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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur nationella rekommendationer för fysisk aktivitet återspeglas i 

aktivitetsmönster hos vuxna Facebook-användare mellan 18 och 30 år. 

1. Hur är kunskapsnivån rörande de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet hos 

vuxna Facebook-användare mellan 18 och 30 år? 
2. Hur stor andel av vuxna Facebook-användare mellan 18-30 år uppnår nationella 

rekommendationer för fysisk aktivitet utifrån självskattning? 
3. Hur ser sambandet ut mellan kunskap om nationella rekommendationer för fysisk aktivitet 

och vuxnas aktivitetsmönster hos vuxna Facebook-användare mellan 18-30 år? 
Metod 
Metoden var en kvantitativ studie som genomfördes med en webbenkät på det sociala 

nätverket Facebook. Urvalet var vuxna mellan 18 och 30 år. Studien genomfördes under tre 

veckor och länken till enkäten delades från fyra Facebookkonton som tillhörde två studerande 

kvinnor och två yrkesverksamma män. Enkäten undersökte aktivitetsmönster och kunskap om 

nationella rekommendationer för fysisk aktivitet. Frågorna hämtades från IPAQ, GIH:s 

hälsoenkät samt egenutformade frågor. Resultaten analyserades i Statistica 64 genom 

deskriptiv analys, t-test, envägs ANOVA och Spearman test. 

Resultat 
Resultatet visade att 52 procent av deltagarna angav att de inte visste vilka de nationella 

rekommendationerna var, trots detta valde 65 procent av dessa rätt rekommendation av olika 

alternativ. Det var 93 procent som uppnådde rekommendationerna enligt självskattning. 

Sambandet mellan kunskap och aktivitetsmönster pekade på att om en person visste vilka 

rekommendationerna för fysisk aktivitet var, ansåg denne sig enligt självskattning mer aktiv 

räknat utifrån MET:s minuter per vecka. 

Slutsats 
Det går enligt studien att se en återspegling av de nationella rekommendationerna för fysisk 

aktivitet i vuxnas aktivitetsmönster. På grund av olika påverkansfaktorer går det dock inte att 

dra några generella slutsatser för hela målgruppen. Studien visar att det ur ett hälsoperspektiv 

finns behov av mer riktad information till den aktuella målgruppen om vardagsmotionens 

betydelse för hälsa och fysiskt välmående. 

Nyckelord 

Aktivitetsvanor, riktlinjer för fysisk aktivitet, motion, kännedom och hälsotillstånd. 
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1 Inledning 
Fysisk inaktivitet är den fjärde största globala dödsorsaken på grund av ohälsa, till följd av 

bland annat brist på fysisk aktivitet och ökad fetma (World Health Organization 2013-03-19). 

Fysisk aktivitet är en grundförutsättning för att varje individ ska kunna uppnå eller bibehålla 

god hälsa. Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som ett tillstånd av 

socialt, mentalt och fysiskt välmående och inte enbart avsaknad av funktionsnedsättning eller 

sjukdom. (World Health Organization 2013-01-29) För att förebygga ohälsa på grund av 

fysisk inaktivitet har informationskällan “Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling”, FYSS, presenterat nationella rekommendationer för fysisk aktivitet 

med riktlinjer att följa på vägen till att uppnå eller bibehålla god hälsa. De nationella 

rekommendationerna är följande: “Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i 

sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask 

promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga 

mängden eller intensiteten [---]” (Jansson 2008, s. 40). De sammanlagda 30 minuterna ska 

vara minst tio minuter sammanhängande. Den måttliga intensiteten var den undersökdes i den 

aktuella studien då det är den intensitet som främst omnämns i de nationella 

rekommendationerna. Studien var aktuell att genomföra då det har visat sig finnas brist i 

svensk forskning om kunskapen kring de nationella rekommendationerna bland Sveriges 

vuxna. Det var även av intresse att se hur många som uppnådde rekommendationerna och 

eventuellt kunna se en koppling till kunskap om rekommendationerna. Eftersom dessa 

rekommendationer finns för att förebygga fysisk ohälsa upplevdes det relevant att undersöka 

om de uppfyller sitt syfte. Detta kunde ge en bild över vad som vara aktuellt att forska vidare 

om med målet att främja folkhälsan genom att få en mer fysiskt aktiv befolkning. 

 

1.1 Bakgrund 

Rekommendationer för fysisk aktivitet gavs ut för första gången år 1978 av American College 

of Sports Medicine, ACSM. De baserades på fysiologisk forskning och riktade sig mot friska 

vuxna personer. Det rekommenderades träning tre till fem dagar per vecka under 15 till 60 

minuter av en intensitet motsvarande 50 till 85 procent av maximal syreupptagningsförmåga. 

(Bouchard, Blair & Haskell 2012, s. 28) Den första större förändringen av 

rekommendationerna kom år 1995 då Centers of Disease Control, CDC, och ACSM förnyade 

rekommendationerna till att utgå mer från ett folkhälsoperspektiv för fysisk aktivitet och 
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hälsa. Dessa blev de idag mer allmänt kända rekommendationerna som ligger till grund för 

rekommendationer världen över. De nya rekommendationerna syftade till daglig fysisk 

aktivitet av måttlig intensitet i minst 30 minuter varje dag under minst 10 minuter 

sammanhängande tid. (Ibid. s. 31 f.) 

  

År 2007 kom en uppdatering av rekommendationerna som var uppdelade i två separata 

rekommendationer, en för vuxna 18 till 65 år och en för dem som var äldre än 65 år. Den nya 

uppdateringen ändrades från att vara fysiskt aktiv helst varje dag till minst fem dagar per 

vecka. Det har även förtydligats att det handlar om minst måttlig aktivitet och att ytterligare 

motion ger ökade hälsovinster. (Haskell, Lee, Pate, Powell, Blair, Franklin, Macera, Heath, 

Thompson & Bauman 2007) Den första upplagan av FYSS kom år 2003 och togs fram av 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Förutom 

allmänt gällande rekommendationer för fysisk aktivitet innehåller FYSS specifika 

rekommendationer för kondition-, styrke- och rörlighetsträning för till exempel äldre och 

barn. (Karlsson & Ståhle 2008, s. 7) YFA har även med hjälp av Svenska Läkaresällskapet 

tagit fram nationella rekommendationer för fysisk aktivitet. Den senaste uppdateringen för 

rekommendationerna togs fram år 2011 och berör vuxna i åldrarna 18 år och uppåt. 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2013-01-29) 

 
Människors val av fysisk aktivitet påverkas av ett flertal faktorer som bland annat ålder, kön, 

utbildning och sysselsättning (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 51 ff.). Den 

samhällsutveckling som har skett under de senaste årtiondena har medfört ett allt mer passivt 

aktivitetsmönster med ökad användning av passiva transporter i form av bil och kommunala 

transportmedel. Detta har medfört att en stor del av den fysiska aktiviteten har förskjutits från 

vardag till fritid. Ovan nämnda beteenden har resulterat i att samhället idag präglas av 

minskad fysisk aktivitet bland vissa grupper i befolkningen samtidigt som andra grupper utför 

strukturerade motionsformer. Det har dock inte medfört någon ökning av aktiv transport eller 

fysisk aktivitet som är arbetsrelaterad. (Ibid. s. 63) Då det är en stor del av befolkningen som 

inte utför strukturerade motionsformer är vardagsmotion under olika former en viktig fysisk 

aktivitet att främja och ge möjligheter till för att öka folkhälsan i Sverige och minska 

stillasittande tid (Faskunger 2007, s. 18 f.). 
Genom att följa de nationella rekommendationerna kan man eventuellt uppnå en egen 

hälsovinst då fysisk aktivitet har visat positiva effekter vid behandling och prevention av olika 

folksjukdomar som exempelvis diabetes (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 16). 
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Folkhälsoinstitutet har presenterat förslag på hur befolkningen ska öka sin fysiska 

aktivitetsnivå där ett av förslagen är fastställande av rekommendationer för fysisk aktivitet 

samt att öka kunskapen om fysisk aktivitet med prioritering hos elever i grundskolan och hos 

vård- och skolpersonal. (Ibid. s. 46) Rekommendationerna kan vara en hjälp till 

beteendeförändring och ge kunskap om hur och vad som krävs av varje individ för att 

förbättra eller bibehålla sitt aktuella hälsotillstånd. Ökad kunskap om fysisk aktivitet och 

rekommendationerna kan således bidra till hälsorelaterade beslut hos individen. (Moore, 

Fulton, Kruger & McDivitt 2010) Denna kombination och utnyttjande av de resurser som den 

omgivande miljön erbjuder skulle kunna resultera i en friskare och mer välmående 

befolkning. Som Moore, Fulton, Kruger och McDivitt (2010) nämner ovan om att ökad 

kunskap kan leda till hälsorelaterade beslut vore det intressant att se om utbildningsnivå 

påverkar kunskapen om rekommendationerna för fysisk aktivitet då forskningsfältet är snävt 

inom detta område. 
  

1.2 Tidigare forskning 

År 2007 publicerades två studier av Hagströmer (2007) där det metodprövades en enkät samt 

accelerometri för att kunna mäta den svenska befolkningens grad av hälsofrämjande fysisk 

aktivitet. I enkätstudien deltog 46 personer och i accelerometristudien deltog 980 män och 

kvinnor mellan åldrarna 18 till 65 år. Detta var första gången en studie på befolkningsnivå 

gjordes med hjälp av en objektiv metod, accelerometri. Enkäten visade att 52 procent av 

deltagarna uppnådde rekommendationerna för sammanlagda 30 minuter aktivitet per dag i 

måttlig intensitet medan accelerometrin visade att en procent uppnådde rekommendationerna 

för aktiviteter per dag som var minst 10 minuter sammanhängande. 

  

En liknande studie som undersökt hur många som uppnår rekommendationerna för fysisk 

aktivitet har gjorts i Kanada där man även tagit hänsyn till utomstående faktorer som inkomst, 

geografiskt boende och BMI. Studien var longitudinell och utfördes genom självrapportering 

från deltagarna. Det förekom stor spridning av antalet deltagare i studien med 9 646 personer 

upp till 75 675 personer. Studien gjordes år 2007 och resultatet visade att 65 procent av de 

vuxna män och kvinnor som deltog uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet i lätt 

till måttlig intensitet vilket är en ökning med 11 procent från tidigare resultat år 1994 till 

1995. (Bryan & Katzmarzyk 2009) Ett mer generellt uttalande kan göras i Hagströmers 

(2007) studie där accelerometri användes för att mäta fysisk aktivitet vilket eventuellt gav ett 
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mer verklighetstroget resultat då accelerometri ger en objektiv bild av deltagarnas fysiska 

aktivitet. 

  

LIV 2000 är ytterligare en svensk studie som baserades på 1357 personer, 660 män och 697 

kvinnor i åldrarna 20 till 65 år. Deltagarna fick inbjudan till att fylla i en enkät samt delta i 

fysiologiska tester. Resultatet visade att cirka 40 procent av deltagarna uppgav att de 

motionerade minst en gång per vecka på en intensistet som motsvarade snabb promenadtakt. 

Andelen som uppfyllde detta kriterie sjönk med stigande ålder. Resultatet visade att andelen 

fysiskt aktiva var drygt två tredjedelar bland yngre, cirka hälften bland yngre medelålders och 

lite mindre än hälften hos äldre medelålders. (Ekblom-Bak, Engström, Ekblom & Ekblom 

2011) 

 

Ovan nämnda studier visar stor variation i antal personer som uppnår rekommendationerna 

för fysisk aktivitet, ända ifrån minsta antal, 1 procent, till högsta antal, 65 procent, för de olika 

studierna. Det är relevant att samtliga studier undersökte hur många i en målgrupp som 

uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet, att två av tre studier var svenska samt att 

alla tre studier hade använt sig av en subjektiv metod i viss utsträckning för den aktuella 

studies syfte, metodval och frågeställningar. Det bör finnas i åtanke att fysisk aktivitet kan 

vara ett begrepp med många innebörder och det är en förutsättning att deltagare i studier utgår 

från samma definition av fysisk aktivitet för att självskattande rapporter om fysisk aktivitet 

ska kunna jämföras mellan studier. 
 

Följande tre amerikanska studier har undersökt hur många personer som vet vilka 

rekommendationerna för fysisk aktivitet är. Den första studien var en tvärsnittsstudie med 

3607 personer, där medelåldern var 53,9 år och 65,3 procent av deltagarna var kvinnor. 

Deltagarnas uppfattade förväntningar av hälsoeffekter i samband med fysisk aktivitet 

undersöktes för att se om det fanns någon koppling mellan kunskap och beteende. Det 

undersöktes hur mycket fysisk aktivitet deltagarna trodde var tillräcklig för att uppnå 

hälsoeffekter jämfört med vad de trodde att experter rekommenderade, 30 minuter per dag, 

där sambandet mellan dessa sedan sattes i relation till personens aktivitetsmönster. Av 3607 

deltagare var det 2983 deltagare som besvarade frågor om både kunskap om 

rekommendationer och förväntade hälsoeffekter av måttlig fysisk aktivitet. Dock beskriver 

inte artikeln hur ålder- och könsfördelningen såg ut mellan dessa. Det var 25,7 procent som 

trodde att de behövde mer fysisk aktivitet än vad som rekommenderades av experter för att 
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uppnå hälsoeffekter. Det var 49,5 procent som angav samma mängd fysisk aktivitet som 

experterna och resterande 24,7 procent trodde att det behövdes mindre fysisk aktivitet än vad 

experterna ansåg. De deltagare som trodde att det behövdes mer fysisk aktivitet än vad 

experterna ansåg var de som rapporterade högst aktivitetsminuter per dag av måttlig 

intensitet. (Heinrich, Maddock & Bauman 2011) 

  

Syftet med den andra studien (Bennett, Wolin, Puleo, Masse & Atienza 2009) var att 

undersöka ifall kunskapen om de amerikanska rekommendationerna för fysisk aktivitet skiljde 

sig mellan sociodemografi, beteende och kommunikationsrelaterade faktorer. Det var en 

tvärsnittsstudie som analyserade 2381 personer från “2005 Health Information National 

Trends Survey”, med ett sannolikhetsurval från den amerikanska populationen som 

kontaktades via slumpmässigt urval genom telefonringning. Deltagarna var från 18 år och 

uppåt och 52 procent var kvinnor. En tredjedel av deltagarna kände till de amerikanska 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och det var störst kunskap hos kvinnor, arbetande 

och utlandsfödda personer samt de som redan uppfyllde rekommendationerna. Slutsatsen för 

studien var att det inte fanns någon omfattande kunskap om rekommendationerna för fysisk 

aktivitet och att det kunde vara av intresse att driva kampanjer för att sprida kunskap om 

rekommendationerna för att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen. 

  

I den tredje studien (Moore, Fulton, Kruger & McDivitt 2010) användes data från 

livsstilsundersökningar från åren 2003 till 2005. Deltagarantalet var 13199 män och kvinnor 

från 18 år. Via två frågeformulär som skickades ut med post skulle deltagarna svara på vilka 

de trodde att rekommendationerna för fysisk aktivitet var. De fick hjälp med fyra 

svarsalternativ för rekommendationerna där det rätta alternativet var 30 minuters aktivitet, 

fem dagar per vecka, av minst måttlig intensitet. Efter bortfall analyserades 10117 deltagares 

resultat och av dessa var det 25,6 procent som visste hur rekommendationerna såg ut, 26,3 

procent var osäkra och 48,1 procent valde inte tillräckligt aktiva rekommendationer, där de 

flesta valde alternativet med rekommendationen för fysisk aktivitet 20 minuter 3 dagar per 

vecka. Deltagare som hade lägre utbildning än universitet hade 16 till 30 procent mindre 

sannolikhet att känna till de rätta rekommendationerna än de med högre utbildning. De som 

var regelbundet aktiva hade dubbelt så stor sannolikhet att känna till rekommendationerna än 

de som inte var tillräckligt aktiva. Kvinnor visade 30 procent större sannolikhet att känna till 

de rätta rekommendationerna än män. Resultatet visade även att det behövs mer riktad 

information till olika målgrupper för att 
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rekommendationerna för fysisk aktivitet ska uppmärksammas, förstås och för att personer ska 

ta lärdom av dem. 

  

Samtliga tre ovan nämnda studier använde sig av subjektiva metoder med enkäter som 

underlag vilket återigen är relevant för den aktuella studiens metodval. Studierna undersökte 

också hur kunskapen såg ut om rekommendationerna för fysisk aktivitet vilket även den 

aktuella studien gjorde.  

 

Samtliga nämnda studier berör ämnesområden som har undersökt om vuxna människor 

uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet samt hur många som vet vilka 

rekommendationerna är. Utländska studier visar att kunskapen om rekommendationerna är 

låg men trots detta finns det personer som uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet. 

Utifrån studierna kan inget generellt uttalande göras eftersom resultaten har en liten 

omfattning om man ser till hela världens befolkning. Sammantaget visas ett mönster mellan 

studierna som pekar åt samma håll att det finns en viss kunskap om rekommendationer men 

att det är få som uppnår dem. Då det inte finns något underlag från svenska studier kring 

kunskapen om rekommendationerna för fysisk aktivitet visar detta på att den aktuella studien 

var angelägen att genomföra för att se hur svenska vuxnas kunskaper såg ut om 

rekommendationerna. Det visar även på att det behövs mer forskning i Sverige inom detta 

område samt om rekommendationerna uppfyller sitt syfte med att främja den svenska 

folkhälsan genom att uppnå hälsoeffekter (Jansson 2008, s. 40). 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur nationella rekommendationer för fysisk aktivitet återspeglas i 

aktivitetsmönster hos vuxna Facebook-användare mellan 18 och 30 år. 
1. Hur är kunskapsnivån rörande de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet hos 

vuxna Facebook-användare mellan 18 och 30 år? 
2. Hur stor andel av vuxna Facebook-användare mellan 18-30 år uppnår nationella 

rekommendationer för fysisk aktivitet utifrån självskattning? 
3. Hur ser sambandet ut mellan kunskap om nationella rekommendationer för fysisk aktivitet 

och vuxnas aktivitetsmönster hos vuxna Facebook-användare mellan 18-30 år? 
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2 Metod 
Metodvalet var en kvantitativ studie som utfördes med en webbenkät utifrån ett 

bekvämlighetsurval på det sociala nätverket Facebook. Facebook är en etablerad mötesplats 

för att nå ut och ta del av information och därför ansågs det vara ett lämpligt sätt att få kontakt 

med den aktuella målgruppen för studien.  

 

2.1 Urval 

Inklusionskriterierna för studien var vuxna i åldrarna 18 till 30 år som var användare av 

Facebook. Motiveringen till målgruppen var att det var av intresse att se deras 

aktivitetsmönster i relation till rekommendationerna samt att flest Facebookkontakter fanns 

inom detta åldersspann. Urvalet var ett bekvämlighetsurval där deltagarna på Facebook valdes 

ut som målgrupp på grund av lättillgänglighet. Detta gav dock inte ett slumpmässigt urval och 

kunde minska representativiteten för stickprovet (Ibid. s. 94). För att öka representativiteten 

och urvalet skickades enkäterna ut av två kvinnliga studenter och två yrkesverksamma män i 

åldrarna 24 till 27 år. Facebook valdes som portal för utdelning av enkäter då många i 

urvalsgruppen är användare av Facebook vilket underlättade att nå deltagare till den aktuella 

studien. Därmed kunde enkäten vara tillgänglig på nätverket och nå ut till många kontakter på 

Facebook. Facebook är i dagens samhälle ett stort medialt nätverk som många använder sig 

av, kanske främst i yngre åldrar vilket stärkte motiveringen till att använda webbsidan som 

portal för den aktuella studien. 

 

2.2 Pilotstudie 

Två formativa utvärderingar gjordes om Facebook som portal och om enkätens utformning 

för att se om den var lämplig för studien. Det ansågs viktigt för att få en uppfattning om 

förståelsen av mätinstrumentet (Ibid. s. 163). En testenkät om Facebook som portal skickades 

ut på Facebook men utan någon koppling till studiens ämne för att se svarsfrekvensen. 

Enkäten utformades med tre egna frågor och fanns på Facebook i en vecka varav en 

påminnelse skickades ut. 
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Tabell 1 Pilotstudie om Facebook som portal 

 1. Tycker du att 
Facebook är ett bra 
alternativ att dela ut 
enkäter på för att 
finna deltagare till 
studier? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

2. Har du varit med 
i tidigare 
enkätstudier på 
Facebook? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

3. Skulle du kunna 
tänka dig att besvara 
en enkät om fysisk 
aktivitet? 
Ja 
Nej 
Vet inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten skickades till 1090 kontakter varav 106 personer inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

Det samlades in 67 stycken svar med 1 bortfall på grund av ofullständigt ifylld enkät. 

Insamlingsdata visade att 29 personer hade deltagit i tidigare studier på Facebook. Det var 49 

personer som tyckte att Facebook var en lämplig portal, åtta personer ansåg inte att Facebook 

var en lämplig portal och åtta personer visste inte om det var en lämplig portal för utdelning 

av enkäter. Det var 64 personer som skulle kunna tänka sig att delta i en studie om fysisk 

aktivitet, en person skulle inte kunna tänka sig att delta och en person visste inte. 
 

Pilotstudien om enkäten delades ut i pappersform till tio utvalda personer under en vecka vid 

olika tillfällen för att få eventuell återkoppling på enkätens begriplighet. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes. Åldersspannet var 18 till 27 år med en medelålder på 23,2 år och 

könsfördelningen var sex kvinnor och fyra män. Eftersom studiens slutgiltiga enkät var 

virtuell och deltagarna inte kunde ta kontakt med personerna som hade utformat den fick 

deltagarna i pilotstudien inte möjlighet att ställa frågor men kunde lämna skriftliga 

kommentarer om enkätens utformning. Detta för att eventuella förändringar skulle kunna 

genomföras inför den riktiga datainsamlingen. Det gavs en synpunkt om att det skulle stå 

beskrivet i enkäten hur många alternativ man fick välja på varje enskild fråga och detta 

ändrades inför den riktiga studien. 

 
  

2.3 Problematisering fysisk aktivitet 

Att självskatta fysisk aktivitet innebär ett beroende av ärlighet från deltagare i studier 

eftersom enkätundersökningar är subjektiva metoder. När deltagare besvarar en enkät utifrån 
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självskattning kan svaren påverkas av social önskvärdhet, det vill säga deltagaren kan svara 

det han eller hon tror är ett acceptabelt svar. Denna studie var retrospektiv vilket eventuellt 
kan ha medfört över- och underskattning av aktivitetsnivå. Ytterligare ett problem när man 

mäter fysisk aktivitet med enkät som underlag är att det kan förekomma olika uppfattningar 

om definitionen av fysisk aktivitet. (Hassmèn & Hassmèn 2008, s. 183 ff.) I och med detta 

kan en objektiv metod vara mer lämplig för att mäta fysisk aktivitet (Hagströmer 2007). 

 

2.4 Mätinstrument 

För studiens syfte var enkätform ett lämpligt metodval då tidigare forskning visat resultat på 

en hög svarsfrekvens med liknande syfte där man undersökt människors fysiska 

aktivitetsmönster och kunskaper om rekommendationer för fysisk aktivitet. Dock hade de 

studierna pågått under en längre period, haft en bredare målpopulation och en annan 

utdelningsmetod av enkäter (Heinrich, Maddock & Bauman 2011; Hagströmer 2007; 

Ekblom-Bak et al. 2000). 
                                 
Den aktuella studiens enkät bestod av elva frågor som utformades i Google Drive (Google 

2013-03-19). För att kunna besvara syfte och frågeställningar och kunna stärka underlaget till 

enkätens frågor valdes frågor ut om fysisk aktivitet från olika enkäter som varit underlag i 

tidigare studier. Frågorna sammanställdes till en sammanhängande enkät med fokus på fysisk 

aktivitet och rekommendationer. Andra frågor som fanns i enkäten berörde ålder, kön, 

utbildning samt sysselsättning för att kunna sätta deltagarnas fysiska aktivitet i relation till 

påverkansfaktorer för deras aktivitetsmönster. Enkäten, se bilaga 2, innehöll frågor från GIH:s 

hälsoenkät, IPAQ (International Physical Activity Questionnaire 2013-03-11) och frågor som 

utformades av de två personer som utförde studien. IPAQ är ett mätinstrument för fysisk 

aktivitet och de frågor som användes till den aktuella studien var tagna från den korta 

versionen som mäter grad av fysisk aktivitet (International Physical Activity Questionnaire 

2013-01-30). Till den aktuella studiens enkät användes inte alla frågor från IPAQ, den 

aktuella studien inte undersökte hög intensitet och därmed kunde den fysiska aktiviteten inte 

beräknas med IPAQ:s egna poängprotokoll (International Physical Activity Questionnaire 

2005). Frågan som berörde deltagarnas kunskap om rekommendationer för fysisk aktivitet 

konstruerades med inspiration från en studie i USA (Moore et al. 2010). Frågan gav tre 

svarsalternativ där deltagarna skulle välja det svar de trodde stämde överens med de 
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nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet, där rekommendation ett var rätt 

svarsalternativ. 

 
Vilka tror du är rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet? Välj ett alternativ. 

● 1. Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 

minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad.” 

  

● 2. Alla individer bör, minst tre dagar per vecka, vara fysiskt aktiva minst 20 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad.” 

 

● 3. Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 20 

minuter. Intensiteten bör vara åtminstone lätt, till exempel lugn promenad.” 

(Utformad av de två personer som utförde studien) 

 

2.5 MET 

Metabolic equivalent, MET, användes som mått för att beräkna deltagarnas aktivitetsmönster. 

MET är kopplat till en aktivitets intensitet och grundas på hur mycket syre som kroppen 

omsätter under aktiviteten i relation till viloomsättningen av syrgas. Vila motsvarar 1,0 MET 

och värdet kan gå upp till 30,0 MET:s vid en mycket hög intensitet som exempelvis crawlsim 

på 1,1 meter per sekund. Vanlig promenadtakt, 4 kilometer per timme, är klassad som 3,5 

MET. METs systemet är en riktlinje för att bestämma intensitet vid olika aktiviteter men 

nackdelen är att systemet inte tar hänsyn till förändringar i bland annat den omgivande miljön 

eller förändringar i en persons fysiska förmåga, om en persons kondition förbättras och det 

blir en lägre energiomsättning vid en viss intensitet är det ändå samma METs värde vid den 

intensiteten. (Willmore, Costill & Kenney 2008, s. 461 ff.) För att räkna ut aktivitetsnivån 

multiplicerades svaren uttryckt som minuter i veckan, där antal minuter per dag 

multiplicerades med antal dagar per vecka med en given konstant (3,3) som togs från IPAQ:s 

poängprotokoll för att få fram METs-minuter per vecka (International Physical Activity 

Questionnaire 2013-04-04). METs-minuter grupperades till lågaktiv, måttligt aktiv och 

högaktiv. Lågaktiv klassificerades till mindre än 300 minuter per vecka, måttligt aktiv till 301 

till 1499 minuter per vecka och högaktiv till METs-1500 minuter eller mer per vecka. 
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2.6 Anonymitet 

De som äger Facebook har rättigheter att se vad alla Facebook-användare gör vilket medförde 

att anonymiteten sjönk. Information om deltagarnas anonymitet fanns tillgänglig i texten i 

länken på Facebook där det framgick att deltagandet i studien var anonymt vilket innebar att 

de som utförde studien inte kunde se vem som hade deltagit.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden var att personer som är fysiskt inaktiva kunde ha valt att inte delta då de 

eventuellt ansåg sig själva inte passa in i studien. Det blev ett problem att nå denna målgrupp 

då det eventuellt inte hjälper att uppmana alla att de är välkomna att delta i studien. Känner 

man inte samhörighet blir troligtvis utfallet att man inte deltar. Rättigheterna på Facebook är 

ett annat etiskt övervägande då allt alla personer gör på webbsidan ägs av de som äger 

Facebook. Det gör att de kan se om man deltagit i studien samt vad man har svarat på 

enkäten. Denna problematisering gör att anonymiteten sjunker. Även fast de är få personer 

som kan se deltagarnas svar har de fortfarande rätten och möjligheten att se det. Eftersom 

denna möjlighet till identifiering av persondata var känd av deltagarna sedan de accepterat 

användarvillkoren för den givna tjänsten, kan det antas att de övervägt detta och accepterat ett 

möjligt integritetsintrång. 

 

2.8 Genomförande 

Enkäten fanns tillgänglig på Facebook i totalt tre veckor från måndag vecka tio till och med 

måndag vecka tolv samt från torsdag vecka tolv till och med torsdag vecka 13, 2013. 

Påminnelser skickades till kontakterna med två dagars mellanrum. 

 

Genom en webbstudie på Facebook kunde ett stort antal personer nås på ett enkelt sätt vilket 

kunde ge en spridning av deltagarna. En nackdel med en webbstudie kunde vara att personer 

som passade i urvalet inte kunde delta på grund av att de inte var Facebookanvändare 

(Bryman 2011, s. 586). Som ovan nämnt gav Facebook möjligheten att nå ut till många 

människor men ingen garanti för att personer skulle välja att delta i studien. 

Generaliserbarheten i studien är därför begränsad till den undersökta gruppen. Kontakterna 

kunde även välja bort information från sin Facebooksida och därmed fanns en risk att de 

valde bort information om att delta i studien. Tidigare erfarenheter av delande av information 
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på Facebook var positivt och därmed ansågs det vara en lämplig portal för enkätutdelning. 

Andra motiveringar var bland annat att deltagarna kunde besvara enkäten när de hade tid 

(Ibid. s. 594) och svaren kan ha blivit mer genomtänkta eftersom deltagaren själv kunde välja 

när han eller hon ville besvara enkäten (Ibid. s. 595). Kommunikationen över internet har ökat 

sedan 1990-talet och många i målgruppen har vuxit upp med denna teknik och sociala nätverk 

så därför ansågs Facebook lämplig att utföra studien på (Ibid. s. 581 f.). För att minska 

eventuella bortfall fick man information som var kopplad till enkäten som berörde vilken 

åldersgrupp som söktes, hur många frågor enkäten innehöll och hur lång tid enkäten 

beräknades ta att besvara. I bortfallet inkluderades de personer som inte hade besvarat enkäten 

fullständigt och de personer av Facebookkontakterna som inte valt att delta i undersökningen. 
 

2.9 Dataanalys 

I programmet Statistica 64 har studiens variabler ställts mot varandra utifrån deskriptiv analys 

för att kunna se fördelning och spridning över kön, ålder och aktivitetsmönster. Spearman 

test, t-test och envägs ANOVA har använts för att se eventuella samband, gruppskillnader och 

signifikans. Svaren till frågorna om kön, utbildning, sysselsättning, hur ofta deltagarna ansåg 

sig själva vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per vecka, om man visste vilka 

rekommendationerna var, vilka rekommendationerna var, om man kan tänka sig att följa 

rekommendationerna, om rekommendationerna behövs och ifall deltagarna tror att de uppnår 

rekommendationerna omkodades till siffrorna 1 till 3. Utbildning och fysisk aktivitet per 

vecka omkodades till siffrorna 1 till 4. 

 

En del av insamlingsdatan grupperades efter frågornas svarsalternativ, där födelseår 

grupperades i äldre och yngre, årtalen 1982-1988 klassificerades som äldre och årtalen 1989 

till 1993 klassificerades som yngre. Enkätens variabler, se bilaga 2, som var kategoriserade 

bestod av olika skalor där kön, nuvarande sysselsättning, fråga 7 och 8 som berörde 

kunskapen kring rekommendationerna, fråga 9 som berörde om man kan tänka sig att följa 

rekommendationerna, fråga 10 om man tyckte att det behövdes rekommendationer och fråga 

11 om man trodde sig uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet var nominalskalor. 

Födelseår och fråga 6 som frågade hur ofta man var fysiskt aktiv per vecka minst 30 minuter 

sammanlagd tid var kvotskalor. Utbildning var ordinalskala och fråga 1 till 5 som var IPAQ:s 

frågor som mätte fysisk aktivitet var intervallskalor. De variabler som har jämförts är kön, 
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ålder, MET:s minuter, utbildning samt kunskapen om de nationella rekommendationerna för 

fysisk aktivitet. Resultaten har räknats ut i procent och presenteras vidare under resultat. 
 

2.10 Validitet och reliabilitet 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 124) bör en metod ha hög reliabilitet för att kunna ha 

en hög validitet, vilket innebär att de båda är beroende av varandra för att studien ska kunna 

ge ett tillförlitligt och upprepbart genomförande. Pilotstudierna bidrog med en uppfattning om 

enkätes begriplighet och hur svarsfrekvensen kunde se ut genom att utföra studien på 

Facebook. Validiteten minskade genom att metoden utgjordes av en webbenkät och 

deltagarna inte kunde ställa eventuella frågor. IPAQ är en validerad enkät, med en visad 

validitet som är i nivå med andra studier av fysisk aktivitet, men då alla frågor inte användes 

blev den aktuella studiens enkät inte validerad vilket var en nackdel. Validiteten av frågorna 

kunde dock stärkas genom pilotstudien vilket kunde ge en bild av att frågorna uppfattades på 

rätt sätt och att de mätte kunskap om rekommendationerna för fysisk aktivitet. Reliabiliteten 

var hög då studien syftade till att studera Facebookanvändare i åldrarna 18 till 30 år. 

 

3. Resultat 

3.1 Bortfall 

Enkäten skickades ut till 1706 personer varav 1442 personer ingick i inklusionskriteriet. Det 

var 119 personer som besvarade enkäten med ett bortfall på 16 personer på grund av 

ofullständigt ifyllda enkäter. Svarsfrekvensen var således 7,1 procent.  

 

3.2 Deskriptiv data 

Av totalt 103 personer var cirka två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män (se fig. 1), 

majoriteten var födda mellan år 1982 till 1988 och resterande var födda mellan 1989 till 1993 

(se fig. 2). Aktivitetsmönstret beräknades genom att frågorna som mätte fysisk aktivitet 

multiplicerades med en given konstant från IPAQ (3,3). Lite mer än hälften var högaktiva 

enligt MET:s minuter per vecka, lite mindre än hälften var måttligt aktiva och resterande 

lågaktiva (se fig. 3). Universitetsutbildning var den vanligaste högsta utbildningen bland 
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deltagarna, 60 procent, det var 37 procent som hade gymnasieutbildning, och 3 procent med 

folkhögskoleutbildning. 

70%

30%
1982-1988
1989-1993

39%

61%

Män
Kvinnor

 
Figur 1 Könsfördelning, N=103.                 Figur 2 Födelseår, N=103.  

 

54%39%

7%
Högaktiv

Måttligt 
aktiv
Lågaktiv

 
Figur 3 Aktivitetsmönster enligt MET:s minuter per vecka, N=103. 
 

3.3 Hur ser den självskattade kunskapen ut om de nationella 
rekommendationerna för fysisk aktivitet hos vuxna mellan 18 och 
30 år? 

Figur 4 visar vilken rekommendation deltagarna trodde var rätt alternativ genom beräkning 

utifrån svarsspridningen. Av 103 personer var det 76 procent som valde rekommendation 1. 

Av dessa var 35 procent yngre och 65 procent äldre. Av 103 personer valde 15 procent 

rekommendation 2, varav sju procent var yngre och 93 procent var äldre. Av 103 personer 

valde 10 procent rekommendation 3 varav 30 procent var yngre och 70 procent var äldre. 
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Figur 4 Visar vilken rekommendation vilken rekommendation deltagarna trodde var rätt 

alternativ, N=103 

 

Figur 5 visar vilken rekommendation deltagarna ansåg var rätt utifrån om de angav sig veta 

rekommendationerna för fysisk aktivitet eller inte, beräknat utifrån svarsspridningen. Av totalt 

103 personer var det 49 personer som angav sig veta rekommendationerna och 54 personer 

som angav sig inte veta. 
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Figur 5 Visar vilken rekommendation deltagarna ansåg var rätt utifrån om de kände till 

rekommendationerna eller inte, N=103 
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Det fanns ett samband (P=<0,01) mellan utbildning och om man valde rätt rekommendation. 

Samma test visade att det inte fanns något signifikant samband mellan utbildning och om man 

påstod sig veta vilka rekommendationerna var (P=0,12). 

 

Medelåldern skiljde inte mellan de som påstod sig veta vilka rekommendationerna och de 

som inte visste (Students t-test, p=0,91). 

 

3.4 Hur många är det som uppnår nationella rekommendationer för 
fysisk aktivitet enligt självskattning? 

Figur 6 visar att det var 96 av 103 personer som uppnådde, enligt självskattning, de nationella 

rekommendationerna för fysisk aktivitet enligt METs minuter per vecka. 
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Uppnådde
Uppnådde inte

 
Figur 6 Antal som uppnådde rekommendationerna enligt MET:s minuter per vecka, N=103. 

 

3.5 Hur ser sambandet ut mellan kunskap om de nationella 
rekommendationerna för fysisk aktivitet och vuxnas 
aktivitetsmönster? 

Figur 7 jämför hur deltagarnas aktivitetsmönster såg ut i MET:s minuter per vecka utifrån om 

man angav sig veta eller inte veta rekommendationerna genom beräkning av varje persons 

aktivitetsmönster omvandlat till METS:s minuter. Det var 49 av 103 personer som angav sig 

veta vilka rekommendationerna för fysisk aktivitet var. Av dessa var tio procent lågaktiva 
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enligt MET:s minuter per vecka, 40 procent av dessa var yngre och 60 procent var äldre. Det 

var 16 personer, 33 procent, som var måttligt aktiva och av dessa var 50 procent yngre och 50 

procent äldre. Det var 28 personer som var högaktiva, 57 procent, och av dessa var 18 procent 

yngre och 82 procent äldre. Det var 54 av 103 personer, 52 procent, som angav sig inte veta 

vilka rekommendationerna för fysisk aktivitet var. Av dessa var fyra procent äldre och 

lågaktiva enligt MET:s minuter per vecka. Det var 24 av 54 personer, 44 procent, som var 

måttligt aktiva och av dessa var 21 procent yngre och 79 procent äldre. Det var 28 av 54 

personer, 52 procent, som var högaktiva och av dessa var 39 procent yngre och 61 procent 

äldre. 
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Figur 7 Jämförelse av aktivitetsmönster mellan de som angav sig veta rekommendationerna och de som angav 

sig inte veta rekommendationerna, N=103. 

 

Figur 8 visar ytterligare fördjupning över aktivitetsmönster och självskattad kunskap utifrån 

om deltagarna (N=49) angav sig veta rekommendationerna och utifrån vilken 

rekommendation de valt genom jämförande av svarsspridningen. Majoriteten valde oavsett 

aktivitetsmönster rekommendation 1, där 49 procent var högaktiva, 29 procent måttligt aktiva 

och tio procent, lågaktiva. 
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Figur 8 Aktivitetsmönster hos de av deltagarna som angav sig veta rekommendationerna i relation till vilken 

rekommendation de valt, N=49. 

 

4 Diskussion 
Syftet var att undersöka på hur nationella rekommendationer för fysisk aktivitet återspeglas i 

aktivitetsmönster hos vuxna Facebook-användare mellan 18 och 30 år. 

 

Nästan samtliga deltagare, 93 procent, uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

enligt självskattning och majoriteten av deltagarna angav att de inte visste 

rekommendationerna för fysisk aktivitet men valde ändå rätt rekommendation. Majoriteten av 

deltagarna som angav att de inte visste rekommendationerna var enligt självskattning måttligt 

aktiva. Sett till alla deltagare var majoriteten högaktiva enligt självskattning. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Eftersom studien handlade om fysisk aktivitet kunde personer med intresse för fysisk aktivitet 

välja att delta i större utsträckning än de som såg sig själva som inaktiva. Detta kunde påverka 

resultatet genom att ge en ensidig uppfattning om att det var en majoritet av personer mellan 

18 och 30 år som skulle vara mer fysiskt aktiva än vad som kunde stämma överens med 

målgruppen i verkligheten samt svarsfrekvensen på 119 personer (8,2 procent). Detta är en 

faktor som borde finnas i åtanke när det görs liknande studier och det bör funderas över hur 
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det skulle vara möjligt att nå ut till dem som inte har liknande intresse av fysisk aktivitet för 

att få en mer trogen bild av verkligheten. Detta skulle således kunna bidra till en högre 

svarsfrekvens samt om enkäten skickades ut varje dag till kontakterna, vilket den inte gjorde i 

den aktuella studien. 

 

Facebook som portal för utdelning av enkäter kunde anses olämpligt på grund av brist i stöd 

från tidigare forskning men valdes som portal då det är ett socialt nätverk som nådde ut till 

många människor (Bryman 2011, s. 586) samt att det gav möjlighet till att testa ett nytt sätt att 

finna deltagare till studier på. Dock visade resultatet att trots att många Facebookanvändare 

nåddes och påminnelser skickades ut med jämn frekvens så valde få personer att delta i 

studien, vilket kunde bero på att länken till enkäten försvann i kontakternas 

informationsflöden på grund av nya uppdateringar i flödet och sedan glömdes bort. Annat 

som kunde beaktas var åldersspridningen som kunde påverka resultatet då tre av de som 

delade ut enkäten hade flest jämngamla kontakter som var runt 24 år. En nackdel med att det 

var flest jämngamla kontakter till dem som delade ut enkäten var att det var få kontakter 

mellan 18 och 19 år och ingen av dem valde att delta i studien vilket genererade i att studiens 

slutgiltiga deltagare var mellan 20 och 30 år. Urvalet bör därmed vara noga genomtänkt 

utifrån de förutsättningar kontakter på Facebook utgår ifrån vid framtida studier där Facbook 

används som portal för utdelning av enkäter. Pilotstudien visade även låg svarsfrekvens (6,7 

procent) vilket visade ytterliggare en brist i Facebook som metodval. Det som stärkte 

Facebook som medtodval var att majoriteten som svarade på pilotstudien var positiva för 

enkätutdelning på det sociala nätverket. På grund av ovannämnda brister om Facebook som 

metodval rekommenderas inte Facebook som metodval. 

  

Svaren om fysisk aktivitet från IPAQ:s frågor i mätinstrumentet omvandlades till antal MET:s 

minuter per vecka som deltagarna uppnådde. MET:s minuterna gjorde det möjligt att kunna 

tyda aktivitetsmönster hos deltagarna utifrån självskattning vilket var nödvändigt för att 

kunna jämföra och se samband mellan aktivitetsmönster och kunskap om rekommendationer 

för fysisk aktivitet. För mätinstrumentet valdes frågor om hög intensitet bort från IPAQ-

enkäten vilket resulterade i att det inte gick att utvärdera svaren utifrån IPAQ:s 

poängprotokoll. Motiveringen till att det inte frågades om intensiv intensitet i enkäten var för 

att det inte ansågs vara relevant eftersom fokus i rekommendationerna för fysisk aktivitet är 

måttlig intensitet. Det kunde dock ha varit en fördel att ha frågat om intensiv intensitet för att 
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få en helhetsbild av aktivitetsmönstret hos deltagarna vilket är något som tas med som lärdom 

från genomförandet av den aktuella studien. 

 

Ytterligare ett problem vid mätning av fysisk aktivitet med enkät som underlag är att det 

kan förekomma olika uppfattningar om definitionen av fysisk aktivitet. Även om det gavs en 

förklaring och exempel på fysisk aktivitet i enkäten kunde det vara svårt att ge en detaljerad 

definition. (Hassmèn & Hassmèn 2008, s. 183 ff.) För att motverka olika uppfattningar fick 

deltagarna alternativ på motionsformer som kunde hjälpa dem att komma ihåg sina aktiviteter. 

Deltagarna fick utgå från WHO:s definition av fysisk aktivitet (World Health Organization 

2013-02-20) innan de fyllde i enkäten för att de lättare skulle kunna relatera till sina fysiska 

aktiviteter. Deltagarnas svar kunde dessutom ha blivit mer genomtänkta då det inte existerade 

någon tidspress när deltagarna besvarade enkäten (Bryman 2011, s. 595) vilket kunde vara en 

fördel för att få mer sanningsenliga svar utifrån deltagarnas självskattade kunskap. 

  

Anledningen till att studien fanns tillgänglig en vecka längre än planerat var för att öka 

svarsfrekvensen ytterligare då den var låg efter två veckor. Efter tre dagars uppehåll blev 

länken till enkäten tillgänglig igen. Påminnelserna av enkäten påverkade datainsamlingen då 

antalet svar ökade mest samma dag som påminnelsen skickades ut. Utan påminnelserna hade 

responsen antagligen inte blivit lika stor och slutsatsen var att påminnelserna var viktiga för 

studiens utfall. Få bortfall av ofullständigt ifyllda enkäter kunde visa på att frågorna var 

begripliga trots att de inte var validerade. 

                                                               

För att studien ska kunna upprepas kunde det ifrågasättas att det förutsätts det att deltagarna är 

användare av Facebook men det ansågs inte vara ett hinder eftersom det idag finns många 

användare på Facebook inom studiens målgrupp. Validiteten påverkades genom att deltagare 

hade möjlighet att kolla upp svaret på internet om frågan som berörde vilka de nationella 

rekommendationerna för fysisk aktivitet var. Valde man att delta i studien så antogs att det 

inte fanns intresse för att kolla upp svaren då enkäten dessutom var subjektiv samt att om 

personer väljer frivilligt att delta i en studie kan det antas att de vill göra det sanningsenligt, 

annars försvinner även deltagarnas syfte med svaren på enkäten. Eftersom enkäten var digital 

så visste man inte vilka som svarade på enkäten samt om deltagare svarade flera gånger under 

olika identiteter vilket påverkade studiens validitet negativt. 
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4.2 Hur ser den självskattande kunskapen ut om de nationella 
rekommendationerna för fysisk aktivitet hos vuxna mellan 18 och 
30 år? 

Resultatet för den genomförda studien visar att majoriteten, 76 procent, av studiens deltagare, 

både yngre och äldre, valde rätt rekommendation för fysisk aktivitet trots att flera angav att de 

inte visste rekommendationerna sedan tidigare. Resultatet skiljer sig jämfört med en tidigare 

studie från USA (Moore et al. 2010) där majoriteten valde fel svarsalternativ för 

rekommendationerna. För att det ska bli möjligt att öka kunskapen kan det behövas mer riktad 

information och ökad kommunikation till specifika målgrupper samt ha kampanjer om 

rekommendationernas betydelse och syfte (Moore et al. 2010). Att majoriteten valde rätt 

svarsalternativ kunde antagligen bero på att en del av studiens deltagare eventuellt studerar på 

en idrottsinriktad högskola och kunde ha läst om rekommendationerna genom sina studier. En 

annan möjlig förklaring kunde vara att det rätta svarsalternativet låg överst i frågan om vilka 

rekommendationerna var och det kunde ha varit det alternativ som lät mest troligt i 

förhållande till de andra två svarsalternativen. Dock skiljde sig inte enkätens svarsalternativ 

alltförmycket vilket gjorde detta intressant att fundera över varför det rätta alternativet valdes 

om man angav sig inte veta om rekommendationerna sedan tidigare. Jämfört med en tidigare 

studie där majoriteten uppgav att de inte kände till rekommendationerna, troligen för att de 

inte var tillräckligt fysiskt aktiva, (Moore et al. 2010) skulle det kunna styrka att denna studie 

eventuellt bestod av studerande på en idrottsinriktad högskola med anledning till att de var 

mer fysiskt aktiva. 

  

Hade det inte funnits svarsalternativ till frågan om vilka rekommendationerna var hade 

resultatet eventuellt sett annorlunda ut då tidigare studier (Bennett, Wolin, Puleo, Masse & 

Atienza 2009; Moore et al. 2010) har visat på låg kunskap när deltagare inte fått något 

svarsalternativ. Det hade varit av intresse att se hur resultatet hade blivit om deltagarna först 

med egen text hade fått skriva ned vilken rekommendation de trott var den rätta och sedan fått 

svarsalternativ för att se sambandet mellan dessa svar. Det hade kunnat ge en mer realistisk 

bild av kunskapen hos deltagarna eftersom de som inte visste rekommendationerna i den 

genomförda studien hade kunnat chansa och fylla i ett alternativ som de trodde var det rätta. 

Det hade även varit intressant att möjligen kunna finna en koppling till om det finns för lite 

marknadsföring om rekommendationerna. Om fallet var så skulle en ökad marknadsföring 

kunna öka både fysisk aktivitet och kunskap om rekommendationerna (Bennett et al. 2009). 
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Om kunskapen ökar kan det eventuellt leda till att personer ökar sin fysiska aktivitet per 

automatik då de har något att mäta sitt aktivitetsmönster emot. Det fanns en skillnad mellan 

äldre och yngre i den självskattade kunskapen vilket skulle vara intressant att undersöka 

ytterligare då det inte har hittats tidigare forskning som har undersökt skillnader inom den 

aktuella studiens målgrupp. 

 

Utbildning och kunskap om rekommendationerna har en koppling då resultatet har visat att ju 

lägre utbildning deltagarna hade desto mindre kännedom hade de om rekommendationerna. 

Denna koppling har även setts i en studie av Moore, Fulton, Kruger & McDivitt (2010) där de 

som högst hade en gymnasial utbildning hade lägre sannolikhet att ha kännedom om 

rekommendationerna. Resultatet om utbildning är relevant att redovisa då det kan vara en 

påverkansfaktor till varför en del personer har mer kunskap än andra om 

rekommendationerna. 
 

Det fanns signifikans mellan aktivitetsmönster och de som angav sig veta 

rekommendationerna för fysisk aktivitet där måttligt aktiv var vanligast. Det fanns även 

signifikans mellan utbildning och om man valde rätt rekommendation, där det mest frekventa 

svaret var universitetsutbildning. Dessa signifikanser antas bero på att det var en stor del av 

deltagarna som var måttligt aktiva och hade valtuniversitet som högst avslutade utbildning. 

Att det inte var fler resultat som var signifikanta skulle kunna bero på det förhållandevis låga 

antalet deltagare i studien. 

 

4.3 Hur många är det som uppnår nationella rekommendationer för 
fysisk aktivitet enligt självskattning? 

Utifrån självskattning visade resultatet att 93 procent av deltagarna uppnådde 

rekommendationerna för fysisk aktivitet vilket skiljer sig markant jämfört med flera av 

tidigare studier där majoriteten inte uppnådde dem. Resultatet kunde påverkas av det 

begränsade urvalet samt att flera av deltagarna kunde vara studenter vid en idrottsinriktad 

högskola och därför skattat sin fysiska aktivitet högt. Det kan även tyda på som tidigare 

nämnts att personer som svarat på enkäten har ett intresse för hälsa (Bennett et al. 2009; 

Moore et al. 2010). Detta kunde vara en faktor som påverkade datainsamlingen då dessa 

personer i högre utsträckning eventuellt har valt att svara på enkäten och de med mindre 

intresse valt att avstå. På grund av den anledningen skulle resultatet eventuellt fått en mindre 
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realistisk uppfattning av målgruppen och hade kunnat se annorlunda ut med en större 

spridning av deltagare.  

 
Det var positivt att många av deltagarna uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet då 

urvalet bestod av en ung grupp människor som troligen kommer behöva vara vid god hälsa 

för att kunna vara yrkesverksamma i flera år framöver. Liksom en del av resultatet från 

Hagströmers (2007) studie visade, kan resultat i den aktuella studien bero på att personer 

självskattade sin fysiska aktivitetet högre eller lägre än vad den faktiskt var. De personer som 

överskattade sin fysiska aktivitet skulle kunna vara de som såg sig mer aktiva än vad de 

faktiskt var och de som underskattade sin fysiska aktivitet skulle kunna vara lågaktiva som 

eventuellt inte visste vad som räknades till fysisk aktivitet men det skulle även kunna vara 

tvärtom. För att få en mer objektiv bild av en persons aktivitetsmönster kan det vara en fördel 

att utföra både fysiologiska tester, som att använda accelerometer, och enkätundersökning för 

att se hur väl självskattning stämmer överens med genomförda tester och få en uppfattning om 

relationen mellan den direkt mätta fysiska förmågan och den uppskattade fysiska förmågan då 

det kan förekomma skillnader mellan dessa (Ekblom-Bak, Engström, Ekblom & Ekblom 

2011; Hagströmer 2007). 

 

Både den genomförda studien och Bryan och Katzmarzyks (2009) studie visade resultat med 

en majoritet av deltagare som uppnådde rekommendationerna för lätt till måttlig fysisk 

aktivitet enligt självskattning. Detta ansågs positivt men vad som inte framkommer i studierna 

var om deltagarna medvetet utövade fysisk aktivitet med syfte att uppnå rekommendationerna 

eller om det var en medföljande effekt av deras utövande av fysisk aktivitet. Skillnaden 

mellan dessa två anledningar skulle kunna påverka personers kunskap om 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. 
  

4.4 Hur ser sambandet ut mellan kunskap om de nationella 
rekommendationerna för fysisk aktivitet och vuxnas 
aktivitetsmönster? 

Resultatet visade att det var en relativt jämn fördelning mellan de som påstod sig veta eller 

inte veta de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet men med en majoritet för dem 

som angav att de inte visste. Flest personer var högaktiva i båda dessa grupper och tidigare 
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studier (Bennett et al. 2009; Moore et al. 2010) pekade åt samma håll då personer som 

klassificerats som fysiskt aktiva har haft större kunskap om rekommendationer för fysisk 

aktivitet. Att resultaten pekade åt samma håll kan ha ett samband där personer som 

motionerar regelbundet eventuellt har ett allmänt intresse för hälsa, vilket troligtvis ökar 

kunskapen. Vidare fanns ett signifikant samband mellan aktivitetsmönster och de som angav 

sig veta rekommendationerna för fysisk aktivitet där måttligt aktiv var vanligast. Det tycks 

alltså finnas anledning att tro att ökad kunskap skulle leda till ökad fysisk aktivitet, även om 

detta är en tvärsnittsstudie. Resultatet visade att desto mer aktiva deltagarna var desto 

vanligare var det att de angav sig veta om rekommendationerna för fysisk aktivitet vilket även 

en tidigare studie har visat av Moore, Fulton, Kruger & McDivitt (2010). Precis som i den 

genomförda studien visade resultatet i studien av Heinrich, Maddock & Bauman (2011) att de 

flesta av deltagarna angav samma mängd fysisk aktivitet som enligt rekommendationer och få 

som trodde att det behövdes mindre än rekommenderad mängd. Detta kan tyda på att det finns 

en generell uppfattning om vad som anses enligt rekommendationerna vara rätt mängd fysisk 

aktivitet oavsett aktivitetsmönster. Dock visar resultatet att ju mer aktiv en person är desto 

större kunskap har denne vilket visar på hur viktigt det är att öka kunskapen om fysisk 

aktivitet. 

 
Som resultatet visade var de flesta av deltagarna enligt självskattning måttligt aktiva eller 

högaktiva men det som eventuellt kan vara av störst vikt är att de som klassades som 

lågaktiva angav sig veta om rekommendationerna i lägre utsträckning. Resultatet för de 

lågaktiva kunde bero på att det endast var sju procent av 103 personer som klassades som 

lågaktiva enligt deras aktivitetsmönster, vilket antagligen är för få deltagare för att kunna ge 

signifikanta samband. Trots få deltagare som var lågaktiva kunde man ändå få en uppfattning 

om att de personer som klassats som lågaktiva skulle ha lägre kunskap om 

rekommendationerna. Lägre kunskap kan vara negativt då det antagligen är denna målgrupp 

som behöver mer kunskap om rekommendationerna och fysisk aktivitet för att få en ökad 

förståelse om varför det är viktigt med fysisk aktivitet och varför rekommendationerna finns. 

Samtidigt är det intressant att understryka att ingen av de som klassades som lågaktiva valde 

fel alternativ till vilken rekommendation som man trodde var den rätta. Av dem som 

klassades som måttligt aktiva och högaktiva var det en del som hade valt både det andra och 

tredje alternativet för vilken rekommendation som antogs vara det rätta. En anledning till 

detta skulle kunna vara att de som var lågaktiva kunde ha kunskap om vilken som var den 

rätta rekommendationen men inte var tillräckligt fysiskt aktiva i sitt aktivitetsmönster. Om så 
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var fallet skulle det kunna betyda att det antagligen inte skulle vara tillräckligt, som tidigare 

diskuterats, med kampanjer och liknande som uppmärksammar kunskapen om 

rekommendationerna. Det skulle behövas något mer konkret som får personer, som inte är 

tillräckligt fysiskt aktiva, att vilja öka sin fysiska aktivitet i praktiken. För att finna en väg till 

vad som skulle leda till en sådan förändring behövs det antagligen mer forskning kring vad 

som påverkar människors inre motivation till förändring. Om det fanns möjligheter till att 

finna en lösning av detta vore en kombination av kunskap om rekommendationer för fysisk 

aktivitet och praktiskt utövande av dessa ett stort steg i rätt riktning till att främja folkhälsan. 

 

4.5 Slutsats 

Att vara vid god hälsa är en förutsättning för att kunna prestera bra och leva ett hälsosamt liv 

både under arbete och fritid. Denna förutsättning kan dock vara i riskzonen då vi går mot ett 

alltmer passivt samhälle med minskad fysisk aktivitet både gällande vardagsmotion och 

träning. Resultatet från den aktuella studien visar dock på att majoriteten av deltagarna var 

måttligt aktiva till högaktiva vilket är en bra grund för att minska en passiv livsstil (Schäfer 

Elinder & Faskunger 2006, s. 63 f.). Studien är baserad på ett bekvämlighetsurval och dess 

representativitet för alla vuxna 18-27 år i Sverige. Mer upplysning behövs om de nationella 

rekommendationerna för fysisk aktivitet för att öka kunskapen hos vuxna oavsett 

aktivitetsmönster. Om detta skulle gå att uppnå skulle det vara möjligt att stärka 

medvetenheten om effekterna av fysisk aktivitet vilket i sin tur skulle kunna leda till ökad 

fysisk aktivitet i enlighet med rekommendationerna. 

 

4.6 Framtida forskning 

Med studiens resultat som utgångspunkt behövs mer stöd inom forskning för Facebook som 

portal samt fler svenska studier om hur kunskapen ser ut om nationella rekommendationer för 

fysisk aktivitet. Detta för att eventuellt kunna ta fram vidare åtgärder för hur kunskapen ska 

nå ut till den svenska befolkningen för att främja hälsa och uppnå hälsoeffekter. Det vore även 

intressant för framtida forskning att undersöka hur studiedesignen bör se ut för att på ett 

representativt sätt kunna se hur kunskap och aktivitetsmönster kopplas till 

rekommendationerna. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: 

Syftet var att ta reda på hur nationella rekommendationer för fysisk aktivitet återspeglas i 

aktivitetsmönster hos vuxna Facebook-användare mellan 18 och 30 år. 
 

1. Hur är kunskapsnivån rörande de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet hos 

vuxna Facebook-användare mellan 18 och 30 år? 
2. Hur stor andel av vuxna Facebook-användare mellan 18-30 år uppnår nationella 

rekommendationer för fysisk aktivitet utifrån självskattning? 
3. Hur ser sambandet ut mellan kunskap om nationella rekommendationer för fysisk aktivitet 

och vuxnas aktivitetsmönster hos vuxna Facebook-användare mellan 18-30 år? 
 
Vilka sökord har du använt? 
Google docs, physical activity, FYSS, health, YFA, rekommendationer för fysisk aktivitet, 

recommendations physical activity, why physical recommendations?, ACSM, fysiska 

rekommendationer, national recommendations physical activity, knowledge physical activity 

recommendations, awareness physical recommendations, FHI, Svenska Läkaresällskapet, 

WHO, ACSM recommendations physical activity 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, Google Scholar, PsycINFO, SwePub, Google, 

SweMed+ 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: ACSM 

Google Scholar: Why physical recommendations? ACSM recommendations physical activity 

PubMed: National recommendations physical activity 

Google: YFA 

 
Kommentarer 
Sökningen på PubMed gav relevanta artiklar till forskningsläget, dock var det svårt att hitta 
svenska studier. Det var även svårt att hitta artiklar som liknade den genomförda studien. 
Överlag har relevant information för studien varit lättillgänglig. 



 

Bilaga 2 Enkät 

Information som stod kopplad till länken på Facebook: 

Är du mellan 18-30 år? Var då med i vår studie om rekommendationerna för fysisk aktivitet 

som är vårat examensarbete innan vi är klara Hälsopedagoger vid Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm. Du kommer att vara anonym när du väljer att delta i studien. 

Klicka på länken för att komma till enkäten! Vänligen dela ej enkäten vidare! Tack för 

hjälpen! /Lisa och Helena 

 

Information som stod innan enkäten: 

Det finns rekommendationer för fysisk aktivitet för att personer ska kunna ha riktlinjer att 

följa på vägen till att uppnå hälsa. Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som bidrar till 

en ökad energiomsättning (World Health Organization 2013) Studiens syfte är att undersöka 

kunskapen kring och hur många som uppnår dessa rekommendationer hos användare på 

Facebook som är mellan 18 till 30 år. För att vara med i studien är det enda som behövs att du 

är i åldern 18 till 30 år och är användare på Facebook. Enkäten består av 11 frågor och tar 

cirka 3 minuter att besvara och du kommer vara anonym! Tack för din medverkan! 

 
Enkät: 
 
Födelseår: 

(egen) 

Kön: 

Man 

Kvinna 

(GIH:s hälsoenkät) 

 

Vad är din högsta examen? 

Grundskola 

Gymnasium 

Folkhögskola 

Universitet / Högskola 

Annat 

(GIH:s hälsoenkät) 

 

Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning/ yrke/ befattning: 



 

Studerar 

Arbetar 

Sjukskriven 

Sjukskriven deltid 

Arbetslös 

Annat 

(Egen utformad) 

 

1. 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. 

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 

(IPAQ) 

 

2. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 

ansträngande aktivitet? 

______ timmar 

______ minuter 

(IPAQ) 

 

3. Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 

promenader på arbetet, under transporter och under fritiden. 

Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 

minuter i sträck? 

______ dagar 

(IPAQ) 

 

4. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 

______ timmar 

(IPAQ) 



 

5. 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 

(IPAQ) 

 

6. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter sammanlagt 

tid? (minst snabb promenadtakt) 

6–7 dagar/vecka 

4–5 dagar/vecka 

2–3 dagar/vecka 

1 dag/vecka 

0 dag/vecka 

(GIH:s hälsoenkät) 

 

7. Vet du vilka rekommendationerna för fysisk aktivitet är? Välj ett alternativ. 

Om ja, varifrån har du fått kunskap om rekommendationerna för fysisk aktivitet? Skriv svaret 

i rutan “other” 

Nej 

Other 

(Egen utformad) 

 

8. Vilka tror du är rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet? Välj ett alternativ. 

“Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad.” 

“Alla individer bör, minst tre dagar per vecka, vara fysiskt aktiva minst 20 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad.” 

“Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 20 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone lätt, till exempel lugn promenad.” 

(Egen utformad) 

 9. Om du kände till rekommendationerna för fysisk aktivitet, skulle du då kunna tänka dig att 

följa dem? Välj ett alternativ. 



 

Ja 

Nej 

Vet inte 

(Egen utformad) 

 

10. Tycker du att det behövs rekommendationer för fysisk aktivitet? Välj ett alternativ. 

Lämna gärna en kommentar under “other” 

Ja 

Nej 

Vet inte 

Other 

(Egen utformad) 

 

11. Tror du att du uppnår fysiska rekommendationerna för fysisk aktivitet? 

Ja 

Nej 

Vet inte 
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