a).  
 
Barnsjuksköterskans främsta ansvarsområde är omvårdnad. För att kunna bedriva omvårdnad och 
främja att ungdomar ska leva ett fysiskt aktivt liv är det viktigt att som barnsjuksköterska ha kunskap 
om vilka faktorer som påverkar hur fysiskt aktiva barn/ungdomar är idag. En av de främsta uppgifter 
barnsjuksköterskan har är att försöka få med ungdomarna i arbetet mot en mer aktiv livsstil. 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori kan vara en god hjälp för barnsjuksköterskan i dennes 
arbete mot en ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar barn och ungdomars fysiska aktivitet då 
utvecklingsekologin syftar till att barnet/människan utvecklas och berörs av de olika 
omgivningsfaktorerna under livets gång. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten bland ungdomar i Jönköpings 
län. 
 

Frågeställningar: 

• Hur fysiskt aktiva är ungdomar i Jönköpings län? 

• Påverkas den fysiska aktiviteten av hur ungdomar trivs i skolan?  

• Påverkas den fysiska aktiviteten av att ungdomar deltar i aktiviteter med andra ungdomar? 

• Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och skärmtid? 

• Bidrar den fysiska aktiviteten till att ungdomar orkar springa/jogga längre? 

• Ger fysisk aktivitet ett minskat BMI? 

• Påverkas ungdomarnas upplevelse av deras liv av den fysiska aktiviteten? 
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Metod 

Kontext  

Jönköpings län ligger i norra Småland. Jönköping är den största staden i kommunen och har en 
befolkning på ca 70 000 invånare. Den 30 september år 2016 är antalet personer som bor i Jönköpings 
län uppe i 134 785 personer och i kommunen ligger medelåldern på 40,3 år (Zeidlitz, 2016). I kommunen 
finns det 16 gymnasieskolor och det finns ca 6000 gymnasieelever (Jönköpings kommun, 2016). Sedan 
2004 har skolsköterskor och elever i Jönköpings län arbetat utifrån hälsoenkäten ”Min hälsa” (Hedin, 
2016). 

Design 

Kvantitativ design har använts i studien då författarna har använt sig av en tvärsnittsstudie för att 
komma fram till resultatet. En tvärsnittsstudie är en typ av observationsstudie där människor och det 
faktiska skeendet studeras utan att själv påverka det. En tvärsnittsstudie ger en ögonblicksbild över hur 
någonting är här och nu och används vanligen vid enkätundersökningar. Det kan till exempel användas 
för att ta reda på människors förhållanden och attityder vid ett specifikt tillfälle utan hänsyn till 
tidsaspekten framåt eller bakåt i tiden (Ejlertsson, 2012). 

Urval och datainsamling 

Datamaterialet i studien var inhämtad från hälsoenkäten ”Min hälsa” som används i samband med 
hälsosamtal med elever som går första året på gymnasiet i Jönköpings län. Data var insamlad under år 
2014 till 2015 av skolsköterskor i Jönköpings län och 1680 ungdomar hade innan hälsosamtalet fyllt i 
hälsoenkäten ”Min hälsa”. Ungdomarna i studien var i åldern 14,5 år till 20,17 år. När ungdomarna 
självständigt fyllt i hälsoenkäten ”Min hälsa” kallas de till skolsköterskan för att genomföra ett 
hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Samtalet utgår ifrån ”Min hälsa” och ungdomen ges 
möjlighet att ställa eventuella frågor som ungdomen har. Skolsköterskan avsätter cirka en timme för att 
genomföra hälsosamtalet och under tiden tas även ungdomens längd och vikt. Hälsosamtalet leder till 
att skolsköterskan kan fylla i en hälsokurva som på ett visuellt sätt visar resultatet av hälsosamtalet. 
Ungdomen får då en överblick av sina frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan. 

Dataanalys 

Materialet tillhandahölls i en SPSS-fil och författarna fick filen överförd på plats på Hälsohögskolan i 
Jönköping för att kunna analysera data. Sambandsanalys genomfördes, för att leta efter samband 
mellan flera variabler gentemot fysisk aktivitet. Beroende på vilken variabel som undersöktes var det 
olika antal ungdomar (N) i analyserna eftersom samtliga ungdomar inte svarat på samtliga frågor, det 
kommer vara olika antal bortfall beroende på vilken fråga det rörde sig om. Data analyserades i 
programmet SPSS, [Statistical Package for the Social Sciences]. Signifikansnivån för studien var P = 
0,05, vilket innebär att det var 5 % chans att sambandet som upptäcktes orsakades av slumpen (Billhult 
& Gunnarsson, 2012). För att beskriva hur data har fördelat sig i materialet användes antal, procent 
samt r-värde. R-värde beskriver enligt Polit och Beck (2013) sambandets korrelationskoefficient som 
anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller fler variabler. Korrelationskoefficienten 
uttrycks i ett värde mellan +1 och -1 som anger hur sambandet är mellan variablerna. Ett r-värde nära 
+1 ger ett starkt positivt samband medans ett värde nära -1 ger ett starkt negativt samband, den ena 
variabeln påverkar den andra. Om korrelationskoefficienten uttrycks med ett värde på 0 finns det inget 
samband mellan variablerna. För att kunna beskriva samband mellan icke-parametrisk data har Chi-
två test använts då två grupper jämförts (Polit och Beck, 2013). För att kunna köra Chi-två test i SPSS 
har variablerna dikotomiserats. 
  



 

 

7 

Variabler  

Fysisk aktivitet 
 
För att få en överblick av den fysiska aktiviteten bland ungdomarna räknades poängen för fysisk aktivitet 
varje dag samman och sammanställdes till ett index för fysisk aktivitet. Detta gjordes med hjälp av att 
frågan delades upp i en poängskala från 7 till 49, där 7 var att ungdomarna var fysiskt aktiva mindre än 
30 min per dag och den högsta poängen innebar att ungdomarna var fysiskt aktiva i mer än fyra timmar 
per dag. Ungdomarna fick svara på hur fysiskt aktiva de var under alla veckans dagar och detta 
sammanställdes i resultatet. Som tidigare nämnts är den rekommenderade mängden fysisk aktivitet 
bland barn och unga i Sverige en timma per dag. Om ungdomarna kommer upp i den rekommenderade 
mängden fysisk aktivitet kommer de ha en poäng på 21. Utifrån detta dikotomiserades variabeln fysisk 
aktivitet till låg respektive hög fysisk aktivitet för att kunna köra Chi-två test i SPSS. De ungdomarna 
som kom upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet fick en poäng på 21 till 49, medans de 
ungdomar som inte kom upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet hade en poäng mellan 7 
till 20.  
 
Trivsel i skolan  
 
Variabeln trivsel i skolan dikotomiserades till bra respektive dåligt. Till bra räknades svarsalternativen 
”Mycket bra” respektive ”Ganska bra” och till dåligt räknades svarsalternativen ”Inte särskilt bra” 
respektive ”Inte alls bra”.  
 
Aktivitet tillsammans med andra  
 
För att kunna utföra ett Chi-två test för variabeln om ungdomarna deltar i en fritidsaktivitet tillsammans 
med andra gjordes en dikotomisering där svarsalternativet ”Om ja, i så fall vad” togs bort. 
 
Skärmtid 
 
Frågan om inaktivitet inkluderar i hälsoenkäten ”Min hälsa” frågor angående ungdomens skärmtid (se 
Bilaga 1). I denna studies resultatdiskussion kommer skärmtiden att benämnas som fysisk inaktivitet. 
Denna variabel dikotomiserades till lite skärmtid vilket innebar en svarspoäng mellan 7 till 34 och 
mycket skärmtid gav en poäng mellan 35 till 49. Denna indelning framkom då den rekommenderade 
skärmtiden inte ska överskrida två timmar per dag. En poäng över 34 innebär att ungdomarna sitter 
mer än 2 timmar framför skärmen dagligen.  
 
Ork att springa/jogga tre kilometer eller 20 minuter utan att stanna 
 
Frågan om ungdomen orkade springa/jogga tre kilometer eller i 20 min utan att stanna dikotomiserades 
till ”Ja” och ”Nej”, där ”Ja” inkluderade svarsalternativen ”Ja, med viss svårighet” samt ”Ja, med lätthet” 
och ”Nej” inkluderade svarsalternativet ”Nej”. Svarsalternativet ”Vet ej” togs bort när variabeln 
dikotomiserades.  
 
Upplevelsen av livet 
 
Frågan om hur ungdomen upplever sitt liv är formulerad som en livsstege där 0 poäng innebär ”Värsta 
tänkbara liv” samt 10 poäng representerar ”Bästa tänkbara liv”. 
 
BMI 
 
Body Mass Index (BMI) är ett index som används för att kunna klassificera övervikt och fetma. Gränsen 
för övervikt går på ett värde över 25 eller mer medans fetma ger ett värde på 30 eller mer (WHO, 2016). 
Ungdomarna i studien hade ett BMI mellan 13,52 till 46,16. För att kunna föra in data för ungdomens 
BMI togs längd och vikt i under hälsobesöket.  
 
Chi-två test användes för att kunna upptäcka samband mellan fysisk aktivitet, trivsel i skolan, deltar i 
aktiviteter med andra, fysisk inaktivitet samt orken att springa/jogga längre. Spermans rangkorrelation 
användes för att upptäcka eventuella samband mellan variabeln fysisk aktivitet och ungdomars BMI. 
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Pearsons korrelationskoefficient användes för att upptäcka eventuella samband mellan variablerna 
fysisk aktivitet och hur ungdomarna upplevde sina liv (Polit och Beck, 2013; Wahlgren, 2013). 

Etiska övervägande  

Vid forskning inom omvårdnad måste hänsyn tas till barnet och dess föräldrar. Vid forskning då barn 
är deltagare ska hänsyn visas barnets integritet, det handlar om att vi ska visa respekt för barnets värde 
som människa och barnet ska bemötas med respekt (Bischofberger,Dahlquist, Edwinsson, Tingberg & 
Ygge, 2004). Inom omvårdnadsforskning ska forskarna ta hänsyn till etikens fyra grundläggande 
principer som är; Att vilja göra gott, Autonomiprincipen, Att inte skada och Rättviseprincipen (Polit och 
Beck, 2013). I denna studie beaktades Autonomiprincipen genom att ungdomarna frivilligt fick delta i 
hälsosamtalet och det fanns inget tvång att svara på samtliga frågor i hälsoenkäten. Materialet är 
avidentifierat och endast barnets ålder och kön går att utläsa. Det går inte att koppla ett visst svar till en 
särskild enkät. Genom resultatet kommer författarna att kunna visa vilka variabler som påverkar den 
fysiska aktiviteten och därmed kunna göra gott. Då det var frivilligt att delta i hälsosamtalen och fylla i 
hälsoenkäten kom inga ungdomar till skada. Alla ungdomar som ville delta i hälsosamtalet har 
inkluderats i resultatet och således har Rättviseprincipen inkluderats i forskningen. 
 
I enlighet med Helsingforsdeklarationen WMA (World Medical Association, 2016) är de etiska 
överväganden att alla barn och deras föräldrar skall ha fått skriftlig information om att den 
avidentifierade hälsoenkäten, efter att hälsosamtalet är genomfört, skickas till Region Jönköpings län 
för sammanställningar. Föräldrarna och ungdomen hade möjlighet att meddela skolsköterskan om de 
inte vill att hälsoenkäten skulle ingå i sammanställningarna. 
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Resultat  

Resultatet baserades på 1680 ungdomar, som genomgick ett hälsosamtal under första året på gymnasiet, 
varav 773 var flickor och 907 var pojkar.  
 

• Hur fysiskt aktiva är ungdomar i Jönköpings län? 
 
De flesta ungdomarna i Jönköpings län kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. 
Av resultatet framgår det att 3,4 % vilket motsvarar 55 ungdomar inte är fysiskt aktiva i mer än en 
halvtimma per dag, vilket innebär ett index på 7 poäng. Av de ungdomar som har svarat på 
hälsoformuläret är det endast en liten andel som är aktiva i mer än fyra timmar per dag. Det är 57 
ungdomar som inte svarat eller inte kryssat i alla alternativ på frågan om fysisk aktivitet (se Figur 2). 
 

 

Figur 2: Fysisk aktivitet bland ungdomar i Jönköpings län. (N =1623). Index 7-49. 
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I resultatet framkommer det att pojkar är mer fysiskt aktiva än vad flickorna är. Det är fler pojkar som 
når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, de har ett medelindex över den rekommenderade 
mängden. Flickorna har däremot ett medelindex under den rekommenderade mängden fysisk aktivitet 
(se Figur 3). 
 

 

Figur 3: Sammanställning av den fysiska aktiviteten bland pojkar (grön linje) och flickor (röd linje) i 
Jönköpings län. 
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• Påverkas den fysiska aktiviteten av hur ungdomar trivs i skolan?  
 
De ungdomar i Jönköpings län som uppnådde den rekommenderade mängden fysisk aktivitet trivdes 
inte bättre i skolan än de ungdomarna som inte uppnådde den rekommenderade mängden. Det fanns 
således inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet och hur ungdomarna trivdes i skolan, p=0,835 
(se Tabell 1).  
 

Tabell 1: Samband mellan fysisk aktivitet och trivsel i skolan. Chi-två test (N=1621) 

 Låg fysisk aktivitet Hög fysisk aktivitet Total Chi-två P-värde 

Trivs bra i skolan 48,4% (n=763) 51,6% (n=812) (N=1575) 0,43 0,835 

Trivs dåligt i skolan 50% (n=23) 50% (n=23) (N=46)   
 

• Påverkas den fysiska aktiviteten av att ungdomar deltar i aktiviteter med andra ungdomar? 
 
Genom Chi-två testet framkom det att de ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter tillsammans med 
andra bidrar till att ungdomarna är mer fysiskt aktiva. Det finns ett signifikant samband mellan fysisk 
aktivitet och om ungdomarna deltar i en fritidsaktivitet tillsammans med andra, p= <0,001 (se Tabell 
2). 
 
Tabell 2: Samband mellan fysisk aktivitet och deltagande i aktiviteter med andra ungdomar. Chi-två 

test (N=1604) 

 Låg fysisk aktivitet Hög fysisk aktivitet Total Chi-två P-värde 

Aktiviteter med andra 39,3% (n=404) 60,7% (n=624) (N=1028) 89,407 <0,001 

Inga aktiviteter med andra 63,9% (n=368) 36,1% (n=208) (N=576)   
 

• Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och skärmtid? 
 
Att tillbringa mycket tid framför skärmar, så som dator/mobil eller titta på TV eller att spela TV-spel, 
på fritiden bidrar till att de ungdomarna blir mindre fysiskt aktiva på fritiden. Det finns följaktligen ett 
signifikant samband mellan fysisk aktivitet och hur mycket tid ungdomarna spenderar framför skärmar, 
P <0,001 (se Tabell 3). 
 

Tabell 3: Samband mellan fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet. Chi-två test (N=1614) 

  Låg fysisk aktivitet Hög fysisk aktivitet Total Chi-två P-värde 

Lite skärmtid 41,6% (n=319) 58,4% (n=447) (n=766) 26,553 <0,001 

Mycket skärmtid 54,5% (n=462) 45,5% (n=386) (n=848)    
 

• Bidrar den fysiska aktiviteten till att du orkar springa/jogga längre? 
 
Det finns ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet och att orka springa/jobba tre kilometer eller 
20 minuter utan att stanna, p <0,001 (se Tabell 4). De ungdomar som orkade springa/jogga tre 
kilometer eller i 20 minuter utan att stanna var mer fysiskt aktiva än de ungdomar som inte orkade 
detta.  
 

Tabell 4: Samband mellan fysisk aktivitet och orken att springa/jogga. Chi-två test (N=1442) 

 Låg fysisk aktivitet Hög fysisk aktivitet Total Chi-två P-värde 

Orkar inte jogga 70,6% (n=101) 29,4% (n=42) (N=143) 36,173 <0,001 

Orkar jogga 44,2% (n=574) 55,8% (n=725) (N=1299)  
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• Ger fysisk aktivitet ett minskat BMI? 
 
Det finns ett signifikant samband mellan hur fysiskt aktiva ungdomarna var och deras BMI. Variablerna 
kördes i SPSS med hjälp av Spearmans korrelationstest. P-värdet 0,006 framkom då samt ett r-värde på 
0,072. Detta innebär att desto mer aktiva ungdomarna var desto längre BMI hade ungdomarna. 
Svarsfrekvensen BMI var N = 1453. 
 

• Påverkas ungdomarnas upplevelse av deras liv av den fysiska aktiviteten? 
 
Det finns ett signifikant samband mellan hur fysiskt aktiva ungdomarna var och hur de upplevde livet. 
Genom Pearsons korrelationstest framkom att desto mer fysiskt aktiva ungdomarna var desto bättre 
upplevde de deras liv. Korrelationstestet gav ett P-värde på 0,001 samt r –värde på -0,192. På frågan om 
hur ungdomen upplever sina liv hade samtliga ungdomar i studien svarat, N = 1680. 
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Diskussion 

Stillasittandet i dagens samhälle ökar trots att vi är medvetna om riskerna med fysisk inaktivitet. De 
ungdomar i Jönköpings län som fyllde i hälsoenkäten ”Min hälsa” och som uppnådde den 
rekommenderade mängden fysisk aktivitet var mindre stillasittande, hade ett lägre BMI samt att de 
upplevde livet bättre än de som inte var tillräckligt fysiskt aktiva. Av de som var tillräckligt fysiskt aktiva 
deltog fler ungdomar i aktiviteter tillsammans med andra och hade en bättre kondition än de ungdomar 
som inte uppnådde den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet. 

Metoddiskussion  

För att kunna besvara syftet med studien, som handlar om att hitta samband mellan fysisk aktivitet samt 
utvalda variabler i hälsoenkäten ”Min hälsa”, användes kvantitativ metod. Kvantitativ metod är enligt 
Polit och Beck (2013) den bäst lämpade metoden för att upptäcka förhållande mellan de olika fenomen 
som studerats. Inom kvantitativa studier är det viktigt att studera studiens validitet och reliabilitet för 
att säkerställa forskningens kvalité. Det handlar således om hur väl studien når målet med forskningen 
som forskarna hade från början. Validitet är ett begrepp som används för att upptäcka hur väl 
mätinstrumentet mäter det som det avser att mäta. Om studien har en bra validitet innebär detta att det 
finns en frånvaro av systematiska mätfel. Reliabilitet innebär hur stor tillförlitligheten av mätningen är. 
Den kunskap som kommer fram måste vara framtagen på ett tillförlitligt sätt (Billhult & Gunnarsson, 
2013; Polit och Beck, 2013). För att forskningsresultatet ska ha något vetenskapligt värde måste kraven 
som reliabilitet och validitet har uppfyllas (Ejvegård, 2003).  
 
Studiens resultat baseras på 1680 ungdomar, vilket ger ett stort urval, detta innebär att de signifikanta 
samband som visats kan anses säkrare än om populationen varit mindre. Om endast ett fåtal ungdomar 
hade svarat på enkäten är det svårt att dra några slutsatsen från enkäten. Studiens svarsfrekvens låg 
mellan 85%-100% på de olika frågorna, vilket enligt Billgren och Gunnarsson (2013) är en acceptabel 
svarsfrekvens för forskning. För att svarsfrekvensen ska vara acceptabel ska denna ligga minst mellan 
70-75%. När svarsfrekvensen är hög kan forskningens resultat generaliseras även för andra ungdomar i 
samma åldersgrupp.  
 
Reliabiliteten för denna studie stärks genom att data har analyserats i programmet SPSS och för att vara 
ett signifikant samband i resultatet fick inte P-värdet vara högre än 0,05. Ett p-värde på 0,05 tyder på 
en signifikansnivå på 95 %, 5 % av sambandet kan vara orsakat av slumpen. Desto lägre p-värde 
sambandsanalysen i resultatet har, desto bättre anses forskningens reliabilitet att vara. Samtliga 
signifikanta samband i resultatet har haft ett lågt P-värde. Detta stärker resultatets reliabilitet. 
Resultatet måste dock ses i ett större perspektiv och jämföras med liknande studier på liknande 
population för att kunna säkerhetsställa forskningens reliabilitet.  
 
Validiteten stärks genom att hälsoenkäten ”Min hälsa” avser att upptäcka riskfaktorer i ungdomens liv. 
Validiteten stärks även av att det endast var ungdomar som gick första året på gymnasiet som fick delta 
i studien, vi har ett stort åldersspann med tanke på detta. Det fanns inte heller några 
exkluderingskriterier för att delta i studien, vilket stärker forskningens validitet. Om en bortfallsanalys 
hade gjorts hade även det stärkt validiteten, detta har dock inte gjorts i studien. 
 
De ungdomar som deltagit i hälsosamtalet har själva fyllt i hälsoenkäten och detta bör tas i beaktning 
när resultatet tolkas eftersom sådana svar kan orsaka bias och en skevhet i resultatet (Parahoo, 
2014).  Risken finns att ungdomarna svarar som de tror att skolsköterskan vill att de ska svara 
(Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). Som tidigare lyfts i bakgrunden, ägnar ungdomar 
mycket tid åt att fundera och resonera. De kan uppleva sig själva som alltings medelpunkt och de kan 
ha en stor önskan av att vara ”normal” (Gowers, 2005; Hwang & Nilsson, 2011). Med detta i åtanke 
måste reliabiliteten av svaren på hälsoenkäten ”Min hälsa” granskas. Dock är det frivilligt att delta i 
hälsosamtalen med skolsköterskan och ungdomarna har egentligen ingen egen vinst i att ej svara 
sanningsenligt på frågorna. Huruvida ungdomarna har svarat sanningsenligt är dock svårt att veta. 
Författarna anser att detta kan vara en svaghet i studien. 
 
Att använda sig av kvantitativ design gör att författarna går miste om ungdomarnas upplevelse och det 
är inte möjligt att ställa följdfrågor. Det är dock möjligt att ställa följdfrågor i hälsosamtalet med 
ungdomen men detta kommer inte med i analyserad data. Det är endast svarsalternativen som finns 
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med i hälsoenkäten ”Min hälsa” som analyserats i SPSS och det är inte möjligt att fråga varför ungdomen 
valt att inte svara på vissa frågor. Tillexempel har frågan om ungdomarna orkar jogga/springa i 20 min 
eller tre km utan att stanna den lägsta svarsfrekvensen. Det hade varit intressant att få reda på varför så 
pass många ungdomar valt att inte svara på denna fråga. Är det för att de inte vet eller för att de inte 
orkar? Sådana frågor hade författarna kunnat ställa om de hade valt en kvalitativ design på studien och 
istället intervjuat ungdomarna om fysisk aktivitet och vilka faktorer som påverkar. Författarna har med 
studien fått kunskap om hur enkäter kan användas för att utveckla omvårdnaden samt hur olika tester 
kan belysa olika samband mellan variabler. Genom studiens resultat är det lättare för 
barnsjuksköterskan att göra gott, de vet nu vad som påverkar ungdomarnas fysiska aktivitet och kan 
hjälpa dem på vägen mot ett mer fysiskt aktivt liv.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade på att 52 % av ungdomarna i Jönköpings län var tillräckligt fysiskt aktiva 
samt att pojkar var mer aktiva än flickorna. Det visade sig att de ungdomar som var tillräckligt fysiskt 
aktiva inte trivdes bättre i skolan men de upplevde sina liv bättre än de som var fysiskt inaktiva. Den 
fysiska aktiviteten påverkades positivt av att delta i aktiviteter tillsammans med andra. De ungdomar 
som kom upp i den rekommenderande mängden fysisk aktivitet var mindre inaktiva, spenderade 
mindre tid framför skärmar, de orkade jogga/springa längre och de hade ett lägre BMI än ungdomarna 
som inte uppnådde den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. För att kunna främja en god 
utveckling är det enligt Bronfenbrenner (1979) viktigt att se barnet/ungdomen i interaktion med dennes 
omgivning. Dessutom är det viktigt att ha insikt om väsentliga förhållande i barnets/ungdomens miljö. 
Där anser författarna att barnsjuksköterskan har en viktig roll genom att veta vilka faktorer som 
påverkar den fysiska aktiviteten bland ungdomar. Barnsjuksköterskan kan främja för en mer aktiv 
livsstil bland barn och unga i dagens Sverige. Genom att vara tillräckligt fysiskt aktiv kommer 
ungdomarnas hälsa förbättras (Janssen; 2007; Muros et al. 2013; Strong, 2005). 
 
I denna studies resultat framkom att 48% av ungdomarna i Jönköpings län inte uppnådde den 
rekommenderade mängden fysisk aktivitet vilket överensstämmer med tidigare forskning. Detta 
eftersom det finns forskning som tyder på att ungdomar blir allt mindre fysiskt aktiva med stigande 
ålder (Dubbert, 2002; Nigg & Courneva, 1998; Sallis, 2000; Villard, Ryde´n, Öhrvik & Stahle, 2007). 
Detta är oroväckande då en inaktiv livsstil från ungdomarnas uppväxt tenderar att bli manifest senare i 
livet (Malina, 2001). Det framkom i en studie av Biddle, Gorely och Stensel. (2004) att minst 50 % av 
barn och unga i Australien, Europa och Nordamerika inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Det framkom i 
svensk forskning att ca 15 % av barn och ungdomar i Sverige inte uppnår den rekommenderade mängden 
fysisk aktivitet och utöver detta var det en fjärdedel av barnen och ungdomarna som var i riskzonen för 
att vara för fysiskt inaktiva (Engström, 2004). Att det skiljer så mycket mellan tidigare forskning kan 
enligt Shaughnessy et al. (2012) bero på att det inte är ovanligt att människor svarar som de förväntas 
att svara på frågan. Även den varierande synen, bland vuxna i ungdomens närhet, på vikten av fysisk 
aktivitet och dess positiva effekter samt att en stillasittande livsstil är en riskfaktor för ohälsa och tidig 
död påverkar den fysiska aktiviteten bland ungdomarna (Dunstan et al. 2010; Katzarzyk, Church, Craig 
& Bouchard, 2009). 
 
De ungdomar som inte uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet påverkas enligt 
Bronfenbrenner (1979) på individnivå. Detta eftersom fysisk aktivitet är en viktig faktor för att 
ungdomar ska uppleva en god hälsa. Att vara fysiskt inaktiv är en stor riskfaktor för ohälsa (Bauman, 
2004). Genom fysisk aktivitet minskar riskerna för att drabbas av dagens folkhälsosjukdomar (Blair, 
Cheng & Holder, 2001; Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard & King, 1995; Strong et al. 2005).  
Likt Stamatakis, Hamer och Dunstan (2011)  anser författarna till denna studie att fysisk aktivitet 
kommer att gynna samhället (makronivå) genom att dagens folkhälsosjukdomar kommer att minska 
och att folkhälsan kommer att förbättras genom att våra ungdomar lever ett mer fysiskt aktivt liv. 
 
Resultatet i denna studie visade på att det inte fanns något samband mellan fysisk aktivitet och hur 
ungdomarna trivs i skolan. Detta tycker författarna känns förvånande eftersom tidigare forskning tyder 
på att barn och ungdomar som är tillräckligt fysiskt aktiva har lättare att klara av skolan. Detta betyder 
nödvändigtvis inte att de trivs bättre i skolan.  Studier visar att det finns ett samband mellan nivån av 
fysisk aktivitet, närvaron på idrotten i skolan och betygen de får i skolan (Ericson & Cederberg, 2013; 
Thedin Jakobsson & Engström, 2008). Fysisk inaktivitet har inte bara negativa effekter på hälsan utan 
även på det ungdomarna presterar i skolan (Ericson, 2003; Åberg et al. 2009). Att vara tillräckligt fysiskt 
aktiv har goda effekter på koncentrations-, intellektuell förmåga samt minne (Strong et al. 2005). De 
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ungdomar som är tillräckligt fysiskt aktiva har en förbättrad koncentrationsförmåga och 
inlärningsförmåga, vilket leder till att dessa ungdomar har bättre studieresultat (Castelli, Hillman, Buck 
& Erwin, 2007; Coe, Pivarnik, Womack, Reeves & Malina, 2006; Fedewa & Ahn, 2011; Rasberry, Lee, 
Robin, Laris, Russell, Coyle & Nihiser, 2011).  
 
Barn och unga får inom den svenska skolan allt sämre resultat. Det finns flera olika faktorer inom 
skolverksamheten som är en bidragande faktor till detta, men det skulle kunna förklaras av att antalet 
timmar för idrotten i skolan har minskat och att ämnet har blivit allt mer teoretiskt (Skolverket, 2008). 
Enligt Bronfenbrenner (1979) är skolan en viktig del av mikrosystemet och skolan har enligt författarna 
en viktig roll i ungdomens liv. Att gå i skolan blir således ungdomarnas dagliga arbete. Därför har enligt 
Castelli et al. (2007) skolan en viktig roll för att skapa tillfällen för att barn och ungdomar ska bli mer 
fysiskt aktiva och leva mer hälsosamt. Kraven av hur ett barn ska prestera i skolan och tiden som ska 
spenderas på fysiska aktiviteter skapar ett dilemma hos många lärare. Det blir svårt för dem att fördela 
tiden jämnt (Castelli et al, 2007). Att främja fysisk aktivitet under barnens obligatoriska skolår gör att 
dessa barn uppnår bättre skolprestationer och har en förbättrad möjlighet att komma in på gymnasiet 
(Ericson & Karlsson, 2014). Genom att införa tio minuters motionstillfällen under lektionerna vid nio 
tillfällen under skolveckan framkom i i Donnelly, Greene, Gibson, Smith, Washburn, Sullivan och 
Williams (2009) studie att dessa barn fick förbättrade skolresultat jämfört med de elever som inte 
erbjöds dessa motionstillfällen under lektionstid. Genom denna forskning kan slutsatsen dras att fysisk 
aktivitet förbättrar skolresultaten och borde vara en självklar del av undervisningen (a.a.).     
 
Att minska den fysiska aktiviteten i skolan bidrar till att allt fler barn blir allt mer inaktiva. För att 
eleverna ska känna att idrottslektionerna i skolan är givande och stimulerande är det viktigt att eleverna 
känner sig sedda och förstådda av idrottsläraren. Skolan har en viktig uppgift att genom 
idrottslektionerna ge eleven en positiv inställning till att utöva fysisk aktivitet och att tiden på lektionen 
utnyttjas på bästa sätt för att nå detta mål (Koka & Hein, 2006). När ett barn eller ungdom som inte är 
fysiskt aktiv uppmanas att öka sin fysiska aktivitet, är det vanligt att denna ökning leder till att andra 
fysiska aktiviteter minskar. Denna kompensation kallas för “Activity stat”, det vill säga bara för att 
ungdomen till exempel i skolan få fler timmar med fysisk aktivitet betyder det inte att den totala 
mängden fysisk aktiviteten ökas hos alla barn och ungdomar. Dock innebär det för de barn som är helt 
fysiskt inaktiva, en ökad fysisk aktivitet (Gomersall, Rowlands, English, Maher & Olds, 2012). Som 
barnsjuksköterska kan du ha en viktig roll till att bidra till en fysiskt aktiv livsstil. Det hälsofrämjande 
arbetet ska syfta till att förbättra hälsan för det enskilda barnet/ungdomen. Genom att lyfta frågan om 
fysisk aktivitet och framhäva dess goda effekter utan att skuldbelägga barnets/ungdomens livsstil, kan 
barnsjuksköterskan hjälpa ungdomarna att välja ett mer fysiskt aktivt liv (Ewles & Simnett, 2013; 
Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad sjuksköterska med inriktning inom hälso-och sjukvård 
för barn och ungdom, 2008). 
 
I denna studiens resultat framkom även att de ungdomar som deltar i aktiviteter tillsammans med andra 
är mer fysiskt aktiva. Deltagandet i gemensamma aktiviteter minskar enligt Laakso, Telama, Nupponen, 
Rimpela och Pere (2008)vid stigande ålder, vilket av författarna anses vara oroväckande. Forskning 
visar att ungdomar från 12 till 19 år, under den senaste tiden, har minskat sin fysiska aktivitet under 
fritiden. Detta gäller framförallt inom den organiserade föreningsidrotten, jämfört med den icke 
organiserade fysiska aktiviteten (a.a.). Engström (2004) menar att barn och ungdomars spontana 
fysiska aktivitet minskar samt att det visat sig att de ungdomar som inte är medlemmar i någon förening 
har svårt att komma upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Att ungdomar har en god 
relation till sina föräldrar/förälder som innebär stöttning av den fysiska aktiviteten gör att dessa 
ungdomar har en högre fysisk aktivitetsnivå (Ammouri, Kaur, Neuberger, Gajewski & Choi, 2007). 
Familjen och därmed föräldrarna är en viktig del av ungdomars liv enligt Bronfenbrenner (1979) 
utvecklingsekologi. Familjen är oftast de som står barnet närmast och har en stor påverkan på barnets 
liv. Författarna tror att familjen har ett stort ansvar för hur fysiskt aktiva ungdomar kommer att vara 
senare i livet när familjen inte har lika stort inflytande som vänner senare har (Hwang och Nilsson, 
2011). Att som barnsjuksköterska ge familjen rätt verktyg för att leva ett fysiskt aktivt liv är ett stort 
ansvar eftersom vi trots allt enligt Bronfenbrenner (1979) är en del av ungdomars makrosystem och 
författarna tycker att vi har ett ansvar för att både familj och ungdomar har en kunskap om de goda 
effekterna av fysisk aktivitet.  
 
Enligt Telama, Yang, Viikari, Välimäki, Wanne och Raitakari (2005) ger en hög aktivitetsgrad i ung ålder 
en ökad möjlighet till fortsatt fysisk aktivitet i vuxen ålder. Det framkommer även i Engström (2008) 
studie att det finns ett samband mellan de unga som är involverade i flera olika fysiska aktiviteter i ung 
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ålder och deras senare aktivitetsvanor i livet. Det är enligt Butcher, Lindner och Johns (2002) viktigt att 
ungdomarna hittar en idrott som de tycker är stimulerande så att de inte slutar. Genom hälsosamtalen 
kan barnsjuksköterskan enligt Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2011) tillsammans med 
ungdomen hitta en lösning som bidrar till ett mer fysiskt aktivt liv och då tillsammans kunna hitta en 
idrott som skulle kunna passa ungdomen.    
 
I Jönköpings län är det 143 ungdomar som inte orkar springa/jogga tre kilometer eller i 20 minuter utan 
att stanna. Resultatet i denna studie tyder på att de fysiskt inaktiva barnen har en sämre kondition. I 
tidigare forskning har det framkommit att vara dåligt konditionstränad i denna ålder i stor utsträckning 
leder till att dessa ungdomar kommer att vara detta även senare i livet (Mesa, Ortega, Castillo, Hurtig-
Wennlöf & Gutierrez, 2006; Ruiz, Ortega, Loit, Veidebaum & Sjöström, 2007). Att ha en god kondition 
påverkar kroppen genom att bland annat kroppens metabola system påverkas positivt, eftersom 
kroppens lipidvärden förbättras samt att insulinkänsligheten påverkas (Mcgavock, Sellers & Dean., 
2007; Ortega, Ruiz, Castillo & Sjöström., 2008; Ruiz et al., 2006). Genom hälsosamtalen kan 
barnsjuksköterskan uppmärksamma om ungdomar inte är tillräckligt aktiva och tillsammans med 
ungdomen komma fram till vad denne ska göra för att vara mer fysiskt aktiv på fritiden. För att 
ungdomen ska märka någon effekt av den ökade fysiska aktiviteten är det viktigt att barnsjuksköterskan 
bokar ett uppföljningssamtal. Där kan de diskutera effekterna av den ökade fysiska aktiviteten och 
tillsammans se vad som varit bra respektive mindre bra. För att få ungdomen mer fysiskt aktiv är det 
viktigt att barnsjuksköterskan jobbar evidensbaserat (Edberg et al. 2013; Elg & Olsson 2013; McCance 
& McCormack, 2013; Willman, 2013) och pratar om de delar som exempelvis har framkommit i denna 
studie.  
 
Övervikt och fetma är som tidigare nämnts en ökad trend bland barn och unga idag. Även denna studies 
resultat påvisar att ökad fysisk aktivitet leder till ett minskat BMI.  De ungdomar som är fysiskt inaktiva 
har en ökad risk för att drabbas av övervikt och fetma Bar-O, 1995; Markovic,Dizdar, Jukic & Cardinale 
2004; Mcgavock et al. 2007). I en studie av Klijin, van der Baan-Slootweg och van Stel (2007) påvisas 
att effekten av fysisk aktivitet leder till ett minskat BMI. Studien visar också att fysisk aktivitet är en 
grundpelare i behandling av fetma, förutom anpassad diet och beteendebehandling (a.a.). I en studie 
där en grupp med ungdomar delades upp i två olika grupper, där ena gruppen fick prova på endast en 
dietförändring och den andra gruppen dietförändring i kombination med fysisk aktivitet, påvisades även 
här att gruppen som ökade den fysiska aktiviteten samt fick hjälp med sin diet uppnådde en större 
förändring med viktminskning samt bättre kondition än den andra gruppen (Epstein et al. 1996). I 
dagens massmedia, som enligt Bronfenbrenner (1979) är en del av ungdomens exosystem, bombarderas 
ungdomar med olika dieter och hur de ska komma i form till ”Beach 2017”.  
 
För att hjälpa ungdomarna har barnsjuksköterskan en viktig roll både inom BHV och elevhälsan för att 
inte bidra till det som Sundström (2015) i sin bok kallar för ”Hälsohets”. Det är enligt Sundström (2015) 
svårt att hitta en balans, med till exempel den fysiska aktiviteten. Golsäter et al. (2011) lyfter vikten av 
att barnsjuksköterskan använder det som kommer fram under hälsosamtalet som en grund för att 
ungdomarna ska kunna sätta upp mål. Genom detta har barnsjuksköterskan en viktig roll att bidra till 
ett hälsosamt liv med hälsosamma val och vanor. Enligt Golsäter et al. (2015) kan barnsjukskötekan 
vara den person som tillsammans med ungdomen ger dem verktyg som gör att de kan reflektera över 
vad som är bra att äta och hur mycket de bör vara fysiskt aktiva under deras fritid för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att kunna uppleva hälsa. Genom att skapa dessa reflektioner hos ungdomen 
kan barnsjuksköterskan enligt Golsäter et al. (2015) fråga ungdomen om de själva har förslag för hur de 
ska kunna vara mer fysiskt aktiva eller om de vill ha råd om hur de ska kunna vara mer fysiskt aktiva.  
 
Resultatet i denna studie visade även på att de ungdomar som inte uppnådde den rekommenderade 
mängden fysisk aktivitet upplevde sina liv sämre än de ungdomar som uppnådde den rekommenderade 
mängden. Tidigare forskning visar på att fysisk aktivitet kan förbättra den mentala hälsan hos unga 
människor (Hallal , Victora, Azevedo & Wells,  2006). De ungdomar som är fysiskt aktiva har en 
förbättrad självkänsla (Raustorp, Mattsson, Svensson & Stahle, 2006; Ferron, Narring, Cauderay & 
Michaud, 1999). Förutom den fördelaktiga effekten som fysisk aktivitet har på olika sjukdomar såsom 
diabetes, fetma, högt blodtryck etc, visar forskning på att fysisk aktivitet även förbättrar den psykiska 
hälsan, vilket inkluderar ångest, självbild, självkänsla, ilska och stress. Fysisk aktivitet ger en positiv 
självbild och är ett önskvärt mål att sträva efter i utbildnings- och psykologiska situationer. En 
förbättrad självbild kan bidra till att främja ungdomens prestationer för att uppnå vissa resultat i livet, 
så som akademiska prestationer (Brown, Pearson, Braithwaite, Browm & Biddle, 2013; Dishman et al. 
2006; Liu et al. 2015). Att inte må bra i själen tror författarna till studien kan bidra till att ungdomen 
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inte utvecklas på bästa tänkbara sätt. Enligt Bronfenbrenner (1979) är individen ett aktivt subjekt som 
agerar i samspel med sin omgivning och hur ska ungdomarna kunna göra detta när de inte upplever sina 
liv som något positivt? Ungdomen ingår i ett system där alla delar är beroende av varandra för en god 
utveckling (a.a.).  
 
Att tänka utifrån Urie Bronfenbrenner utvecklingsekologi tror författarna kan ge goda verktyg för 
barnsjuksköterskan att hjälpa ungdomar till ett mer fysiskt aktivt liv. Det finns många olika delar i ett 
barns liv som påverkar dess möjlighet till fysisk aktivitet. Fortsatt forskning inom ämnet behövs 
eftersom ungdomar blir allt mer fysiskt inaktiva och detta kommer få förödande konsekvenser på sikt 
för folkhälsan. Att belysa skolsköterskan samt skolans roll mer för att bidra till fysiskt aktiva ungdomar 
hade varit en intressant infallsvinkel för fortsatt forskning inom ämnet. Även hur barnsjuksköterskan 
ska kunna arbeta hälsofrämjande med fysisk aktivitet även i mötet med barn och unga inom sjukvården. 
Fysisk inaktivitet är farligt och vi kan inte blunda för detta! 

Slutsats 

Fysisk aktivitet påverkar ungdomarnas liv i Jönköping avsevärt. I resultatet framkommer det att 48 % 
av ungdomarna inte kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Genom resultatet 
dras slutsatsen att fysisk aktivitet leder till att ungdomarna blir mindre inaktiva, får en minskad vikt, 
bättre kondition samt att de upplever sina liv bättre. Som barnsjuksköterska har du ett viktigt 
hälsofrämjande ansvar i ungdomens liv och kan hjälpa dem att själva vilja leva ett så hälsosamt liv som 
möjligt. Genom att se till ungdomarnas utvecklingsekologi är det enklare att ge dem verktyg till att vara 
fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet är en viktig faktor för att ungdomar ska uppleva hälsa. 

Kliniska implikationer  

Resultatet från denna studie kan vara värdefullt för barnsjuksköterskan i det dagliga arbetet. 
Barnsjuksköterskan har ett stort ansvar i det hälsofrämjande arbetet bland barn och unga, både på BHV, 
skola och inom sjukvården. Att ha en ökad kunskap om vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på 
hälsan bland unga samt vilka faktorer som påverkar gör att barnsjuksköterskan lättare kan guida både 
föräldrar samt ungdomarna till ett mer fysiskt aktivt liv. Genom hälsosamtalet kan barnsjuksköterskan 
ge ungdomen förslag till hur de kan vara mer fysiskt aktiv samt att de själva får reflektera kring frågan 
och själva komma på förslag till hur de ska vara mer fysiskt aktiva. Det hälsofrämjande arbetet inom 
fysisk aktivitet måste förbättras för att folkhälsan ska kunna förbättras. Att göra ungdomarna medvetna 
om att fysisk aktivitet leder till ett minskat BMI, bättre kondition samt att de kommer uppleva sina liv 
mer positivt är en viktig del för att ungdomarna själva ska kunna ändra sin livsstil och här har 
barnsjuksköterskan en viktig roll i denna information. Då barn och unga lever ett allt mer stillasittande 
liv så är resultatet i denna studie värdefullt för barnsjuksköterskan i alla olika möten med barnet inom 
barnhälsovården, skolan samt sjukvården för att vår framtid ska kunna uppleva ett hälsosamt liv.  
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Bilaga 1 (Hälsoenkäten ”Min hälsa”)
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