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Abstract 

The aim of this study was to investigate who utilizes outdoor-gyms, set up by 

Stockholm city, from a gender, age, socioeconomic and ethnic perspective. Further, 

the purpose was to study the respondents’ current activity level, motivation and if 

they had previous experience of sports and/or physical exercise. The study was 

conducted in collaboration with The Stockholm Sports Administration Office, 

which is one of the operators who aim to create conditions for a good health on 

equal terms for the entire population of Stockholm. The study included 147 

participants, consisting of 98 males and 49 females. The method used was a survey 

consisting of a questionnaire designed for this particular study, with both multiple 

choice and open questions. The results indicate that men are more active users of 

outdoor-gyms than women. People with different ethnic background than Swedish 

were less represented on the outdoor-gyms in the study. These results point to the 

importance of further development of outdoor-gyms in order to reach broader 

groups in society and increase their activity level. 
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Utifrån den pågående trenden med ökande ohälsotal bland Sveriges befolkning så har 

folkhälsopolitiken inriktats allt mer mot preventiva åtgärder. Regeringen utgår idag från ett 

antal målområden som fokuserar på faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, däribland 

ökad fysisk aktivitet. Målet är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen (Claeson Nordin, 2006; Regeringen, 2008). I Stockholms stad har 

Idrottsnämnden satt som mål att personer oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och 

socioekonomisk status, ska kunna utöva idrott i alla former, som till exempel i en 

idrottsförening, i annan regi eller på egen hand (Stockholms stad, 2010). En viktig del i detta 

arbete har varit att göra fysisk aktivitet mer tillgänglig för alla delar av befolkningen via ökade 

möjligheter för spontanidrott, varpå stadens första utegym invigdes den 14 april 2009. Tanken 

var att nå en bredare demografisk målgrupp i befolkningen genom att göra gymmen tillgängliga 

i närmiljön och erbjuda ett sätt att motionera gratis (T. Wiklund, & M. Åkesson, personlig 

kommunikation, 2 april, 2012). Sedan dess har det tillkommit ytterligare utegym på olika platser 

i staden och det fanns därför ett intresse av idrottsförvaltningen att undersöka huruvida 

utegymmen bidragit till det övergripande målet att öka den fysiska aktiviteten bland stadens 

invånare. Till skillnad från organiserad fysisk aktivitet på traditionella gym, så faller de nya 

utegymmen snarare inom definitionen för spontanidrott fastställd av Blomdahl, Elofsson & 

Åkesson, (2012): ”Den idrott/motion som utförs på egen hand eller i grupp utan att någon 

organisatör eller instruktör/tränare/lärare anordnar/styr verksamheten. Utövarna själva 

organiserar, fastställer regler och genomför verksamheten” (s. 6-7).  

Mot denna bakgrund genomfördes studien på uppdrag av Stockholms stads 

idrottsförvaltning, staben för idrott och folkhälsa. Det främsta behovet var att undersöka 

huruvida utegymmen når en bredare målgrupp än de tidigare planlagda utomhusytorna för 

spontanidrott i Stockholm, så som fotbollsplaner och löpspår, vilka främst nyttjats av yngre 

män och pojkar (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012). I den litteraturgenomsökning som 

genomfördes återfanns inga studier som undersökt olika demografiska gruppers användande 

av utegym. Däremot återfanns studier som tittat på demografiska aspekter kopplat till 

spontanidrott vid planlagda ytor, främst kön och ålder (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012; 

Blomdahl & Elofsson, 2006), men inga studier som kombinerat dessa demografiska 

variabler. Det finns därmed ett värde att studera hur nya satsningar för att stimulera fysisk 

aktivitet i samhället når ut till olika demografiska grupper samt vilka incitament för fysisk 

aktivitet som är verksamma för dessa olika grupper.  
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Fysisk aktivitet och spontanidrott 

Spontanidrott är idrott som genomförs på egen hand eller tillsammans med andra och inryms i 

begreppet fysisk aktivitet. Denna typ av fysisk aktivitet bedrivs utan ledare eller någon annan 

ansvarig (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012). Spontanidrotten skiljer sig från den 

organiserade idrotten som är organiserad av en annan part än utövaren och ofta kräver 

någon form av medlemskap. Föreningsidrotten är huvudsakligen den verksamhet som sker i 

föreningsregi med krav på medlemskap. De idrotter som inte ingår i Riksidrottsförbundet men 

som sker inom ramen för en idrottsförening är till exempel viss skateboardverksamhet, Friskis 

& Svettis, viss BMX och vissa kampsporter (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012). I Umeå 

gjordes en studie om näridrottsplatser och spontanidrott, studien visade att 81 procent av de 

som använder näridrottsplatser för spontanidrottande är pojkar. En del av studien var att 

undersöka fördelningen av pojkar och flickor på näridrottsplatser samt om tidigare inaktiva 

nyttjar dessa anläggningar. Ett försök var att bygga en mindre multisportanläggning där 

ungdomar antingen kan spela fotboll, basket, innebandy eller andra idrottsliga aktiviteter. 

Denna anläggning verkar inte automatiskt ha lett till ökad spontan fysisk aktivitet bland 

inaktiva. De flesta som använde anläggningarna var redan tidigare aktiva samt 

föreningsanslutna (Fahlén, 2010). Det är därmed intressant att titta på andra faktorer än enbart 

tillgänglighet, som påverkar graden av fysisk aktivitet. 

Faktorer som påverkar fysisk aktivitet 

I dagens samhälle finns det en mångfald av fysiska aktiviteter och olika förklaringsmodeller till 

vad som påverkar individens deltagande i dessa. Engström (2010) menar att levnadsvillkoren 

påverkar vår fysiska aktivitet, då de både kan möjliggöra och förhindra deltagande. Ett hinder 

kan vara den privata situationen där olika demografiska aspekter spelar in. Habitus är ett viktigt 

begrepp i detta sammanhang. Individens samlade erfarenheter och livsstilen i den 

samhällsgrupp man tillhör utgör habitus, vilket påverkar handlingar, förmågor och 

föreställningar (Engström, 2010). Att utöva en viss fritidsaktivitet är i detta perspektiv inte något 

slumpartat utan istället ett, många gånger omedvetet, val som görs utifrån bland annat sociala, 

kulturella och ekonomiska tillhörigheter. Engström (2010) har med sina studier och kopplingar 

till Bourdieu visat på att detta är ett fenomen även kopplat till fysisk aktivitet.  

En annan förklaringsmodell är tävling och rangordning som motiverande faktorer, där den 

organiserade tävlingsidrotten är dominerade. Framförallt föreningsidrotten bland barn och 

ungdomar som tävlar för att vinna över andra verkar ha stor påverkan på fysisk aktivitet i unga 

år (Engström, 2010). Tävlingsaspekten verkar dock ha mindre påverkan på individen på lång 
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sikt, då man sett att personer som engagerat sig i tävlingsidrott tidigare i livet generellt är 

mindre fysiskt aktiva senare i livet. Medan personer som varit delaktiga i friluftsliv, som till 

exempel terränglöpning, orientering eller skidåkning, har en fortsatt fysisk aktivitet högre upp i 

åldrarna (Engström, 2010). 

En tredje aspekt som har en påverkan på individens fysiska aktivitet är förknippad med 

kroppsliga ideal samt en vilja att forma kroppen, enligt Engström (2010). Det muskulösa idealet 

för män fanns redan under antiken och växte sig starkare under 1700-talet (Johansson, 1998). 

Kroppen ses som ett objekt och syftet är att träna kroppen rationellt, där individen själv styr 

svårighets- och ansträngningsgrad samt när träningen ska ske. Att utvärdera sig själv och se 

resultat är viktigt utifrån detta perspektiv, genom att exempelvis titta på ökad 

syreupptagningsförmåga, viktnedgång, muskelmassa eller bara genom kroppslig förändring 

som går att iaktta i spegeln (Engström, 2010). 

Fysisk aktivitet hos olika demografiska grupper 

Kön 

När man tittar på fysisk aktivitet utifrån ett könsperspektiv så ser man inte så stora skillnader 

mellan män och kvinnor på övergripande nivå i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2010). Det är 

dock skillnad på vilken typ av aktivitet man ägnar sig åt, där män utövar pulshöjande och 

organiserad aktivitet mer och kvinnor rapporterar högre grad av vardagsmotion. Det finns dock 

indikationer från USA att kvinnor är mindre aktiva än män även på övergripande nivå (Hillier, 

Tappe, Cannuscio, Karpyn & Glanz, 2014). För att konkludera; man kan se att det finns vissa 

könsskillnader, men att bilden också varierar beroende på hur man definierar fysisk aktivitet. 

När man tittar på utbudet av aktiviteter inom organiserad idrott så har man i Stockholm gjort 

en studie som indikerar att många av satsningarna på motions- och idrottsformer är riktade mot 

pojkars intresse (Blomdahl & Elofsson, 2006). Flickor är i mindre grad än pojkar med i 

idrottsföreningar och motionerar i mindre utsträckning i alla idrottsformer (Blomdahl & 

Elofsson, 2006). Man har sett att flickor och unga kvinnor i högre grad ägnar sig åt dans, 

aerobics, spinning och gym än de aktiviteter som faller inom ramen för föreningsidrott. Denna 

idrottsform ingår i den övriga organiserade idrotts- och motionsutövandet och är den 

verksamhet som inte kräver medlemskap i förening. Dessa aktiviteter är utanför de idrotter som 

ingår i Riksidrottsförbundet (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012). I Stockholms stad har det 

investerats mer i anläggningar för idrotter som ingår i Riksidrottsförbundet, som till exempel 

ishockey, bandy och fotboll, vilket är aktivitetsformer som riktar sig mer till män (Blomdahl & 

Elofsson, 2006). Stockholms stad bygger även andra anläggningar som ytor för spontanidrott 
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och skateparker, vilka också har visat sig vara mer mansdominerade (Blomdahl, Elofsson & 

Åkesson, 2012). 

Fysisk aktivitet i form av träning på gym har länge varit mansdominerat, men under 1980-

talet började kvinnor i allt större utsträckning att intressera sig för utövande av kraftsport 

(Johansson, 1998). De flesta gym kombineras med aerobicsverksamhet eller gruppträning och 

det attraherar fler kvinnor som kan tänka sig att kombinera kroppsteknikerna (Johansson, 

1998). Gymmen genomsyras även av ett manlighetsideal som innebär fettsnålhet, hårdhet, 

storlek och atleticism. Det verkar som att män uppmuntras att sträva efter dessa ideal mer än 

kvinnor (Young, 2002). Trots detta vill kvinnor idag bygga muskler, men de vill inte se ut 

som bodybuilders eller som män, utan snarare få fasta definierade muskler (Söderström, 1999). 

I en artikel om kvinnors oro och barriärer kopplat till träning med fria vikter, så har 

Salvatore och Marecek (2010) utvärderat fyra studier på ämnet. Kvinnor ser träning med fria 

vikter som en mer manlig träningsform och ser snarare att kvinnor ska träna med 

motionsredskap för att bränna fett – män ska bygga muskler och kvinnor ska bränna fett. På 

gymmen använder män både fria vikter och maskiner i större utsträckning samt 

motionsmaskiner i lika stor utsträckning som kvinnor. Kvinnor tycker ofta att gym känns 

maskulina och att vikterna och redskapen är gjorda för att passa män (Söderström, 1999). Även 

Salvatore och Marecek (2010) menar att en orsak till varför det är färre kvinnor som tränar på 

gym är att de känner sig obekväma på gymmen, speciellt när det gäller fria vikter och 

styrketräningsmaskiner. Det finns alltså ett tydligt behov av både vikter och maskiner som är 

anpassade för både män och kvinnor på gym (Söderström, 1999). 

Även när det gäller utegym så har man sett liknande fenomen enligt Wiklund (2012). När 

första utegymmet i Stockholm stod klart och kvinnor började träna var en del övningar där 

stockar lyfts för tungt för dem. En referensgrupp av kvinnor togs fram och därefter 

konstruerades samma redskap med stockar som vägde mindre och utegymmet blev mer 

anpassat för både kvinnor och män (Wiklund, 2012). Man har också sett att män generellt är 

mer aktiva i nyttjandet av planlagda ytor utomhus, som fotbollsplaner (Blomdahl, Elofsson & 

Åkesson, 2012). Sammantaget så kan man se att könsskillnaderna inte är så stora på 

övergripande nivå (Folkhälsomyndigheten, 2010) men blir mer tydliga kopplat till 

organiserad/spontanidrott samt träning på gym, där män är överrepresenterade (Söderström 

1999; Salvatore & Marecek, 2010; Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012). Det är därmed också 

viktigt att titta på andra variabler som etnicitet, ålder och socioekonomisk status kopplat till 

fysisk aktivitet för att komplettera bilden (Folkhälsomyndigheten, 2010). 
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Etnicitet 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2010) så är utlandsfödda mindre aktiva än personer födda i 

Sverige. Generellt rapporterade 12 procent av personer födda i Sverige att de har en 

stillasittande fritid. För personer födda utanför Europa rapporterade däremot 31 procent av 

kvinnorna och 28 procent av männen att de hade en stillasittande fritid (Folkhälsomyndigheten, 

2010).  

Vid litteraturgenomsökningen återfanns endast artiklar som undersökt den fysiska aktiviteten 

i form av idrottande, hos barn och ungdomar från olika etniska grupper. I en undersökning av 

SCB (2002) så jämförde man fysisk aktivitet inom idrotten och spontanidrott mellan ungdomar 

vars föräldrar är födda utomlands eller i Sverige. Resultaten i studien pekar på att ungdomar 

med utlandsfödda föräldrar deltar i nästan lika hög grad som ungdomar vars föräldrar var födda 

i Sverige. Det visade sig också att ungdomar med utlandsfödda föräldrar var fysisk aktiva på 

egen hand i lika stor utsträckning. Blomdahl och Elofsson (2006) gjorde en studie för att 

identifiera de grupper i samhället som idrottar för lite och de kom då fram till att utlandsfödda 

flickor är den mest inaktiva gruppen. Även Dovborn och Trondman (2006) har funnit att det är 

denna grupp som i störst utsträckning står utanför idrotten, oavsett organisationsform. Det 

indikerar att även om den genomsnittliga aktiviteten är lika hög utifrån aktivitet, så finns det fler 

utlandsfödda som är mindre aktiva. Den främsta förklaringsmodellen till att utlandsfödda flickor 

är mindre aktiva är social klass, men Blomdahl och Elofsson (2006) lyfter även fram andra 

aspekter. Denna grupp har inte så stor erfarenhet av tävlingsidrott eller planerade 

motionsaktiviteter. Det är även så att utlandsfödda flickor, på gruppnivå, inte har samma 

förutsättningar socialt och kulturellt som svenskfödda flickor, då de antas ta ett större ansvar i 

hemmet. Däremot ser man inte denna skillnad mellan svenskfödda pojkar och utlandsfödda 

pojkar (Blomdahl & Elofsson, 2006). 

Socioekonomisk status  

Socioekonomisk status är ett begrepp som används för att beskriva individens position i 

samhället. Indelningen görs baserat på utbildningsnivå, typ av sysselsättning och/eller inkomst 

(Statistiska centralbyrån, 2015). I en studie av Ågren (2015) har man funnit att ekonomi har en 

betydelse för hälsan. Fattigdom och dålig hälsa är kopplat till varandra då både medellivslängd 

och ohälsotal mellan ekonomiskt svaga och rika kommuner skiljer sig åt (Ågren, 2015). Även 

Engström (2010) beskriver att sambandet mellan utbildningsnivå och motionsutövning är starkt 

kopplat till individens uppväxtvillkor. Man har även sett att högutbildade tränar i större 

utsträckning än lågutbildade (Engström, 2010). Om föräldrarna är högutbildade kommer barnen 
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troligtvis få högre betyg samt träna i större utsträckning än de med lågutbildade föräldrar. Hög 

utbildning associeras med god samhällsställning eller ekonomi. Att träna för sin hälsa och öka 

sin fysiska förmåga tycks falla de högre sociala klasserna i smaken (Engström, 2010). Engström 

och Lindgärde (2004) följde upp personer i medelåldern och deras fysiska aktivitetsnivå. De 

fann då att det finns stora variationer i motionsvanor hos medelålders personer baserat på social 

status. Man har också funnit stora skillnader i aktivitetsnivå hos barn, vilket också kunnat 

kopplas till social grupp (Engström, 2004). Blomdahl och Elofsson (2006) har även de kommit 

fram till att barn och ungdomar från grupper med lägre socioekonomisk status motionerar och 

idrottar i mindre utsträckning. Liknande resultat har även Westerståhl (2003) kommit fram till i 

sin studie. Sammantaget indikerar tidigare forskning att individer med lägre socioekonomisk 

status är mindre fysiskt aktiva och att det även är kopplat till ohälsa, vilket indikerar att detta är 

en viktig grupp att rikta insatser mot för att öka aktivitetsnivån. 

Ålder 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2010) så är majoriteten av befolkningen fysiskt aktiva i alla 

åldrar när man tittar på variabeln 30 minuters vardagsmotion. Man har dock sett en drastisk 

minskning av fysisk aktivitet inom föreningsidrotten, från 69 procent för barn i åldern 7-14 år, 

till 13 procent för vuxna i åldern 60-70 år (Folkhälsomyndigheten, 2010).  Även Engström 

(2010) har visat på ett liknande samband, där den fysiska aktiviteten sjunker med ökande ålder. 

De personer som fortsätter vara aktiva är de som ägnat sig åt friluftsliv, medan de som minskar 

sin aktivitet har ägnat sig åt organiserade tävlingsidrotter (Engström, 2010). 

När man tittar på barn så har man sett en förändring i den fysiska aktiviteten genom åren 

(Engström, 2004). Det är idag en ökad trend av stillasittande, där sociala aspekter verkar spela 

en roll enligt Engström. Det var i nämnda studie 40 procent av barnen som hamnade inom 

kategorin mycket låg till låg fysisk aktivitet och 24 procent av barnen som hamnade inom 

kategorin hög till mycket hög aktivitet (Engström, 2004). En viktig faktor i detta sammanhang 

var huruvida man var medlem i en idrottsförening, då detta gynnade den fysiska aktiviteten. I en 

longitudinell studie genomförd av Engström (2010) såg man först en ökning av aktiviteten i 

tidig vuxenålder, där det sedan minskade något efter 40-års ålder. Vid en senare uppföljning av 

individerna i denna studie fann Engström och Lindgärde (2004) att aktiviteten för personer i 

medelåldern (47 till 48 år) sjunker något. De fann att 37 procent av männen, respektive 38 

procent av kvinnorna skattade sig som fysiskt aktiva. Det var fler vuxna som var fysiskt aktiva 

när man räknade in vardagsmotion, men när man tittar på mer ansträngande fysisk träning så var 

en färre andel aktiva (Engström & Lindgärde, 2004). 



 7 

Dessa resultat indikerar att det krävs åtgärder för att öka den pulshöjande aktiviteten hos 

vuxna personer, då den också har en påverkan på individens fysiska och psykiska hälsa 

(Engström & Lindgärde, 2004). 

Syfte 

Litteraturgranskningen visar ett samband mellan lägre grad av fysisk aktivitet och att vara 

kvinna, utlandsfödd, äldre samt tillhöra en grupp med lägre socioekonomisk status. De som 

däremot verkar vara mest aktiva är män, socioekonomiskt starka, yngre personer, födda i 

Sverige. Detta indikerar att de satsningar som görs för att främja motion hos de mindre aktiva 

grupperna bör vara specifikt riktade till dem. Syftet med denna studie är därmed att undersöka 

huruvida satsningen gjord av Idrottsförvaltningen inom Stockholms stad har gett önskad effekt 

och nått ut bredare till olika demografiska grupper. Då de flesta av Stockholms stads utegym är 

nya och det inte gjorts undersökningar kring dem tidigare så kommer denna studie öppet 

undersöka vilka som nyttjar utegymmen.  

Vidare så har tidigare studier främst tittat på en demografisk variabel åt gången, exempelvis 

ålder eller kön, men denna studie har ansatsen att nå en mer nyanserad bild genom att undersöka 

flera olika demografiska variabler samtidigt. Exempelvis tillhör en ensamstående lågavlönad 

utlandsfödd kvinna i medelåldern flera olika demografiska grupper samtidigt, varpå det ger mer 

värde att titta på hur dessa olika faktorer också samspelar. Studien ämnar även undersöka 

tidigare erfarenheter av idrotts- och motionsutövning hos de som nyttjar utegymmen, hur aktiva 

de är idag samt motivationen till träning på utegym för att kunna rikta insatserna tydligare 

framåt. 

Frågeställningar 

• Vilka nyttjar Stockholm stads utegym utifrån kön, ålder, socioekonomisk status och 

etnicitet? 

• Hur fysiskt aktiva är de som tränar på utegymmen? 

• Nyttjar tidigare inaktiva utegymmen? 

• Vad är det som motiverar besökarna att träna på utegym? 
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Metod 

Deltagare 

I denna studie tillämpades bekvämlighetsurval. Plats och tid för enkätutdelning togs fram 

gemensamt med Idrottsförvaltningens folkhälsoutvecklare och forskningsledare, eftersom 

studien utfördes i samarbete med dem. Fyra av nio utegym valdes ut i Stockholmsområdet. 

Antalet utegym som kunde undersökas i studien begränsades av tidsaspekten. Fyra av nio 

utegym ansågs ge ett tillräckligt representativt urval, då utegymmen också fanns i olika 

stadsdelar. Det kriterium som främst styrde valet av gym var att få en geografisk spridning för 

att kunna täcka in områden med olika demografiska grupper. Två av utegymmen låg i 

förorterna Farsta och Vällingby, där fler människor med annan etnisk bakgrund än svensk bor. 

Ett utegym var i området Björkhagen med fler svenskfödda och det sista utegymmet låg i 

Ågesta vid ett friluftsområde.  

Enkäter delades ut till alla som använde utegymmen vid tiden för undersökningen och var 

över 15 år gamla. Då det krävs samtycke från föräldrar för individer under 15 år så 

exkluderades dessa i denna studie av praktiska skäl. Därmed var de yngsta deltagarna i 

studien 15 år gamla. Det fanns ingen övre åldersgräns för deltagande i studien. Totalt 147 

enkäter besvarades. Det var 21 personer som tackade nej till att besvara enkäten, vilket utgör ett 

bortfall på 12 procent. Några anledningar till att de avböjde deltagande var att de inte hade tid, 

inte kunde svenska eller engelska eller att de ville träna utan att bli störda. Deltagarna bestod av 

98 män och 49 kvinnor. Björkhagens utegym hade flest enkätsvar med 94 besvarade. Vid de 

andra tre utegymmen var antalet besvarade enkäter under 25. Av respondenterna var 54 

procent mellan 20-39 år, 17 procent var mellan 15-19 år och 29 procent var mellan 40-69 år. 

Alla deltagare som besvarade enkäten blev informerade att deras svar skedde anonymt och 

att endast resultat på gruppnivå skulle redovisas.  

Material 

I denna studie användes en enkät som var utformad med så kallade förkodade frågor som är 

stängda, samt ett antal öppna svarsalternativ där respondenten själv fick fylla i sitt svar (Bilaga). 

Ett antal frågor till enkäten lånades från Ulf Blomdahl och Stig Elofssons forskningsprojekt, 

Ung livsstil från 2006, som handlar om motions- och idrottsvanor. Eftersom enkäten riktade sig 

till personer med olika utbildningsnivå och även personer med annan etnisk bakgrund så valdes 

ett enklare språk. Det är viktigt att ta språkval i beaktande för att minimera bortfall och risken 

för missförstånd, som kan påverka resultatet, när man riktar sig till personer med olika 

utbildningsnivå, ålder samt språklig förmåga (Ejlertsson, 2005). 
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Enkäten bestod av 15 frågor med två av bakgrundsfrågorna i början för att få respondenten 

att börja fylla i enkäten. Vid utformning av enkäten togs det i beaktande att alla 

bakgrundsfrågor inte hamnar efter varandra. Enligt Blomdahl och Elofsson (2006) kan 

deltagarna börja fundera varför det är många bakgrundsfrågor och bli skeptiska till enkäten. 

Även laddade frågor ska inte komma för tidigt då det kan leda till att enkäten inte fylls i 

ordentligt. De resterande bakgrundsfrågorna var därför placerade på olika ställen i enkäten.  

Ett exempel på frågornas struktur är fråga fyra; det är en ja- eller nej-fråga angående om de 

tränade något innan utegymmen byggdes. Frågan hade ett öppet svarsalternativ som de 

besvarade om de kryssat i ja. De fick då ange vilka aktiviteter de utövade innan utegymmen 

byggdes. Det fanns ett flertal frågor i enkäten som var strukturerade på samma sätt. Enkäten 

hade även flervalsfrågor med fasta svarsalternativ. Ett exempel var fråga tre angående hur 

ofta de tränade och motionerade på sin fritid så att de blev andfådda och svettades. Frågan hade 

fem svarsalternativ där de kryssade i de antal gånger som stämde in på dem.  

Enkäten bestod även av ett antal frågor som undersökte deltagarens demografiska grupp. 

Deltagarna fick själva ange ålder samt kön i enkäten. Indelningen av socioekonomisk status 

gjordes delvis utifrån den kategorisering Blomdahl och Elofsson (2006) använt i sin studie 

kring motions- och idrottsvanor. De gjorde en indelning utifrån ekonomisk grupp genom att 

ställa frågor kring vad respondenterna ägde. Samma frågor användes i denna studie (Se bilaga). 

De fem ekonomiska grupperna var: 

• Ekonomisk grupp 1 - Bor i villa/radhus och har tillgång till bil + båt + sommarstuga. 

• Ekonomisk grupp 2 - Bor i villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrätt + tillgång till två 

av: bil, båt eller sommarstuga. 

• Ekonomisk grupp 3 - Övriga boenden som till exempel hyreslägenhet + tillgång till 

två av: bil, båt eller sommarstuga. 

• Ekonomisk grupp 4 - Bor i hyreslägenhet och har tillgång till antingen bil, båt eller 

sommarstuga. 

• Ekonomisk grupp 5 - Bor i hyreslägenhet och har ej tillgång till bil, båt eller 

sommarstuga. 

Vidare så användes utbildning som ett ytterligare mått på socioekonomisk status. Nivån på 

utbildning delades upp i fyra grupper, från grundskola till universitets- och högskolestudier (se 

bilaga). Uppdelningen var från SCB och modifierades, där universitet och högskola lades till 

(SCB, 2011). 
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Etnicitet delades upp i fyra kategorier som konstruerades för att klargöra om 

respondenterna och deras föräldrar var födda i Sverige eller utomlands: 

• Grupp 1: Båda föräldrarna födda i Sverige och deltagaren är född i Sverige.  

• Grupp 2: En av föräldrarna är född utomlands och deltagaren är född i Sverige.  

• Grupp 3: Båda föräldrarna är födda utomlands och deltagaren är född i Sverige. 

• Grupp 4: Båda föräldrarna samt deltagaren är födda utomlands. 

 

När enkäten var färdigställd genomfördes en pilotstudie. Sex frivilliga deltagare i 

försöksledarens bekantskapskrets samt två personer på Idrottsförvaltningen, som var 

involverade i studien, besvarade enkäten och gav återkoppling på innehållet. Denna granskning 

av enkäten gjordes för att höja innehållsvaliditeten (Gratton & Jones, 2004). Enkäten 

anpassades efter den återkoppling som gavs under pilotstudien till den slutversion som användes 

i studien och redovisas i bilagan. 

Procedur 

Enkäten delades ut på plats till deltagarna innan eller efter de tränat. När deltagarna fick 

förfrågan att svara på enkäten förklarades bakgrunden till forskningen och därefter kortfattat 

om de forskningsetiska principerna. Enkäterna delades ut på eftermiddagen från 16.00 till 19.00 

under tre vardagar samt två timmar under helgen mellan 10.00 och 15.00. Att ha ett intervall 

mellan 10.00 och 15.00 beslutades för att hinna med två utegym under denna tidsperiod och för 

att det antogs vara en tid då flest personer besökte utegymmen. De besvarade enkäterna 

samlades in på plats och kontrollerades så att alla frågor var besvarade. Vissa deltagare förstod 

inte betydelsen av alla frågor och då förklarades det muntligt.  

Databearbetning 

Denna studie utgick från en kvantitativ ansats där målet var att undersöka frekvensen av olika 

gruppers aktivitet på utegym. Enkätsvaren kodades in manuellt utifrån följande procedur. 

Svaren på de öppna frågorna kodades genom att varje aktivitet som beskrevs fick ett specifikt 

nummer.  Vid numrering av frågorna med fasta svarsalternativ användes ett kodningsschema. 

Några ändringar gjordes för de öppna svarsalternativ i enkäten som inte fanns med på 

kodningsschemat. Fråga fyra har både ett fast och ett öppet svarsalternativ där respondenten 

kan fylla i vad de tränade innan utegymmen byggdes. Om en respondent exempelvis skriver 

fotboll kodas det till nummer 1500 som står på kodningsschemat. De egna svar som angavs och 

inte fanns med i kodningsschemat gavs ett nytt nummer. 
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Innan svaren från varje enkät fördes in i ett tabellhanteringsprogram fick den ett 

serienummer för att kunna kontrollera att svaren fyllts i rätt i efterhand. Varje svarsalternativ 

fick även ett nummer, exempelvis fråga 1 där respondenten ska fylla i om de är man eller 

kvinna. Första svarsalternativet är ”man” och kommer därför få nummer 1 medan ”kvinna” 

som finns under får nummer 2. Numreringen av svarsalternativ sker alltid uppifrån med start 

från 1, vid flera rader börjar numreringen från vänster och fortsätter nedåt till sista alternativet 

och går sedan över till andra raden. Fråga tolv är en uppskattningsfråga med sex stycken 

svarsalternativ som är placerade bredvid varandra med flera påståenden under. Numreringen av 

svarsalternativen sker från vänster till höger. 

All data från kodningen matades in i SPSS. SPSS är ett datorprogram för statistisk analys av 

kvantitativ data, som till exempel enkäter (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Svaren 

från alla enkäter slogs ihop och ingen jämförelse gjordes mellan utegymmen. Den statistik 

som togs fram var antal samt procentuella skillnader kring vad respondenterna svarade. 
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Resultat 

Totalt 147 enkäter besvarades på fyra utegym i Stockholmsområdet, 98 män och 49 kvinnor. 

Studiens bortfall var 21 personer som inte ville besvara enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 

88 procent. Det är övervägande män som nyttjar utegymmen, 67 procent män och 33 procent 

kvinnor. Även när man tittar på aktiviteten i olika åldersgrupper så ser man att en högre andel 

av männen använder utegymmen. 

Demografiska grupper 

 

Ålder och kön 

 Kön  

Ålder 

Ålder 

Man Kvinna 

Kvinna2
 

Totalt 

Totalt 15-19 

13-19 

19 

Man1 

14 

14 

17 

17 20-39 

20-39 

49 

19 

63 

63 

54 

54 40-69 

40-69 

32 

49 

23 

23 

29 

29 Tabell 1.1 Åldersfördelning av de som besvarade enkäten. Talen anger procent (%). 
 

Den grupp som nyttjar utegymmen i störst utsträckning är i åldern 20-39 år, 54 procent av 

alla deltagare. 63 procent av kvinnorna och 49 procent av männen som tränar på utegym är i 

åldersgruppen 20-39 år. Åldersgruppen 15-19 nyttjade utegymmen i minst utsträckning och 

kvinnor i den åldern är minst representerade på utegymmen. 

 

Ekonomiska resurser 

Ekonomisk grupp 
Kön  

Totalt Man Kvinna 
1 – 2 32 39 34 
3 26 18 24 
4 – 5 42 43 42 

Tabell 1.2 Respondenternas procentuella fördelning i de olika ekonomiska grupperna. Ekonomisk grupp 
1 har störst tillgångar och ekonomisk grupp 5 har minst tillgångar. 

 

Resultatet visar att de med lägst ekonomisk ställning nyttjar utegymmen i störst utsträckning 

(42 %). Minst nyttjades utegymmen av kvinnor med medelinkomst (grupp 3)  och männen i 

samma grupp.  Skillnaden är dock inte stor mellan de ekonomisk starka och ekonomiskt svaga 

hos varken männen eller kvinnorna. 
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Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå 
Kön 

Totalt 
Man Kvinna 

1 21 12 18 
2 – 3 43 39 42 
4 36 49 40 

Tabell 1.3 Procentuell fördelning av utbildningsnivå där 1 är grundskola, 2-3 är gymnasial eller 
yrkesutbildning och 4 är högskola/universitet.  

 

Resultaten visar ingen större skillnad mellan de högre utbildningsnivåerna kopplat till 

nyttjade av utegym. Däremot ser man att personer med endast grundskoleutbildning inte nyttjar 

gymmen i samma utsträckning. Bland kvinnorna är det främst de med hög utbildning som 

nyttjar utegymmen. Kvinnor med endast grundskoleutbildning är i lägre grad representerade på 

utegymmen. Däremot är det mindre skillnader bland männen, samtidigt som den minst 

representerade gruppen har grundskoleutbildning även här.  
Tabell 1.4 Procentuell fördelning av etnisk bakgrund. Grupp 1: Båda föräldrarna födda i Sverige och 
deltagaren född i Sverige. Grupp 2: En av föräldrarna är född utomlands och deltagaren är född i 

Sverige. Grupp 3: Båda föräldrarna är födda utomlands och deltagaren är född i Sverige. Grupp 4: Båda 
föräldrarna samt deltagaren är födda utomlands. 
 

Tabell 1.4 visar att 70 procent av de som nyttjar utegymmen är födda i Sverige och har 

svenskfödda föräldrar (82 procent av kvinnorna respektive 65 procent av männen). Kvinnor 

och män med utländsk bakgrund är underrepresenterade på utegymmen. Det är 18 procent av 

männen och 4 procent av kvinnorna som är utlandsfödda. Bland männen är det däremot fler 

utlandsfödda som tränar på utegymmen än personer födda i Sverige och med utlandsfödda 

föräldrar. Denna trend syns inte hos kvinnorna utan där är aktiviteten på utegym lägst hos de 

som är utlandsfödda, även om skillnaderna är små. 

 

  

Etnicitet 

Etnisk grupp 
Kön 

Totalt 
Man Kvinna 

Grupp 1 65 82 70 
Grupp 2 10 6 9 
Grupp 3 7 8 7 
Grupp 4 18 4 14 
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Fysisk aktivitet 

Det är 89 procent av männen och 78 procent av kvinnorna som tränar två gånger i veckan eller 

mer, vilket visar att 85 procent av respondenterna i studien är fysisk aktiva. Dessutom är 

ungefär en fjärdedel av deltagarna (23 %) medlem i någon idrottsförening (25 % av männen 

och 18 % av kvinnorna), men alla är inte aktiva medlemmar. 

 

Hur ofta tränar/motionerar du på din fritid så du blir andfådd och svettas? 

Gånger i veckan 
Kön 

Totalt 
Man Kvinna 

0 – 1 11 22 15 
2 - 3 47 47 47 
4 eller mer 42 31 38 

Tabell 1.5 Fördelning i procent över hur många gånger i veckan deltagarna motionerar. 
 

Ungefär hälften av deltagarna tränar två till tre gånger per vecka. Det är även en större grupp 

som tränar fyra gånger i veckan eller mer, än de som endast tränar en gång i veckan eller 

mindre. Det visar att majoriteten av de som tränar på utegym är fysiskt aktiva. Samma mönster 

syns bland män och kvinnor, med större andel av kvinnorna som endast tränar en gång per 

vecka eller mindre. 

 

Hur många timmar ägnade du åt följande de senaste sju dagarna av din fritid? 

Typ av aktivitet 
Kön  

Totalt Man Kvinna 
Motionera 32 41 35 
Idrott 38 16 31 
Promenader 20 33 25 
Motionsspår 23 16 21 
Gym 19 14 17 
Utegym 22 6 16 

Tabell 1.6 Andel som utfört aktiviteten tre timmar eller mer den senaste veckan, visat i procent. 
 

Av deltagarna har 35 procent motionerat tre timmar eller mer de senaste sju dagarna och 16 

procent har tränat minst tre timmar på utegym. Det är 22 procent av männen och sex procent av 

kvinnorna som nyttjar utegymmen minst tre timmar i veckan eller mer. Kvinnorna har 

motionerat och gått promenader i större utsträckning än männen. 
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Hur många gånger de senaste 4 veckorna har du på din fritid utövat? 

Aktiviteter 
Kön  

Man Kvinna Totalt 
Motionera 37 34 36 
Idrott 30 29 28 
Promenader 14 27 19 
Motionsspår 17 19 18 
Gym 15 14 15 
Utegym 17 6 13 

Tabell 1.7 Vilken typ av aktivitet de som tränat minst två gånger i veckan ägnar sig åt de senaste fyra 
veckorna (N=125), visat i procent. 

 

För att få en bild av vilken typ av aktivitet de fysiskt aktiva ägnar sig åt avgränsades gruppen 

till att endast titta på de som skattat att de tränar minst två gånger per vecka (N=125). Inom 

denna grupp är det 36 procent som uppgett att de motionerar minst två gånger i veckan och 13 

procent tränar på utegymmen. Av dem tränar 17 procent av männen och sex procent av 

kvinnorna på utegymmen. Resultatet visar också att det är fler totalt som motionerar mer 

frekvent än idrottar. Över hälften av deltagarna har dock ägnat sig åt flertalet olika idrotter, som 

till exempel fotboll, basket, boxning, kampsport, aerobics och innebandy, men dessa låg under 

10 procent.  

 

Hur ofta tränar/motionerar du på din fritid så du blir andfådd och svettas? 
 Ekonomiska grupper 

Gånger i veckan 1 - 2 3 4 - 5 Totalt 

0 – 1 18 14 13 15 
2 - 3 43 43 52 47 
4 eller mer 39 43 35 38 

Tabell 1.8 Hur ofta procentuellt de ekonomiska grupperna tränar i veckan. Ekonomisk grupp 1 har störst 
tillgångar och ekonomisk grupp 5 har minst tillgångar.  

 

Av de 63 personer som har mindre ekonomiska resurser (grupp 4 och 5) så tränar 52 procent 

två till tre gånger i veckan och 35 procent tränar fyra gånger eller mer. Det är fler som är 

fysiskt aktiva än inaktiva generellt i alla grupper. För medelinkomsttagare och de med störst 

tillgångar så är skillnaden inte så stor mellan de som har högre grad av fysisk aktivitet och de 

som tränar två till tre gånger per vecka.  
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Tränade du något innan utegymmen byggdes? 

Tidigare träning innan utegym 
Kön 

Totalt 
Man Kvinna 

Tränade inte innan 9 6 8 
Tränade innan 91 94 92 

Tabell 1.9 Hur många procent som tränade något innan utegymmen byggdes.  
 

Innan utegymmen byggdes ägnade sig 92 procent av deltagarna åt någon annan typ av 

träning. Denna trend ses både hos männen och kvinnorna, som besökte utegymmen. De 

träningsformer man främst ägnade sig åt tidigare var gym (54 %) och löpning (40 %). 

 

Könsfördelning och utbildningsnivå bland de som tränade innan utegymmen byggdes 
Kön Utbildningsnivå  

Totalt Man 1 2 – 3 4 
Tränade inte 10 9 8 9 

Tränade 90 91 92 91 

Kvinna     

Tränade inte 33 5 0 6 

Tränade 67 95 100 94 

Tabell 2.0 Könsfördelning bland de som tränade innan utegymmen byggdes, uppdelat utifrån 
utbildningsnivå där 1 är grundskola, 2-3 är gymnasial eller yrkesutbildning och 4 är högskola/universitet. 

 

Innan utegymmen byggdes tränade största delen av deltagarna oavsett utbildningsnivå. 

Däremot tränade inte 33 procent av kvinnorna, med endast grundskoleutbildning, innan 

utegymmen byggdes. 
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Motivation 

Tabell 2.1 Rangordning av vanligast förekommande motivationsfaktorer, visat i procent. 

 

Deltagarna motiveras främst att träna på utegym för att det är hälsosamt och de mår bra av 

det (81 %). Utöver det så visar resultatet att en viktig motivationsfaktor är att utegymmet är bra 

beläget. Däremot så är det få som motiveras av att träffa människor på utegymmen (7 %). Att gå 

ned i vikt anges som en viktigare motivationsfaktor för kvinnor än män (35 % gentemot 

männens 19 %). Att minska stress motiverar 40 procent av männen och 31 procent av 

kvinnorna. Hälften av alla deltagare ser träning på utegym som ett komplement till annan 

träning och procentuellt är det större andel av kvinnorna som motiveras av att det är ett 

komplement (65 % gentemot männens 42 %). Av deltagarna tycker 63 procent att det är kul att 

träna och 49 procent tränar för att forma kroppen. 

 

 

  

Motivation till att träna på utegym 

Motivationsfaktorer 
Kön 

Totalt 
Man Kvinna 

Hälsosamt/mår bra av det 82 80 81 
Bli starkare 67 80 71 
Bra beläget 70 74 71 
Det är kul 63 63 63 
Som komplement till annan träning 42 65 50 
Forma kroppen 49 49 49 
I förebyggande syfte 42 37 40 
Minska stress 40 31 37 
Få en ”time-out” i vardagen 37 26 34 
Bättre självkänsla 32 32 32 
Gå ned i vikt 19 35 24 
Får dåligt samvete av att inte 

gymma 

18 10 15 
Gå upp i vikt 9 2 7 
Träffa människor 6 4 5 
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Diskussion 

Demografiska grupper som nyttjar utegymmen 

Resultatet av studien visar att det är fler män än kvinnor som tränar på utegymmen, vilket går i 

linje med tidigare forskning kring motion (Hillier et al., 2014; Blomdahl & Elofsson, 2006). 

Männen tränar dessutom oftare på utegymmen än vad kvinnorna gör. Av de som tränar på 

utegymmen är över hälften mellan 20-39 år. I Engströms (2004) longitudinella studie om fysisk 

aktivitet såg man en ökning av aktivitet i tidig vuxenålder, som sedan minskade efter 40-

årsåldern. Alltså indikerar resultatet från denna studie ett liknande mönster som det Engström 

(2004) visat. Det är dessutom fler äldre än yngre som nyttjar utegymmen. När man tidigare har 

tittat på planlagda ytor för spontanidrott, som till exempel fotbollsplaner, nyttjades de främst av 

yngre män och pojkar (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012). Därmed kan man anta att 

utegymmen lockar en annan målgrupp, då det är fler äldre som nyttjar dem, vilket blir ett 

komplement till tidigare satsningar på spontanidrott inom Stockholms stad.  

När man tittar på socioekonomisk status så blir bilden lite olika beroende på vilket mått 

man använder. Om man utgår från ekonomiska resurser är det tydligt att de med mindre 

tillgångar använder utegymmen. Däremot så visar utbildningsnivån att det är färre med låg 

utbildning som använder utegymmen. Därmed är resultatet inte entydigt kopplat till 

socioekonomisk status, men man kan anta att utegymmen fyller en viktig funktion för de som 

har mindre ekonomiska resurser att lägga på medlemskap i föreningar och gym. Enligt 

tidigare forskning så har ekonomi samt utbildningsnivå betydelse för hälsan (Ågren, 2015; 

Engström, 2010). I denna studie var det dock tydligast samband mellan hög utbildning och 

högre grad av fysisk aktivitet på utegymmen, snarare än ekonomisk status. 

I likhet med Folkhälsomyndigheten (2010) visar resultatet att utlandsfödda är mindre fysiskt 

aktiva, framförallt kvinnor. Dessutom var det få aktiva som var födda i Sverige med två eller en 

förälder född utomlands. En skillnad som påträffades var att det var en större andel utlandsfödda 

män som nyttjade utegymmen, men denna trend sågs inte bland utlandsfödda kvinnor. I och 

med detta kan man anta att utegymmen når en bredare målgrupp, men att fler satsningar krävs 

för att locka kvinnor, särskilt de som är utlandsfödda eller har en lägre utbildning. Utlandsfödda 

kvinnor med låg utbildning är minst representerade på utegymmen och det är troligt att mer 

riktade insatser mot denna grupp krävs för att öka deras närvaro på utegymmen.  

Fysisk aktivitet kopplat till utegym 

Resultaten pekar på att utegymmen når mestadels individer som tidigare motionerade eller 

idrottade innan utegymmen byggdes. Tidigare har Fahlén (2010) även visat att planlagda ytor 
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för spontanidrott främst lockar redan aktiva. Det var 92 procent av deltagarna som ägnade sig åt 

någon form av motions- eller idrottsutövning innan utegymmen byggdes, samt 85 procent som 

tränade två gånger i veckan eller mer. Mer än hälften av deltagarna som nyttjade utegymmen 

tränade sedan tidigare på gym och 40 procent löptränade. Däremot så visar undersökningen att 

nästan hälften inte tränat på gym tidigare. Så även om de flesta deltagarna varit fysiskt aktiva 

innan, så har de ändå motiverats till att prova en ny träningsform genom utegymmens tillkomst. 

Det är endast ett fåtal som tidigare inte varit aktiva motionärer eller idrottare som börjat 

motionera då utegymmen byggdes. Därmed så indikerar resultaten att det inte är tillräckligt med 

att göra motion mer tillgänglig i närmiljön för att nå dessa inaktiva individer, utan man behöver 

troligt fler insatser för att nå dem.  

Motivation till träning på utegym 

De flesta av deltagarna motiveras av att det är hälsosamt att träna på utegym samt att det ökar 

deras välmående. Att utegymmen är bra belägna är viktigt för deltagarna och det indikerar att 

satsningen Stockholms stad gjort för att få det mer tillgängligt är ett steg i rätt riktning. 

Möjligheten till träning i närområdet verkar därmed ha ett tydligt samband med den fysiska 

aktiviteten för deltagarna. Att bli starkare är en motivationsfaktor för både män och kvinnor, 

men viktigast för kvinnorna. Kvinnor tränar även för att gå ned i vikt samt att det är ett 

komplement till annan träning. En möjlig förklaring till varför det är färre kvinnor som tränar på 

utegymmen kan kopplas till tidigare studier av Salvatore och Marecek (2010) samt Young 

(2002), där man sett att kvinnor inte väljer samma typ av träning som män. De menar att det är 

mer öppet för män att utveckla och använda sina fysiska förmågor. Det som visades i denna 

studie var dock att ett flertal kvinnor nyttjade utegymmen just för att öka sin styrka. En 

hypotetisk förklaring kan därmed vara att i takt med att de könsstereotypa normerna luckras upp 

så blir ökning av muskelmassa en lika stor drivkraft oavsett könstillhörighet. Det är troligt att 

fler kvinnor därmed söker sig till denna typ av träning och det kan därför vara intressant att i 

vidare forskning undersöka hur könsnormer påverkar kvinnors närvaro vid utegymmen.  

Metod och begränsningar 

Enkät 

Valet att använda enkät som undersökningsmetod grundar sig i att det är en bra metod för att nå 

ut till en demografisk mångfald, enligt Ejlertsson (2005). Enkäten i denna studie har slutna 

frågor med svarsalternativ där respondenten kryssar i sina val, vilket gör datan enkel att 

strukturera och analysera och det tar även mindre tid för respondenten att svara. Det finns ett par 
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öppna frågor som Gratton och Jones (2004) förklarar är svårare att analysera och behöver 

kategoriseras i efterhand. I denna studie blev det dock inte en svårighet då deltagarna endast 

angav olika motionsformer och det därmed var enkelt att kategorisera svaren. Enkäten delades 

ut på plats vid utegymmen och det ger enligt Ejlertsson (2005) en högre svarsfrekvens när 

enkäten delas ut och samlas in i ett sammanhang. Fördelen är kontrollen över vilka som svarar 

samt om de har frågor angående enkäten kan de få svar på plats (Ejlertsson, 2005). Om studien 

hade låg svarsfrekvens och stort borfall kan det påverka reliabiliteten i arbetet samt validiteten 

då det inte avser att mäta det som ska mätas och resultatet då inte blir tillförlitligt (Christensen, 

Andersson, Carlsson & Haglund, 2001; Ejlertsson, 2005). Ett första steg i att öka reliabiliteten 

var att genomföra pilotstudien, vilket gjorde att frågorna som var svåra att förstå kunde justeras. 

Det gjorde det även möjligt att skapa en enkät med god innehålls- och uppenbar validitet. Vid 

genomförandet av studien så ombads deltagarna att fylla i enkäten direkt och den samlades in av 

försöksledaren på plats, vilket troligtvis bidrog till en högre svarsfrekvens och i sin tur till en 

högre reliabilitet. Man kan därmed anta att resultaten är generaliserbara till de områden 

utegymmen ligger vid. Däremot krävs vidare undersökningar med större antal deltagare över ett 

mer geografiskt spritt område, för att kunna generalisera till hela den svenska populationen. 

Begränsningar med designen 

En begränsning med valet av enkät som metod var att deltagarna endast svarade på frågor som 

baserades på den förförståelse som fanns vid designen av enkäten. Därmed kan man eventuellt 

ha missat ny information som inte var känd för forskaren. Exempelvis hade det varit en fördel 

att ha fler öppna frågor kring motivation för att få fram nya motivationsfaktorer som inte var 

kända.  

Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att det var fler män än kvinnor i studien, vilket gör 

det svårt att jämföra och se skillnader mellan dessa grupper. Även de andra demografiska 

aspekterna var olika fördelade och det gör att man endast kunde göra jämförelser inom varje 

grupp, men inte mellan grupperna. Vid analys av resultaten kunde man istället använt sig av 

icke-parametrisk signifikansttestning för att kunna säkerställa skillnader mellan de olika 

demografiska grupperna (förslagsvis χ2). När det gäller indelningen av socioekonomisk status så 

gjordes den både utifrån utbildning och ekonomiska tillgångar, men dessa visade sig inte 

matcha helt och resultaten blev olika utifrån vilken variabel som användes. Det vore därför 

önskvärt att ha en tydligare indelning och en möjlighet att lägga ihop dessa två faktorer till en 

enhetlig indelning. Alternativt att man i framtida studier undersöker de båda olika variablerna 
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djupare, då resultaten i denna studie indikerar att det finns skillnader kopplat till ekonomiska 

tillgångar och att dessa fynd inte är helt entydiga med tidigare forskning (Engström, 2010). 

Tidpunkt för enkätutdelning var ytterligare en begränsning. Enkäterna delades ut på vardagar 

samt helger under en viss tid och det kan påverka urvalet av människor, till exempel att en del 

människor tycker om att träna på morgonen eller senare på kvällen. Att tjänstemän har mer 

flexibla tider än arbetare och att arbetslösa har mer fritid än de med arbete, kan påverka vilka 

tider de tränar och det kan leda till att man missar vissa grupper. Dessutom så var det inte 

möjligt att dela ut enkäterna på alla utegym i Stockholm på grund av tidsaspekten. Även detta 

kan ha bidragit till att man missat vissa grupper och gör att resultatet endast är generaliserbart 

till de områden som de undersökta utegymmen ligger inom.  

Framtida forskning 

Genom att ha ett större antal deltagare i framtida studier så kan man säkerställa att man har 

tillräckligt stort antal i varje demografisk grupp för att kunna göra signifikansttestning av 

skillnader mellan grupperna. Det skulle göra det möjligt att få tydligare resultat kring vilka som 

nyttjar utegymmen mest, vad som motiverar dem, samt vilka grupper som främst är inaktiva. 

Att göra studien i fler städer med liknade utegym skulle ge en större spridning och möjligtvis ge 

en annan bild av vilka som tränar på utegym.  Vidare så skulle det vara av intresse att titta 

närmare på vad som lockar människor till utegymmen och man skulle då även kunna inkludera 

de som inte tränar på utegym men bor i områden där de finns. En annan aspekt att undersöka 

vidare är kombinationer av olika demografiska variabler. I denna studie fanns indikationer att de 

som är kvinnor och födda utomlands är minst aktiva. Genom att titta på denna typ av 

interaktioner kommer man då även kunna ta fram mer specialiserade insatser för att locka en 

större bredd av människor till utegymmen i Stockholms stad.  
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Stockholms stads utegym 
 

Jag heter Jimmy och läser Idrottsvetenskapliga programmet på Umeå universitet. Jag gör en 

studie på uppdrag av Idrottsförvaltningen (Stockholms stad) att ta reda på vilka som tränar på 

Björkhagen, Vällingby, Ågesta och Farsta utegym. 

 

 

 

 



 

 

Enkät utegym 
 

1. Är du... 

Man □ 

Kvinna □ 

 

 

2. Hur gammal är du? 

15 år □ 
16-19 år □ 
20-29 år □ 
30-39 år □ 
40-49 år □ 
50-59 år □ 
60-69 år □ 
70 år och äldre □ 

 

 

3. Hur ofta tränar/motionerar du på din fritid så att du blir andfådd eller svettas? 

Mindre än 1 gång per vecka □ 
1 gång per vecka □ 
2-3 gånger per vecka □ 
4-5 gånger per vecka □ 
Mer än 5 gånger per vecka □ 

 

 

4. Tränade du något innan utegymmet byggdes? 

Nej □ 

Ja □ 
 

Om Ja, vad tränade du?    

 

 

 



 

5. Är du medlem i någon/några föreningar, klubbar? 

Nej □ 

Ja □ 

 

 

Om du svarat ja på fråga 5... 

Vilken/vilka föreningar, klubbar, kyrkor är du medlem i och vad sysslar ni med för aktiviteter? 

Förening/klubb/kyrka Aktivitet/idrottsgren 

Hur många gånger under de 
senaste 4 veckorna har du 
deltagit i din/dina föreningars 
verksamhet? 
(träning, tävling, möte) 

1  gånger 

2  gånger 

3  gånger 

4  gånger 

5  gånger 

 

 

6. Utövade du någon idrott eller motionsaktivitet under din barndom och ungdom? 

Barn 6-12 år Ungdom 15-20 år 
Nej □ Nej □ 

Ja □ Ja □ 

 

Om ja, vad utövade du? 

Barn:____________________ 

 

Ungdom:____________________ 

 

Om nej, vad gjorde du istället? 

Barn: _____________________ 

 

Ungdom:____________________ 

 



 

7. Födelseland 

 Ja Nej 
Är du född i Sverige? □ □ 
Är din mamma född i Sverige? □ □ 
Är din pappa född i Sverige? □ □ 

 

Om du inte är född i Sverige, vilket land?    

 

 

8. Vilken stadsdel bor du i? 

Bromma □ Rinkeby-Kista □ 
Enskede-Årsta-Vantör □ Skarpnäck □ 
Farsta □ Skärholmen □ 
Hägersten-Liljeholmen □ Spånga-Tensta □ 
Hässelby-Vällingby □ Södermalm □ 
Kungsholmen □ Älvsjö □ 
Norrmalm □ Östermalm □ 

 

Annan kommun, vilken?    

 

Jag är osäker vilken stadsdel mitt område tillhör, jag bor i_____________________ 

 

 

9. Högsta slutförda utbildning? 

Grundskola □ 

Gymnasium/Folkhögskola □ 

KY eller annan eftergymnasial 
utbildning som är kortare än 3 år 

□ 

Universitet/högskola minst 3 år □ 

 

 

10. Hur bor du? 

Hyreslägenhet □ 
Bostadsrätt (ägd lägenhet) □ 
Villa/Radhus □ 

 



 

11. Har du eller din familj tillgång till? 

Bil □ 

Båt (som går att sova i) □ 

Sommarstuga/fritidshus/fjällstuga 
(eller hus utomlands) 

□ 

Husvagn/husbil □ 

 

 

12. Hur många timmar ägnade du åt följande de senaste 7 dagarna på din fritid? 

 Mindre 
än 
1 timme 

1-2 
timmar 

3-5 
timmar 

6-10 
timmar 

11-20 
timmar 

Mer än 
20 
timmar 

Idrottat på egen hand minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Motionerat på egen hand minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Gym inomhus/styrketräningslokal □ □ □ □ □ □ 

Aerobics, bodypump, spinning eller annan 
form av gruppträning 

□ □ □ □ □ □ 

Dansskola (balett, showdans, hip hop etc) □ □ □ □ □ □ 

Sprungit i motionsspår □ □ □ □ □ □ 

Ridanläggning/stall □ □ □ □ □ □ 

BMX, skate, inlines eller klättring □ □ □ □ □ □ 

Cyklat minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Simmat minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Gått snabba promenader minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Utegym □ □ □ □ □ □ 

 

  



 

13. Hur många gånger de senaste 4 veckorna har du på din fritid varit på/gjort: 

 Ingen 
gång 

1-2 
gånger 

3-4 
gånger 

5-7 
gånger 

8-11 
gånger 

12 ggr 
eller fler 

Idrottat på egen hand minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Motionerat på egen hand minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Gym inomhus/styrketräningslokal □ □ □ □ □ □ 

Aerobics, bodypump, spinning eller annan 
form av gruppträning 

□ □ □ □ □ □ 

Dansskola (balett, showdans, hip hop etc) □ □ □ □ □ □ 

Sprungit i motionsspår □ □ □ □ □ □ 

Ridanläggning/stall □ □ □ □ □ □ 

BMX, skate, inlines eller klättring □ □ □ □ □ □ 

Cyklat minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Simmat minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Gått snabba promenader minst 30 minuter □ □ □ □ □ □ 

Utegym □ □ □ □ □ □ 

 

 

14. Vad motiverar dig att gå på utegym? (Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig) 

Bli starkare □ 
Bra beläget (Nära löpspår, hemmet, i fin miljö) □ 
Bättre självkänsla □ 
Det är kul □ 
Forma kroppen □ 
Få en ”time-out” i vardagen □ 
Får dåligt samvete av att inte gymma □ 
Gå ned i vikt □ 
Gå upp i vikt □ 
Hälsosamt/mår bra av det □ 
I förebyggande syfte (skada eller liknande) □ 
Minska stress □ 
Som komplement till annan träning □ 
Träffa människor □ 

 

Annat: 



 

15. Dina föräldrars högsta slutförda utbildning? 

 

Mamma  Pappa  

Grundskola □ Grundskola □ 

Gymnasium □ Gymnasium □ 

KY eller annan eftergymnasial 

utbildning som är kortare än 3 år 

□ KY eller annan eftergymnasial 

utbildning som är kortare än 3 år 

□ 

Universitet/högskola minst 3 år □ Universitet/högskola minst 3 år □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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