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SAMMANFATTNING 

Fysisk inaktivitet är ett växande problem i dagens samhälle, det bidrar till olika sjukdomar 

och orsakar samhället stora kostnader. En stillasittande fritid är något som har ökat i Sverige, 

speciellt bland barn och unga. Arbetet för en ökad fysisk aktivitet är viktigt för en god 

folkhälsa då det kan påverka hälsan och funktionsförmågan positivt hos många olika 

individer, särskilt bland barn och unga som är en prioriterad målgrupp i det hälsofrämjande 

folkhälsoarbetet.  

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning och av vilka anledningar 

ungdomar i Västerås i åldern 16–19 år är fysiskt aktiva samt undersöka om det finns köns- 

och åldersskillnader. För att besvara syftet användes en kvantitativ ansats, där 

respondenterna till undersökningen var gymnasieungdomar i årskurs 1, 2 och 3. 

I resultatet framkom en signifikant könsskillnad gällande hur mycket respondenterna rör sig 

i snitt per dag. Resultatet visar på att pojkar rör sig i mer än 60 minuter per dag i större 

utsträckning än flickor. Resultatet visar på att det främsta motivet till att respondenterna 

tränar är för att förbättra fysiken. 

Resultatet har diskuterats utifrån social kognitiva teorin och har använts för att tolka och 

kunna förklara delar av resultatet, som exempelvis motiv till fysisk aktivitet.  

Nyckelord: aktivitetsnivå, folkhälsa, gymnasieungdomar, kvantitativ ansats, social kognitiva 

teorin 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Physical inactivity is a growing problem in today's society and causes major expenses to the 

society. A sedentary leisure time has increased in Sweden, especially among children and 

youths. The work to increase physical activity is important for a good public health because it 

can affect the health and functional capacity positively among various individuals, especially 

among children and youths who are a prioritized target group in the health-promoting public 

health work. 

 

The aim of this study was to examine to what extent and for which reasons youths in Västerås 

aged 16-19 are physically active and to examine whether there are gender and age differences. 

To fulfill the aim, a quantitative approach was used and the respondents to the study were 

secondary school students in grades 1, 2 and 3. 

 

The result showed a significant gender difference regarding how much the respondents are 

physically active in average per day. The results show that boys are physically active more 

than 60 minutes per day more often than girls. The results show that the main motive for the 

respondents to exercise is to improve their physique. 

 

The results are discussed on the basis of social cognitive theory and has been used to 

interpret and explain some of the results, such as motives for physical activity. 

Keywords: activity level, public health, quantitative approach, secondary school students, 

social cognitive theory 
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1 INTRODUKTION  

Fysisk aktivitet är av stor vikt för individer i alla åldrar då tillräcklig fysisk aktivitet kan 

förebygga ett antal olika sjukdomar. Regeringen har tagit fram elva målområden för 

folkhälsan där fysisk aktivitet är ett av dem för att förbättra hälsan hos befolkningen. Fysisk 

aktivitet har betydelse både för den nuvarande hälsan och hälsan på lång sikt. Därför är det 

av stor betydelse att införa regelbundna aktivitetsvanor redan i unga år. Barn och unga är en 

prioriterad målgrupp i det hälsofrämjande folkhälsoarbetet.  

Fysisk inaktivitet är ett växande folkhälsoproblem och en av de ledande orsakerna i världen 

till olika sjukdomar som exempelvis diabetes, övervikt och fetma. Enligt tidigare studier rör 

sig barn och unga i Sverige för lite idag. Med ökande ålder blir barn och unga mindre aktiva 

och föredrar att välja stillasittande aktiviteter som mer tid framför dator, mobiltelefon eller 

TV. Levnadsvanor som grundläggs i tidig ålder kan påverka resten av livet.  

Det personliga motivet till val av ämnesområde är att fysisk aktivitet alltid har varit av 

intresse, detta eftersom exempelvis fotboll alltid har varit en stor del av författarens vardag. 

Efter en litteraturundersökning framkom att fysisk inaktivitet är ett växande problem och att 

den stillasittande fritiden ökar bland dagens ungdomar. Detta väckte intresset för att 

undersöka i vilken utsträckning ungdomar är fysiskt aktiva och av vilka anledningar samt 

undersöka om det skiljer sig mellan kön och ungdomar i olika åldrar. 
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2 BAKGRUND 

Målområde nio, fysisk aktivitet, är ett av de elva prioriterade målområden för folkhälsa som 

tagits fram i regeringens proposition En förnyad folkhälsopolitik. Det nämns att fysisk 

aktivitet är av stor vikt för att främja hälsa och förebygga ohälsa, samt för att skapa och 

möjliggöra en aktiv livsstil (2007/08:110). Fysisk aktivitet kan definieras som all 

kroppsrörelse, det kan exempelvis vara planerad träning, cykla, promenera och simma 

(Andersson, 2009). Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl 

arbetstid som fritid och alla har olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och 

friluftsliv (SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), 2007). Fysisk aktivitet går att 

utöva på många olika sätt och i olika nivåer av intensitet och resulterar i ökad 

energiförbrukning (Andersson, 2009) samt kan fysisk aktivitet leda till positiva hälsoeffekter. 

De som når rekommendationerna för fysisk aktivitet har med större sannolikhet en bättre 

livskvalitet (Folkhälsomyndigheten, u.åa). Fysisk inaktivitet orsakar samhället stora 

kostnader exempelvis genom sjukvård och produktionsbortfall (Folkhälsomyndigheten, 

u.åb). Fysisk aktivitet anses därför vara en angelägen åtgärd för hela samhället, på olika 

nivåer (Statens folkhälsoinstitut, 2006). 

 

Det finns olika former av fysisk aktivitet och enligt World Health Organization [WHO] (2017) 

är träning en del av begreppet fysisk aktivitet som innebär planerad, strukturerad, upprepad 

träning som har till syfte att förbättra eller bevara en eller flera olika komponenter i fysisk 

kondition. Utöver träning ger till exempel aktiv transport som att cykla eller gå till och från 

olika platser även hälsovinster. Det vill säga att det finns olika former av fysisk aktivitet, både 

planerad och oplanerad träning och motion som kan förbättra hälsan (WHO, 2017). Fysisk 

aktivitet kan definieras som volym (den totala mängden fysisk aktivitet), duration 

(varaktighet), frekvens (hur ofta aktiviteten utförs), intensitet (ansträngningsgrad) och form 

(vilken typ av aktivitet) (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

2.1 Hälsofrämjande fysisk aktivitet 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet kan definieras som något som ska ge största möjliga nytta 

och minimal skaderisk (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Fysisk aktivitet är en av de faktorer 

som är av stor vikt för att förhindra sjukdom och död (Folkhälsomyndigheten, u.åb) och för 

en god folkhälsa är arbetet med fysisk aktivitet viktigt då det kan förbättra hälsan och 

funktionsförmågan hos många olika individer (Andersson, 2009). Regelbunden fysisk 

aktivitet kan ha positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Det kan exempelvis bidra till 

minskad risk för förtida död, övervikt, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006; Kostenius & Lindqvist, 2006). Andra positiva effekter som fysisk 

aktivitet kan bidra med är att främja och stärka hälsan genom att bland annat höja kondition, 

balans och koordination, förbättra styrka och motverka psykisk ohälsa, som exempelvis 

depression, oro eller ångest (Statens folkhälsoinstitut, 2006; Hassmén, Koivula & Uutela, 

2000). Fysisk aktivitet anses även kunna främja självkänslan och bidra till en positiv 

kroppsuppfattning (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Att vara regelbundet fysiskt aktiv är 
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associerat med högre välbefinnande, bättre humör, högre livskvalitet samt mer positiva 

känslor. Detta är något som är förekommande hos alla åldersgrupper (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006). Den mänskliga kroppen är byggd för rörelse, fysisk aktivitet är 

därför viktigt för att kropp och själ ska må bra (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

2.1.1 Påverkansfaktorer till fysisk aktivitet 

För att kunna skapa förutsättningar att öka den fysiska aktiviteten bland befolkningen krävs 

stödjande miljöer. Olika aktörer och arenor måste involveras i arbetet för ökad fysisk 

aktivitet. Individer som bor och har tillgång till promenadvänliga bostadsområden är totalt 

sett mer fysiskt aktiva jämfört med individer som inte har det. Att ha tillgång till 

grönområden, parker och olika motionsanläggningar är viktigt för att skapa förutsättningar 

för en fysiskt aktiv livsstil bland befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2007).  

Ett möjligt hinder för en fysiskt aktiv livsstil är en otrygg miljö. Det vill säga om det 

exempelvis är bristfällig belysning, oroligheter i området och höga hastigheter på 

motorfordon (Statens folkhälsoinstitut, 2007). Barn och ungdomars fysiska aktivitet har 

minskat under de senaste decennierna vilket enligt en kunskapssammanställning av Statens 

folkhälsoinstitut (2007) kan bero på en ökning av trafikvolymen och att få barn har tillgång 

till en säker och trygg närmiljö. Det har visats att barn och unga som promenerar eller cyklar 

till skolan har en högre nivå av hälsofrämjande fysisk aktivitet än de barn som blir skjutsade 

via bil eller buss (Statens folkhälsoinstitut, 2006). I en studie gjord av Davidson, Simen-

Kapeu och Veugelers (2010) framkom det att barn och ungas uppfattning och tilltro till deras 

bostadsområde kan ha en påverkan på deras fysiska aktivitet. Att ha god tillgänglighet till 

parker och fritidsanläggningar kan öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga och även 

förebygga övervikt.  

2.2 Fysisk inaktivitet kopplat till folkhälsa 

Fysisk inaktivitet är ett folkhälsoproblem och kan leda till olika sjukdomar. Motionsvanorna i 

Sverige anses ha blivit bättre hos befolkningen men däremot har stillasittandet ökat, särskilt 

bland barn och unga (Andersson, 2009). Det har skett en minskning gällande hur många som 

är föreningsaktiva i åldern 15–19 år. Det tyder på att det är svårare för barn och ungdomar att 

nå upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet trots att skolidrotten tas med i 

beräkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

Statens folkhälsoinstitut (2006) belyser att fysisk inaktivitet kan leda till konsekvenser för 

folkhälsan, i Sverige är exempelvis övervikt och fetma vanliga problem. En studie gjord av 

Kohl, Craig, Lambert, Inoue, Alkandari, Leetongin och Kahlmeier (2012) hävdar att fysisk 

inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död, det är en av de ledande orsakerna i 

världen. Trots att det finns bevis för att fysisk aktivitet har skyddande effekt och kan 

förebygga ohälsa så är fysisk inaktivitet ett globalt problem som behöver arbetas med (Kohl 

et al., 2012). 
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2.2.1 Övervikt och fetma  

Individer som i större utsträckning har en stillasittande livsstil är i högre grad överviktiga och 

har fetma än de individer som är regelbundet fysiskt aktiva. Stora delar av befolkningen 

skulle behöva öka den fysiska aktiviteten för att främja hälsa och välbefinnande. En 

stillasittande fritid har blivit allt vanligare och är ett fenomen som har ökat hos ungdomar i 

Sverige under de senaste decennierna. Det har visats att det ökar med stigande ålder och det 

finns olika bakomliggande faktorer till det, som exempelvis ökat tv-tittande och 

datoranvändande (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  

Enligt en tidigare studie genomförd på ungefär 11 222 svenska ungdomar i 15-årsåldern i 

Västra Götalands regionen är det ungefär två tredjedelar av både flickor och pojkar som når 

rekommendationerna för regelbunden, måttlig till hög vardagsaktivitet varje vecka. Studien 

gick ut på att undersöka intaget, livsmedelsvalet och fritidsaktiviteter samt undersöka 

riskfaktorer för övervikt och fetma. Det framkom att oregelbunden fysisk aktivitet, mindre tid 

utomhus och mer tid som tillbringades vid datorn var signifikant associerat med ökad risk för 

övervikt och fetma. De fynd som framkom i studien visar på att folkhälsoåtgärder bör vidtas, 

som exempelvis att öka den fysiska aktiviteten och konsumtionen av grönsaker, frukt och fisk 

och även uppmärksamma könsskillnader (Winkvist, Hultén, Kim, Johansson, Torén, 

Brisman & Bertéus Forslund, 2016).  

2.3 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

 

Det finns rekommendationer för fysisk aktivitet (det gäller för all typ av motion exempelvis 

planerad träning, promenera, cykla och simma) och rekommendationerna skiljer sig något 

beroende på ålder. Barn och unga i åldern 5–17 år rekommenderas att vara aktiva minst 60 

minuter per dag med måttlig till hög intensitet. Statens folkhälsoinstitut (2008) definierar 

måttlig intensitet som något som bidrar till ökad puls och andning och hög intensitet som 

markant ökning av puls och andning. Aktiviteter som stärker muskler och benstomme bör 

inkluderas minst tre gånger i veckan. Det rekommenderas fysisk aktivitet minst 150 minuter 

per vecka (ungefär 21 minuter per dag) med måttlig intensitet eller 75 minuter per vecka 

(ungefär 11 minuter per dag) med hög intensitet till vuxna i åldern 18–64 år. Dessutom bör 

aktiviteten ha en varaktighet på tio minuter i sträck för att det ska ge bättre hälsofördelar. För 

att få ytterligare hälsofördelar rekommenderas att öka den fysiska aktiviteten till 300 

minuter i veckan (ungefär 43 minuter per dag) med måttlig intensitet eller 150 minuter i 

veckan (ungefär 21 minuter per dag) med hög intensitet (WHO, 2017). Ju högre intensiteten 

är desto större blir den omedelbara påverkan på olika kroppsfunktioner. Aktiviteter som 

stärker muskler och benstomme bör involveras två eller flera dagar i veckan. För personer 

som är 65 år eller äldre gäller ungefär samma rekommendationer som för de i åldern 18–64 

år. Vissa personer som är 65 år eller äldre kan dock ha nedsatt rörlighet och bör därför utföra 

fysiska aktiviteter som kan förbättra balans och förhindra fall, helst tre eller flera dagar i 

veckan. Vid begränsad fysisk aktivitet på grund av hälsotillstånd bör personen vara så fysiskt 

aktiv som är möjligt och som förmåga tillåter (WHO, 2017).  
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Statens folkhälsoinstitut (2008) har tolkat rekommendationerna för fysisk aktivitet och dessa 

skiljer sig något från WHO:s rekommendationer. Samtliga individer rekommenderas att vara 

fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen. Det kan vara i form av vardagsaktiviteter som 

exempelvis gå i trappor och promenera som innebär måttlig intensitet som ger ökad 

energiförbrukning. Konditionsträning i form av exempelvis löpning, cykling och simning 

rekommenderas tre till fem gånger i veckan med måttlig till hög intensitet som ger ökad 

andfåddhet och som gör att man svettas. Att utöva styrketräning rekommenderas två till tre 

gånger i veckan vilket kan vara i form av vikt- och maskinträning (Statens folkhälsoinstitut, 

2008).  

2.4 Fysisk aktivitet bland ungdomar 

Fysisk aktivitet är förknippat med många hälsofördelar hos barn och ungdomar, ju mer 

fysiskt aktiv desto större hälsofördelar. Även små mängder av fysisk aktivitet kan ha 

hälsofördelar speciellt hos högrisk ungdomar, till exempel de som lider av övervikt och fetma 

(Janssen & LeBlanc, 2010). Ungdomar som känner social delaktighet och stöd av vuxna i 

skolan är faktorer som har ett positivt samband med fysisk aktivitet och detta varierar 

beroende på kön, inkomst och etnicitet. Att stärka det sociala stödet i skolan kan bidra till att 

främja fysisk aktivitet i vissa utsatta grupper som exempelvis låginkomsttagare (Babey, 

Wolstein & Diamant, 2016).  

En studie utförd på unga i åldern åtta till tolv år visar på att flickor är fysiskt aktiva i mindre 

utsträckning än pojkar (Telford, Telford, Olive, Cochrane & Davey, 2016). Detta kan stärkas 

av Statens folkhälsoinstituts (2008) studie där vissa grupper av svenska barn och ungdomar 

är otillräckligt fysiskt aktiva. Flickor är i större utsträckning mindre fysiskt aktiva än pojkar. 

Telford et al. (2016) diskuterar vidare att det delvis kan förklaras genom att flickor har sämre 

möjlighet att påverka den fysiska aktiviteten i skolan samt att de aktiviteter som erbjuds är 

mer önskvärda hos pojkar än hos flickor. Flickor anses ha ett lägre deltagande i föreningslivet 

och att flickor är fysiskt aktiva i mindre utsträckning kan förklaras genom att de ges sämre 

möjligheter och får mindre stöd. I skolan känner sig flickor mindre kompetenta inom idrott 

och hälsa vilket kan bidra till det lägre deltagandet. Resultatet i studien tyder på att 

föräldrastödet är högre hos pojkar än hos flickor (Telford et al., 2016).  

Föräldrar och vänner är viktiga för den fysiska aktiviteten, speciellt under tonåren då de är 

ett viktigt socialt stöd. Ungdomar som får högt stöd av sina föräldrar har stor sannolikhet att 

vara mer aktiva under sin fritid. Vänner är de som bidrar till fysisk aktivitet under rasterna 

på skolan. De ungdomar som rapporterade lågt stöd av vänner hade större benägenhet att 

sitta, stå eller bara gå runt under sin rast istället för att leka aktiva lekar. Socialt nätverk är 

något som bör tas i beaktande vid utformning av strategier eller program för att främja fysisk 

aktivitet hos barn och unga (Hohepa, Scragg, Schofield, Kolt & Schaff, 2007).  

En tidigare studie gjord på barn i åldrarna 9–15 år visar på att det finns olika mönster i fysisk 

aktivitet mellan vardagar och helger, vilket kan förklaras av ökad tid av stillasittande under 

helgdagar. För att få fler barn och unga att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet är 

det lämpligt att införa insatser på ungdomars helgdagar och fritid som främjar ökandet av 
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den fysiska aktiviteten (Nilsson, Anderssen, Andersen, Froberg, Riddoch, Sardinha & 

Ekelund, 2009). Positiva upplevelser av motion och idrott under ungdomsåren har betydelse 

för fortsatt fysisk aktivitet även senare i livet. Att barn och ungdomar är aktiva påverkar inte 

bara deras välmående just nu utan kan även komma att påverka deras framtida hälsa 

(Riksidrottsförbundet, 2013). 

2.4.1 Motiv till fysisk aktivitet 

En tidigare studie utförd på idrottande 10–15-åringar visade att några av de vanligaste 

motiven till att träna var för att förbättra kondition, bli snabb och stark. Några andra vanliga 

motiv som belystes i studien var att träna för att må bra och för att det är roligt samt för 

gemenskapen. Att träna för prestationshöjande exempelvis för att bli bättre inom den sport 

individen utövar var också ett vanligt motiv. Det framkom även att det var av stor vikt att 

träna för utseenderelaterade motiv som exempelvis bygga muskler, förbättra/bibehålla 

kroppsformen samt hålla vikten (Centrum för idrottsforskning, 2011). I en studie gjord av 

Kilpatrick, Herbert och Bartholomew (2005) skattas motiven till att träna olika av kvinnor 

och män, deltagarna i studien var i blandade åldrar mellan 18–47 år. Hos kvinnor var 

positiva hälsofördelar, vikthantering och utseende de tre högst rankade motiven till att träna. 

Hos män var styrka och uthållighet, positiva hälsofördelar och utseende de tre högst rankade 

motiven (Kilpatrick et al., 2005).  

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

2.5.1 Social kognitiv teori 

Den social kognitiva teorin grundades av Albert Bandura och innebär att personliga faktorer, 

omgivning och beteende samverkar och påverkar varandra. Miljön och omgivningen har 

betydelse för att kunna förändra en individs beteende (Bandura, 1986). Beteendet kan 

påverkas av den omgivande miljön, men även av minnen och tidigare erfarenheter (Karlsson, 

2007). Beteendet hos en individ kan vidmakthållas genom förväntningar av ett resultat eller 

konsekvenser av en viss handling (Kostenius & Lindqvist, 2006). Inom den social kognitiva 

teorin är motivation, förstärkningar och värderingar också avgörande för ett beteende (Holt 

et al., 2015). Nutbeam och Harris (2004) belyser tre viktiga aspekter för att förstå relationen 

mellan beteende och miljö, dessa är lärande genom att observera, förväntningar och self-

efficacy.  

 
Lärande genom att observera handlar om att en individs beteende inte enbart påverkas av 

egna erfarenheter utan även genom att observera andra och konsekvenserna av deras 

beteende (Nutbeam & Harris, 2004; Karlsson, 2007). Om det observerade beteendet leder till 

något positivt så är det troligare att det kommer utföras (Karlsson, 2007). Många beteenden 

lärs in via de konsekvenser som sker i form av förstärkning eller bestraffning. Om 

konsekvensen av beteendet är positivt är det troligare att beteendet uppstår igen (Holt et al., 

2015; Karlsson, 2007).  
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Förväntningar handlar om att värdera resultatet av ett visst beteendemönster. Det är 

troligare att en individ fortsätter eller slutar med ett visst beteende beroende på vilket utfall 

personen räknar med och hur personen värderar det utfallet (Nutbeam & Harris, 2004; 

Karlsson, 2007). Enligt Marcus, King, Clark, Pinto och Bock, (1996) är förstärkning av stor 

vikt vid ett nytt beteende. Det är speciellt viktigt vid träning eftersom de direkta 

konsekvenserna vid fysisk aktivitet kan kännas bestraffande i form av att individen känner 

sig exempelvis svettig och trött. Belöningen av träningen kan däremot vara fördröjd vilket 

exempelvis kan vara att det tar ett tag innan individen märker förbättring i form av 

förbättrad kondition, förbättrat blodtryck eller viktminskning (Marcus et al., 1996). 

Self-efficacy handlar om tilltron till den egna förmågan (Nutbeam & Harris, 2004). Att ha en 

god tilltro till den egna förmågan kan underlätta att vidmakthålla ett beteende (Kostenius & 

Lindqvist, 2006), som exempelvis att bevara en god aktivitetsnivå. Det kan även handla om 

tron att ett visst beteende ska leda till ett visst resultat (Andersson, 2009). Det kan som 

exempel vara att fysisk aktivitet ska leda till bättre hälsa. Self-efficacy är en central del för att 

kunna bidra till beteendeförändring. 

2.6 Problemformulering 

Stillasittandet och tiden framför tv och dataskärm har ökat och är vanligt förekommande hos 

ungdomar i Sverige idag (Winkvist et al., 2016). Något som framkommit är att fysisk 

inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död, vilket visar på att folkhälsoåtgärder 

bör vidtas då fysisk inaktivitet kan leda till konsekvenser för folkhälsan (Kohl et al., 2012). 

Barn och ungas aktivitetsnivå påverkar hur deras hälsa och välmående är just nu, men är 

också avgörande för deras framtida hälsa. Fysisk aktivitet är betydande för att främja hälsa 

och förebygga ohälsa samt för att möjliggöra en aktiv livsstil. Fysisk aktivitet är av stor vikt 

och kan leda till positiva hälsofördelar samt bidra till en bättre livskvalitet. Då det under 

litteratursökningen framkom att den stillasittande fritiden ökar och är ett vanligare problem 

bland barn och unga ansågs det intressant att undersöka i vilken utsträckning ungdomar i 

Västerås är fysiskt aktiva samt av vilka anledningar. Undersökningen kan tänkas bidra med 

information gällande ungdomars aktivitetsnivå.  

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning och av vilka anledningar ungdomar 

i Västerås i åldern 16–19 år är fysiskt aktiva samt undersöka om det finns köns- och 

åldersskillnader.  
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3.1 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning är ungdomar i Västerås fysiskt aktiva? 

 Vilka är anledningarna till att ungdomar i Västerås är fysiskt aktiva? 

 Finns det könsskillnader gällande i vilken utsträckning ungdomar i Västerås är fysiskt 

aktiva? 

 Finns det skillnader i ålder gällande i vilken utsträckning ungdomar i Västerås är 

fysiskt aktiva? 

4 METOD 

4.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ ansats. En kvantitativ 

ansats utgår ifrån att förklara siffror och mätbara fenomen och kan vara lämplig vid 

insamling av en större mängd kvantifierbara data. Vid en kvantitativ ansats bör forskaren ha 

ett objektivt synsätt, vilket innebär att forskaren ska vara värderingsfri och inte påverka 

resultatet med personliga åsikter (Bryman, 2011). Eftersom syftet med studien var att 

undersöka förekomsten av fysisk aktivitet och mäta köns- och åldersskillnader kan valet att 

använda en kvantitativ ansats styrkas då det enligt Bryman (2011) handlar om att mäta 

företeelser som förekomst, skillnader och sambandsmönster. Då en kvalitativ ansats oftast 

används för att få en djupare förståelse för en individs upplevelser och tolkningar ansågs en 

kvantitativ ansats mest lämpad till studien, detta på grund av att förekomst bäst uppskattas 

av siffror (Bryman, 2011).  

Denna studie utgick ifrån ett deduktivt perspektiv. Detta eftersom det finns en teorikoppling 

som i det här fallet har genererat i en frågeställning som sedan empiriskt testats och enligt 

Birkler (2012) är detta utmärkande drag för ett deduktivt perspektiv, han menar även på att 

detta perspektiv är vanligt förekommande inom en kvantitativ ansats. Induktivt perspektiv är 

mer vanligt förekommande inom en kvalitativ ansats och är oftast teorigenererande vilket 

innebär att teorin frambringas utifrån fakta och observationer som gjorts (Birkler, 2012), 

därför ansågs detta perspektiv inte passande till denna studie.   

4.2 Studiedesign 

Till denna studie har en tvärsnittsdesign valts. En tvärsnittsdesign innebär att data samlas in 

vid ett och samma tillfälle. Vid val av en tvärsnittsdesign brukar det finnas ett intresse för att 

undersöka flera fall exempelvis flera individer, detta för att få stor variation i de variabler 

som är av intresse att undersöka och för att upptäcka eventuella skillnader mellan olika 

variabler. Vid en undersökning samlas oftast data in som handlar om minst två eller fler 
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variabler. En variabel kan vara en egenskap som varierar beroende på exempelvis urval 

(Bryman, 2011). En tvärsnittsdesign upplevdes relevant till denna studie på grund av 

tidsbegränsningen och för att få in en större mängd kvantifierbara data för att identifiera 

eventuella variationer och skillnader. En longitudinell design hade även kunnat användas till 

denna studie, men då hade det krävts mer tid eftersom vid en longitudinell design studeras 

urvalet först vid ett tillfälle och sedan minst en gång till vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011). 

4.3 Urval 

Studiepopulationen är gymnasieungdomar i Västerås i åldrarna 16–19 år. En population 

består av de individer som urvalet ska göras ifrån och är de som ska undersökas. Urvalet är 

den grupp som ska undersökas och som ska representera populationen (Bryman, 2011). 

Respondenterna till studien rekryterades via ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att de individer som befinner sig på plats vid undersökningstillfället och som 

är tillgängliga för forskaren vid genomförandet av studien är de som får delta. Valet att 

använda ett bekvämlighetsurval togs på grund av tidsbegränsningen. Bekvämlighetsurvalet 

skedde på en gymnasieskola i Västerås där respondenterna var klasser från samhälls- och 

ekonomiprogrammet. Urvalet bestod av två klasser från årskurs 1, två klasser från årskurs 2 

och två klasser från årskurs 3. Urvalet bestod av totalt 128 respondenter.  

4.4 Datainsamling 

4.4.1 Enkät och enkätutformning 

Till denna studie har enkäter valts som datainsamlingsmetod. Med en enkät menas det 

material som respondenten fyller i på egen hand genom att läsa och besvara frågorna. En 

enkät är ofta lättare att använda sig av om forskaren vill åt ett stort antal respondenter på en 

och samma gång, dels är enkäter relativt billigt och snabbt att administrera i jämförelse med 

att göra strukturerade intervjuer som är en annan forskningsmetod att använda sig av vid 

datainsamling (Bryman, 2011).  

Enkäten (bilaga B) i studien består av totalt nio frågor, dessa frågor utformades för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. De två första frågorna i enkäten frågar om kön 

och ålder hos respondenterna. Fråga 3–6, 8 och 9 är frågor kring respondenternas fysiska 

aktivitet och fråga 7 handlar om motiv till träning. Fråga 4 och 6 har lånats och inspirerats 

från landstinget Örebros enkätstudie ”Liv och hälsa ung 2014” (Landstinget Örebro, 2014). 

Fråga 4 har modifierats och fråga 6 har omformulerats något för att passa studiens syfte 

bättre. Fråga 5 har inspirerats från Region Uppsalas enkätstudie ”Hälsa på lika villkor” 

(Region Uppsala, 2012). Denna fråga har omformulerats något för att den ska bli mer 

lättförståelig och mer passande för studien. De övriga frågorna har formulerats fritt för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar till studien. 
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4.4.2 Beroende variabel 

När samband mellan olika variabler undersöks brukar det talas om beroende och oberoende 

variabler. En oberoende variabel påverkar den beroende variabeln (Bryman, 2011). Den 

beroende variabeln i denna studie var fysisk aktivitet. För att undersöka i vilken utsträckning 

ungdomar är fysiskt aktiva ställdes sex frågor (fråga 3–6, 8–9, bilaga B) rörande deras fysiska 

aktivitet. För att mäta fysisk aktivitet ställdes frågor som bland annat handlade om ”hur 

mycket rör du dig i snitt per dag?” (minuter), ”hur mycket rör och anstränger du dig 

kroppsligt på fritiden under en normal vecka?” och ”hur ofta brukar du träna på din fritid i 

mer än 30 minuter?”.  

4.4.3 Oberoende variabel 

De oberoende variablerna till denna studie var kön, ålder samt motiv till träning. För att 

mäta kön ställdes frågan ”Jag är:” där svarsalternativen var ”pojke”, ”flicka” och ”annat”, 

detta för att få reda på om det finns könsskillnader och för att få reda på hur många av varje 

kön som deltagit i studien. För att mäta ålder ställdes frågan ”Hur gammal är du?” där 

svarsalternativen var mellan 15–19 år. Denna fråga ställdes för att få reda på om det finns 

eventuella åldersskillnader. För att mäta anledningar till att träna ställdes frågan ”Vad är den 

främsta anledningen till att du tränar?”, detta för att få reda på motiven till att individen 

tränar. 

4.5 Genomförande 

Inför studien kontaktades rektorer på sex olika gymnasieskolor i Västerås via mail med en 

förfrågan om att delta i undersökningen, där även syftet med undersökningen framgick. Av 

totalt sex tillfrågade gymnasieskolor var det en skola som erbjöd sig att medverka. Det 

innebär att fem skolor avböjde att medverka, detta på grund av olika skäl, som exempelvis 

tidsbrist och att det tar tid av elevernas undervisning. Genom att det var en skola som erbjöd 

sig att delta i undersökningen togs ett beslut om att enbart genomföra studien på den 

gymnasieskolan. När kontakten med de olika gymnasieskolorna gjordes hade författaren i 

åtanke att försöka välja skolor som hade program där det kunde tänkas finnas en stor 

könsspridning som exempelvis samhällsprogrammet samt försökte författaren få chansen till 

att besöka olika årskurser, detta för att kunna besvara frågeställningarna om eventuella köns- 

och åldersskillnader.  

Ett test av enkäten gjordes av författaren och av en testperson innan datainsamlingen för att 

få reda på hur lång tid det skulle ta att genomföra enkäten, detta för att rektorn ville veta hur 

lång tidsåtgången var innan ett godkännande för medverkan till studien kunde göras. 

Tidsåtgången för att besvara enkäten var ungefär fem minuter, författaren beräknade att den 

totala tidsåtgången med att dela ut, besvara och samla in enkäten skulle ta max 15 minuter 

vilket rektorn informerades om, därefter godkändes skolans medverkan.  

Totalt deltog sex olika klasser i undersökningen, en klass från varje årskurs från två olika 

program. Enkäterna delades ut till klasserna under skoltid. Författaren till studien delade ut 
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enkäterna till två olika klasser och till de fyra resterande klasserna delades enkäterna ut 

genom lärarna detta på grund av tidsbrist från lärarnas sida och på grund av enkelhet i form 

av att de då kunde dela ut enkäterna när det passade dem bäst.  

4.6 Bortfall 

Inom kvantitativ forskning kan det förekomma internt och externt bortfall. För att försöka 

minska bortfallet finns det vissa saker att tänka på vid enkätstudier. Enligt Bryman (2011) 

bör det finnas ett informationsbrev där det framkommer vad som är syftet med 

undersökningen, det bör finnas tydliga instruktioner kring hur respondenterna ska ange sina 

svar, samt hur omfattande och på vilket sätt enkäterna är utformade.  

Ett externt bortfall kan förekomma om vissa respondenter blir tillfrågade att delta i 

undersökningen men av olika anledningar väljer att inte delta (Olsson & Sörensen, 2011). I de 

två klasser som författaren delade ut enkäterna till förekom inga externa bortfall då de 

ungdomar som befann sig på plats medverkade i undersökningen. Det framgick dock inte 

ifall det förekom några externa bortfall till de fyra klasser som lärarna delade ut enkäterna till 

då lärarna buntade ihop de insamlade enkäterna, vilket resulterade i att det inte framgick om 

det var några ungdomar som valde att inte delta i undersökningen.  

Ett internt bortfall innebär att det saknas svar på vissa frågor, det kan vara att respondenten 

väljer att inte svara på vissa frågor, inte förstår frågorna eller helt enkelt har missat vissa 

frågor (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie blev det totalt 16 interna bortfall (12,5 

procent). På fråga 7 framkom det största interna bortfallet på 12 stycken (9,4 procent).  

4.7 Databearbetning och analys 

Analysen har genomförts i programmet IBM Statistical Package for the social Sciences 

(SPSS) version 22, detta är ett program som brukar användas vid statistiska analyser. 

Frågorna i enkäten matades in i SPSS manuellt med samma formulering och i samma 

ordning som använts i enkätformuläret. När enkäterna var insamlade och innan enkäterna 

fördes in i SPSS kodades varje enkät med ett ID-nummer från 1–128, detta gjordes i fall det 

skulle uppstå fel vid inmatning av enkäterna för att underlätta att hitta vilken enkät det blivit 

fel i. Varje svarsalternativ som fanns i enkäten kodades och därefter fördes respondenternas 

svar in i SPSS. När enkäterna förts in i SPSS togs ett beslut om att inte inkludera enkätfråga 

3, 8 och 9 för vidare analys, detta för att frågorna inte ansågs bidra till att besvara studiens 

syfte. Ingen av respondenterna var 15 år vilket bidrog till att svarsalternativet 15 år i 

enkätfråga 2 exkluderades i analysprocessen. Svarsalternativen i fråga 5 från enkäten vändes 

och kodades om. Innan datamaterialet kunde analyseras dikotomiserades vissa 

svarsalternativ till enbart två möjliga utfall, se tabell 1. Dikotom innebär att variabeln har två 

möjliga utfall, som exempelvis kön (Ejlertsson, 2003). 
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Tabell 1: Hur svarsalternativen har dikotomiserats. 

Enkätfrågor Dikotomisering 

Fråga 2: Hur 

gammal är du? 

- 16 år 

- 17 år 

- 18 år 

- 19 år 

Fråga 5: Hur mycket 

rör och anstränger 

du dig kroppsligt på 

fritiden under en 

normal vecka? 

- Regelbunden motion och träning 

- Regelbunden motion 

- Måttlig motion 

- Stillasittande fritid 

Fråga 6: Hur ofta 

brukar du träna på 

din fritid i mer än 30 

minuter? 

- Varje dag 

- 4–6 gånger i veckan 

- 2–3 gånger i veckan 

- En gång i veckan 

- 1–3 gånger i månaden 

- Mer sällan/aldrig 

 

En deskriptiv analys genomfördes för varje variabel, detta för att det enligt Ejlertsson (2003) 

gör det insamlade materialet mer överskådligt. Deskriptiv analys är vanligt inom en 

kvantitativ ansats detta för att materialet ska kunna beskrivas grundligt och detaljerat 

(Olsson & Sörensen, 2011). Nedan presenteras en tabell (tabell 2) som beskriver vilka 

enkätfrågor och analysmetoder som använts för att besvara respektive frågeställning.  

Tabell 2: Enkätfrågor och analysmetoder för att besvara studiens frågeställningar. 

Frågeställning Enkätfrågor Analysmetod 

1: I vilken utsträckning är 

ungdomar fysiskt aktiva 

4, 5, 6 Deskriptiv analys 

2: Anledningar till att träna 7 Deskriptiv analys 

3: Könsskillnader 1, 4, 5, 6 Deskriptiv analys, chi2-test 

4: Åldersskillnader 2, 4, 5, 6 Deskriptiv analys, chi2-test 

 Regelbundet 

Sällan/aldrig 

 

 

Yngre 

Äldre 

Flera gånger i 

veckan 

Mer sällan/aldrig 
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För att besvara frågeställning ett och två analyserades variablerna deskriptivt genom 

frekvenstabeller, detta för att få reda på variablernas fördelning och olika värde (Ejlertsson, 

2003).  

För att besvara frågeställning tre och fyra analyserades variablerna deskriptivt med de 

dikotoma variablerna i korstabeller. Korstabeller används oftast för att se hur två eller flera 

variabler samvarierar (Ejlertsson, 2003). Det deskriptiva resultatet analyserades i sin tur 

vidare för att kunna mäta skillnader. För att beräkna ålders- och könsskillnader användes ett 

chi2-test. Ett chi2-test är passande att använda om variablerna är kategoriska (Ejlertsson, 

2003). Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär kategoriska variabler att datan kan delas 

in i klassificering eller gruppering. Ett chi2-test används för att kunna ta reda på och slå fast 

hur säker det går att vara på att det finns en skillnad mellan olika variabler i populationen 

(Bryman, 2011). För att få reda på om det finns en skillnad måste chi2-testet sättas i relation 

till signifikansnivå. Signifikansnivån anger hur stor risken är att resultatet har uppkommit av 

slumpen (Ejlertsson, 2003). En signifikansnivå (p-värde) på 0.05 har valts till denna studie, 

vilket innebär att det är mindre än 5 procents risk att resultatet har uppkommit av slumpen. 

Ett chi2-test valdes som analysmetod då det ansågs passande för att mäta skillnader och då 

variablerna ansågs vara av kategorisk karaktär, vilket enligt Ejlertsson (2003) är en 

förutsättning för att kunna använda ett chi2-test. 

4.8 Kvalitetskriterier 

Inom kvantitativ metod används oftast fyra grundläggande kvalitetskriterier och dessa är 

validitet, reliabilitet, replikation och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Validitet handlar om 

huruvida det tillämpade mätinstrumentet mäter det som avses att mäta, det vill säga 

trovärdigheten i studien (Bryman, 2011). För att kunna påverka validiteten i studien har 

frågorna i enkätformuläret utformats för att kunna besvara syfte och frågeställningar och 

några av frågorna som behandlar ungdomarnas fysiska aktivitet har lånats och inspirerats av 

enkäter från tidigare studier, dock går det inte säga med säkerhet att dessa frågor är 

validerade.  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga om mätningarna som görs är pålitliga. Vid 

en hög reliabilitet ska mätningar som utförs vid olika tillfällen vara stabila och komma fram 

till ungefär samma resultat (Bryman, 2011). Vid en hög reliabilitet bör det vara en hög 

överenstämmelse och följdriktighet (Olsson & Sörensen, 2011). Reliabiliteten kan bedömas 

vara relativt god då författaren har fört över det insamlade datamaterialet till SPSS med 

noggrannhet för att med säkerhet kunna bedöma att kodningen skett på ett noggrant och 

korrekt sätt, vilket kan bidra med minskad risk för mätfel.  

Replikation innebär att genomförandet av studien är beskrivet så detaljerat som möjligt för 

att studien ska kunna upprepas. Replikation liknar begreppet reliabilitet på så vis att vid en 

upprepning ska det vara möjligt att få ungefär samma resultat (Bryman, 2011). Då 
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genomförandet och metodavsnittet i studien har försökts beskrivits så noga och detaljerat 

som möjligt för eventuell upprepning ökar det studiens replikation.  

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet som framkommit från urvalet kan 

generaliseras och gälla för en hel population. Vid generalisering vill forskaren försöka få fram 

ett representativt urval, det vill säga att resultatet inte enbart är unikt för det urvalet 

(Bryman, 2011). Om resultatet går att generalisera kan vidare diskuteras eftersom urvalet 

skedde på en skola från två olika program via ett bekvämlighetsurval, vilket kan bidra till 

begränsningar. 

4.9 Forskningsetik 

De forskningsetiska principerna bygger på WHO:s Helsingforsdeklaration som togs fram 

1964 (World Medical Association, 2013). Vid genomförande av studier är det av vikt att 

beakta etiska principer, detta för att främja och säkerställa att deltagarnas integritet 

respekteras och för att skydda deras hälsa och rättigheter (World Medical Association, 2013). 

Det finns fyra grundläggande etiska principer att ta hänsyn till vid den här typen av 

vetenskapliga undersökningar och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011) 

 

Informationskravet innebär att respondenterna i undersökningen ska informeras om 

studiens syfte och genomförande samt ska de få information kring att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att respondenterna 

godkänner sin medverkan och själva bestämmer över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 

innebär att allt insamlat material som rör respondenterna ska behandlas med försiktighet 

och bevaras så att endast forskaren har tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär att 

insamlad information endast kommer användas till studiens ändamål (Bryman, 2011). 

4.9.1 Etiskt genomförande till denna studie 

Informationskravet har tagits hänsyn till då respondenterna innan studiens genomförande 

informerades om syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt. Informationen 

delades ut både skriftligt via ett missivbrev (bilaga A) och muntligt av författaren till de två 

klasser som författaren besökte. Samtyckeskravet har beaktats då deltagandet var frivilligt 

och då respondenterna godkände sin medverkan genom att besvara och lämna in enkäten. 

Konfidentialitetskravet har beaktats då enkäten var anonym att besvara och all information 

har behandlats med försiktighet då materialet har varit i författarens ägo. För att stärka 

konfidentialiteten i studien är skolan som medverkat anonym. Nyttjandekravet uppfylls 

genom att insamlad information endast kommer används till denna studies ändamål, detta 

genom att efter avslutad kurs kommer enkäterna att förstöras. 
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5 RESULTAT 

För att besvara studiens fyra frågeställningar presenteras resultatet som framkommit nedan. 

Varje frågeställning besvaras var för sig. Resultatet presenteras i antal (n=antal) och i 

procent.  

I denna studie var det totalt 128 respondenter som deltog i undersökningen, varav 86 var 

flickor och 42 var pojkar. Respondenterna som deltog var i blandade åldrar mellan 16–19 år 

(figur 1).  

 

Figur 1: Åldersfördelningen bland de som deltog, presenterat i antal och procent (n=128). 

5.1 I vilken utsträckning ungdomar i Västerås är fysiskt aktiva 

Av de 128 respondenter som deltog i studien angav 45 respondenter (35,2 procent) att de rör 

sig i mer än 60 minuter per dag så att de får något förhöjd puls och andning. Det var 55 

respondenter (43 procent) som angav att de rör sig mellan 30–60 minuter per dag och 28 

respondenter (21,9 procent) uppgav att de rör sig i mindre än 30 minuter per dag (Figur 2).  

 

Figur 2: Hur mycket ungdomarna rör och anstränger sig i snitt per dag (n=128). 
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Majoriteten av de som deltog (64,6 procent) uppgav att de ägnar sig åt regelbunden motion 

och träning. Det vill säga att de rör och anstränger sig kroppsligt vid i genomsnitt minst tre 

tillfällen per vecka och varje tillfälle varar minst 30 minuter. Det var 22,8 procent av 

respondenterna som uppgav att de ägnar sig åt regelbunden motion vilket innebär att de 

motionerar regelbundet en till två gånger i veckan under minst 30 minuter. Det var 8,7 

procent av respondenterna som uppgav att de ägnar sig åt måttlig motion vilket innebär att 

de rör sig under minst två timmar i veckan och 3,9 procent uppgav att de har en stillasittande 

fritid vilket innebär att de rör sig mindre än två timmar i veckan (figur 3). 

 

Figur 3: Hur mycket respondenterna rör och anstränger sig på sin fritid under en normal vecka 

(n=127). 

Det var 45,7 procent av respondenterna som uppgav att de tränar mellan 4–6 gånger i veckan 

på sin fritid i mer än 30 minuter så de får en markant ökning av puls och andning. Det var 

29,9 procent som uppgav att de tränar 2–3 gånger i veckan och 10,2 procent som tränar en 

gång i veckan. Medan det var 8,7 procent som tränar 1–3 gånger i månaden och 3,1 procent 

som tränar mer sällan/aldrig på sin fritid. Det var 2,4 procent som uppgav att de tränar varje 

dag (figur 4).  
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Figur 4: Hur ofta respondenterna brukar träna på sin fritid i mer än 30 minuter (n=127). 

5.2 Motiv till fysisk aktivitet 

I resultatet framkom att det finns olika anledningar till varför respondenterna tränar (tabell 

3), den främsta anledningen var att förbättra fysiken genom att exempelvis bygga muskler, 

förbättra kondition eller hålla sig i form (44,8 procent). 

Tabell 3: Anledningar till att respondenterna tränar. 

 Antal  Procent 

Förbättra fysik 52 44,8 % 

Bibehålla/förbättra 

en god hälsa 

34 29,3 % 

Jag tycker det är 

roligt 

25 21,6 % 

Gemenskap 1 0,9 % 

Annan anledning 1 0,9 % 

Jag tränar inte 3 2,6 % 

Totalt: 116 100 % 

 

Det främsta motivet till att pojkar tränar är för att förbättra fysik, vilket exempelvis kan vara 

att bygga muskler och förbättra kondition (56,4 procent) och det främsta motivet till att 
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flickor tränar är för att bibehålla/förbättra en god hälsa (40,3 procent), vilket exempelvis kan 

vara viktminskning eller må bra fysiskt/psykiskt (tabell 4). 

Tabell 4: Anledningar till träning uppdelat på kön (n=116). 

 Pojke Flicka 

Förbättra fysik 56,4 % 39 % 

Bibehålla/förbättra en 

god hälsa 

7,7 % 40,3 % 

Jag tycker det är roligt 30,8 % 16,9 % 

Gemenskap 0 % 1,3 % 

Annan anledning 0 % 1,3 % 

Jag tränar inte 5,1 % 1,3 % 

Totalt: 100 % (n=39)  100 % (n=77) 

5.3 Könsskillnader gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå 

I resultatet framkom att det finns signifikanta skillnader vad avser könsskillnader och 

beträffande hur aktiva respondenterna är i snitt per dag (x²=6,329, p=0,042). Hälften av 

pojkarna (50 procent) angav att de är aktiva i snitt mer än 60 minuter per dag och 

motsvarande siffra för flickorna är 27,9 procent. De flesta av flickorna (46,5 procent) angav 

däremot att de är aktiva i snitt mellan 30–60 minuter per dag och motsvarande siffra för 

pojkarna är 35,7 procent. Det var 14,3 procent av pojkarna som angav att de är aktiva i 

mindre än 30 minuter per dag och det var 25,6 procent av flickorna (figur 5).  

 

Figur 5: Hur mycket respondenterna rör sig i snitt per dag uppdelat på kön (n=128). 
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För att få veta var skillnaden fanns gjordes ett chi2-test mellan varje svarsalternativ. Det vill 

säga att svarsalternativet ”mer än 60 minuter” jämfördes med svarsalternativet ”mellan 30–

60 minuter ” (tabell 5).  Det framkom en signifikant könsskillnad då fler pojkar angav att de 

är aktiva i snitt mer än 60 minuter per dag i större utsträckning än flickor (x²= 4,040, 

p=0,044).  

Tabell 5: En jämförelse mellan mer än 60 minuter och mellan 30–60 minuter (n=100). 

 

Svarsalternativet ”mellan 30–60 minuter” jämfördes med alternativet ”mindre än 30 

minuter” och då framkom ingen signifikant skillnad mellan könen (x²=0,335, p=0,563). 

Sist jämfördes alternativet ”mer än 60 minuter” med ”mindre än 30 minuter” (tabell 6) och 

även där framkom en signifikant könsskillnad då pojkar i större utsträckning är aktiva i mer 

än 60 minuter per dag än flickor (x²=4,717, p=0,030). 

Tabell 6: En jämförelse mellan mer än 60 minuter och mindre än 30 minuter (n=73). 

 Pojkar Flickor Totalt 

Mer än 60 

minuter 

n=21 (77,8 %) n=24 (52,2 %) n=45 (61,6 %) 

Mindre än 30 

minuter 

n=6 (22,2 %) n=22 (47,8 %) n=28 (38,4 %) 

 

Resultatet visade att 87,8 procent av pojkarna rör sig regelbundet under en vanlig vecka 

(vilket innebär en eller fler gånger i veckan) och 87,2 procent av flickorna. Det var 12,2 

procent av pojkarna och 12,8 procent av flickorna som rör sig mer sällan eller aldrig (vilket 

innebär minst två timmar i veckan eller mindre) under en normal vecka (n=127). Resultatet 

visade ingen signifikant skillnad gällande hur mycket pojkar och flickor rör och anstränger 

sig kroppsligt på sin fritid under en normal vecka. 

I resultatet framkom det att 80,5 procent av pojkarna och 76,7 procent av flickorna tränar 

flera gånger i veckan (vilket innebär mellan 2–7 gånger i veckan) medan det var 19,5 procent 

av pojkarna och 23,3 procent av flickorna som tränar mer sällan eller aldrig (vilket innebär 

en gång i veckan eller mindre) (n=127). Chi2-testet visade på att det inte fanns någon 

 Pojkar Flickor Totalt 

Mer än 60 

minuter 

n=21 (58,3 %) n=24 (37,5 %) n=45 (45 %) 

Mellan 30–60 

minuter 

n=15 (41,7 %) n=40 (62,5 %) n=55 (55 %) 
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signifikant skillnad mellan könen beträffande hur ofta de brukar träna på sin fritid i mer än 

30 minuter. 

5.4 Åldersskillnader gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå 

Under punkt 5 framkommer åldersfördelningen i studien (figur 1). I figur 6 redovisas den 

deskriptiva analysen över hur fördelningen av den fysiska aktivitetsnivån fördelas mellan den 

”yngre” (16–17 år) och ”äldre” (18–19 år) åldersgruppen. Det framkom ingen signifikant 

skillnad mellan åldersgrupperna gällande hur mycket individerna rör och anstränger sig i 

snitt per dag. 

 

Figur 6: Hur mycket respondenterna rör sig i snitt per dag fördelat på åldersgrupperna yngre och 

äldre (n=128) 

I resultatet framkom det att majoriteten av de yngre (89,5 procent) rör och anstränger sig 

regelbundet på sin fritid under en normal vecka, medan det var 10,5 procent som rör och 

anstränger sig mer sällan/aldrig. Samma sak gäller för de äldre där majoriteten (84,3 

procent) är regelbundet aktiva jämfört med 15,7 procent som rör sig mer sällan/aldrig. Det 

framkom ingen signifikant skillnad mellan den yngre och äldre åldersgruppen beträffande 

hur mycket de rör och anstränger sig på fritiden under en normal vecka.  

Majoriteten i den yngre gruppen (78,9 procent) uppgav att de oftast tränar flera gånger i 

veckan. Resultatet visade att det var 21,1 procent som tränade mer sällan/aldrig. I den äldre 

gruppen var det 76,5 procent det vill säga majoriteten som tränar flera gånger i veckan 

jämfört med mer sällan eller aldrig (23,5 procent) (n=127). Även här framkom ingen 

signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna beträffande hur ofta de tränar på sin 

fritid i mer än 30 minuter.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

En kvantitativ undersökning genomfördes för att kunna besvara studiens syfte som handlade 

om i vilken utsträckning och av vilka anledningar ungdomar i åldern 16–19 år i Västerås är 

fysiskt aktiva samt om det finns eventuella ålders- och könsskillnader. Studiens syfte och 

frågeställningar har besvarats och presenteras i resultatet. En kvalitativ ansats hade kunnat 

användas till denna studie för att få en djupare förståelse över respondenternas upplevelser 

och tankar kring sin fysiska aktivitet och motiv till träning, men eftersom syftet med studien 

främst var att mäta förekomst och skillnader och få in en större mängd data för att kunna se 

variation ansågs en kvantitativ ansats mer lämpad (Bryman, 2011). 

6.1.1 Studiedesign 

Till denna studie användes en tvärsnittsdesign, en nackdel med denna design är att det inte 

går att påvisa kausala samband, det vill säga orsak och verkan (Bryman, 2011). En brist med 

denna studie är att det inte går att påvisa kausala samband då datainsamlingen skedde vid ett 

och samma tillfälle. Att använda en longitudinell studiedesign hade kunnat vara intressant 

till denna studie för att få en bättre överblick kring den fysiska aktiviteten, om det exempelvis 

skiljer sig i aktivitetsnivå hos ungdomarna mellan olika årstider. Men med tidsaspekten i 

beaktande kändes en tvärsnittsstudie som det mest lämpade valet till denna studie.  

6.1.2 Urval och bortfall 

Till denna studie användes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de individer som befann 

sig på plats vid undersökningstillfället var de som fick delta i studien. En styrka med ett 

bekvämlighetsurval är att det oftast blir en hög svarsfrekvens, eftersom den vanligaste 

metoden är att dela ut och samla in enkäterna vid samma tillfälle. En nackdel med ett 

bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera resultatet till en hel population, detta 

på grund av att det är svårt att veta för vilken population urvalet är representativt (Bryman, 

2011). Valet att dela ut enkäterna till samhälls- eller ekonomiprogrammet togs då 

förhoppningen var att det skulle vara stor könsspridning inom dessa program. 

Förhoppningen inför denna studie var även att försöka få en spridning på urvalet, det vill 

säga få respondenter från olika skolor. Då det enbart var respondenter från en skola med i 

studien kan det ha påverkat resultatet eftersom det inte går att säga att resultatet är 

representativt för alla gymnasieungdomar i Västerås, då resultatet möjligtvis är unikt just för 

de respondenterna, vilket anses vara en svaghet med studien. Ett representativt urval uppnås 

lättast genom ett sannolikhetsurval eftersom det via detta sätt är lättast att eliminera 

skevheter (Bryman, 2011), men på grund av tidsbristen så angås ett bekvämlighetsurval mest 

passande.  
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För att minska bortfallet i studien delade författaren ut ett missivbrev (bilaga A) där syftet 

med undersökningen framkom. Det fanns även tydliga instruktioner vid varje fråga i enkäten 

om hur respondenterna skulle ange sitt svar, detta för att undvika interna bortfall, samt 

försökte författaren göra enkäten lockande genom att hålla den kort, luftig och lätt att 

besvara (Bryman, 2011). En styrka med studien är att svarsfrekvensen till denna studie anses 

vara god då det inte förekom några externa bortfall när författaren delade ut enkäterna, en 

bidragande faktor till det höga deltagandet kan ha varit att respondenterna fick besvara 

enkäten under skoltid. En begränsning med studien var att författaren inte fick reda på om 

det förekom några externa bortfall när lärarna delade ut enkäterna då enkäterna var ihop 

buntade när författaren hämtade dem. Detta medförde att det inte med säkerhet går att säga 

hur bra svarsfrekvensen var under utdelning av lärarna. Det förekom interna bortfall där 

vissa respondenter antingen inte hade fyllt i en fråga eller så hade respondenterna kryssat för 

fler svarsalternativ än vad som efterfrågades. Trots att det uppstod ett internt bortfall på 

totalt 16 stycken (12,5 procent) ansågs bortfallet vara relativt litet och ansågs inte påverka 

resultatet i någon större utsträckning, vilket anses vara en styrka med studien.  

6.1.3 Datainsamling och genomförande 

Efter enkätundersökningen framkom det att vissa frågor i enkäten borde ställts eller 

formulerats på ett annat sätt. På fråga 7 i enkäten ”vad är den främsta anledningen till att 

du tränar?” uppstod det största interna bortfallet på totalt 12 stycken (9,4 procent), detta kan 

främst ha berott på att respondenterna blev begränsade då de antagligen har flera motiv till 

varför de tränar och inte kunde välja enbart ett svarsalternativ till motiv för träning utan 

kryssade för flera alternativ som de tyckte passade in. Denna fråga borde ha blivit utformad 

så att respondenterna kunde kryssa för flera svarsalternativ istället för bara ett eller så kunde 

det ha varit en öppen fråga där respondenterna själva fick fylla i det främsta motivet till att de 

tränar, vilket möjligtvis skulle ha lett till ett minskat internt bortfall.  

Vid analys av enkätundersökningen upplevdes det som att fråga 6 i enkäten ”hur ofta brukar 

du träna på din fritid i mer än 30 minuter (t.ex. fotboll, löpning eller hockey, så att du får 

en markant ökning av puls och andning?)” misstolkats av några respondenter. Utifrån en 

tolkning som gjorts utifrån de svar som framkommit upplevdes det som att vissa 

respondenter trott att ”hur ofta de tränar på sin fritid i mer än 30 minuter” enbart gäller om 

de håller på med någon sport, som exempelvis de sporter som står inom parentesen det vill 

säga fotboll eller hockey. För att förtydliga frågan borde frågan formulerats som följande: 

”hur ofta brukar du träna på din fritid i mer än 30 minuter (t.ex. så att du får en markant 

ökning av puls och andning?)”, detta så att respondenterna förstått att det gäller allmänt på 

sin fritid inte bara om de håller på med en sport. Fråga 3, 8 och 9 i enkäten exkluderades för 

vidare analys efter inmatning i SPSS, detta för att frågorna i efterhand inte ansågs bidra med 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Frågorna kunde ha formulerats annorlunda 

för att bättre kunna uppfylla och bidra till att besvara studiens syfte. Detta kunde ha uppfyllts 

genom att ställa följdfrågor. Som exempelvis på fråga 3 som handlar om hur ofta 

ungdomarna brukar cykla till skolan, kunde en kompletterande följdfråga ha ställts som 

handlar om hur lång tid det tar för respondenterna att cykla till skolan för att få reda på i 

vilken utsträckning de är fysisk aktiva. Efter enkätundersökningen framkom det att frågorna i 
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enkäten är likt utformade, trots det anses resultatet bidra med att besvara syfte och 

frågeställningar.  

6.1.4 Analys 

För att besvara studiens frågeställningar har olika analysmetoder använts. Deskriptiv analys 

användes till alla variabler för att få en beskrivande och detaljerad bild av det insamlade 

materialet. Att använda sig av en deskriptiv analys kan styrkas då det enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är vanligt att använda sig av vid en tvärsnittsdesign, eftersom det ger en 

beskrivning av en viss population vid ett visst givet tillfälle. Vidare analyser som har 

genomförts är chi2-test. 

Valet att använda ett chi2-test kan styrkas då det är relevant att använda när forskaren vill 

undersöka om det kan förekomma skillnader mellan vissa grupper. För att få använda ett 

chi2-test bör inte urvalet understiga 30 respondenter (Ejlertsson, 2003). Eftersom det var en 

god svarsfrekvens på 128 respondenter ansågs ett chi2-test som en lämplig analysmetod för 

att undersöka om det fanns några signifikanta köns-och åldersskillnader. Ett chi2-test kan 

användas då variablerna är kategoriska (Ejlertsson, 2003). Att använda ett chi2-test skulle 

kunna ifrågasättas då vissa av variablerna kan anses vara av kontinuerlig karaktär som 

exempelvis ålder. Men eftersom det var begränsat antal ålderskategorier (16–19 år) anses de 

vara kategoriska. 

För att anpassa vissa frågor som fanns med i enkäten till analysen dikotomiserades en del av 

frågorna. Anledningen till dikotomiseringen var för att det lättare skulle kunna gå att 

genomföra ett chi2-test men också för att få större grupper att jämföra med. Fråga 2 i 

enkäten ”hur gammal är du?” dikotomiserades trots att eventuella åldersskillnader skulle 

undersökas. Detta gjordes för att det fanns relativt många åldersgrupper (16–19 år) i 

förhållande till antalet respondenter. Konsekvensen av detta blir att vissa ålderskategorier 

innehåller få svarande, vilket gör att det kan bli svårt att se några skillnader mellan grupper 

med få antal respondenter eftersom att sannolikheten att den eventuella skillnaden beror på 

slumpen blir större ju färre respondenter som finns med i gruppen. Tidigare studier tyder på 

att den stillasittande fritiden ökar med stigande ålder (Statens folkhälsoinstitut, 2006), att 

det gjordes en dikotomisering på åldersgrupperna kan då ha påverkat resultatet. Det skulle 

kunna finnas en skillnad mellan 16-åringar och 19-åringar, men då det gjordes en jämförelse 

mellan alla 16- och 17-åringar med alla 18- och 19-åringar finns det en risk att den skillnaden 

försvinner.  

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Validitet, det vill säga hur bra studiens mätinstrument mäter det som är tanken att mäta är 

betydelsefullt för att studien ska hålla en god kvalitet (Bryman, 2011). De egenkonstruerade 

frågorna (fråga 3, 8 och 9) exkluderades för vidare analys då de inte bidrog till att besvara 

studiens syfte. Dessa frågor sänker validiteten med enkäten, men sänker inte validiteten i 

resultatet eftersom de inte är inkluderade. De inspirerade och lånade frågorna från Liv och 

hälsa ung 2014 (Landstinget Örebro, 2014) och Hälsa på lika villkor (Region Uppsala, 2012) 
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bör vara validerade men då det är okänt om så är fallet bidrar det till en begränsning med 

studiens validitet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan det finnas tendenser till att 

respondenter över- och underrapportera när de ska besvara vissa enkätfrågor vilket kan bidra 

till brister i validiteten, men hur och i vilken utsträckning bristen påverkar resultatet måste 

bedömas utifrån fall till fall. Enligt en tidigare studie gjord av Godino, Watkinson, Corder, 

Sutton, Griffin och Van Sluijs (2014) är det ett vanligt fenomen att individer missuppfattar 

och överskattar sin fysiska aktivitetsnivå. I deras studie framkom att av de inaktiva var det 

majoriteten av dem som uppfattade och överskattade att de nådde upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. En möjlig brist i validiteten i denna studie är att det 

kan ha skett en överrapportering av fysisk aktivitet, det vill säga att ungdomarna har svarat 

att de är aktiva i större utsträckning än vad som egentligen är fallet vilket påverkar resultatet. 

Detta eftersom det finns tidigare studier som visar på att dagens ungdomar är otillräckligt 

fysiskt aktiva (Andersson, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2006). 

Reliabiliteten brister i denna studie eftersom mätningarna som används endast har 

genomförts en gång, detta på grund av att det inte fanns tid att genomföra mätningen igen, 

vilket kan bidra till att det inte med säkerhet går att säga att resultatet skulle bli detsamma 

om studien skulle genomföras igen. För att stärka reliabiliteten hade det enligt Bryman 

(2011) behövts ett test-retest som innebär att måttet testas på en grupp vid ett tillfälle och 

sedan igen vid ett senare tillfälle, detta för att kunna bedöma stabiliteten och pålitligheten i 

måttet.  

 

En styrka med studien är att tillvägagångssättet med studien har beskrivits och redovisats så 

detaljerat som möjligt, vilket skapar förutsättningar för en god replikation. Bryman (2011) 

menar på att det är viktigt att tillvägagångssättet är noggrant beskrivet i detalj för att 

undersökningen ska kunna genomföras igen.  

En svaghet med denna studie är att resultatet inte går att generalisera till hela populationen 

det vill säga att gälla för alla gymnasieungdomar som är 16–19 år i Västerås. Detta för att 

urvalet bestod av respondenter från en skola i Västerås, vilket innebär att urvalet möjligtvis 

inte är representativt att gälla för hela populationen och för att det enligt Bryman (2011) blir 

begränsningar vid ett bekvämlighetsurval. Eftersom respondenterna är de individer som 

fanns tillgängliga för författaren vid genomförandet av studien kan det påverkat studiens 

kvalitét negativt då urvalsmetoden leder till begränsningar gällande generaliserbarhet. 

Urvalet bestod av respondenter från två olika program och det kan bidra till att det även blir 

svårt att generalisera resultatet till att gälla för hela skolan än för just de programmen som 

deltog, då det kan skilja sig mellan olika program. Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns 

det olika kriterier för att kunna generalisera resultatet, ett av dem är att variablerna håller en 

hög grad av validitet och reliabilitet. Validiteten och reliabiliteten anses vara en svaghet i 

denna studie vilket även försvårar att generalisera resultatet i någon större utsträckning än 

till att vara unikt för just de respondenter som har deltagit i studien. 
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6.1.6 Etik 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är etiska 

principer som bör tas hänsyn till för att säkerställa etiken med en studie (Bryman, 2011). 

Informationskravet anses uppfyllas då missivbrevet som gavs ut med enkäten anses hålla en 

god kvalitet då de etiska principerna som studien utgår ifrån förklaras utförligt, det vill säga 

att det är frivilligt att delta, att enkäten kommer vara anonym, att enkäterna kommer 

behandlas med försiktighet och genom att svara på enkäten godkänner de sin medverkan. En 

möjlig nackdel med att lärarna delade ut enkäterna till majoriteten av klasserna är att det 

finns en risk att respondenterna inte informerades om dessa principer. Även fast 

missivbrevet fanns med vid enkätutdelningen för respondenterna att kunna läsa själva kan 

det ha varit bra för respondenterna att även ha fått tagit del av informationen muntligt. En 

annan möjlig brist är att författaren inte fanns på plats vid eventuella frågor och funderingar 

kring missivbrevet. I missivbrevet framgår det att medverkandet i studien är frivilligt, trots 

det finns det en möjlighet att vissa respondenter känt sig tvingade att fylla i formuläret då 

lärarna kan ha haft en påverkande effekt. Miljön i klassrummet kan även haft en möjlig 

påverkan på respondenternas medverkan. Då respondenterna satt nära varandra under 

enkätundersökningen kan underliggande grupptryck resulterat i att vissa respondenter 

deltagit trots att de hellre avstått, vilket påverkar samtyckeskravet.  

Att enkätutdelningen skedde under skoltid och att utdelningen till största del skedde via 

lärarna kan bidra till minskad konfidentialitet genom att lärarna då kan ha sett vad 

respondenterna svarat. Enkäterna låg även i skolans förvar innan författaren kunde hämta de 

ifyllda enkäterna vilket kan ha bidragit till att konfidentialitetskravet möjligtvis inte uppfylls 

då det är okänt vilka som haft tillgång till enkäterna innan författaren kunde hämta dem. 

Dock anses konfidentialitetskravet uppfyllas när enkäterna var i författarens ägo då 

enkäterna behandlades med försiktighet då inga obehöriga haft tillgång till dem (Bryman, 

2011). Eftersom allt insamlat material kommer förstöras efter att studien är klar anses 

nyttjandekravet uppfyllas, då det insamlade materialet inte går att återanvända eller kan 

användas till andra studier. World Medical Association (2013) menar på att det är av stor vikt 

att beakta etiska principer för att skydda respondenternas hälsa och rättigheter. Under hela 

undersökningsprocessen har författaren eftersträvat ett etiskt förhållningsätt och anses i den 

mån det är möjligt tagit hänsyn till de etiska principerna, vilket stärker kvaliteten med 

studien.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras nedan i liknande ordningsföljd som resultatet presenteras 

under punkt 5. 

6.2.1 Fysisk aktivitetsnivå bland ungdomar 

Studiens resultat visar på att majoriteten av de 128 ungdomar som deltog ägnar sig åt 

regelbunden motion och träning, vilket innebär att de är fysiskt aktiva i minst 30 minuter vid 
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i genomsnitt minst tre tillfällen per vecka. Studiens resultat tyder även på att både de flesta 

flickor och pojkar når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket enligt WHO 

(2017) innebär att de är fysiskt aktiva minst 21 minuter om dagen. En tidigare studie utförd 

på ungdomar i 15-årsåldern visar på liknande resultat där två tredjedelar av 11 222 ungdomar 

som deltog nådde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet (Winkvist et al., 2016). 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) är de flesta av dagens ungdomar otillräckligt fysiskt 

aktiva vilket är något som inte överensstämmer med det framkomna resultatet i 

undersökningen då det är ett få antal som är otillräckligt fysiskt aktiva. Det framkommer i 

resultatet att det även är ett få antal som har en stillasittande fritid, detta resultat är också 

något som inte stämmer överens med det Statens folkhälsoinstitut (2006) tar upp om att den 

stillasittande fritiden ökar bland barn och unga. En möjlig förklaring till att resultatet skiljer 

sig från tidigare forskning skulle kunna bero på att det skett en överrapportering från de 

medverkande. Detta bidrar då med ett snedvridet resultat som visar på att respondenterna är 

mer aktiva än vad de möjligtvis egentligen är. En annan möjlig förklaring är att urvalet inte är 

representativt vilket skulle kunna innebära att de medverkande respondenterna är väldigt 

aktiva till skillnad från exempelvis andra ungdomar i samma ålder.  

Eftersom övervikt och fetma är ett växande problem är det av stor vikt att barn och unga är 

fysiskt aktiva (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Tidigare forskning visar på att fysisk aktivitet 

kan vara en bidragande faktor till positiva effekter, som exempelvis främjande och stärkande 

av hälsan och kan ha en motverkande effekt mot psykisk ohälsa i form av depression eller 

ångest (Statens folkhälsoinstitut, 2006; Hassmén et al., 2000). I och med att majoriteten av 

respondenterna har en hög aktivitetsnivå kan det tänkas bidra med positiva effekter för deras 

hälsa och minska risken för övervikt och fetma. 

6.2.2 Ungdomars motiv till fysisk aktivitet 

I resultatet framkommer att det främsta motivet till att respondenterna tränar är för att 

förbättra sin fysik, detta genom exempelvis bygga muskler, förbättra kondition eller för att 

hålla sig i form. Ett annat vanligt förekommande motiv var att träna för att 

bibehålla/förbättra en god hälsa. En tidigare studie utförd på 10–15-åringar tyder på 

överensstämmande resultat då några av de vanligaste motiven till träning var 

utseenderelaterade motiv, som exempelvis handlar om att bygga muskler, förbättra/bibehålla 

kroppsformen eller för att må bra. Något annat som framkom i den studien var att 

gemenskap var ett vanligt motiv till träning (Centrum för idrottsforskning, 2011). Detta är 

intressant då det inte var en viktig faktor i det framkomna resultatet för den här studien. En 

möjlig förklaring till det är att deltagarna i den tidigare studien var yngre än respondenterna i 

denna studie. Detta skulle kunna innebära att motivet gemenskap är viktigare för yngre 

personer och kan tänkas ersättas av andra motiv med ökad ålder.  

Motivet till att träna skiljer sig något mellan flickor och pojkar. Resultatet i denna studie visar 

på att pojkar främst tränar för att förbättra fysiken, vilket innebär att bygga muskler och 

förbättra konditionen. Flickor däremot tränar främst för att bibehålla/förbättra en god hälsa, 

vilket innebär må bra fysiskt och psykiskt. Det framkomna resultatet överensstämmer med 

Kilpatrick et al. (2005) studie där de belyser att kvinnor och män har olika motiv till träning. 
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Det framkom att mäns främsta motiv till att träna var för styrka och uthållighet och kvinnors 

främsta motiv var att uppnå positiva hälsofördelar och viktminskning (Kilpatrick et al., 

2005).  

Social kognitiva teorin kan kopplas till resultatet då det i resultatet framkommer att 

majoriteten av respondenterna tränar och motionerar flera gånger i veckan av olika 

anledningar. Det skulle kunna bero på att respondenterna har hög self-efficacy. Att ha hög 

self-efficacy skulle kunna vara en bidragande faktor till att respondenterna fortsätter vara 

fysiskt aktiva, eftersom enligt Kostenius och Lindqvist (2006) kan en god tilltro till den egna 

förmågan underlätta att vidmakthålla ett beteende.  

Alla individer har olika förväntningar och värderingar av konsekvenserna från ett beteende 

(Holt et al., 2015). Att respondenterna i denna studie fortsätter vara fysiskt aktiva och tränar 

flera gånger i veckan kan bero på att de förväntar sig att deras beteende ska leda till något 

som de värderar högt, som exempelvis ett högt välbefinnande eller en förbättrad fysik. Att 

vissa individer har en stillasittande fritid och låg fysisk aktivitet skulle kunna bero på tidigare 

erfarenheter, i form av misslyckanden eller låg tilltro till den egna förmågan att kunna 

genomföra en beteendeförändring och detta kan vara anledningar till att alla inte värderar 

resultatet av ett beteende likadant och att de möjligtvis inte uppfattar positiv förstärkning av 

fysisk aktivitet. Karlsson (2007) menar på att många beteenden lärs in via de konsekvenser 

som sker i form av förstärkning eller bestraffning. Som Marcus et al. (1996) belyser kan de 

direkta följderna av träning känns bestraffande (trött och svettig), vilket kan påverka 

individens beteende och belöningarna av träning kan vara fördröjda då resultat inte visar sig 

direkt, vilket kan vara en möjlig anledning till varför vissa individer är fysiskt inaktiva. 

Som nämnts innan tyder resultatet på att flickor tränar för att öka deras välbefinnande och 

för att hålla figuren, vilket kan innebära att de tränar för att de har en god tilltro till att 

beteendet ska leda till ett visst resultat, detta kan vara en bidragande faktor till att de 

fortsätter motionera och träna för att deras handling förväntas leda till något positivt. Samma 

sak gäller för pojkarna, att de tränar flera gånger i veckan kan förklaras av att de möjligen 

anser att deras beteende ska leda till utseende och prestationshöjande resultat, vilket är 

något de värderar. 

Att respondenterna har olika anledningar till att vara fysiskt aktiva skulle möjligen kunna 

förklaras av det observerande lärandet, i form av påverkan genom exempelvis sociala medier, 

kompisar eller förebilder. Som Nutbeam och Harris (2004) belyser påverkas en individs 

beteende inte enbart av egna erfarenheter utan även genom att observera andra. Genom att 

se hur andra agerar och vilket utfall deras beteende leder till kan det påverka 

respondenternas motiv till fysisk aktivitet. Om det observerade beteendet leder till något 

positivt är det större sannolikhet att respondenterna själva utför beteendet som exempelvis 

att förbättra/bibehålla en god hälsa. Att flickor och pojkar har olika anledningar till träning 

kan bero på olika förväntade utfall men även genom olika observerat lärande. 
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6.2.3 Köns- och åldersskillnader gällande fysisk aktivitetsnivå bland ungdomar 

Resultatet visade att det finns signifikanta könsskillnader gällande hur aktiva respondenterna 

är i snitt per dag. Pojkar rör och anstränger sig i genomsnitt mer än 60 minuter per dag i 

större utsträckning än flickor. En möjlig förklaring till vad det beror på kan vara att pojkar 

ägnar sig åt fler aktiviteter om dagarna, att de helt enkelt utövar sin träning under längre 

perioder än flickor, eller att de utövar sport i större utsträckning än flickor. Något som 

diskuterades i Telford et al. (2016) studie var att flickor är fysiskt aktiva i mindre 

utsträckning än pojkar och de kom fram till att det kunde bero på att föräldrastödet var högre 

hos pojkar. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till resultatet i denna studie, att 

pojkar är aktivare längre om dagarna än flickor. Andra förklaringar skulle kunna vara att 

pojkar tycker att fysisk aktivitet är roligare och mer intressant än flickor. Det var 86 flickor 

och 42 pojkar som deltog i studien, att det var dubbelt så många flickor som deltog kan ha 

påverkat resultatet. Om det hade varit fler pojkar som medverkat i studien hade det kunnat 

bidra till att fler skillnader kunnat urskiljas mellan könen.  

Resultatet visar på att det inte framkom några signifikanta könsskillnader på enkätfråga 5 

och 6, vilket tyder på att flickor och pojkar är fysiskt aktiva i ungefär samma utsträckning. 

Detta resultat är något som motsäger tidigare studier då tidigare forskning visar på att flickor 

är fysiskt aktiva i mindre utsträckning än pojkar (Telford et al, 2016; Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). 

Resultatet visar även på att respondenterna oavsett ålder är fysiskt aktiva i ungefär samma 

utsträckning. Enligt en tidigare studie ökar en stillasittande fritid med ålder (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006), vilket inte överensstämmer med det framkomna resultatet i studien. 

Hade fler respondenter legat till grund för denna studie kunde det möjligtvis gått att utläsa 

skillnader i ålder, men med tanke på att undersökningen endast sker på en skola med ett 

relativt litet urval kan det ha påverkat att det inte framkommer några signifikanta skillnader 

samt kan det påverkats av att ålderskategorierna dikotomiserades.  

6.2.4 Praktisk tillämpning och förslag på framtida studier 

Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra till vidare studier inom det undersökta 

området. Enligt Kohl et al. (2012) finns det evidens för att fysisk aktivitet har en skyddande 

effekt mot exempelvis olika sjukdomar och kan förebygga ohälsa. Resultatet i studien går 

emot trenden att fysisk inaktivitet ökar och att det är vanligt med en stillasittande fritid, 

vilket skulle kunna vara ett användbart resultat för folkhälsopraktiker. För att initiera 

insatser för att motverka fysisk inaktivitet behövs vidare studier för att få reda på vad det är 

som gör att respondenterna just på den medverkande skolan har en hög aktivitetsnivå. Detta 

för att få reda på vad som bidrar till hög aktivitetsnivå så att det skulle kunna gå att överföra 

till andra skolor och andra respondenter.   

Förslag på ytterligare forskning som skulle vara av intresse är att följa till exempel ett par 

årskurs 1 klasser under deras gymnasietid för att undersöka mönster i den fysiska aktiviteten. 

En liknande studie skulle kunna genomföras men med en kvalitativ ansats för att få en 

djupare kunskap och förståelse kring respondenternas fysiska aktivitet. Det skulle även vara 
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intresseväckande att göra vidare studier kring bakomliggande faktorer till fysisk aktivitet. Att 

undersöka bostadsområdets påverkan på den fysiska aktivitetsnivån skulle också vara ett 

möjligt område att göra vidare studier kring. Det skulle behövas fler studier och insatser för 

att förstå och öka aktivitetsnivån hos flickor, det skulle kunna göras genom en kvalitativ 

undersökning, detta för att kunna undersöka vad som bidrar till att de är aktiva eller varför 

de inte är det. 

7 SLUTSATS 

 I denna studie har majoriteten av ungdomarna en hög aktivitetsnivå, vilket tyder på 

att respondenterna går emot generella mönster för samhället då en stillasittande fritid 

och en låg fysisk aktivitet ökar. 
 

 Det framkom att respondenterna tränar av olika anledningar och de tre främsta 

anledningarna var att förbättra fysisk (44,8 procent), förbättra/bibehålla en god hälsa 

(29,3 procent) och för att de tycker det är roligt (21,6 procent).  

 

 I denna studie framkom en signifikant könsskillnad gällande hur aktiva ungdomarna 

är i snitt per dag, då pojkar är aktiva i 60 minuter per dag i större utsträckning än 

flickor.  

 

 Det framkom inga signifikanta åldersskillnader i studien gällande i vilken 

utsträckning ungdomar är fysiskt aktiva. 
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BILAGA A MISSIVBREV 

  

  

  

Missivbrev  

  

 

 

Hej! 

Jag heter Marie Svensson och läser folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola. Jag 

går min sista termin och håller nu på och skriver mitt examensarbete i 

folkhälsovetenskap.  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning ungdomar i Västerås i åldern 

15–19 år är fysiskt aktiva samt undersöka om det finns köns- och åldersskillnader. 

Undersökningen bygger på en kvantitativ metod där enkäter ligger till grund för 

resultatet.  

Deltagandet är frivilligt, men för ett trovärdigt resultat är din medverkan av stor vikt. 

Enkäten kommer vara anonym och dina svar kommer behandlas med försiktighet och 

kommer endast användas till undersökningens syfte. Efter avslutat examensarbete 

kommer enkäterna att förstöras. Enkäterna kommer samlas in vid samma tillfälle som 

de delas ut. Genom att besvara enkäten godkänner du din medverkan i undersökningen.   

Jag tackar i förhand för din medverkan!  

  

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.  

 

Med vänliga hälsningar, Marie Svensson  

 

Tel: -------------- 

Mail: --------------  

 

  

 

 



 

 

BILAGA B ENKÄTFORMULÄR 

Enkätundersökning om i vilken utsträckning och av vilka anledningar ungdomar i 

Västerås är fysiskt aktiva samt undersöka eventuella köns- och åldersskillnader. 

1. Jag är: 

 

󠄀 Pojke   󠄀󠄀 Flicka 󠄀 Annat 

 

2. Hur gammal är du? 
(Kryssa för ett alternativ) 
 

󠄀 15 år  

󠄀 16 år  

󠄀 17 år  

󠄀 18 år  

󠄀 19 år  

󠄀 Annat 

 

Frågor kring din fysiska aktivitet 

 

3. Hur ofta brukar Du cykla eller gå till skolan?  
(Kryssa för ett alternativ) 
 

󠄀 5 gånger per vecka  

󠄀 3-4 gånger per vecka 

󠄀 1-2 gånger per vecka 

󠄀 Mer sällan/aldrig  

 

4. Hur mycket rör Du dig i snitt per dag (t.ex. går eller cyklar så att du 
får något förhöjd puls och andning)? (Kryssa för ett alternativ) 

 

󠄀 Mer än 60 minuter per dag 

󠄀 30-60 minuter per dag 

󠄀 Mindre än 30 minuter per dag 

 
 
 
 



 

 

5. Hur mycket rör och anstränger DU dig kroppsligt på fritiden under 
en normal vecka? (Kryssa för ett alternativ) 

 

󠄀 Stillasittande fritid 

Du ägnar dig mest åt läsning, TV eller annan stillasittande 
sysselsättning på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat 
sätt mindre än 2 timmar i veckan.  

󠄀 Måttlig motion 

Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 
timmar i veckan oftast utan att svettas.  

󠄀 Regelbunden motion 

Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter - 
per gång med löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet 
som gör att du svettas. 

󠄀 Regelbunden motion och träning  

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, 
motionsgymnastik eller liknande som gör att du svettas vid i 
genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfället varar minst 30 
minuter per gång. 
 

6. Hur ofta brukar Du träna på din fritid i mer än 30 minuter (t.ex. 
fotboll, löpning eller hockey, så att du får en markant ökning av 
puls och andning?) (Kryssa för ett alternativ) 
 

󠄀 Varje dag 

󠄀 4-6 gånger i veckan 

󠄀 2-3 gånger i veckan 

󠄀 En gång i veckan 

󠄀 1-3 gånger i månaden 

󠄀 Mer sällan/aldrig 

 
7. Vad är den främsta anledningen till att Du tränar? 

(Kryssa för ett alternativ) 
 

󠄀 Förbättra fysik (bygga muskler, förbättra kondition, hålla sig i form, 

prestationshöjande) 

󠄀 För att bibehålla/förbättra en god hälsa (viktminskning, må bra 

psykiskt/fysiskt) 

󠄀 För jag tycker det är roligt 

󠄀 Gemenskap  
󠄀 Annan anledning 

󠄀 Jag tränar inte 

 
 



 

 

 
 

8. Har Du skolidrott? 

 

󠄀 Ja 󠄀 Nej 

 

 

9. Om Du svarade JA på ovanstående fråga, brukar Du delta på 

skolidrotten? 

 

󠄀 Alltid  

󠄀 Ibland 

󠄀 Aldrig 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


