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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka om det i Stockholm fanns skillnader i fysisk aktivitet och 

motivation till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk 

status. Det var även av intresse att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och 

motivation till fysisk aktivitet. Detta besvarades genom att utgå från följande frågeställningar: 

(1) Finns det skillnader i fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika 

socioekonomisk status? (2) Skiljer sig motivationen till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende 

i områden med olika socioekonomisk status? (3) Finns det samband mellan fysisk aktivitet och 

motivation till fysisk aktivitet? 

Metod 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med ungdomar i nionde klass. För att jämföra 

ungdomar med olika socioekonomisk status valdes två stadsdelsområden ut, de med högst 

respektive lägst medelinkomst i Stockholm. Ett selektivt urval resulterade i att en skola från 

respektive område tackade ja till att delta. Sammanlagt var det 91 elever som genomförde 

enkäten (Östermalm n=57 och Rinkeby-Kista n=34). Enkäten innefattade ett urval av befintliga 

frågor kring fysisk aktivitet samt en självskattningsskala om motivation till fysisk aktivitet. Från 

den insamlade datan togs deskriptiv statistik samt skillnads- och korrelationsanalyser fram. 

Resultat  

Resultatet visade att ungdomarna från området med högre medelinkomst rapporterade att de 

ägnade signifikant mer tid åt träning än ungdomarna från området med lägre medelinkomst. 

Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande träningsfrekvens eller 

vardagsmotion. Motivation till fysisk aktivitet skiljde sig signifikant mellan grupperna, 

deltagarna från Östermalm upplevde mer självbestämd motivation än deltagarna från Rinkeby-

Kista. Det fanns även starka samband mellan självbestämd motivation och fysisk aktivitet bland 

ungdomarna gällande den tid de ägnar åt träning och träningsfrekvens, för vardagsmotion var 

sambanden svaga.  

Slutsats  

Skillnader i fysisk aktivitet och motivation fanns mellan ungdomarna i de två områden med 

högst respektive lägst medelinkomst i Stockholm. Möjligen var motivationen en bidragande 

orsak till skillnaden i fysisk aktivitet då resultaten även visade på samband mellan självbestämd 

motivation och fysisk aktivitet.  
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1. Inledning 

Brist på fysisk aktivitet har identifierats som den fjärde största riskfaktorn för mortalitet globalt 

och beräknas orsaka 3.2 miljoner dödsfall per år (WHO 2018). I tidigare studier har faktorer för 

ohälsa och i hur stor grad dessa bidrar till den globala sjukdomsbördan undersökts. För Sverige 

ses, likt resten av västvärlden, att tobak/rökning, högt blodtryck, hög alkoholkonsumtion, 

övervikt och fetma samt låg grad av fysisk aktivitet är de främsta riskfaktorerna (Lim et al. 

2012). Mer fysiskt aktiva individer har en bättre hälsa än de som inte är lika fysiskt aktiva (Berg 

& Ekblom 2016, s. 98 f.). Hälsa ses som en förutsättning för välfärd, ekonomisk tillväxt samt en 

hållbar samhällsutveckling (Socialdepartementet 2006, s.2 ff.). Ojämlikheter i hälsa är dock ett 

stort och växande problem i Europa (Mackenbach 2006). Därför är det, både för individer och 

samhälle, av stor vikt att studera problemet för att kunna motverka utvecklingen av dessa 

ojämlikheter.  

1.1 Fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

Att vara regelbundet fysiskt aktiv är kopplat till en reducerad risk att drabbas av de vanligaste 

folksjukdomarna (Wennberg et al. 2016, s. 66 f.). En god kondition minskar risken för kroniska 

sjukdomar för alla samhällsgrupper oavsett livsstilsvanor, socioekonomi, bostadsområde, 

utbildning, kön eller ålder (Faskunger 2013, s. 29 f.). Även hos barn och ungdomar (6-17 år) kan 

positiva samband ses mellan fysisk aktivitet och både fysisk- och psykisk hälsa. Internationell 

data visar dock att det finns skillnader i både idrottsdeltagande och utomhuslek mellan sexåriga 

barn i olika socioekonomiska grupper, där de med lägre socioekonomisk status har ett lägre 

deltagande. (Wijtzes et al. 2014) Att undersöka om det finns liknande skillnader hos ungdomar i 

Sverige är med tanke på detta intressant.  

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar alla barn och ungdomar daglig fysisk 

aktivitet om minst 60 minuter på måttlig till hög intensitet. Fysisk aktivitet med hög intensitet 

samt muskelstärkande aktiviteter bör ingå minst tre gånger i veckan. (Faskunger 2013, s.108) 

Barns beteenden påverkas och förstärks av omgivningen. Viktiga faktorer för att önskade 

beteenden ska övergå till vanor är personer och grupper som finns i barnets närhet. (Hultgren 

2017, s. 42) Socialt stöd kan även leda till mer självbestämd motivation hos tonåringar (Jonsson 

et al. 2017). Tonåren är en period av ökat självständigt beslutsfattande och en tid då nya 

beteenden formas. Beteenden kan i sin tur påverka hälsan och hälsorelaterade vanor. Det är av 
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vikt att etablera goda hälsobeteenden under tonåren då vanor, såsom fysisk aktivitet, i måttlig 

grad följer med från tonåren till vuxen ålder. (Inchley et al. 2016 s. 2 & 135; Telama 2009) 

1.2 Motivation 

Motivation kan beskrivas som vilja att göra ett beteende, vilket är individuellt och 

situationsbundet. Det finns ett flertal teorier kring begreppet motivation (Aronsson et al. 2012, s. 

198 ff.). En av dem är self-determination theory (SDT), vilken ofta används för att undersöka 

motivation inom hälso- och idrottspsykologi. En del av teorin beskriver hur motivation kan ses 

som ett spektrum (se figur 1) från amotiverad via kontrollerad motivation till inre motivation, 

som är den mest självbestämda och därmed mest hälsosamma (Ryan & Deci 2000). Mer 

specifikt finns sex olika former av motivation, så kallade motivationsregleringar (Owen et al. 

2014). 

Figur 1. Spektrum över de olika motivationsregleringarna inom SDT. 

Amotivation innebär frånvaro av motivation, till exempel att en person inte ser något syfte med 

att träna. De kontrollerade formerna av motivation inkluderar yttre reglering och introjicerad 

reglering. Det förstnämnda innebär att en person uppträder på ett visst sätt för att få belöning 

eller undvika bestraffning. Introjicerad reglering kan uppstå på grund av skuldkänslor eller andra 

former av inre press, vilket kan förekomma exempelvis vid ett missat träningspass. 

Självbestämda former av motivation inkluderar identifierad reglering, integrerad reglering och 

inre reglering. Identifierad reglering uppkommer när beteendet ger fördelaktiga konsekvenser 

och upplevs som viktigt för personen. När en individ gör något för att beteendet stämmer 

överens med dennes personliga värderingar och känslor är regleringen integrerad. Inre reglering 

innebär att beteendet, till exempel att motionera, upplevs som intressant eller roligt. (ibid.) 

Owen et al. (2014) har gjort en systematisk granskning av studier med SDT-principer där 

motivation har undersökts i relation till fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Resultatet av 

granskningen visar att självbestämda former av motivation upprätthåller hälsofrämjande 

beteenden såsom fysisk aktivitet bättre än vad kontrollerad motivation gör. 
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Folkhälsomyndigheten (2017) menar att det är av vikt att ytterligare undersöka och försöka 

förstå de bakomliggande mekanismerna för psykologiska, sociala och beteendemässiga faktorer 

som bidrar till ojämlikheter i hälsa i Sverige. Därav finns ett intresse att undersöka om det finns 

skillnader i motivation för fysik aktivitet hos ungdomar med olika socioekonomisk status. 

Ytterligare kunskap kan leda till effektivare och bättre riktade insatser och därmed vara 

gynnsamt för folkhälsan. 

1.3 Skillnader i hälsa och socioekonomisk status 

En analys av data från tvärsnittsstudier i 34 Nordamerikanska och Europeiska länder, Sverige 

inkluderat, publicerades av Elgar et al. 2015. Syftet var att undersöka hälsa hos ungdomar och 

resultatet visade på skillnader i hälsa utifrån socioekonomi i ett flertal länder. I studien diskuteras 

även att det finns begränsat med information om trender för hur tonåringars hälsa utvecklas över 

tid på grund av socioekonomi. Den svenska regeringens nationella mål för folkhälsa är att skapa 

förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att 

alla människor ska ges jämlik möjlighet till en god hälsa. I Regeringens skrivelse 

“Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt” anses folkhälsan i Sverige vara 

genomsnittligt god, dock bör det uppmärksammas att det finns stora skillnader mellan olika 

samhällsgrupper. Flera negativa konsekvenser kommer av dessa skillnader, dels för enskilda 

individer men också för samhället. Fysisk aktivitet är ett av de elva målområdena som 

regeringen har utformat för att förbättra folkhälsan. (Socialdepartementet 2006, s.2 ff.) 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har publicerat en rapport om områdesskillnader i 

fysisk aktivitet inom Stockholms län (Stjernschantz Forsberg et al. 2015). Rapporten visar att det 

finns skillnader i fysisk aktivitet kopplade till bostadsområde. Syftet var att undersöka 

boendemiljön och därför har man korrigerat för sociodemografiska faktorer. Tittar man på olika 

åldersgrupper ägnade 18-24 åringar mest tid till motion (135 minuter per vecka) därefter avtar 

mängden med stigande ålder. Undersökningen visar även att de personer som tillhör gruppen 

med lägst inkomst motionerar minst och att tiden för motion sedan ökar för varje inkomstkvintil. 

Personer med minst treårig gymnasial utbildning rapporterade att de motionerar mer än de med 

kortare utbildning. (ibid.) Dock saknas likvärdiga studier som undersöker fysisk aktivitet i 

Stockholms olika bostadsområden bland personer under 18 år.     

I Stockholm finns skillnader mellan områden vad gäller ohälsotal. Störst skillnad är det mellan 

stadsdelsområdena Östermalm och Rinkeby-Kista. Statistiken är beräknad på antal dagar per 
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invånare (16-64 år) med ersättning från försäkringskassan i form av sjuk- och 

aktivitetsersättning, sjukpenning och rehabiliteringspenning. För Rinkeby-Kista var ohälsotalet 

30 dagar per person jämfört med Östermalms 11 dagar år 2016. (Stockholms stad 2017, s. 27) 

Andra faktorer som skiljer sig mellan dessa två områden är utbildningsnivå och inkomst. 72 % 

av befolkningen, 25-64 år, på Östermalm har eftergymnasial utbildning medan siffran för samma 

åldersgrupp i Rinkeby-Kista är 35 % (Stockholm stad). År 2015 redovisades en medelinkomst på 

433 855 kronor per år för Östermalms invånare över 20 år, medan motsvarande siffra för 

Rinkeby-Kista var 207 300 kronor (Bodén 2017, s. 18). Den socioekonomiska segregationen i 

Stockholm har ökat och stadens olika områden blir enligt prognoser mer och mer 

socioekonomiskt homogena (Bremberg, Slättman & Alarcón 2015, s. 15 & 63). 

Socioekonomisk status mäts vanligtvis genom yrke, utbildningsnivå eller inkomst. Ungdomar 

har generellt begränsade ekonomiska tillgångar eftersom de är under utbildning och saknar 

därmed också yrkesstatus. På individnivå baseras därför deras socioekonomiska situation på 

vårdnadshavare eller hushåll. Det blir ofta stora bortfall när man frågar ungdomar om 

vårdnadshavares yrke, utbildningsnivå eller inkomst. Dessutom tenderar bortfallet vara större 

bland personer med lägre socioekonomisk status, resulterande i bias. (Currie et al. 2008) Med 

hänsyn till att det kan vara problematiskt att ställa frågor som berör socioekonomi används 

bostadsområde som proxy för socioekonomisk status i denna studie. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka både skillnader och samband mellan fysisk aktivitet, 

socioekonomisk status och motivation till fysisk aktivitet hos ungdomar i Stockholm. 

Frågeställningarna som formulerades var:  

– Finns det skillnader i fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika 

socioekonomisk status?  

– Skiljer sig motivationen till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika 

socioekonomisk status? 

– Finns det samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet?  

De hypoteser som framlades utifrån tidigare forskning var att det finns skillnader i mängden 

fysisk aktivitet hos ungdomar i olika socioekonomiska grupper och att motivation skulle kunna 

vara en bidragande faktor till detta.  
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2. Metod 

2.1 Studiedesign och urval 

Då syftet var att undersöka både skillnader och samband hos en större grupp ungdomar användes 

kvantitativ forskningsmetod, specifikt utfördes en tvärsnittsstudie (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

85). Under våren 2018 genomfördes en enkätundersökning med elever i nionde klass på två 

högstadieskolor i Stockholm. För att jämföra fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet 

utifrån socioekonomisk status valdes stadsdelsområdena Östermalm och Rinkeby-Kista ut. Dessa 

områden visade, som beskrivet i inledningen, på störst socioekonomiska skillnader inom 

Stockholm både gällande medelinkomst och utbildningsnivå (Bodén 2017, s. 18; Stockholm stad 

2016).  

Ett selektivt urval gjordes då skolor med speciella inriktningar exkluderades. Detta gjordes med 

hänsyn till att skolans elever önskades vara representativa för de stadsdelsområden som valts ut. 

Specialinriktningar lockar istället troligen elever från ett större upptagningsområde. Samtliga 

skolor, både privata och kommunala, som uppfyllde kriterierna kontaktades via telefon eller 

mail. Av 10 skolor som kontaktades tackade två stycken ja till att delta i studien: en skola från 

Östermalm där tre klasser deltog samt en skola i Rinkeby-Kista med två klasser. Båda skolorna 

var kommunala. Några skolor svarade inte på förfrågan om att delta, bland de skolor som 

tackade nej var de vanligaste orsakerna brist på tid och att eleverna redan genomfört många 

enkätundersökningar. 

2.2 Studiepopulation  

Sammanlagt deltog 91 ungdomar i studien, 15-17 år gamla. Från Östermalm var det 57 stycken 

som genomförde enkäten, 29 tjejer och 24 killar. Resterande fyra svarade “annat” eller besvarade 

inte frågan om kön. Medelåldern för deltagarna från Östermalm var 15.16 år. I Rinkeby-Kista 

deltog 34 ungdomar varav 15 tjejer och 18 killar samt en deltagare som identifierade sig som 

“annat”. Medelåldern för deltagarna i Rinkeby-Kista var 15.38 år. Majoriteten av eleverna som 

deltog bodde inom respektive område där de gick i skolan (Rinkeby-Kista 85,3%, Östermalm 

75,4%) och därför ansågs de som grupp vara representativa för de två områden som undersöktes. 

Ett bortfall på sex personer inkluderar de elever som var närvarande under enkätundersökningen 

men av olika anledningar inte deltog. På Östermalm var det en elev som inte hade fyllt 15 år då 

enkäten genomfördes och en hade inte möjlighet att delta på grund av språksvårigheter. Det var 
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också fyra personer från skolan på Östermalm som själva valde att inte delta. På skolan i 

Rinkeby-Kista besvarade alla närvarande elever enkäten.  

2.3 Tillvägagångssätt 

För att undersöka variablerna fysisk aktivitet och motivation utformades en enkät. 

Frågeformuläret pilottestades för att beräkna tid för genomförande samt upptäcka eventuella 

otydligheter i innehåll, språk och utformning. De tre första personerna som genomförde enkäten 

var äldre än målgruppen; det gjordes efter deras kommentarer några mindre ändringar i 

formuleringen av frågorna. Därefter testades enkäten med en för målgruppen representativ 

person; detta resulterade inte i några ytterligare ändringar. Vid datainsamlingen var en eller båda 

författarna på plats. Detta för att kunna besvara frågor kring studien samt enkäten och på så sätt 

minska internt bortfall. Likvärdig information presenterades i klassrummen innan 

genomförandet. Författarna hade tillsammans diskuterat hur informationen skulle presenteras 

samt hur eventuella frågor om enkäten skulle besvaras, för att öka undersökningens reliabilitet.  

2.4 Enkät 

Enkäten utformades av författarna (se Bilaga 2) och majoriteten av frågorna valdes ut från 

befintliga enkäter för att stärka innehållsvaliditeten och reliabiliteten (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 143 ff.). Formuläret inleddes med fyra bakgrundsfrågor gällande ålder, kön, skola och 

bostadsområde. Därefter följde sju frågor om fysisk aktivitet samt en skala om motivation till 

fysisk aktivitet. Avslutningsvis följde två frågor angående kunskap om rekommendationer för 

fysisk aktivitet som författarna själva formulerat då inga liknande frågor kunde hittas under 

sökning bland etablerade enkäter inom området.  

2.4.1 Frågor om fysisk aktivitet 

Frågorna om fysisk aktivitet kommer från de validerade enkäterna Hälsa på lika villkor (HLV), 

Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9, Skola - idrott - hälsa 2010 (SIH) samt 

Gymnastik- och idrottshögskolans (GIH:s) hälsotest. Frågorna handlar om vardagsmotion och 

träning. 

HLV är en nationell studie som genomförs av Folkhälsomyndigheten, vilken är frivillig att 

genomföra för alla 18-64 år. Syftet med undersökningen är att få en överblick av befolkningens 

mående samt att följa förändringar i hälsa över tid. (Folkhälsomyndigheten 2018-03-09) I frågan 

som berör vardagsmotion under en vanlig vecka från HLV ersattes “trädgårdsarbete” med 
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“städa” då författarna ansåg detta vara ett mer relevant exempel för målgruppen. Frågan 

formulerades ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsaktiviteter, till exempel 

promenader, cykling eller städa?”. Frågan hade sju svarsalternativ där ett (1) motsvarar 0 

minuter/ingen tid och svarsalternativ sju motsvarar 5 timmar eller mer. 

Även enkäten Skolbarns hälsovanor genomförs av Folkhälsomyndigheten som en del av ett 

internationellt projekt samordnat av WHO. Undersökningen vänder sig till 11-, 13- och 15 

åringar och innehåller frågor om hälsa, hälsobeteenden samt miljöer som kan påverka mående. 

(Folkhälsomyndigheten 2017-09-29) Frågorna angående träning på fritiden togs från Skolbarns 

hälsovanor utan justeringar. Exempelvis ställdes frågan ”Hur ofta brukar du träna på din fritid, 

(d.v.s utanför skoltid) så att du blir andfådd eller svettas?”. Frågan hade sju svarsalternativ där 

ett (1) motsvarar aldrig och sju motsvarar varje dag. 

SIH är en nationell och longitudinell studie om barn och ungdomars fysiska aktivitet. Den 

omfattar även omgivande faktorers betydelse för fysisk aktivitet och idrottande, fysisk status och 

hälsomässiga tillstånd. Syftet är bland annat att kartlägga barn och ungdomars villkor för fysisk 

aktivitet i skola och på fritiden. (Kierkegaard 2017-04-26) Frågorna från enkäten SIH berör 

fysisk aktivitet; vägen till skolan samt aktiviteter som du ägnar dig åt på fritiden och hur många 

av dina vänner som tränar regelbundet. Ändringar gjordes i två av frågorna för att de skulle bli 

tydligare för målgruppen. I en av frågorna ersattes “studieplats/arbetsplats” med “skola”. Frågan 

ställdes ”När du tar dig till din skola, hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla?”. 

Frågan hade sex stycken svarsalternativ där ett (1) motsvarar under 10 minuter varje dag och sex 

motsvarar ca 50 minuter varje dag eller mer. Den andra frågan bestod av en tabell som 

uppdaterades genom att lägga till “aktivitet” som rubrik för en av kolumnerna. “Idrottsförening” 

redigerades till “förening” eftersom aktiviteterna inte nödvändigtvis behövde vara en idrott. 

Ordet “träningsinstitut” ersattes med “gym” och en exempel-rad lades till för att förtydliga hur 

tabellen skulle fyllas i.  

Frågan “tillfredsställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig?” togs från GIH:s 

Hälsotest. GIH:s hälsotest är en enkät som ger en bild av respondentens välbefinnande, själsliga- 

och kroppsliga hälsa (Andersson et al. 2015). Frågan har fyra svarsalternativ: ett (1) = inte alls, 

två = ganska dåligt, tre = delvis och fyra = helt och hållet.  
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2.4.2 Motivation till fysisk aktivitet 

I enkäten användes den reviderade versionen av The Behavioural Regulation in Exercise 

Questionnaire (Breq 2; Markland & Tobin 2004) vilken är baserad i SDT. Skalan är utformad för 

att skatta olika former av beteendereglering i träningskontext. Författarna gjorde en översättning 

av motivationsskalan (Breq 2) med hjälp av translate-back-translate metoden (Jenn 2006) då den 

inte fanns tillgänglig på svenska. Metoden innebar att författarna översatte skalan till Svenska, 

där efter gjorde en utomstående part en översättning tillbaka till Engelska vilken slutligen 

jämfördes mot den ursprungliga skalan. 

Motivationsskalan består av 19 påståenden för att bedöma de fem formerna av reglering: 

amotivation (t.ex. ”Jag ser inte meningen med att träna”), yttre reglering (t.ex. ”Jag tränar för att 

andra säger att jag borde”) introjicerad reglering (t.ex. “Jag får dåligt samvete när jag inte 

tränar”), identifierad reglering (t.ex. “Det är viktigt för mig att träna regelbundet”) inre reglering 

(t.ex. “Jag tränar för att det är kul”). Påståendena besvaras genom en femgradig Likert-skala från 

0 = “Inte sant för mig” till 4 = “Helt sant för mig”. Ett värde för varje subskala beräknas och 

indikerar i vilken grad respondenten upplever de olika formerna av reglering. Tidigare studier 

har visat på god faktor validitet och skalreliabilitet för subskalorna med Cronbach’s alpha mellan 

0.73 och 0.86 (Markland & Tobin 2004). Motivationsskalan har även testats för ungdomar (11-

15 åringar i Storbritannien) med adekvata resultat (Gillison & Standage 2005 se Gillison et al. 

2009). För denna studie var Cronbach’s alpha 0.70 till 0.85. Relative Autonomy Index (RAI) ger 

ett sammanlagt, viktat värde av subskalorna och är ett mer koncist mått på motivation. RAI 

beräknas genom att vikta vardera subskala för att sedan summera dessa. Amotivation, yttre 

reglering och introjicerad reglering ges negativa värden medan identifierad reglering och inre 

reglering ges positiva värden. Ett högre positivt RAI-värde indikerar högre grad självbestämd 

motivation medan lägre negativa värden indikerar lägre grad av självbestämd motivation (d.v.s. 

mer kontrollerad motivation; Markland & Tobin 2004).   

2.5 Etiska aspekter 

Inom forskning finns det fyra etiska huvudkrav vilka består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

Hänsyn togs till kraven genom att ge information om studiens syfte till ansvariga lärare på 

skolorna samt till deltagarna, både muntligt och skriftligt i form av informationsbrev. Därefter 

var det skolans beslut att vidare informera föräldrar till de medverkande eleverna. I 

informationen framgick tydligt att deltagandet var frivilligt och att det gick att avbryta 
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genomförandet när som helst utan att meddela orsak. Informationen inkluderade även att all data 

samlades in anonymt, behandlades konfidentiellt och endast användes i angivet syfte. Enkäten 

innehöll varken etiskt känsliga eller privata frågor. 

Generellt är elever i nionde klass 15 år eller äldre vilket innebar att de själva kunde ge samtycke 

till att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Samtycke hämtades även från 

skolledning alternativt lärare för att genomföra undersökningen under ramen för skoltid (ibid.). 

Anledningen till att ungdomar som själva kunde lämna medgivande om deltagande valdes var 

för att undvika både generellt- och systematiskt bortfall. Lägre socioekonomisk status tenderar 

att ge större bortfall enligt tidigare studier (Currie et al. 2008).  

2.6 Databearbetning och analys 

I samband med datainsamlingen fick varje enkät ett ID-nummer. Datan fördes därefter in i Excel 

där svarsalternativen kodades. När all data var sammanställd fördes den över till SPSS 24.0 för 

analys.  

Datan var normalfördelad och presenteras därför i följande resultatdel med medelvärde och 

standardavvikelse. För att jämföra gruppernas fysiska aktivitet och motivation till fysisk aktivitet 

utfördes oberoende t-test. Pearson’s korrelation användes för att undersöka eventuella samband 

mellan graden av motivation (RAI) och fysisk aktivitet. Analys av skillnader i kunskap om 

rekommendationerna för fysisk aktivitet gjordes med Chi-square test. (Pallant 2016, s. 106 ff.) 

Alla respondenter inkluderades i analyserna, förutom i de fall de saknade nödvändig data. Ett p-

värde på ≤0.05 ansågs statistiskt signifikant. 

3. Resultat 

Deskriptiv data över fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet för de två områdena 

presenteras i tabell 1. För mer beskrivande statistik med svarsfrekvenser se bilaga 3. Generellt 

rapporterade eleverna från Östermalm att de var mer aktiva på fritiden än eleverna från Rinkeby-

Kista.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över fysisk aktivitet och motivation för grupperna presenterat med medelvärde och 

standardavvikelse. 

  

Totalt  

(N=91) 

 

Rinkeby-Kista 

(n=34) 

 

Östermalm 

(n=57) 

n M SD* n M SD* n M SD* 

Ålder  91 15.24 0.48 34 15.38  0.55 57 15.16 0.41 

Tid träning (1-6) 89 3.64 1.57 33 2.88 1.34 56 4.09 1.53 

Träningsfrekvens (1-7) 89 4.75 1.42 34 4.41 1.67 55 4.96 1.22 

Tid vardagsmotion (1-7)  90 4.38 1.58 34 4.35 1.81 56 4.39 1.44 

Aktiv transport (1-6) 89 2.45 1.26 34 2.00 1.18 55 2.73 1.24 

Upplevd tillfredsställelse av 
motion (1-4) 

84 3.27 0.77 31 3.19 0.70 53 3.32 0.80 

RAI** (-24-+20) 87 9.50 5.59 33 7.72 5.42 54 10.58 4.46 

 

Notering: *Standardavvikelse, **Relative Autonomy Index. Inom parentes anges det högsta respektive lägsta 

svarsalternativet för varje enskild fråga. 

Tid träning svarsalternativ: 1 = ingen tid, 2 = ca 30 minuter, 3 = ca 1 timme, 4 = ca 2-3 timmar, 5 = ca 4-6 timmar, 6 

= 7 timmar eller mer. Träningsfrekvens svarsalternativ: 1 = aldrig, 2 = mindre än 1 gång/månad, 3 = 1 gång/månad, 

4 = 1 gång/vecka, 5 = 2-3 gånger/vecka, 6 = 4-6 gånger/vecka, 7 = varje dag. Tid vardagsmotion per vecka 

svarsalternativ: 1 = ingen tid, 2 = mindre än 30 minuter, 3 = 0,5-1 timme, 4 = 1-1,5 timmar, 5 = 1,5-2,5 timmar, 6 = 

2,5-5 timmar, 7 = 5 timmar eller mer. Aktiv transport per dag svarsalternativ: 1 = under 10 minuter, 2 = ca 10 

minuter, 3 = ca 20 minuter, 4 = ca 30 minuter, 5 = ca 40 minuter, 6 = 50 minuter eller mer. 

3.1 Skillnader i fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet mellan områden 

Resultaten i Tabell 1 visar på skillnader i hur mycket tid ungdomarna från de båda områdena 

ägnade åt träning per vecka. Deltagarna på Östermalm tränade ca 2-3 timmar och de från 

Rinkeby-Kista ca 1 timme. Skillnaden var statistiskt signifikant (t (87) = -3.77, p <0.01) och 

effektstorleken var stark (eta squared = 0.14). Inga signifikanta skillnader sågs mellan grupperna 

för träningsfrekvens (t (54.57) = -1.67, p = 0.10) eller vardagsmotion (t (88) = -0.12, p = 0.91). 

Gällande aktiv transport sågs däremot signifikant skillnad (t (87) = -2.74, p <0.01) med en 

medelstark effektstorlek (eta squared = 0.08). Ungdomarna på Östermalm rapporterade att de 

ägnade mer tid (ca 10-20 minuter) till aktiv transport i jämförelse med de i Rinkeby-Kista (ca 10 

minuter). Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna i upplevd tillfredsställelse av sin 

nuvarande motion (t (82) = -0.73, p = 0.47). 
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Resultatet visade en signifikant skillnad i motivation till fysisk aktivitet (RAI) mellan Rinkeby-

Kista och Östermalm (t (85) = -2.37, p = 0.02) med en medelstark effektstorlek (eta squared = 

0.06). Ett högre värde indikerar högre grad av självbestämmande vilket innebär att de ungdomar 

som gick i skolan på Östermalm upplevde mer självbestämd motivation till fysisk aktivitet än 

ungdomarna i Rinkeby-Kista.  

3.2 Samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet 

Sambandsanalyser (korrelationer) visade statistiskt signifikanta och starkt positiva samband 

mellan självbestämd motivation (RAI) och vardera tid i träning samt träningsfrekvens (se tabell 

2). Med andra ord var ungdomarna mer fysiskt aktiva om de hade mer självbestämd motivation. 

Ungdomar med mera självbestämd motivation var också något mer benägna att ägna sig åt 

vardagsmotion, medan aktiv transport inte visade någon signifikant korrelation med RAI. 

Sambandet mellan upplevd tillfredsställelse av motion och motivationsgrad var starkt positivt 

och signifikant. Personer med mer självbestämd motivation upplevde alltså även att den motion 

de fick i högre grad tillfredsställde deras behov av att röra på sig jämfört med personer med 

mindre självbestämd motivation. (Pallant 2016, s. 137) 

Tabell 2. Korrelation mellan Relative Autonomy Index och frågor kring fysisk aktivitet. 

 RAI 

n r* p 

Tid träning 85 0.63 0.00 

Träningsfrekvens 86 0.55 0.00 

Vardagsmotion 87 0.26 0.01 

Aktiv transport 85 -0.00 0.98 

Upplevd tillfredsställelse av 

motion 

82 0.54 0.00 

 

Notering: *Korrelationskoefficienten. 
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3.3 Aktiviteter  

Tabellen där deltagarna ombads fylla i vilka aktiviteter de utförde gav ett stort bortfall (n = 18) 

då den inte fylldes i enligt instruktion. Det gjorde att frågan inte analyserades vidare med 

analytisk statistik i SPSS; dock gjordes en viss sammanställning. Aktiviteterna kategoriserades 

enligt följande: gym representerar alla aktiviteter som deltagarna angav att de ägnade sin tid åt 

när de var på gymmet, som till exempel att gå på gruppträningspass, styrketräna eller 

konditionsträna. Bollsport inkluderar fotboll, innebandy, basket, ishockey, squash och tennis. 

Kampsport innefattar boxning, kickboxning, thaiboxning, MMA och Jeet kune do. 

Utomhusaktiviteter blev samlingsnamn för promenader, cykling och löpning. Några ungdomar 

ägnade sig åt yoga och dans som slogs samman till en kategori kallad Dans och yoga. Utöver 

dessa skapades även kategorin övrigt med aktiviteter som inte var lika populära, exempelvis 

rodd, simning, segling, slalom, parkour, ridning och scouter. De vanligaste aktiviteterna hos båda 

grupper var gym, bollsport och utomhusaktiviteter, vilka illustreras i figur 2 nedan. 23.5% av 

deltagarna från Rinkeby-Kista och 36.8% från Östermalm angav att de utförde minst en av sina 

aktiviteter inom en förening.  

 

 

Figur 2. Andel ungdomar (%) i Rinkeby-Kista och på Östermalm som utövar de vanligaste aktiviteterna. 

3.4 Rekommendationer om fysisk aktivitet och vänner som tränar 

I Rinkeby-Kista var det 61.3 % som kände till att det finns rekommendationer om fysisk aktivitet 

och på Östermalm var det 73.1 %. Av dessa var det 44.4 % i Rinkeby-Kista som rapporterade att 

de vet vilka rekommendationerna är medan motsvarande siffra för Östermalm var 56.8 %. Det 
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fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna gällande kunskap om 

rekommendationer för fysisk aktivitet �² (1, n = 83) = 0.77, p = 0.38, phi = -0.12; (1, n = 55) = 

0.33, p = 0.57, phi = -0.12.  

Ett oberoende t-test visade signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller hur många av de 

närmsta vännerna som tränar regelbundet. Ungdomarna på Östermalm angav att fler av deras 

närmsta vänner tränar eller idrottar regelbundet (n = 57, M = 2.66, Sd = 0.67) i jämförelse med 

de i Rinkeby-Kista (n = 34, M = 2.19, Sd = 0.54; t (76.59) = -3.64, p <0.01). Effektstorleken var 

medelstark (eta squared = 0.13). Svarsalternativ 2 motsvarade några och svarsalternativ 3 de 

flesta. På Östermalm svarade majoriteten (49.1%) av deltagarna att de flesta vännerna tränar 

eller idrottar regelbundet, medan majoriteten (64.7%) i Rinkeby-Kista svarade att några av deras 

vänner tränar eller idrottar regelbundet. 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i fysisk aktivitet och motivation till 

fysisk aktivitet mellan ungdomar i olika delar av Stockholm. Vidare undersöktes även samband 

mellan fysisk aktivitet och motivation. Resultatet visade att det fanns vissa skillnader i fysisk 

aktivitet mellan de två områden i Stockholm som hade högst respektive lägst medelinkomst. Det 

visade även att motivationen till fysisk aktivitet skilde sig mellan områdena. Resultatet bekräftar 

därmed de hypoteser som framlades i studiens start. I följande avsnitt diskuteras först resultaten 

och därefter studiens metod utifrån styrkor och svagheter. 

4.1 Resultatdiskussion 

Ungdomarna i området med högst medelinkomst (Östermalm) rapporterade att de var mer fysiskt 

aktiva jämfört med de i området med lägst medelinkomst (Rinkeby-Kista). Skillnaderna var 

signifikanta vad gäller den tid som ägnas åt träning på fritiden. Träningsfrekvens och 

vardagsmotion skiljde sig något mellan grupperna men visade inga signifikanta resultat. En 

tidigare undersökning som gjorts bland vuxna i Stockholms län visar att de med lägst inkomst 

motionerar minst (Stjernschantz Forsberg et al. 2015). Även internationell forskning har påvisat 

liknande resultat för barn med lägre socioekonomisk status (Wijtzes et al. 2014). I framtida 

studier skulle det vara intressant att undersöka fler delar av Stockholmsområdet, samt andra delar 

av landet, där socioekonomisk status skiljer sig för att se om fynden i denna studie är 

representativa för ungdomar mer generellt.   
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En anledning till att tid i träning gav signifikant skillnad medan träningsfrekvens inte gjorde det 

skulle kunna vara att träningspassen skiljer sig åt i duration. Det skulle också kunna vara så att 

deltagare som i större utsträckning tränar i en förening eller har organiserade aktiviteter efter ett 

regelbundet schema kan rapportera sin träning mer sanningsenligt. De har möjligtvis lättare att 

komma ihåg hur ofta och länge de tränar i jämförelse med personer som tränar på egen hand 

eller mer spontant. De senare överskattar eventuellt sin träningsfrekvens vilket ofta förekommer 

vid subjektiv skattning (Hagströmer, Wisén & Hassmén 2016, s. 253). En annan möjlig 

förklaring till att resultaten inte blev signifikanta är att studien bygger på relativt få deltagare.  

Ungdomarna i Rinkeby-Kista ägnade signifikant mindre tid till aktiv transport på vägen till 

skolan. Detta kan bero på hur området är utformat, var skolan ligger samt hur nära det är till 

kommunikationer såsom tunnelbana och bussar. Tidigare rapporter om områdesskillnader i 

fysisk aktivitet visar att det finns kontextuella områdesskillnader för gång och cykling som 

skulle kunna förklaras med områdenas täthet (Stjernschantz Forsberg et al. 2015). Detta skulle 

möjligtvis kunna innebära att skillnaderna som sågs mellan Rinkeby-Kista och Östermalm är 

mer kopplade till kontextuella områdesskillnader än motivation. 

Studiens resultat ligger i linje med att det finns en dokumenterad tydlig skillnad i ohälsotal 

mellan Östermalm och Rinkeby-Kista (Stockholms stad 2017, s. 27). I enlighet med riksdagens 

nationella mål för folkhälsa (Socialdepartementet 2006, s. 2 ff.) bör insatser i områden där 

medelinkomsten är lägre prioriteras för att minska skillnaderna i hälsa. I och med att den fysiska 

aktiviteten skiljer sig för ungdomarna i studien indikerar det att hälsofrämjande fysiska 

aktiviteter i dessa områden skulle vara positiva för folkhälsan.  

Motivation till fysisk aktivitet (RAI) skiljde sig signifikant mellan grupperna. Detta tyder på att 

ungdomar med högre socioekonomisk status i högre grad upplever självbestämd motivation till 

fysisk aktivitet vilket innebär att man tränar för att man själv upplever det som viktigt eller 

tycker att det är kul. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) finns det i dagsläget lite information 

om de psykologiska och sociala faktorerna som bidrar till ojämlikheter i hälsa. Med hänsyn till 

att resultatet visar på skillnader mellan olika socioekonomiska grupper vad gäller motivation, 

skulle detta möjligtvis kunna vara en bidragande faktor till ojämlikheterna, inte minst då 

resultaten även visade tydliga samband mellan motivation och fysisk aktivitet. Sambanden var 

signifikanta för både den tid eleverna ägnar åt träning samt träningsfrekvens. De ungdomar som 

hade högre motivation var också mer fysiskt aktiva. Resultaten går i linje med tidigare forskning 

som visat att självbestämda former av motivation upprätthåller fysisk aktivitet bättre än 



 

15 

kontrollerade former (Owen et al. 2014). I och med studiens tvärsnittsdesign kan resultaten inte 

visa på några orsakssamband (Hassmén & Hassmén 2008, s. 144 f.). Vilket innebär att vi ingen 

slutsats kan dras angående om det är motivationen som resulterar i mer fysisk aktivitet eller om 

de ungdomar som är mer fysisk aktiva också blir mer motiverade.  

Resultaten skulle kunna innebära att insatser med fördel riktas och stöd ges åt ungdomar med 

lägre socioekonomisk status för att öka deras självbestämda motivation med hänsyn till att brist 

på fysisk aktivitet är en av de största riskfaktorerna för mortalitet globalt (WHO 2018). Genom 

att stötta de grupper i samhället som är mindre fysiskt aktiva och hjälpa ungdomarna att etablera 

regelbundna vanor för fysisk aktivitet skulle risken för folksjukdomar i sin tur kunna reduceras 

(Wennberg et al. 2016 s. 66 f.). Eleverna med mer självbestämd motivation upplevde också i 

högre grad själva att den motion de fick tillfredsställde deras behov av att röra på sig. 

Skattningsskalan om motivation är utformad för att undersöka motivation till träning (generellt 

förknippat med fysisk aktivitet med högre intensitet) vilket skulle kunna förklara varför inga 

starka samband kunde ses mellan RAI och vardagsmotion eller aktiv transport. Det innebär 

också att resultaten som redovisas här inte nödvändigtvis gäller för sådana mindre intensiva 

former av fysisk aktivitet. 

Signifikanta skillnader sågs mellan grupperna gällande vänner som tränar, tid för egen träning 

och högre RAI-värde. Ungdomarna från Östermalm rapporterade att fler vänner tränade, ägnade 

själva mer tid åt träning och hade mer självbestämd motivation. I enlighet med resultatet från en 

tidigare studie av Jonsson et al. (2017) kan det tänkas att deltagarna på Östermalm som i större 

utsträckning hade aktiva vänner fick mer socialt stöd och därigenom ett mer internaliserat 

beteende kring fysisk aktivitet. Internaliseringen kan leda till mer självbestämd motivation vilket 

i sin tur underlättar vidmakthållandet av fysisk aktivitet som vana. Utifrån enbart denna studies 

resultat kan vi dock inte uttala oss om relationens riktning. Denna fråga är betydande då 

hälsobeteenden kan spåras från tonåren till vuxen ålder i måttlig grad (Inchley et al. 2016). Detta 

indikerar att grupper som är mer socioekonomiskt utsatta skulle behöva mer resurser och socialt 

stöd för att öka motivationen till fysisk aktivitet. 

Som tidigare nämnts resulterade frågan om aktiviteter i ett stort bortfall och tabellen var svår för 

respondenterna att fylla i på rätt sätt vilket kan ha gett resultat som inte är helt tillförlitliga. Det 

var dock lika stor andel av deltagarna från vardera grupp som angav att de ägnade sig åt 

bollsporter. Det inkluderar både de som var aktiva inom en förening samt de som ägnade tid till 

bollsport på egen hand, till exempel tillsammans med vänner på gården. Av ungdomarna som 
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svarade på frågan var det 36.8% av eleverna från Östermalm som deltog i aktiviteter inom en 

förening jämfört med 23.5% från Rinkeby-Kista. Detta stödjer internationell data som visar att 

barn med lägre socioekonomisk status har ett lägre idrottsdeltagande (Wijtzes et al. 2014). Det 

kan finnas flera anledningar till att deltagandet i föreningsaktiviteter skiljer sig mellan 

grupperna. Viktiga aspekter att lyfta i relation till detta är ekonomi samt motivation till fysisk 

aktivitet, men även kulturella faktorer.  

De rådande rekommendationerna för barn och ungdomars fysiska aktivitet är minst 60 minuter 

dagligen (Faskunger 2013, s.108) och med dessa rekommendationer borde alla, oavsett 

ekonomiska tillgångar eller bostadsområde, också ges lika möjlighet till att delta i fysiska 

aktiviteter på fritiden. Det var 61.3 % av deltagarna i Rinkeby-Kista och 73.1 % på Östermalm 

som kände till att det finns rekommendationer om fysisk aktivitet. Av dem var det 44.4 % i 

Rinkeby-Kista respektive 56.8 % på Östermalm som rapporterade att de visste vilka 

rekommendationerna är. Det vore intressant att i framtida studier undersöka om och hur 

motivationen påverkas av ökad kunskap om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och de 

bakomliggande orsakerna till att det finns rekommendationer för daglig fysisk aktivitet för både 

vuxna, barn och ungdomar. I många fall räcker inte enbart kunskap för att öka motivationen men 

i kombination med andra sätt att inspirera ungdomar till fysisk aktivitet skulle ökad kunskap 

kunna vara ett viktigt komplement.  

4.2 Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen planerades i förväg och en eller båda författarna var på 

plats i klassrummen. Författarna hade diskuterat hur informationen skulle presenteras samt hur 

eventuella frågor skulle besvaras för att det skulle bli så likvärdigt som möjligt för alla deltagare, 

vilket stärker studiens reliabilitet. Det minskar också risken för interna bortfall vilket för 

majoriteten av frågorna blev få. Dock varierade miljön i klassrummen och lärarnas agerande 

skiljde sig åt, vilket kan ha påverkat deltagarna och resultaten. I vissa fall var lärarna lugna och 

mer passiva medan andra upplevdes som stressade och ville att genomförandet skulle gå så fort 

som möjligt. Även om lärarna agerade olika var det ingen av dem som tog del av eller såg 

elevernas svar. Deltagarna försäkrades också om att svaren hanterades konfidentiellt.  

I alla enkätundersökningar finns risk för svarsbias på grund av att respondenter kan påverkas av 

social önskvärdhet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 246 f.). Generellt är det vanligt att överskatta 

sin fysiska aktivitet vid subjektiv skattning (Hagströmer, Wisén & Hassmén 2016, s. 253). 
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Risken för denna eventuella påverkan på resultatet reducerades genom att tydliggöra för 

deltagarna innan genomförandet att deras enkätsvar var anonyma och behandlades konfidentiellt. 

Eleverna instruerades också att tänka igenom frågorna ordentligt och svara så ärligt som möjligt. 

Eventuella felskattningar borde inte heller skilja sig mellan områdena, vilket innebär att det 

resultat som presenteras här bör vara tillförlitligt. 

Med hänsyn till att det kan vara problematiskt att fråga ungdomar om socioekonomisk status 

valdes i den här studien att istället välja ut och jämföra två områden som skiljde sig åt utifrån 

faktorerna medelinkomst och utbildningsnivå. Genom att inte ställa frågor om socioekonomi har 

eventuellt internt bortfall reducerats (Currie et al. 2008). Enkäten kunde också hållas relativt kort 

och koncis. Det kan utöver minskad risk för bortfall vara positivt i den mening att det kan vara 

svårt för respondenter att koncentrera sig och ge tillförlitliga svar under en längre period.  

De flesta frågorna i frågeformuläret var utvalda från befintliga validerade enkäter, men användes 

i en egen konstruktion. Två frågor formulerades av författarna själva och vissa ändringar i 

formuleringen gjordes i de befintliga enkätfrågorna. Dessa har inte prövats utöver studiens 

pilottester, vilket skulle kunna påverka validiteten. Skattningsskalan om motivation används 

utbrett inom det aktuella forskningsområdet och översattes enligt beprövad metod (Jenn 2006). 

För att spegla nyanserna i skalans påståenden krävdes ett mer avancerat språk i översättningen, 

och motivationsskalan blev därför inte anpassad till niondeklassare på samma sätt som 

resterande enkätfrågor. Detta märktes då det uppkom en del frågor kring ord och formuleringar 

vid genomförandet av enkäten, speciellt hos deltagarna i Rinkeby-Kista. Cronbach’s alpha 

visade trots detta på en godtagbar inre konsistens för den översatta motivationsskalan, vilket 

stärker skalreliabiliteten (Pallant 2016, s. 101).  

En svaghet med studien var att den hade relativt få deltagare (n = 91). Endast en skola per 

område deltog i studien och dessa elever fick representera hela stadsdelsområdet. På skolan i 

Rinkeby-Kista framhöll lärare att skolan arbetar för att inspirera med idrott under skoltid och 

utnyttjar de möjligheter som finns i området som simhall och ishall. Vilket framkom i efterhand 

och inte under urvalsprocessen. I årskurs åtta fanns möjligheten att välja fysiska aktiviteter under 

”elevens val”. Detta kan ha påverkat eleverna och ökat deras intresse för fysisk aktivitet. Det 

finns en möjlighet att de elever som i denna studie representerar området Rinkeby-Kista alltså 

generellt tränar mer än andra ungdomar i området. Resultatet i studien hade varit starkare med 

deltagare från fler skolor inom de två områdena. Att inte fler skolor rekryterades berodde på att 

flertalet skolor tackade nej eller inte svarade på förfrågan om att medverka. En ytterligare 
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anledning till att fler inte deltog var de kriterier som sattes upp för att värna om 

representativiteten för området, såsom att skolorna inte skulle ha någon specialinriktning. Den 

selektiva urvalsmetoden och studiens begränsning gör att resultatet inte kan generaliseras och 

gälla för andra ungdomar och skolor än de som deltog. Resultatet kan dock visa på skillnader 

mellan de jämförda grupperna samt ge en bild av hur det kan se ut i målpopulationen. 

4.3 Slutsats 

Resultaten i denna studie indikerar att det finns skillnader i både fysisk aktivitet och motivation 

till fysisk aktivitet mellan ungdomar i två olika områden i Stockholm valda utifrån skilda nivåer 

av socioekonomi. Möjligen är skillnaden i motivation en del av orsaken till att den fysiska 

aktiviteten skiljer sig då resultaten visade på samband mellan mer självbestämd motivation och 

fysisk aktivitet. Detta innebär att områden med lägre socioekonomi möjligtvis är i behov av mer 

resurser och socialt stöd för att öka motivationen till fysisk aktivitet, vilket på sikt även skulle 

kunna minska de befintliga ojämlikheterna inom hälsa. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka både skillnader och samband mellan fysisk aktivitet, 

socioekonomisk status och motivation till fysisk aktivitet hos ungdomar i Stockholm. 

Frågeställningarna som formulerades var:  

– Finns det skillnader i fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika 

socioekonomisk status?  

– Skiljer sig motivationen till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika 

socioekonomisk status? 

– Finns det samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Socioeconomy, Socioeconomic, Socioeconomic status, Socio-economic, inequalities, physical 

activity, motivation, SDT, Self-determination theory, health, disadvantages, children, adolescence, 

Breq2 

 

Var har du sökt? 

PubMed  

Discovery  

Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Pubmed: “Socioeconomic status” “Physical activity”  

“Socioeconomic inequalities” and “physical activity”  

“Socioeconomic inequalities” and “physical activity” Children  

Google Scholar: “self-determination theory” “physical activity” adolescents 

 

Kommentarer 

Artiklar har hittats via sökning i databaser samt via litteraturlistor i tidigare studier och 

rapporter. Det har varit lätt att hitta tidigare studier kring fysisk aktivitet och motivation. 

Svårare har varit att hitta studier om motivation i relation till socioekonomi samt 

vetenskap inom området för rätt målgrupp.  
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Bilaga 2 - Enkät 

 

 

 

Enkät 

Motivation till fysisk aktivitet hos ungdomar i Stockholm 

 

 

 

 

Till dig som deltar i undersökningen: 

Nedan kommer frågor angående vardagsmotion, 

fritidsaktiviteter och 

motivation. Tänk på att: 

 
 

 Läsa igenom frågorna ordentligt och besvara dem i ordningsföljd 

 Svara så ärligt du kan – dina svar är anonyma 

 Välja endast ETT svarsalternativ och sätta endast ETT kryss för 

det svar som stämmer bäst överens med din känsla just nu, om 

inget annat anges. 
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Bakgrundsfrågor  
 

1. Ålder____ år 

 

2. Kön 

 Tjej 

 Kille 

 Annat 

 

 

3. Vilken skola går du i? 

 

______________________________________________ 

 

 

4. Vilket område bor du i? 

 

______________________________________________ 

 

 

Vardagsmotion 
 

5. När du tar dig till din skola, hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla? 

(räkna in tid för att gå till och från buss/tåg/t-bana) Sätt bara ett kryss. 

 1 under 10 minuter varje dag 

 2 ca 10 minuter varje dag  

 3 ca 20 minuter varje dag  

 4 ca 30 minuter varje dag  

 5 ca 40 minuter varje dag  

 6 ca 50 minuter varje dag eller mer 
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6. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsaktiviteter, till exempel 

promenader, cykling eller städa? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt 

gången).  

 1 0 minuter/ingen tid  

 2 Mindre än 30 minuter  

 3 30-59 minuter (0,5-1 timme)  

 4 60-89 minuter (1-1,5 timmar) 

 5 90-149 minuter (1,5-2,5 timmar)  

 6 150-299 minuter (2,5-5 timmar)  

 7 5 timmar eller mer 

 

Fritidsaktiviteter 

7. Hur ofta brukar du träna på din fritid, (d.v.s. utanför skoltid) så att du blir 

andfådd eller svettas?  

 7 Varje dag  

 6 4-6 gånger i veckan  

 5 2-3 gånger i veckan  

 4 1 gång i veckan  

 3 1 gång i månaden  

 2 Mindre än 1 gång i månaden  

 1 Aldrig  
 

 

8. Hur många timmar i veckan brukar du träna på din fritid, (d.v.s. utanför 

skoltid) så att du blir andfådd eller svettas?  

 1 Ingen  

 2 Ca 30 minuter  

 3 Ca 1 timme  

 4 Ca 2-3 timmar 

 5 Ca 4-6 timmar  

 6 7 timmar eller mer 
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9. Vilka aktiviteter ägnar du dig åt när du tränar och i vilket sammanhang? (Skriv 

alla dina aktiviteter i rutorna, som i exemplet på översta raden) Här får du göra flera 

kryss på samma rad. 

 

 

Aktivitet Förening På gym På annat sätt 

Fotboll x  På gården 

    

    

    

 

 

 

 

 

10.  Hur många av dina närmaste vänner tränar/idrottar regelbundet, d.v.s. 

minst en gång per vecka? Sätt bara ett kryss.  

 1 Ingen  

 2 Några 

 3 De flesta 

 4 Alla 

 5 Vet inte 
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Motivation 

11.  Varför ägnar du dig åt träning? 

Vi är intresserade av de underliggande orsakerna till personers beslut att ägna sig åt, eller att inte 

ägna sig åt fysisk träning. Genom att använda skalan nedan, ange i vilken utsträckning varje 

påstående är sant för dig. Notera att det inte finns något rätt eller fel svar och inga kuggfrågor. Vi 

vill helt enkelt veta hur du personligen känner inför träning. Dina svar kommer att hållas 

konfidentiella (anonyma) och endast användas i vårt undersökningssyfte.  

  

     Inte sant     Är ibland      Helt sant 

     för mig  sant för mig        för mig  

1. Jag tränar för att andra säger  0 1 2 3 4 

att jag borde 

2. Jag får dåligt samvete när 0  1 2 3 4 
jag inte tränar 

3. Jag värdesätter fördelarna med 0 1 2 3 4 
träning 

4. Jag tränar för att det är kul 0 1 2 3 4 

5. Jag förstår inte varför jag  0 1 2 3 4 
Skulle behöva träna 

6. Jag tränar för att mina  0 1 2 3 4 
vänner/familj/partner  
säger att jag borde 

7. Jag skäms när jag missar 0 1 2 3 4 
ett träningspass 

8. Det är viktigt för mig att 0 1 2 3 4  
träna regelbundet 

9. Jag förstår inte varför jag 0 1 2 3 4 
borde bry mig om att träna 

10.  Jag tycker om mina  0 1 2 3 4 
träningspass 
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     Inte sant     Är ibland      Helt sant 

     för mig  sant för mig        för mig  

 

11.  Jag tränar för att andra inte 0 1 2 3 4 
är nöjda med mig annars  

12.  Jag ser inte meningen med  0 1 2 3 4 
att träna 

13.  Jag känner mig misslyckad  0 1 2 3 4 
när jag inte har tränat på 
ett tag 

14.  Jag tycker det är viktigt att 0 1 2 3 4 
anstränga mig för att träna 
regelbundet 

15.  Jag tycker att träning är 0 1 2 3 4 
ett nöje 

16.  Jag känner press från 0 1 2 3 4 
familj/vänner att träna 

17.  Jag blir rastlös om jag inte 0 1 2 3 4 
tränar regelbundet 

18.  Jag känner mig nöjd och 0 1 2 3 4 

tillfredsställd av att delta 
i träning 

19.  Jag tycker att träning är 0 1 2 3 4 
bortkastad tid 
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Några avslutande frågor 
 

12. Tillfredsställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig? 

 4 Helt och hållet 

 3 Delvis 

 2 Ganska dåligt 

 1 Inte alls 
 

 

13.  Känner du till att det finns nationella rekommendationer för fysisk 

aktivitet? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

14.  Om ja på fråga 13, vet du vilka rekommendationerna är? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan i undersökningen! 
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Bilaga 3 – Deskriptiv statistik 
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