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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I dagens samhälle blir ungdomar allt mer fysiskt inaktiva, samtidigt som 

hälsoklyftorna bland befolkningen fortsätter att öka. Den socioekonomiska statusen är en 

bidragande faktor till den ojämlikhet som finns idag och det är en av de faktorer som har 

störst påverkar för individers förutsättningar och möjligheter att uppnå en god och jämlik 

hälsa. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida ungdomars fysiska aktivitetsnivå skiljer 

sig åt beroende på kön och socioekonomisk status. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte tillämpades en kvantitativ metod med en 

tvärsnittsdesign. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning där 

urvalet bestod av 97 gymnasieungdomar på en skola i Eskilstuna. Data analyserades i SPSS 

genom frekvenstabeller och chi2-test. 

 

Resultat: Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna inte uppnår den dagliga 

rekommendationen om fysisk aktivitet på minst 60 minuter om dagen men att män har en 

högre fysisk aktivitetsnivå än kvinnor. Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad gällande 

ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån deras socioekonomiska status.  

 

Slutsats: Slutsatserna är att det finns en skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå 

beroende på kön men att det inte finns någon skillnad utifrån deras socioekonomiska status.   

 

Nyckelord: Folkhälsovetenskap, fysisk aktivitet, socioekonomisk status, ungdomar 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: In today’s society, adolescents are becoming increasingly physically inactive, 

while health disparities continue to increase among the population. Socioeconomic status is a 

contributing factor to the inequality that exists today and it’s one of the factors that have the 

most impact on individuals' conditions and opportunities to achieve a good and equal health. 

 

Aim: The aim of the study is to investigate whether adolescents physical activity levels differ 

depending on gender and socioeconomic status. 

 

Method: To answer the study’s aim, a quantitative method was applied with a cross-

sectional design. The data were collected through a survey and the sample consisted of 97 

high school students at a school in Eskilstuna. Data were analyzed in SPSS through frequency 

tables and chi-square tests. 

 

Results: The results show that the majority of adolescents don’t reach the daily 

recommendation of physical activity for at least 60 minutes a day, but men have a higher 

level of physical activity in comparison with women. The results showed no significant 

difference regarding the level of physical activity among adolescents based on their 

socioeconomic status.  

 

Conclusion: The conclusions are that there’s a difference in adolescents’ level of physical 

activity depending on gender, but there’s no difference based on their socioeconomic status. 

 

Keywords: Adolescents, physical activity, public health, socioeconomic status 
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1 INTRODUKTION  

I dagens samhälle eftersträvas ett skapande av goda förutsättningar och möjligheter för att 

befolkningen ska kunna uppnå en god och jämlik hälsa. Ett ökat fokus ligger därav på att 

identifiera de faktorer som påverkar ojämlikhet i hälsa. Socioekonomisk status är en av de 

faktorer som har störst påverkan på den ojämlikhet som finns bland befolkningen idag. 

Tidigare forskning tyder på att familjens socioekonomiska status har en betydande roll för 

barn och ungdomars mående, hälsa och förutsättningar gällande livsstil och levnadsvanor. 

Fysisk aktivitet är en av de levnadsvanor som påverkar individers hälsa mest, både gällande 

det fysiska och psykiska måendet. Trots vetskapen om detta blir befolkningen allt mer fysiskt 

inaktiv, även ungdomar. En fysiskt inaktiv livsstil påverkar ungdomars hälsa och mående i 

nuet men även deras framtida hälsa.  

 

Intresset för problemområdet väcktes under en praktikperiod där skillnader gällande 

ungdomars möjligheter för att vara fysiskt aktiva uppmärksammades. Beroende på 

ungdomars kön och bostadsområde finns tydliga skillnader gällande möjligheterna att leva 

ett fysiskt aktivt liv. De ungdomar som bor i ett socioekonomiskt utsatt område saknar i 

större utsträckning möjlighet att vara fysiskt aktiva då det inte finns möjlighet att utöva 

spontanidrott i närområdet och att det inte heller finns möjlighet att delta i idrottsföreningar. 

Ungdomarna begränsas därmed från att utöva fysisk aktivitet på grund av deras ekonomiska 

förutsättningar, ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det därmed av intresse att 

undersöka huruvida ungdomars fysiska aktivitetsnivå skiljer sig beroende på kön och 

socioekonomisk status. 
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2 BAKGRUND 

Hälsa kan definieras på ett flertal olika sätt men World Health Organization (WHO) 

beskriver hälsa som att det inte enbart handlar om frånvaro av sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar utan att det är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt samt 

socialt välbefinnande (WHO, 1998).  

 

Folkhälsa beskrivs som det allmänna hälsotillståndet i ett land (Pellmer Wramner, Wramner 

& Wramner, 2017). Vidare innefattar begreppet folkhälsa flertal aspekter där vetenskapen om 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är i huvudfokus. Aktörer i samhället 

arbetar med insatser för att förbättra hälsan och livskvaliteten hos befolkningen (WHO, 

1998). Folkhälsan i ett land beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet men även hur individer 

påverkas av olika levnadsvanor, hälsorisker samt skyddsfaktorer (Pellmer Wramner et al., 

2017). Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som studerar olika sociala, 

ekonomiska och fysiska faktorer som påverkar individers hälsa, detta för att det praktiska 

folkhälsoarbetet med dess insatser ska vara kunskapsbaserade (Andersson, 2016). 

Epidemiologi är en del av folkhälsoarbetet som undersöker förekomst av sjukdomar och 

andra hälsorelaterade händelser för att kunna identifiera risk- och friskfaktorer för 

människors hälsa (Merrill, 2013). 

2.1 Sveriges folkhälsoarbete 

I Sveriges sker folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer där olika aktörer arbetar med 

förebyggande och hälsofrämjande insatser för att uppnå Sveriges folkhälsopolitiska mål ”att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 

de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (Prop. 2017/18:249, s.30). 

Folkhälsomyndigheten (2019a) förklarar att det finns systematiska skillnader i hälsa mellan 

olika samhällsgrupper med varierande social position i Sverige. Dessa systematiska 

skillnader är en ojämlikhet i hälsa mellan de grupper som har olika levnadsvanor och 

livsvillkor (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Vidare beskrivs levnadsvanor som exempelvis 

fysisk aktivitet, alkohol, tobak och kost ha en betydande påverkan för individers hälsa 

(Pellmer Wramner et al., 2017). Utöver de olika levnadsvanorna har även faktorer som 

uppväxt, skola och boende en påverkan gällande en individs förutsättningar för ett hälsosamt 

liv (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Det är därmed betydelsefullt för barn och ungdomar att 

ha goda uppväxtvillkor då familjens socioekonomiska status påverkar förutsättningarna för 

att kunna uppnå en god och jämlik hälsa (Prop. 2017/18:249). Under uppväxtåren finns ett 

flertal olika faktorer som påverkar barns utveckling och framtida hälsa där barns relation till 

föräldrarna beskrivs ha en betydande roll för barnets utveckling. Det är under de första 

levnadsåren som en grund för barnets fysiska, sociala, psykiska och kognitiva utveckling 

grundas och det är således viktigt att de biologiska, psykologiska och sociala faktorerna 

samspelar på ett bra sätt för barnets långsiktiga hälsa (Prop. 2017/18:249). 
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2.2 Fysisk aktivitet 

Faskunger (2013) förklarar att människan behöver vara fysiskt aktiv i en viss utsträckning för 

att bibehålla en god hälsa. Samhällsutvecklingen leder dock till att människan blir allt mindre 

fysiskt aktiv i sin vardag då arbeten som tidigare var fysiskt krävande ersätts av stillasittande 

arbetsuppgifter då tekniken ersätter människans arbetskraft. Ytterligare faktorer i 

samhällsutvecklingen som påverkar individers fysiska aktivitetsnivå är bland annat 

transportmedel samt den teknik som underlättar vardagssysslor i hemmet (Faskunger, 2013). 

Den minskande fysiska aktivitetsnivån i människans vardag ställer högre krav på individen 

att utföra planerad motion eller träning för sitt eget välmående.  

 

Fysisk aktivitet beskrivs som ett brett begrepp vilket inkluderar all kroppsrörelse som leder 

till en ökad energiförbrukning medan motion eller träning beskrivs som ett planerat 

utförande av en idrott eller en fysisk ansträngning (Faskunger & Sjöblom, 2017). Fysisk 

aktivitet är en av de levnadsvanor som har störst påverkan på hälsan och samtliga individer 

kan erhålla hälsovinster genom att vara fysiskt aktiva (Faskunger & Hemingsson, 2005). 

Folkhälsomyndigheten (2019a) beskriver det som att all fysisk aktivitet har ett flertal olika 

positiva hälsoeffekter för individen, både vad gäller fysiska och psykiska faktorer. Vidare 

förklarar Faskunger (2013) att fysisk aktivitet kan vara både en skydds- och friskfaktor för 

individers hälsa. Fysisk aktivitet kan verka som en skyddsfaktor genom att minska risken för 

individen att drabbas av övervikt eller fetma och olika sjukdomar så som hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet. Genom att erhålla en fysiskt aktiv livsstil kan det 

resultera i ett ökat välbefinnande för individen, dels genom en förbättrad kondition och 

muskelstyrka men även för det mentala måendet (Faskunger, 2013). Fysisk aktivitet kan 

förbättra den mentala hälsan genom att förebygga depression, stärka självkänslan samt 

hjälpa individen att kunna hantera stress (Faskunger & Hemingsson, 2005). En fysiskt 

inaktiv livsstil kan däremot vara en riskfaktor för individers hälsotillstånd då det ökar risken 

för ohälsa, kroniska sjukdomar samt förtida död (Faskunger, 2013). WHO (2010) skriver att 

fysisk inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn för dödlighet i världen.  

2.2.1 Ungdomars fysiska aktivitet 

Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag i den grad att 

intensiteten är måttlig till hög vilket innebär att individen ska ha en ökad puls eller andning 

för att ansträngningen ska klassas som en fysisk ansträngning inom den eftersträvande 

intensiteten (WHO, 2010; Dohrn, Börjesson & Emtner, 2018). Barn och ungdomar i åldrarna 

6–17 år rekommenderas att utöva tre konditions- och tre styrketräningspass i veckan. Vidare 

beskrivs ytterligare ansträngning resultera i alltmer hälsofördelar för individen (Dohrn et al., 

2018). Dock kan en överdriven fysisk aktivitetsnivå hos barn och unga ha en skadlig effekt för 

deras kroppar då de fortfarande är i en växande fas och deras kroppar därmed inte är 

färdigutvecklade (Hallal, Victora, Azevedo & Wells, 2006). Gränsen för när den fysiska 

aktiviteten riskerar att få negativa effekter tycks bero på individuella faktorer men det är 

viktigt att kroppen får återhämta sig genom att ha vilodagar, tillräckligt med sömn samt ett 

tillräckligt energi- och näringsintag (Dohrn et al., 2018).   
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Det är av betydande roll för barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva för deras välmående i 

nuet men även för deras framtida hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019a; Dohrn et al., 2018). 

Vidare beskriver Dohrn et al. (2018) att fysisk aktivitet under barndomen kan verka som en 

skyddsfaktor gentemot ett flertal hälsorisker även längre fram i livet. I en tidigare granskning 

av ett flertal studier som undersökte hälsoeffekterna av fysisk aktivitet bland barn och 

ungdomar i olika länder påvisade resultatet att en högre fysisk aktivitetsnivå resulterade i en 

förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. En stillasittande livsstil visade däremot på en lägre 

hälsosam livskvalitet, vilket gäller generellt för alla barn och ungdomar (Wu Yun, Han Hui, 

Zhang Hua, Lou, Hu Wei, & Sun, 2017). 

 

Olika former av fysisk aktivitet för barn och ungdomar kan exempelvis vara att promenera, 

leka, cykla eller utföra en idrottsaktivitet i någon form (Dohrn et al., 2018). Det är enbart en 

liten andel barn och unga som dagligen uppnår den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån 

och den fysiska aktiviteten minskar i stigande ålder där kvinnor i större utsträckning är 

fysiskt inaktiva än män (Folkhälsomyndigheten, 2018). Bucksch et al. (2015) förklarar att 

barn och ungdomar i dagens samhälle tillbringar allt mer tid framför skärmar, så som 

mobiltelefoner, datorer, tv och surfplattor. Den ökande skärmtiden bland barn och 

ungdomar resulterar i att de blir stillasittande under längre perioder och ungdomar 

tillbringar ett flertal timmar per dag framför olika typer av skärmar (Bucksch et al., 2015). I 

en undersökning av Generation Pep (2020) var det närmare en fjärdedel av tonåringarna 

som har en skärmtid på fem timmar eller mer per dag utanför lektionstid. Tidigare mätningar 

av ungdomars rörelsemönster visar även på att ungdomar är mer stillasittande på helger än 

på skoldagar (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Det beskrivs av Bucksch et al. (2015) kunna 

bero på att ungdomars datatid främst ökar under helgerna. Vidare förklarar Generation Pep 

(2020) att de barn och ungdomar som spederar fler timmar framför skärmen även rör på sig 

mindre. I den senaste undersökningen av Liv och Hälsa ung Sörmland 2017 visar resultatet 

att 54 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet är stillasittande mer än fyra timmar efter 

en skoldag. Andelen elever i samma årskurs som tränar minst tre gånger per vecka varav 

minst 30 minuter per tillfälle är 49 procent (Landstinget Sörmland, 2018).  

2.3 Socioekonomisk status och hälsa 

Socioekonomisk status är en faktor som påverkar förutsättningarna för hälsa. Kjellson (2014) 

beskriver socioekonomiska resurser som de ekonomiska och sociala resurser som ger 

individer möjligheter att påverka sina livsvillkor. Olika grupper i samhället har varierade 

förutsättningar att uppnå en god hälsa där de socioekonomiska resurserna har en betydande 

roll. Vidare beskrivs socioekonomiska förhållanden ha en stor påverkan för den ojämlikhet i 

hälsa som finns bland befolkningen (Prop. 2017/18:249). Den sociala gradienten i hälsa 

beskriver att individer med en lägre social status tenderar att ha en sämre hälsa med en högre 

risk för sjuklighet och dödlighet medan de som befinner sig i en högre position med en högre 

social status generellt har en bättre hälsa (Rostila & Toivanen, 2018).  

 

De mått som är vanligast att använda vid mätningar av socioekonomisk status är inkomst, 

utbildningsnivå samt yrke (Adler et al., 1994). Folkhälsomyndigheten (2019a) beskriver 
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utbildningsnivå som ett användbart mått vid mätningar av socioekonomisk status eftersom 

den kvarstår efter avslutad utbildning medan inkomsten är föränderlig då den kan påverkas 

av sjukdom eller arbetslöshet. Individer med en högre utbildning har generellt en bättre 

hälsa än de som är lågutbildade. Detta eftersom individer med en högre utbildning generellt 

tenderar att ta mer hälsosamma val gällande livsstil och levnadsvanor 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Dessa levnadsvanor och livsstilar påverkar medellivslängden 

hos individer beroende på deras utbildningsnivå, om en individ har en förgymnasial eller 

eftergymnasial utbildning skiljer det 6,2 år i medellivslängd bland de olika grupperna i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Rostila och Toivanen (2018) menar även att 

individer med en högre utbildning förmodligen har ett yrke med en hög status och därmed 

får en god inkomst och att de olika socioekonomiska resurserna därmed påverkar varandra 

och tillsammans utgör individens socioekonomiska status. Vidare förklarar 

Folkhälsomyndigheten (2015) att föräldrars kunskapsnivå för att kunna främja barnens hälsa 

baseras på deras utbildningsnivå. 

2.3.1 Ungdomars socioekonomiska status 

Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver ungdomsåren som en utvecklingsperiod där 

individen ska övergå från barndom till vuxenliv. Det sker ett flertal olika förändringar i både 

kropp och psyke men även inom det sociala. Vidare beskrivs familjens ekonomiska resurser 

påverka olika faktorer för barns och ungdomars uppväxtvillkor (Folkhälsomyndigheten, 

2015). Då socioekonomisk status ofta mäts genom inkomst, utbildningsnivå och yrke kan det 

finnas svårigheter gällande att använda ungdomars olika ekonomiska och sociala resurser. 

Mätningar av ungdomars socioekonomiska status kan istället mätas genom att studera 

föräldrarnas sociala position då ungdomarna inte har avslutat sina studier, de har 

förmodligen inget arbete och därmed inte heller någon inkomst (Hallberg, Ahrén & Lager, 

2018). Reiss (2013) menar att barns och ungdomars hälsa blir lidande om familjens 

socioekonomiska status är låg och att socioekonomiska ojämlikheter är förknippade med 

psykisk ohälsa. Studien visar även att den socioekonomiska statusen har en tydlig påverkan 

för den mentala hälsan då barn och ungdomar från familjer med lägre socioekonomisk status 

löper större risk för att drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Familjens ekonomiska förutsättningar beskrivs vara av en betydande roll för ungdomarnas 

fysiska välmående i och med att det påverkar relationen till föräldrarna samt 

förutsättningarna för att kunna köpa materiella saker (von Rueden et al., 2006). Vidare 

beskrivs barn i familjer med en högre socioekonomisk status i större utsträckning delta i 

organiserade träningsformer på fritiden (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
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2.4 Teoretisk anknytning 

Det teoretiska perspektivet för studien utgår från en teori om social klass som grundades av 

sociologen Bourdieu (1984) för att kunna förstå sambandet mellan människors sociala 

position och livsstil. Begreppet social klass inkluderar både ekonomiska faktorer och 

individers sociala bakgrund. Teorin är utformad utifrån ett flertal komplexa begrepp där de 

tre centrala begreppen är habitus, det symboliska kapitalet samt fält.   

 

Med begreppet habitus menar Bourdieu (1984) att individer har en livshistoria och egna 

sociala erfarenheter som påverkar ens handlingar, uppfattningar och tankar. Vidare beskrivs 

en individs habitus visa sig vid olika sociala sammanhang och att individer med liknande 

bakgrund därmed har liknande habitus, intressen och uppfattningar. En individs habitus 

utvecklas främst under barn- och ungdomsåren i samspel mellan de individer, grupper eller 

organisationer inom miljön där individen befinner sig. Inom en individs habitus finns det tre 

olika typer av symboliska kapital, vilka är ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital. Det 

ekonomiska kapitalet beskriver Engström (2013) som individens materiella tillgångar och 

inkomst, det kulturella kapitalet handlar främst om individens utbildningsnivå medan det 

sociala kapitalet innefattar det sociala nätverk individen har, exempelvis släkt och vänner. 

Bourdieu (1984) menar att de tre kapitalen tillsammans utgör en individs symboliska kapital. 

Vidare beskrivs det symboliska kapitalet vara det som syns utåt och att detta kan vara något 

som gör att individer anpassar sig utifrån det sociala sammanhanget. Det är gruppens 

värderingar som påverkar individen att anpassa sig för kontexten, gruppens eller miljöns 

värderingar då individen vill platsa in i det sociala sammanhanget (Bourdieu, 1984). Gytz 

Olesen (2000) förklarar det som att individer agerar utifrån sitt symboliska kapital och att de 

därmed har en uppsättning dispositioner som styr dem vid olika val. Begreppet fält beskrivs 

som de arenor där individer, organisationer eller grupper interagerar med varandra. 

 

Engström (2013) förklarar att det finns ett samband mellan en individs sociala position i 

ungdomsåren och dennas sociala position i vuxenlivet. Vidare beskrivs en individs habitus 

påverka intresset gällande olika fysiska aktiviteter men att valmöjligheterna att delta vid olika 

aktiviteter är begränsade och styrda av den sociala och kulturella kontext individen vuxit upp 

i. Det symboliska kapitalet hos en individ kan därmed påverka huruvida den är aktiv inom en 

fritids- eller idrottsaktivitet eller inte. 

2.5 Problemformulering 

Hälsoklyftorna bland befolkningen kvarstår och den socioekonomiska statusen har en 

betydande roll för individers möjligheter att kunna uppnå en god hälsa då den påverkar 

individers levnadsvanor, hälsa, sjuklighet och dödlighet (Prop. 2017/18:249). Beroende på 

ungdomars socioekonomiska status har de varierade förutsättningar för att uppnå en god 

hälsa där familjens socioekonomiska status påverkar det fysiska och det psykiska måendet 

för ungdomar (von Rueden et al., 2006). Ungdomar blir allt mer fysiskt inaktiva, samtidigt 

som den psykiska ohälsan bland ungdomar ökat under de senaste decennierna 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Den senaste rapporten av Generation Pep (2020) visar att 
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enbart en liten andel ungdomar uppnår rekommendationen om fysisk aktivitet i minst 60 

minuter om dagen där endast en av tio kvinnor i tonåren uppnår rekommendationen. 

Eftersom den fysiska aktivitetsnivån fortsätter att minska bland ungdomar och det är ett 

växande folkhälsoproblem finns det ett behov av att ytterligare studera ungdomars fysiska 

aktivitetsnivå inom olika grupper. Detta för att studera skillnader gällande ungdomars 

fysiska aktivitetsnivå beroende på kön och socioekonomisk status.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka huruvida ungdomars fysiska aktivitetsnivå skiljer sig åt 

beroende på kön och socioekonomisk status. 

3.1 Frågeställningar 

• I vilken omfattning är ungdomar fysiskt aktiva? 

• Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors fysiska aktivitetsnivå? 

• Finns det någon skillnad i fysisk aktivitetsnivå bland ungdomar utifrån 

socioekonomiska status? 

4 METOD OCH MATERIAL 

Avsikten med studien var att undersöka huruvida ungdomars fysiska aktivitetsnivå skiljer sig 

åt beroende på kön och socioekonomisk status, vilket innefattar att studera förekomst och 

skillnad. Enligt Bryman (2011) är en kvantitativ metod mest lämpad för detta, varvid en 

kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studien utgick 

från ett deduktivt förhållningssätt.  

4.1 Studiedesign 

En tvärsnittsdesign tillämpades då studien syfte var att mäta frekvens gällande ungdomars 

fysiska aktivitet samt att studera eventuella skillnader gällande ungdomars fysiska 

aktivitetsnivå beroende på kön och socioekonomisk status. Enligt Bryman (2011) samlar en 

tvärsnittsdesign in kvantitativ eller kvantifierbara data från mer än ett fall vid ett specifikt 

tillfälle, vilket ger en ögonblicksbild av studiens population. I och med den begränsade tiden 
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för studien tillämpades en tvärsnittsdesign. Pandis (2014) beskriver en tvärsnittsdesign som 

mer tidseffektiv i jämförelse med andra vanliga kvantitativa studiedesigner som exempelvis 

kohort- eller fallkontrollstudier där deltagarna istället studeras över tid. En nackdel med 

studiedesignen beskrivs vara att ingen kausalitet kan urskiljas och därmed kan inte någon 

orsak och verkan identifieras (Andersson, 2016). I studien innebär det att resultatet inte 

kommer kunna påvisa huruvida den socioekonomiska statusen påverkar ungdomars fysiska 

aktivitetsnivå. 

4.2 Studiepopulation och urval 

Studiepopulationen är den totala populationen som studiens resultat ska kunna generaliseras 

till (Andersson, 2016). I den aktuella studien bestod studiepopulationen av 

gymnasieungdomar i årskurs 1–3 i Eskilstuna. Vid undersökningstillfället tillfrågades de 

gymnasieungdomar som fanns tillgängliga för den undersökningsansvariga. Totalt deltog 97 

av de tillfrågade gymnasieungdomarna i undersökningen varav 58 kvinnor, 36 män och 3 

som uppgav Annat/vill ej ange som kön. Respondenterna bestod av gymnasieelever i årskurs 

1–3 där 17 av respondenterna var 16 år, 51 respondenter var 17 år och 29 av respondenterna 

var 18 år. 

 

För att inom studiens tidsbegränsning kunna undersöka studiepopulationen gjordes ett 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren söker tillgängliga 

respondenter. Vidare beskrivs urvalsmetoden vara tidseffektiv samt att den kan bidra till en 

hög svarsfrekvens (Bryman, 2011). I studien begränsades urvalet till en skola för att trots 

omständigheterna med Covid-19 samla in den data som behövdes. Urvalet i studien bestod av 

elever på den gymnasieskola i Eskilstuna som fanns tillgängliga dagen då den 

undersökningsansvarige var närvarande och delade ut enkäterna. Studien riktar sig till att 

studera ungdomar och vid urvalet fanns därmed ett ålderskriterium då respondenter mellan 

15–18 år efterfrågades. Det övre ålderskriteriet begränsades till 18 år då äldre individer 

vanligen klassificeras som vuxna och inte längre som ungdomar. 

4.3 Svarsfrekvens och bortfall 

Under datainsamlingen delades enkäter ut till 100 gymnasieungdomar. Bland dessa var det 

två av de tillfrågade som valde att inte besvara enkäten, vilket enligt Ejlertsson (2019) 

innebär ett externt bortfall på två enkäter. Ytterligare en av enkäterna betraktades som 

externt bortfall, då respondenten var äldre än 18 år och därmed inte tillhörde den 

åldersgrupp som ingick i studiens urval och därmed exkluderades. Detta ger studien tre 

externa bortfall och en svarsfrekvens på 97 procent.  

 

I studien blev det totalt sex interna bortfall på fyra olika enkätfrågor (Tabell 1). Ett internt 

bortfall är när respondenten väljer att inte besvara enstaka frågor i enkäten men att den 

övriga enkäten är besvarad (Bryman, 2011). De fyra interna bortfallen på enkätfråga fyra och 
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sju är dock på grund av att respondenterna har besvarat enkätfrågan felaktigt genom att 

kryssa i två alternativ. Detta trots den inledande instruktionen av enkäten med information 

om att samtliga enkätfrågor skulle besvaras med ett kryss per fråga. Dessa svar har därmed 

inte inkluderats i resultatet eller använts vid analysen.  

 

Tabell 1: Redogörelse för studiens interna bortfall 

Enkätfråga Antal interna bortfall 

4. Hur bor du? 2 

7. Vad har din mamma/vårdnadshavare för sysselsättning? 2 

8. Vad har din pappa/vårdnadshavare för sysselsättning? 1 

11. Hur mycket rör du dig i snitt på din fritid per dag? 1 

 

Vidare behandlades även de tre besvarade enkäterna där respondenterna uppgav Annat/vill 

ej ange som kön som interna bortfall vid analysen av den andra frågeställningen då antalet 

som valt svarsalternativet var för få och det var därmed inte möjligt att genomföra analyser 

på den lilla mängd data. Därmed användes enbart de som uppgett man eller kvinna för att 

besvara frågeställningen gällande könsskillnader. Detta medförde att 94 av de besvarade 

enkäterna användes vid analysen gällande könsskillnader. Vid besvarandet av den tredje 

frågeställningen om skillnader gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån deras 

socioekonomiska status behandlades data där respondenterna uppgett Vet ej som sin 

vårdnadshavares högsta avslutade utbildning som bortfall. I studien var det 30 av 

ungdomarna som uppgav Vet ej, vilket medförde att endast 67 av de besvarade enkäterna 

användes vid analyserna för att besvara den tredje frågeställningen. 

4.4 Enkätformulering 

Enkäten formulerades utifrån Liv och Hälsa ung (Landstinget Sörmland, 2017) och bestod av 

13 frågor (Bilaga A). Enkäter är ett vanligt förekommande mätinstrument vid insamling av 

kvantitativa data (Bryman, 2011). Enkätfråga elva och 12 inhämtades från Liv och Hälsa 

ungs enkätfrågor från 2017 (Landstinget Sörmland, 2017) medan resterande enkätfrågor är 

egenformulerade. Enkätfrågorna följer den ordningsföljd som Bryman (2011) 

rekommenderar då de inte hoppar mellan de olika frågeområden eller teman som inkluderas 

i enkäten. Vid utformandet av enkäten undveks mittemellan-alternativ till enkätfrågorna om 

den självskattade hälsan samt vid enkätfrågan gällande hur ofta ungdomarna brukar delta på 

skolidrotten. Ejlertsson (2019) förklarar att ett uteslutande av mittemellan-alternativ medför 

att respondenterna behöver ta ställning vid besvarandet av enkätfrågorna då inget neutralt 

svarsalternativ finns. 

 

Ett missivbrev (Bilaga B) formulerades med information till respondenterna gällande 

studiens syfte, frivilligheten att delta samt att insamlad data behandlades med full 
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konfidentialitet. Missivbrevet utformades utifrån den information som Ejlertsson (2019) 

förklarar bör inkluderas i ett missivbrev. Missivbrevet fanns som försättsblad till enkäterna. 

Enkäten inleddes med en kort beskrivning av studien samt instruktioner gällande hur 

enkätens frågor skulle besvaras, i denna enkät genom att besvara med ett kryss per fråga. 

Bryman (2011) menar att det är av stor vikt med tydliga instruktioner till respondenterna 

gällande hur enkäten ska besvaras när den innehåller slutna frågor. 

4.4.1 Bakgrundsvariabler 

Enkätens tre första frågor inkluderade information angående bakgrundsvariabler om 

respondenternas kön, ålder och deras allmänna hälsotillstånd. Till den första frågan om 

respondenternas kön fanns alternativen Kille, Tjej eller Annat/vill ej ange. Den andra 

enkätfrågan var en öppen fråga där respondenterna själva fick fylla i sin ålder. Till enkätens 

tredje frågan gällande ungdomarna allmänna hälsotillstånd exkluderades ett mittemellan-

alternativ för att respondenterna skulle behöva ta ställning till om de mår bra eller dåligt. 

Svarsalternativen blev således Mycket bra, Bra, Dåligt eller Mycket dåligt.  

4.4.2 Socioekonomisk status  

För att mäta variabeln ungdomars socioekonomiska status inkluderade enkätfrågorna istället 

information angående vårdnadshavarna. Enkätfrågorna undersöker därmed ungdomarnas 

boendeform samt vårdnadshavarnas högsta avslutade utbildning och sysselsättning. Till 

enkätfrågan gällande ungdomarnas boendeform fanns svarsalternativen Villa, Radhus, 

Bostadsrättslägenhet, Hyreslägenhet och Annat. Därefter formulerades fyra enkätfrågor för 

att undersöka vårdnadshavarnas högsta avslutade utbildning samt deras nuvarande 

sysselsättning. Till enkätfrågorna om vårdnadshavarnas högsta avslutade utbildning gavs 

svarsalternativen Grundskola, Gymnasium, Högskola eller universitet och Vet ej. Till den 

sista frågan inom denna undersökningsvariabel angående vårdnadshavarnas sysselsättning 

gavs svarsalternativen Arbetar, Studerar, Sjukskriven, Arbetssökande och Annat/Vet ej. 

4.4.3 Fysisk aktivitet 

För att undersöka ungdomars fysiska aktivitetsnivå formulerades frågor inom 

undersökningsvariabeln för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Enkätfrågorna inkluderade faktorer beträffande medlemskap i idrottsföreningar, huruvida de 

cyklar eller går till skolan, om de deltar på skolidrotten samt i vilken utsträckning de är 

fysiskt aktiva på fritiden. Två av enkätfrågorna inhämtades från Liv och Hälsa ungs enkät 

från 2017 (Landstinget Sörmland, 2017). Dessa enkätfrågor var: ”Hur mycket rör du dig i 

snitt på din fritid per dag?” och ”Hur många gånger i veckan tränar du på din fritid i den 

grad att du blir andfådd eller svettig?”. Som svarsalternativ på den förstnämnda frågan 

fanns 60 minuter eller mer, 30–60 minuter och Mindre än 30 minuter. Svarsalternativen till 

den andra inhämtade frågan var Varje dag, 3–6 gånger i veckan, 1–2 gånger i veckan, 1–3 

gånger i månaden, Mindre än en gång i månaden och Aldrig.  
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4.5 Datainsamling 

Datainsamlingen för studien genomfördes med hjälp av enkäter. En pilotstudie gjordes 

genom att låta tre respondenter besvara enkäten innan den egentliga datainsamlingen, detta 

för att testa enkäten och dess frågor. Ejlertsson (2019) beskriver att en pilotstudie är lämplig 

för att testa enkäten och därefter kunna genomföra lättare korrigeringar av frågorna vid 

behov. Efter pilotstudien gjordes inga ändringar av enkäten då respondenterna ansåg 

enkätfrågor och svarsalternativ som lättförståeliga.  

 

Därefter genomfördes den egentliga enkätundersökningen på en gymnasieskola i Eskilstuna. 

Datainsamlingen genomfördes i fem olika klasser på skolan. Enkäterna besvarades under 

lektionstid i de fem klasserna där den undersökningsansvarige var närvarande och därmed 

informerade om de forskningsetiska principerna och personligen delade ut och samlade in 

enkäterna. I de fem klasserna delades det totalt ut 76 enkäter, därefter utökades antalet 

besvarade enkäter genom att ytterligare 24 elever tillfrågades på skolans allmänna utrymme 

under elevernas rast.  

4.6 Databearbetning och analys 

Vid analysen av det insamlade datamaterialet från enkäterna användes analysprogrammet 

SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences, IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 24 Armok, NY: IBM Corp.). Samtliga enkäter tilldelades ett ID-nummer som 

kodades med nummer mellan 1–97. Svarsalternativen till enkätfrågorna kodades med ett 

värde mellan 1–6 och därefter matades frågorna, svarsalternativen samt enkätsvaren in i 

SPSS. 

 

För att besvara den första frågeställningen gällande i vilken omfattning ungdomar är fysiskt 

aktiva genomfördes en deskriptiv analys med hjälp av frekvenstabeller. Pandis (2014) 

beskriver en deskriptiv analysmetod som beskrivande och att den lämpar sig när förekomst 

av ett specifikt fenomen ska beskrivas. Enkätfråga elva och 12 (Bilaga A) användes för att 

studera frekvens i både antal och procent gällande i vilken omfattning ungdomar är fysiskt 

aktiva. Vidare skapades även en frekvenstabell för enkätfråga nio, tio och 13 (Bilaga A) för att 

studera antal och andelen ungdomar som cyklar eller går till skolan, som är medlemmar i en 

idrottsförening samt i vilken utsträckning ungdomarna deltar på skolidrotten. 

 

Inför analysen av studiens andra frågeställning gällande huruvida det finns en skillnad 

mellan mäns och kvinnors fysiska aktivitetsnivå dikotomiserades inledandevis 

svarsalternativen till enkätfråga elva och 12 (Tabell 2). Bryman (2011) beskriver 

dikotomisering som att kategorisera svarsalternativen till två kategorier. För enkätfråga elva 

gjordes dikotomiseringen utifrån WHO:s (2010) rekommendation om minst 60 minuter 

fysisk aktivitet per dag. De nya kategorierna bestod således av Mindre än 60 minuter och 60 

minuter eller mer (Tabell 2). Vid dikotomiseringen av enkätfråga 12 kodades svarsalternativ 

1–2 till Tränar regelbundet medan svarsalternativen 3–6 dikotomiserades till Tränar mer 

sällan/aldrig (Tabell 2).  
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Tabell 2: Dikotomisering av svarsalternativen om fysisk aktivitet 

Enkätfråga 11; Hur mycket rör du dig i snitt på din fritid per dag? 

60 minuter eller mer   60 minuter eller mer  
 

30–60 minuter  
  Mindre än 60 minuter 

Mindre än 30 minuter  

Enkätfråga 12; Hur många gånger i veckan tränar du på din fritid i den grad att du blir andfådd 

eller svettig? 

Varje dag  
3–6 gånger i veckan      Tränar regelbundet 

 
1–2 gånger i veckan   
1–3 gånger i månaden     Tränar mer sällan/aldrig 
Mindre än en gång i månaden  
Aldrig  

 

Inför analysen för att besvara den andra frågeställningen, som berörde könsskillnader 

gällande ungdomarnas fysiska aktivitetsnivå dikotomiserades även enkätfråga 13 (Tabell 3).  

 

Tabell 3: Dikotomisering av svarsalternativ om skolidrott 

Enkätfråga 13; Brukar du delta på skolidrotten? 

Alltid 
 
  Deltar alltid/oftast 

Oftast  

Mer sällan  
 
  Deltar sällan /aldrig 

Aldrig 
 

Bryman (2011) förklarar att chi2-test är en användbar analysmetod då både utfallsvariabeln 

och exponeringsvariabeln är kategoriska. Analysmetoden används vanligtvis för att 

undersöka skillnader och huruvida de bedöms som statistiskt signifikanta (Bryman, 2011). I 

studien bedömdes ett p-värde på 0.05 eller lägre (p <.05) som statistiskt signifikant, vilket 

Bryman (2011) menar är den vanligaste signifikansnivån att använda. Det innebär för denna 

studies resultat att det är lägre än fem procents risk att resultatet har uppkommit av slumpen 

vid de chi2-test som har ett p-värde på 0.05 eller lägre. 

 

Vid analysen gällande huruvida det finns några skillnader mellan mäns och kvinnors fysiska 

aktivitetsnivå genomfördes fyra olika chi2-test. De dikotomiserade variablerna som 

presenterades i tabellerna ovan gällande i vilken omfattning ungdomar rör på sig, hur ofta de 

tränar på sin fritid samt huruvida de brukar delta på skolidrotten ställdes mot variabeln kön 

för att genom chi2-testen studera om en signifikant skillnad fanns. Vid det fjärde chi2-testet 

användes variabeln gällande ungdomarnas medlemskap i en idrottsförening, där även den 

ställdes mot variabeln kön. Resultat från analyserna presenterades i korstabeller.  
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Inför analysen av den tredje frågeställningen, huruvida det finns någon skillnad gällande 

ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån deras socioekonomiska status dikotomiserades 

respektives vårdnadshavares högsta avslutade utbildningsnivå (Tabell 4). De två nya 

dikotoma variablerna för respektive vårdnadshavares utbildningsnivå sammanslogs därefter, 

vilket resulterade i att de nya konstellationerna efter sammanslagningen blev; ingen av 

vårdnadshavarna har eftergymnasial utbildning, en av vårdnadshavarna har eftergymnasial 

utbildning eller båda vårdnadshavarna har en eftergymnasial utbildning. 

 

Tabell 4: Dikotomisering av svarsalternativ gällande vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

Enkätfråga 5 och 6; Vilken är din vårdnadshavares högsta avslutade utbildning? 

Högskola eller universitet  Eftergymnasial utbildning 

Gymnasium 
 

 Ingen eftergymnasial utbildning 

Grundskola 
 

Vid analysen för att undersöka eventuella skillnader gällande ungdomars fysiska 

aktivitetsnivå utifrån deras socioekonomiska status gjordes två chi2-test. Den diktomiserade 

variabeln gällande i vilken utsträckning ungdomar rör på sig ställdes mot den sammanslagna 

variabeln med de båda vårdnadshavarnas högsta avslutade utbildning. Detta för att 

undersöka om en skillnad fanns gällande vårdnadshavarnas utbildningsnivå och de 

ungdomar som uppnår rekommendationen om fysisk aktivitet på minst 60 minuter per dag. 

Vidare gjordes det andra chi2-testet genom att ställa variabeln hur ofta ungdomarna tränar 

på fritiden mot den sammanslagna variabeln med de båda vårdnadshavarnas högsta 

avslutade utbildning, detta för att undersöka om en skillnad fanns mellan vårdnadshavarnas 

utbildningsnivå och de ungdomar som tränar mer regelbundet på sin fritid. 

4.7 Kvalitetskriterier  

Inom kvantitativ forskning finns det enligt Bryman (2011) tre centrala kriterier för att 

bedöma en studies kvalitet. De tre kriterierna är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Validitet handlar om studiens trovärdighet och huruvida metoden, studien och dess frågor 

mäter det som är ämnat att mätas (Bryman, 2011). I den aktuella studien stärktes validiteten 

genom att frågebatteriet delvis utformades utifrån Liv och Hälsa ungs enkät från 2017 

(Landstinget Sörmland, 2017) men även genom att enkätfrågorna grundas i vad litteratur 

inom området presenterar som väsentliga faktorer att undersöka. Andersson (2016) förklarar 

att det är av betydande roll att enkätfrågor är ställda på korrekt sätt för att det ska mäta det 

som är avsett att mätas och att tidigare använda enkätfrågor därmed kan styrka en studies 

validitet. I föreliggande studie bedöms validiteten som relativt låg då majoriteten av 

enkätfrågorna är egenformulerade.  
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Reliabiliteten för en studie beskrivs av Patel och Davidson (2011) som instrumentets 

tillförlitlighet i de mått och mätningar som använts. I föreliggande studie stärks reliabiliteten 

genom den avsikt som funnits gällande att redogöra detaljerat för tillvägagångssättet och 

metodologiska ställningstaganden i studien kan därmed underlätta vid en replikation. Vidare 

beskrivs en hög reliabilitet leda till att en ny likadan studie ska kunna ge ett likvärdigt 

resultat (Ejlertsson, 2019). Generaliserbarhet innebär att inom kvantitativ forskning 

eftersträvar forskaren ett generaliserbart resultat i som ska vara representativt för den totala 

populationen (Bryman, 2011). Resultatet i den föreliggande studien är dock inte 

generaliserbart för den totala studiepopulationen då urvalet består av relativt få deltagare 

samt att det gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket kan innebära svårigheter gällande 

generaliserbarheten. 

4.8 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskning har en betydande roll i dagens samhälle för 

individers och samhällets utveckling men att forskaren har ett ansvar till de individer som 

medverkar i forskningen. Bryman (2011) beskriver att frivillighet, integritet, konfidentialitet 

samt anonymitet är viktiga aspekter gällande etiken för en studie. De fyra forskningsetiska 

principerna inom svensk forskning är således informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren 

ska informera de berörda om studien, dess syfte samt frivilligheten att delta i studien. 

Samtyckeskravet innebär att de som väljer att delta i studien på något sätt behöver ge sitt 

samtycke till deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet ska 

förvaras på ett sätt att det inte är tillgängligt för obehöriga och nyttjandekravet innebär att 

det insamlade materialet enbart får användas i den berörda studies syfte (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det har vid genomförandet av studien genomgående eftersträvats ett beaktande av samtliga 

fyra forskningsetiska principer. Vid datainsamlingen informerades samtliga respondenter om 

studien, dess syfte samt att det var frivilligt att delta. Denna information framfördes muntligt 

av forskaren, men även genom det medföljande missivbrevet. I missivbrevet informerades 

även respondenterna om samtycket och att det gavs genom att lämna in den besvarade 

enkäten men att respondenterna när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan i 

studien. Konfidentialiteten i studien beaktades genom att det insamlade materialet enbart 

fanns tillgängligt för den undersökningsanvarige och handledaren. Enkäterna besvarades 

anonymt för att skydda respondenternas identiteter genom att ingen information kunde 

härledas till enskilda individer och vid analysen kodades den insamlade data. 

Nyttjandetkravet beaktades genom att informera att det insamlade materialet enbart 

kommer användas för att besvara denna studies syfte och att det därefter kommer att 

kasseras. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras i ordningsföljden av studiens frågeställningar. Bland ungdomarna 

uppgav 36,1 procent att de mår Mycket bra, 59,8 procent att de mår Bra medan 3,1 procent 

uppgav att de mår Dåligt och en procent uppgav att den mår Mycket dåligt. 

5.1 Ungdomars fysiska aktivitet 

Resultatet visar en variation gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå och vardagsmotion. 

Bland ungdomarna är det 35,4 procent som rör på sig 60 minuter eller mer på sin fritid per 

dag, 46,9 procent av ungdomarna rör på sig 30–60 minuter per dag, medan 17,7 procent 

uppgav att de rör på sig mindre än 30 minuter per dag på sin fritid. Det innebär att totalt 

64,6 procent av respondenterna inte uppnår den dagliga rekommendationen om fysisk 

aktivitet på minst 60 minuter om dagen.  

 

Majoriteten av ungdomarna, 59,8 procent tränar mer sällan än tre gånger i veckan, däribland 

är det 6,2 procent av ungdomarna som aldrig tränar på sin fritid i den intensitet att individen 

blir andfådd eller svettig. Däremot tränar 37,1 procent av ungdomarna 3–6 dagar i veckan 

och 3,1 procent tränar varje dag på sin fritid (Tabell 5).  

 

Tabell 5: Deskriptiv analys om ungdomars omfattning av fysisk aktivitet (n=97) 

Antal gånger i veckan ungdomarna tränar på fritiden Antal (n) Procent (%) 

Varje dag 3 3,1 

3–6 gånger i veckan 36 37,1 

1–2 gånger i veckan 28 28,9 

1–3 gånger i månaden 17 17,5 

Mindre än en gång i månaden 7 7,2 

Aldrig 6 6,2 

Totalt 97 100 

 

Andelen ungdomar som cyklar eller går till skolan varje dag är 20,6 procent medan 34,0 

procent cyklar eller går till skolan ibland och resterande 45,4 procent aldrig cyklar eller går 

till skolan. Ungefär hälften av ungdomarna, 50,5 procent deltar alltid på skolidrotten, 36,1 

procent deltar oftast, 10,3 procent deltar mer sällan och resterande 3,1 procent deltar aldrig 

på skolidrotten. Majoriteten av ungdomarna, 63,9 procent är inte medlemmar i en 

idrottsförening medan resterande 36,1 procent är medlemmar i en idrottsförening. 
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5.2 Könsskillnader gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå 

Vad gäller ungdomars fysiska aktivitetsnivå finns det en könsskillnad, då en större andel män 

är fysiskt aktiva mer än 60 minuter om dagen än vad kvinnorna uppgav. Bland männen är 

det 60,0 procent som rör på sig 60 minuter eller mer varje dag, medan motsvarande siffra för 

kvinnorna är 22,4 procent. Det innebär att en större andel män än kvinnor uppfyller 

rekommendationen om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Denna könsskillnad är 

statistiskt signifikant (Chi2= 13,296, df= 1, p= <.001) (Tabell 6).  

 

Resultatet visar även en skillnad gällande andelen män och kvinnor som tränar regelbundet 

på sin fritid i den grad att ungdomen blir andfådd eller svettig. Bland männen är det 58,3 

procent som tränar regelbundet medan motsvarande siffra för kvinnorna är 31,0 procent. Det 

innebär att en större andel män än kvinnor tränar regelbundet på sin fritid, även denna 

könsskillnad är statistiskt signifikant (Chi2=6,819, df=1, p= .009) (Tabell 6).  

 

Vidare visar resultatet att män i en större utsträckning är medlemmar i idrottsföreningar än 

kvinnor då 52,8 procent av männen är medlemmar i en idrottsförening medan motsvarande 

siffra för kvinnorna är 27,6 procent. Även skillnaden mellan ungdomars medlemskap i 

idrottsförening och kön är signifikant (Chi2=6,032, df=1, p= .014). Resultatet visar dock inte 

på en signifikant könsskillnad gällande deltagandet på skolidrotten (Chi2= 1,029, df= 1, p= 

.310) (Tabell 6). 

 

Tabell 6: Könsskillnader gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå 

 Antal (n=) Man Kvinna χ2 df p-värde 

Fysiskt aktiv        

   60 minuter eller mer n=34 60,0% 22,4% 13,296 1 .000 

   Mindre än 60 minuter n=59 40,0% 77,6%    

Tränar på fritiden       

   Tränar regelbundet n=39 58,3% 31,0% 6,819 1 .009 

   Tränar mer sällan/aldrig n=55 41,7% 69,0%    

Idrottsförening       

   Medlem n=35 52,8% 27,6% 6,032 1 .014 

   Ej medlem n=59 47,2% 72,4%    

Skolidrott       

   Deltar oftast n=82 91,7% 84,4% 1,029 1 .310 

   Deltar sällan/aldrig n=12 8,3% 15,6%     
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5.3 Skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån 

socioekonomisk status 

Resultatet visar ingen signifikant skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån 

deras socioekonomiska status. Det innebär att ungdomars socioekonomiska status inte 

resulterar i några skillnader gällande i vilken omfattning de är fysiskt aktiva (Tabell 7). 

 

Tabell 7: Skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån socioekonomisk status 

 Ingen av 

vårdnadshavarna 

En av 

vårdnadshavarna 

Båda 

vårdnadshavarna 

χ2 df p-värde 

Fysiskt aktiv        

   60 minuter eller mer 25,0% 45,2% 33,3% 1,757 2 .415 

   Mindre än 60 minuter 75,0% 54,8% 66,7%    

Tränar på fritiden       

   Tränar regelbundet 25,0% 45,2% 54,2% 2,756 2 .252 

   Tränar mer 

sällan/aldrig 

75,0% 54,8% 45,8%     

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt presenteras en diskussion kring studiens metodologiska 

ställningstaganden, kvalitetskriterier och forskningsetiska principer följt av en 

resultatdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod. Detta för 

att genom ett objektivt förhållningssätt undersöka huruvida det finns några skillnader 

gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå beroende kön och socioekonomisk status. Studien 

undersöker därmed både förekomst och skillnader, vilket enligt Bryman (2011) är det som 

vanligtvis undersöks inom kvantitativa studier. Hade syftet med studien däremot varit att 

undersöka ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet i relation till deras socioekonomiska 

status hade en kvalitativ metod varit lämplig. Genom en kvalitativ metod hade en djupare 

förståelse om ungdomars erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet och socioekonomisk 

status kunna undersökas, en nackdel med en kvalitativ metod beskrivs av Bryman (2011) vara 

att det kan finnas svårigheter för forskaren att vara objektiv.  
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6.1.1 Studiedesign 

I studien tillämpades en tvärsnittsdesign vilket resulterade i att studien kunde genomföras 

inom den utsatta tidsramen då data om flera variabler samlades in vid ett tillfälle. Pandis 

(2014) beskriver studiedesignen som tidseffektiv i jämförelse med longitudinella studier som 

genomförs över en längre tidsperiod för att vid olika tillfällen kunna samla in data. En 

nackdel med att tillämpa en tvärsnittsdesign är därmed att ingen kausalitet kan undersökas, 

vidare beskriver Merrill (2013) att studiedesignen kan undersöka relationer mellan variabler 

men den kan inte undersöka en orsak och verkan. För denna studies genomförande som var 

begränsat på en period av tio veckor lämpade sig en tvärsnittsdesign i och med att den är 

tidseffektiv men att en longitudinell studie hade varit önskvärd för att studera en kausalitet 

gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå och deras socioekonomiska status. 

6.1.2 Studiepopulation och urval 

Respondenterna till studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då deltagarna bestod av 

tillgängliga gymnasieungdomar i årskurs 1–3 på den utvalda skolan i Eskilstuna. Till följd av 

urvalsmetoden blev köns- och åldersfördelningen bland respondenterna ojämn då fler 

kvinnor än män deltog i studien samt att majoriteten av respondenterna var 17 år. Det är 

något som kan ha påverkat studiens resultat då en annorlunda könsfördelning kan ha 

genererat i ett annorlunda resultat. Gymnasieungdomarna i studien hade varierade fysiska 

aktivitetsnivåer och de var spridda nivåer av socioekonomisk status bland studiens deltagare. 

 

Vid datainsamlingen gjordes ett bekvämlighetsurval då forskaren eftersökte lättillgängliga 

respondenter för att på ett tidseffektivt sätt genomföra datainsamlingen. Enligt Bryman 

(2011) kan fördelen med ett bekvämlighetsurval vara att det genererar i en hög svarsfrekvens 

bland respondenterna medan en nackdel beskrivs vara att resultatet från studien inte är 

generaliserbart då det saknas vetskap huruvida de som deltar vid ett bekvämlighetsurval är 

representativt för den totala populationen eller inte (Bryman, 2011). Det innebär att denna 

studies resultat enbart är representativt för de ungdomar som deltog i studien. Hade ett 

slumpmässigt urval genomförts menar Pandis (2014) att urvalsmetoden hade gett ett mer 

generaliserbart resultat. I och med den begränsade tiden för genomförandet av studien var 

ett bekvämlighetsurval den urvalsmetod som bedömdes lämplig. En svaghet med studiens 

datainsamling är att den endast genomfördes på en gymnasieskola i Eskilstuna. Vid ett 

inkluderande av ungdomar från olika skolor eller vid ett högre antal respondenter hade det 

kunnat öka studiens kvalitet genom att generera i ett mer generaliserbart resultat. 

6.1.3 Enkätformulering och missivbrev 

I samband med enkätutformningen utformades även ett missivbrev (Bilaga B) för att 

informera respondenterna om studien och dess forskningsetiska principer. Andersson (2016) 

betonar vikten av att ha ett välformulerat missivbrev för att minska risken för externa 

bortfall. Missivbrevet och den inledande instruktionen av enkäten kan bedömas som styrkor 

för studiens tillförlitlighet då de noggrant och tydligt förmedlar viktig information till 

respondenterna om studien. 
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För att besvara studiens syfte och frågeställningar utformades 13 slutna enkätfrågor om 

ungdomarnas bakgrund, fysiska aktivitet samt socioekonomiska status (Bilaga A). En fördel 

med att använda slutna frågor är enligt Bryman (2011) att det underlättar vid analysen 

medan en nackdel kan vara att alternativen kan tolkas olika av respondenterna och att det 

inte alltid finns ett alternativ som passar. Vid utformandet av enkätfråga tre och 13 (Bilaga A) 

undveks medvetet ett mittemellan-alternativ för att respondenten därmed skulle behöva ta 

ställning vid besvarandet då inget neutralt svarsalternativ gavs. Ejlertsson (2019) menar dock 

att det ställningstagande som respondenten tvingas till kan medföra att svaret inte blir helt 

sant.  

Enkäten bestod främst av egenformulerade frågor, två av enkätfrågorna inhämtades dock 

från det tidigare använda mätinstrumentet Liv och Hälsa ung Sörmland 2017 (Landstinget 

Sörmland, 2017). Att använda redan befintliga enkätfrågor menar Bryman (2011) kan vara en 

styrka då de redan är testade. Vidare förklarar Bryman (2011) att en svaghet vid användandet 

av egenformulerade frågor kan vara studiens validitet då frågorna inte är validerade. Det 

medför att den föreliggande studiens validitet bedöms som låg då majoriteten av 

enkätfrågorna är egenformulerade. Å andra sidan menar Andersson (2016) att enkätfrågorna 

därmed kan utformas utifrån den aktuella studiens syfte och frågeställningar för att anpassas 

till den aktuella studiepopulationen. 

  

För att mäta individers socioekonomiska status finns det inga bestämda mått, vilket enligt 

Currie et al. (2008) kan innebära svårigheter gällande sådana mätningar, framförallt vad 

gäller ungdomars socioekonomiska status. Hallberg et al. (2018) menar på att den vanligaste 

metoden vid mätningar av ungdomars socioekonomiska status är att undersöka föräldrarnas 

sociala position då ungdomarna själva saknar en grund för att deras socioekonomiska status 

ska kunna mätas. Socioekonomisk status är ett komplext område, därmed 

operationaliserades frågeområdet ned till mätbara frågor vilket Andersson (2016) beskriver 

som en nödvändighet vid undersökningar av komplexa frågeområden. Enkätfrågorna inom 

variabeln socioekonomisk status utformades därmed utifrån vad litteratur menar på är 

vanliga mått för att mäta ungdomars socioekonomiska status. Vad gäller enkätfrågorna om 

ungdomarnas socioekonomiska status kan kritik riktas till svarsalternativen på enkätfråga 

fem och sex (Bilaga B) då det vid analysen uppmärksammades att ett relativt stort antal av 

respondenterna uppgav Vet ej som deras vårdnadshavares högsta avslutade utbildning. 

Svarsalternativen kan därmed ifrågasättas då vårdnadshavarna kan ha en annan typ av 

högsta avslutade utbildning men att de olika svarsalternativen inte gav utrymme för det. Ett 

kompletterande med svarsalternativ med exempelvis folkhögskola, yrkeshögskola och ett 

öppet svarsalternativ hade varit att rekommendera för att inte utesluta några typer av 

utbildningsnivåer. Dock kan det vara så att ungdomarna faktiskt inte vet vad deras 

vårdnadshavare har för högsta avslutade utbildning och att ett inkluderande av ytterligare 

svarsalternativ inte hade resulterat i ett annorlunda resultat. Det går även att ifrågasätta 

huruvida enkätfrågorna om föräldrarnas utbildningsnivå är ett tillförlitligt mått på 

ungdomars socioekonomiska status, vilket diskuteras vidare under 6.1.6 kvalitetskriterier 

och forskningsetik. 



20 

6.1.4 Datainsamling och bortfall 

Innan den egentliga datainsamlingen testades enkätfrågorna i en pilotstudie, detta genom att 

låta tre respondenter besvara enkäten. Pilotstudien som genomfördes anses som en styrka för 

det mätinstrument som användes i studien. Ejlertsson (2019) förklarar att det efter en 

pilotstudie finns möjlighet till korrigering av enkätfrågor och dess svarsalternativ. I 

föreliggande studie ansågs inga ändringar av enkäten nödvändiga då respondenterna som 

deltog i pilotstudien bedömde enkätfrågorna och dess svarsalternativ som lättförståeliga. 

Datainsamlingen skedde därefter på en gymnasieskola i Eskilstuna där den 

undersökningsansvarige var närvarande och därmed kunde presentera studien och de 

forskningsetiska principerna muntligt. Att datainsamlingen begränsades till en skola kan 

anses som en svaghet då ett inkluderande av gymnasieungdomar från flera skolor och ett 

högre antal respondenter hade kunnat ge ett mer representativt resultat för ungdomar inom 

samma åldersgrupp i Eskilstuna.  

 

I studien medverkade totalt 97 av de 100 tillfrågade gymnasieungdomarna i studien, detta 

ger studien en svarsfrekvens på 97 procent med tre externa bortfall. Urvalsmetoden för 

studien kan vara en anledning till den höga svarsfrekvensen då Bryman (2011) menar att 

bekvämlighetsurval ofta bidrar till en hög svarsfrekvens. De sex interna bortfall som förekom 

i studien kan dels ha skett på grund av enstaka missar från respondenterna, dels gällande 

instruktionerna om hur enkäten skulle besvaras men även att de kan ha missat att svara på 

enstaka enkätfrågor och att frågorna därmed lämnades obesvarade. Gällande de fyra interna 

bortfallen som blev på grund av att respondenterna besvarat enkätfråga fyra och sju genom 

att kryssa i två svarsalternativ kan det bero på att ungdomarna har två boendeformer och att 

vårdnadshavaren har mer än en sysselsättning. Hade istället huvudsakliga sysselsättning 

efterfrågats hade eventuellt två av de interna bortfallen kunnat undvikits. Ytterligare kritik 

kan riktas till den data som vid analysen behandlades som bortfall vid besvarandet av 

studiens andra och tredje frågeställning. De gymnasieungdomar som uppgav Annat/vill ej 

ange som kön inkluderades inte vid analyserna gällande könsskillnader då antalet var för få 

för att kunna bearbeta och inkludera vid analysen. Angående att närmare en tredjedel av 

studiens deltagare uppgav Vet ej som sin vårdnadshavares högsta avslutade utbildning, kan 

det som ovan nämnt riktas kritik till enkätfrågornas svarsalternativ och att de kan vara en 

anledning till den relativt stora mängd data som därmed inte kunde bearbetas vid analysen.    

6.1.5 Databearbetning och analys 

Vid databearbetningen bedömdes inte enkätfråga fyra, sju och åtta vara relevanta att 

använda vid analysen för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vid möjlighet av att 

genomföra fler analyser hade även frågorna om ungdomarnas boende samt 

vårdnadshavarnas sysselsättning kunnat användas vid analysen för att studera ungdomars 

socioekonomiska status mer djupgående. Det hade kunnat göras ett index med de olika 

enkätfrågorna för att definiera ungdomarnas socioekonomiska status men på grund av 

tidsbrist gjordes ingen sådan analys.  
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För att besvara studiens första frågeställning gjordes en deskriptiv analys med hjälp av 

frekvenstabeller för att undersöka ungdomars omfattning av fysisk aktivitet, genom både 

antal och procent. Vid databearbetningen för att besvara studiens andra och tredje 

frågeställningar dikotomiserades ett flertal enkätfrågor för att kunna genomföra analyser 

genom chi2-test. MacCallum, Zhang, Preacher och Rucker (2002) beskriver att en nackdel 

med dikotomisering kan vara att det kan resultera i ett missvisande resultat. Detta eftersom 

variabler vid en dikotomisering kan förlora information om individuella skillnader och att 

resultat kan bli snedvridet (MacCallum et al., 2002). Det kan därmed finnas svagheter 

gällande studiens analyser och den signifikansnivå som framkommit då ett flertal variabler 

dikotomiserades vid databearbetningen. Vid dikotomiseringen kan de olika 

gränsdragningarna vid omvandlingen ha påverkat resultatet då resultatet förmodligen blivit 

annorlunda vid en annan gränsdragning. Det gäller framförallt vid den tolfte enkätfrågan om 

hur många gånger i veckan ungdomarna tränar på sin fritid, där fanns en tveksamhet 

gällande gränsdragningen om huruvida 1–2 gånger i veckan skulle tillhöra de som tränar 

regelbundet eller de som tränar mer sällan/aldrig och att gränsdragningen därmed grundas i 

forskarens bedömning. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studiens resultat är den 

sneda könsfördelningen som vid analysen kan ha påverkat studiens resultat gällande de 

könsskillnader som identifierats då en jämnare könsfördelning hade kunnat ge ett annat 

resultat. 

 

Vid analysen för att besvara på den tredje frågeställningen kan en anledning till det höga p-

värdet vara att analysen utgjordes av för få antal ungdomar. Bryman (2011) menar att ett 

chi2-värde kan påverkas av tabellens storlek. Vid ett större urval hade förmodligen 

respondenter inom de olika cellerna varit högre vilket hade genererat i ett mer tillförlitligt 

resultat. Chi2-test användes då det ansågs tillräckligt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, det hade varit av intresse för studiens resultat att även genomföra 

regressionsanalyser för att undersöka styrkan i de skillnader som identifierades samt att 

genomföra korrelationsanalyser för att studera eventuella samband mellan de olika 

undersökningsvariablerna. På grund av tidsbegränsningen för studiens genomförande 

gjordes dessvärre inga sådana analyser. 

6.1.6 Kvalitetskriterier och forskningsetik 

För en studies kvalitet är det av betydande roll huruvida studien uppnår de olika 

kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Andersson, 2016). 

Föreliggande studies validitet kan anses som relativt låg då studien främst baseras på 

egenformulerade frågor och trots de två inhämtade enkätfrågorna från ett tidigare använt 

mätinstrument så är inte frågebatterierna validerade.   

 

Vad gäller enkätfrågorna för att mäta ungdomars socioekonomiska status kan det anses 

problematiskt att det inte finns ett bestämt mått som alltid används vid sådana mätningar. 

De egenformulerade frågorna som syftade till att undersöka ungdomars socioekonomiska 

status baserades därmed på vad litteratur presenterade som vanliga indikatorer för att mäta 

socioekonomisk status. Adler et al. (1994) beskriver de vanligaste indikatorerna för att mäta 

socioekonomisk status som inkomst, utbildningsnivå och yrke. Dock menar Hallberg et al. 
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(2018) att mätningar av ungdomars socioekonomiska status kan mätas genom att studera 

föräldrarnas sociala position. Med detta argument utformades enkätfrågor angående 

vårdnadshavarnas utbildningsnivå och sysselsättning. Det fanns även i beaktande att Currie 

et al. (2008) menar på att det finns svårigheter gällande att mäta ungdomars 

socioekonomiska status genom att samla in information om föräldrarna genom ungdomarna 

då det ofta resulterar i en stor andel avsaknad av data. Det går därmed att diskutera huruvida 

enkätfrågorna om vårdnadshavarnas utbildningsnivå faktiskt mäter det som avses att mätas i 

studien, mer omfattande mätinstrument om ungdomarnas socioekonomiska status hade 

kunnat ge ett tillförlitligare mått. 

 

Reliabiliteten beskrivs av Bryman (2011) som studiens tillförlitlighet och att den därmed hör 

samman med validiteten. Gällande denna studies reliabilitet anses en styrka vara den 

noggrannhet som eftersträvats vid beskrivandet av studiens genomförande. För att stärka 

reliabiliteten ytterligare kunde ett test-retest varit användbart, det beskrivs av Andersson 

(2016) innebära att ytterligare en undersökning med samma respondenter kan genomföras 

med en kort tid emellan datainsamlingstillfällena. Detta för att testa tillförlitligheten i 

studiens resultat och huruvida data från de två insamlingstillfällena är likvärdiga eller ej. Av 

tidsmässiga skäl fanns inte möjlighet att genomföra ett test-retest i den föreliggande studien. 

Vid kvantitativa studier eftersträvas vanligtvis ett resultat som är representativt för den totala 

populationen och att det därmed ska gå att generalisera (Patel & Davidson, 2011). 

 

Samtliga forskningsetiska principer har vid studiens genomförande beaktats. Genom att den 

undersökningsansvarige var närvarande vid datainsamlingstillfället kunde 

informationskravet tillgodoses genom att information om studien förmedlades både muntligt 

och skriftligt via det medföljande missivbrevet (Bilaga B). Däremot kan en nackdel med 

närvaron vara att anonymiteten kan ifrågasättas då enkäterna delades ut och samlades in av 

den undersökningsansvarige. Ytterligare en svaghet med studien kan vara dess tillförlitlighet 

då det vid datainsamlingen noterades att somliga ungdomar pratade med varandra under 

tiden som de besvarade enkäten. Detta kan ha resulterat i att ungdomarna inte var helt ärliga 

med sina svar då de som satt bredvid kunde se deras svar. Studiens tillförlitlighet kunde 

stärkts genom att eleverna fått besvara enkäterna mer enskilt, därmed hade de inte kunnat 

prata med varandra under tiden de besvarade enkäten. Angående frivilligheten att delta i 

studien kan även den ifrågasättas i och med de enkäter som delades ut i klassrummen under 

lektionstid då ungdomarna trots frivilligheten att delta kan ha känt sig tvingade till att 

besvara enkäten. Konfidentialitetskravet har vid studiens genomförande uppfyllts genom att 

insamlad data förvarats oåtkomligt för obehöriga och har enbart använts vid analysen för att 

besvara denna studies syfte, vilket även tillgodoser nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) 

skriver att om undersökningsdeltagare är yngre än 15 år så kräver det även ett samtycke från 

föräldern eller vårdnadshavaren och därmed eftersöktes respondenter mellan 15–18 år för att 

samla in data mer tidseffektivt.  

 

Ytterligare en svaghet för studien tycks vara de enkätfrågor som inte användes vid analysen 

och därmed inte bidrar med att svara till studiens syfte och frågeställningar, det kan därmed 

ifrågasättas huruvida det är etiskt korrekt att ta upp respondenternas tid genom att inkludera 

enkätfrågor som sedan inte används i studien. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att majoriteten av ungdomarna som deltog i studien bedömer sitt allmänna 

hälsotillstånd som Bra eller Mycket bra men tre av respondenterna svarade Dåligt och en 

bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som Mycket dåligt. Det innebär att 95,9 procent av 

respondenterna skattar sitt allmänna hälsotillstånd som bra, vilket är en relativt hög siffra i 

jämförelse med resultatet från en tidigare studie av Landstinget Sörmland (2018). Dock kan 

den höga andelen ungdomar som uppgav att de mår bra eller mycket bra i denna studie bero 

på de relativt få deltagarna som studiens resultat utgörs av. 

6.2.1 Ungdomars fysiska aktivitet 

Resultatet gällande omfattningen av ungdomars fysiska aktivitet visar att majoriteten av 

ungdomarna inte uppnår den dagliga rekommendationen av fysisk aktivitet, vilket stämmer 

överens med resultat från tidigare studier (Landstinget Sörmland, 2018; Generation Pep, 

2020). Faskunger (2013) menar att spontanidrottandet bland ungdomar har minskat under 

de senaste decennierna och att det ersatts av mer organiserade träningsformer inom 

idrottsföreningar. Utifrån studiens resultat kan det därmed anses problematiskt att enbart en 

tredjedel av ungdomarna tillhör en idrottsförening. Detta kan vara en bidragande faktor till 

att mer än 60 procent av ungdomarna faktiskt inte uppnår den dagliga rekommendationen 

av fysisk aktivitet. Folkhälsomyndigheten (2018) menar att familjens socioekonomiska status 

och ekonomiska förutsättningar är direkt avgörande för om ungdomen har möjlighet att delta 

i en idrottsförening. Ungdomsåren beskrivs även som en vanlig period där många avslutar 

sitt deltagande i idrottsföreningar (Faskunger, 2013), vilket ställer högre krav på 

ungdomarna och att de ska utföra andra typer av fysiska ansträngningar för att uppnå den 

dagliga rekommenderade fysiska aktivitetsnivån. Vardagsmotion i form av att cykla eller gå 

mellan olika platser kan vara en form av fysisk aktivitet för ungdomar, i studien framgick 

dock att det är närmare 45 procent av ungdomarna som aldrig cyklar eller går till skolan. Det 

menar Faskunger (2013) bero på att ungdomar istället får skjuts eller åker kollektivt för att ta 

sig till skolan då trafikvolymen, höga hastigheter på vägarna samt avståndet begränsar 

ungdomarnas rörelsefrihet.  

 

En överdriven fysisk aktivitetsnivå är dock inte heller hälsosamt, i studien uppgav tre procent 

av ungdomarna att de tränar varje dag, vilket Dohrn et al. (2018) menar kan få negativa 

effekter om deras kroppar inte har möjlighet att få ordentligt med återhämtning och energi. 

Dock finns det inte någon fast gräns för när den fysiska aktiviteten istället får negativa 

effekter då individuella faktorer spelar in. 

 

Utifrån Bourdieus teori om social klass menar Engström (2008) att föräldrar har en 

betydande roll gällande om barn och ungdomar blir fysiskt aktiva eller inte då det är under 

barnens uppväxt som deras habitus skapas, formas och utvecklas som mest. Vidare beskrivs 

en individs habitus vara en individs livshistoria och egna sociala erfarenheter som påverkar 

ens handlingar, uppfattningar och tankar. Föräldrarnas habitus gällande huruvida fysisk 

aktivitet prioriteras kan därmed vara direkt avgörande för om ett barn blir introducerad till 

någon form av träning överhuvudtaget. Engström (2013) menar därmed att det är under 



24 

ungdomsåren som individer lättare skapar motionsvanor för resten av sina liv. Detta 

bekräftas av en tidigare studie som visade på att de ungdomar som hade en högre fysisk 

aktivitetsnivå som ungdomar även var mer fysiskt aktiva i vuxen ålder (Hallal et al., 2006).  

6.2.2 Könsskillnader gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå 

Resultatet visade på en signifikant skillnad gällande mäns och kvinnors fysiska aktivitetsnivå, 

där män i högre utsträckning är fysiskt aktiva än kvinnor. Detta kan ha sin förklaring i att en 

större andel män uppgav att de är medlemmar i en idrottsförening och att de därmed kan 

vara fysiskt aktiva i en högre utsträckning inom deras organiserade träningar. Resultatet i 

studien visar därmed att kvinnor är mindre aktiva inom organiserade träningsformer, 

samtidigt som en tidigare studie påvisade att kvinnor deltog mer sällan än män i 

spontanidrottande både i och utanför skolan (Bengoechea, Sabiston, Ahmed & Farnoush, 

2010). Utifrån resultatet i studien av Bengoechea et al. (2010) och denna studies resultat kan 

det därmed verka oroväckande då kvinnor i ungdomsåren i lägre utsträckning deltar i både 

spontanidrott och organiserade träningsformer. Detta kan därmed vara anledningen till att 

enbart 13 av de 58 kvinnor i den föreliggande studien uppnår den dagliga rekommendationen 

av fysisk aktivitet på minst 60 minuter om dagen. I föreliggande studie fanns däremot inga 

signifikanta könsskillnader gällande deltagande i skolidrott. 

 

Engström (2013) menar att intresset för olika idrotter eller fysiska aktiviteter kan vara 

relaterat till både social position och kön och att det finns förväntningar från människor i 

individens omgivning gällande deras fysiska aktivitet beroende på om de är man eller kvinna. 

Bourdieu (1984) beskriver att en individs habitus är en samlad kompott av ens sociala 

erfarenheter och att den därmed inte är könsneutral, utan den styrs av omgivningen och dess 

förväntan över kvinnors och mäns intresse gällande bland annat fysisk aktivitet. Men att de 

inte enbart är individens kön som styr detta, utan den har även har förväntningar på sig 

utifrån sin sociala position där det ekonomiska- och kulturella kapitalet har en betydande 

påverkan för individers intresse av olika fysiska aktiviteter (Bourdieu, 1984).  

6.2.3 Skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå beroende på 

socioekonomisk status 

Resultatet visar inte på en skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån deras 

socioekonomiska status. Resultatet motsäger sig tidigare forskning som visat att barn och 

ungdomar från familjer med en lägre socioekonomisk status mer sällan deltog i organiserade 

fysiska aktiviteter både i och utanför skolan (Bengoechea et al., 2010). Det visades bero på de 

svårigheter gällande den ekonomiska aspekten för familjer med lägre socioekonomisk status 

då de inte hade möjlighet att låta barnen delta i idrottsföreningar (Bengoechea et al., 2010).  

 

Det som av Bourdieu (1984) benämns som det kulturella kapitalet innefattar vanligtvis 

individens utbildningsnivå. Engström (2008) menar att ungdomars kulturella kapital 

vidungdomsåren har en stark koppling till den utbildningsnivån som individen sedan har i 

vuxen ålder. Vidare beskrivs individers träningsnivå vid vuxen ålder vara nära förknippad 

med deras symboliska kapital, framförallt deras kulturella kapital. Alla människor gillar inte 
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samma typer av fysiska aktiviteter och Engström (2013) beskriver att individers smak för 

idrott är kopplat till individens sociala position. Det kan dock finnas andra faktorer som 

påverkar individers möjligheter att vara fysiskt aktiva där det ekonomiska kapitalet kan verka 

som ett hinder för de barn och ungdomar i ekonomiskt missgynnade familjer (Engström, 

2013). Föräldrars socioekonomiska status har en betydande roll för deras barns hälsa och 

välmående, dels genom ekonomiska aspekter för att barnen ska ha goda uppväxtvillkor men 

även genom föräldrarnas utbildningsnivå som kan ställas i direkt relation till barnens 

livskvalitet (Folkhälsomyndigheten, 2015; von Rueden et al., 2006). Reiss (2013) förklarar 

även att barn i familjer med en lägre social position löper större risk att drabbas av psykiska 

hälsoproblem.  

7 SLUTSATSER 

• Majoriteten av ungdomarna uppnår inte den dagliga rekommendationen om fysisk 

aktivitet på minst 60 minuter om dagen eller den rekommenderade mängd 

träningspass per vecka. 

• Resultatet visar en signifikant skillnad gällande mäns och kvinnors fysiska 

aktivitetsnivå då män i högre utsträckning är fysiskt aktiva än kvinnor.  

• Studiens resultat påvisar inte en signifikant skillnad gällande ungdomars fysiska 

aktivitetsnivå utifrån deras socioekonomiska status.  

 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Utifrån studiens resultat skulle det vara av intresse att studera vidare inom 

forskningsområdet gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån kön och 

socioekonomisk status. Genom en longitudinell studiedesign skulle en grupp ungdomar 

kunna studeras över tid för att jämföra den fysiska aktivitetsnivån under ungdomsåren med 

deras fysiska aktivitetsnivå vid vuxen ålder. Detta för att även kunna studera eventuella 

skillnader i vuxen ålder boerende på individernas kön och socioekonomisk status. Genom en 

sådan studie skulle även en kausalitet mellan de olika undersökningsvariablerna kunna 

studeras. Vid ytterligare studier inom området gällande socioekonomisk status kan fler 

analyser behövas för att inkludera ett flertal olika faktorer och inte enbart utbildningsnivå. 

 

Ytterligare forskningen kan även bedrivas för att identifiera de bakomliggande faktorerna till 

varför män i ungdomsåren i större utsträckning är fysiskt aktiva än kvinnor samt för att 

undersöka vilken betydelse deltagandet på skolidrotten och medlemskap i idrottsföreningar 

har för ungdomars fysiska aktivitetsnivå. För framtida forskning kan det vara givande att 

studera ett liknande forskningsområde som i den genomförda studien men att utföra en 
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kvalitativ metod för att på ett mer djupgående sätt undersöka ungdomars upplevelser och 

erfarenheter gällande deras socioekonomiska status kopplat till den fysiska aktivitetsnivån. 

Att även studera vidare gällande huruvida det finns ett samband mellan ungdomars psykiska 

hälsa, fysiska aktivitetsnivå och socioekonomisk status för att identifiera de faktorer som 

påverkar dem och därmed kunna främja ungdomars hälsa. För framtida forskning kan det 

vara av betydande vikt att forska vidare inom området för att finna innovativa lösningar för 

att kunna främja hälsan och den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar.  
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BILAGA A; ENKÄT 

En undersökning om ungdomars fysiska aktivitet och socioekonomiska status. 

Vänligen besvara frågorna med ett kryss per fråga. Skulle du kryssa i fel eller vilja 

ändra ditt svar, fyll då i hela den felaktiga rutan och kryssa därefter i en ny ruta.  

 

 

1. Kön 

□ Kille  □ Tjej  □ Annat/vill ej ange 

 

2. Hur gammal är du? _________ 

 

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Dåligt 

□ Mycket dåligt 

 

4. Hur bor du? 

□ Villa       □ Radhus       □ Bostadsrättslägenhet       □ Hyreslägenhet       □ Annat 

 

5. Vilken är din mammas/vårdnadshavares högsta avslutade utbildning? 

□ Grundskola       □ Gymnasium       □ Högskola eller universitet       □ Vet ej 

 

6. Vilken är din pappas/vårdnadshavares högsta avslutade utbildning? 

□ Grundskola       □ Gymnasium       □ Högskola eller universitet       □ Vet ej 

 

Vänd blad 
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7.  Vad har din mamma/vårdnadshavare för sysselsättning? 

□ Arbetar 

□ Studerar 

□ Sjukskriven 

□ Arbetssökande 

□ Annat/Vet ej: _______________   

 

8. Vad har din pappa/vårdnadshavare för sysselsättning? 

□ Arbetar 

□ Studerar 

□ Sjukskriven 

□ Arbetssökande 

□ Annat/Vet ej: _______________ 

 

9. Är du med i en idrottsförening? 

□ Ja 

□ Nej 

 

10. Hur ofta cyklar eller går du till skolan? 

□ Varje dag              □ 1-3 gånger per vecka      □ Ibland               □ Aldrig 

 

11. Hur mycket rör du dig i snitt på din fritid per dag? 

□ 60 minuter eller mer 

□ 30–60 minuter 

□ Mindre än 30 minuter 
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12. Hur många gånger i veckan tränar du på din fritid i den grad att du 

blir andfådd eller svettig? 

□ Varje dag 

□ 3-6 gånger i veckan 

□ 1-2 gånger i veckan 

□ 1-3 gånger i månaden   

□ Mindre än en gång i månaden 

□ Aldrig  

 

13. Brukar du delta på skolidrotten? 

□ Alltid          □ Oftast          □ Mer sällan          □ Aldrig    

 

                                      

 

Tack för din medverkan!  
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BILAGA B; MISSIVBREV 

Hej! 

 

Mitt namn är Emelie Bergkvist och jag studerar mitt tredje år på folkhälsoprogrammet på 

Mälardalens högskola. Jag skriver just nu mitt examensarbete som syftar till att undersöka 

huruvida ungdomars fysiska aktivitetsnivå är relaterad till kön och socioekonomisk status. 

Studien riktar sig till att undersöka högstadieelever i årskurs 9 samt elever i årskurs 1–3 på 

gymnasiet. Du och andra elever i Eskilstuna har därmed möjlighet att få delta i studien. 

 

De besvarade enkäterna kommer att behandlas med full konfidentialitet vilket innebär att din 

identitet kommer att vara skyddad. Det insamlade materialet för studien kommer enbart att 

vara tillgängligt för mig och min handledare. Data från enkäterna kommer endast att 

användas för att besvara denna studies syfte och kommer därefter att kasseras. Det är 

frivilligt att delta och du har därmed möjlighet att avbryta din medverkan när som helst om 

du så önskar men jag skulle uppskatta om du vill delta i studien då det är av betydande roll 

för studiens resultat. Examensarbetet kommer efter ett godkännande av examinatorn att 

finnas tillgängligt via databasen DiVA. 

 

Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkätens 13 frågor och genom att besvara enkäten ger 

du ditt samtycke till att delta i studien. Vid eventuella frågor eller funderingar är du 

välkommen att kontakta mig.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

Emelie Bergkvist 

 

Kontakt: 

Emelie Bergkvist 

Folkhälsoprogrammet, Mälardalens högskola 

Ebt17006@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Helena Olsson 

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola 

Helena.1.olsson@mdh.se 

mailto:Ebt17006@student.mdh.se
mailto:Helena.1.olsson@mdh.se
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