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Abstract   

Physical inactivity is a growing concern among adolescents, which is the fundamental issue addressed 

in this study. The purpose of this study was to gain more knowledge about adolescents’ physical activity 

habits and the factors that influence physical activity. The study was based on a questionnaire consisting 

of 23 questions. The participants were 149 upper secondary school pupils between 15-19 years old from 

Östersund who studied both theoretically and practically oriented programs. Based on the World Health 

Organization [WHO] recommendations on physical activity the adolescents were categorized as active 

and inactive, and then compared with various background factors that previous research has 

demonstrated as being important determinants of physical activity. These factors were socioeconomic 

background, parental influence, sex and ethnicity. The results showed that most active adolescents are 

also active in sports clubs (p <0.05), has the highest final grade in the subject physical education and 

health in school year 9 (p <0.05), attends a theoretical program (p <0, 05), has a high educational capital 

(p <0.05), has a high sporting capital (p <0.05), is more motivated to physical activity (p <0.05) and 

have more support from their parents (p <0.05). The results was discussed by using the framework 

suggested by Bourdieu, habitus and capital.   

Keywords: Cultural capital, educational capital, habitus, logics, physical activity, sporting capital, 

socio-economic background.  

Nyckelord: Kulturellt kapital, utbildningskapital, habitus, logiker, fysisk aktivitet, idrottsligt kapital, 

socioekonomisk bakgrund. 
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Inledning  

Alarmerande siffror visar att ungdomars fysiska inaktivitet har ökat drastiskt, ett problem som inte bara 

ses i Sverige utan över hela världen (Ekblom-Bak, 2013). En världsomfattande statistik visar att 80 

procent av ungdomar mellan 11-17 år inte är tillräckligt fysiska aktiva (World Health Organization, 2010) 

[WHO] vilket är oroväckande då fysiska aktivitetsvanor utvecklas i barn- och ungdomsåren och följer 

med resten av livet (Engström, 2010). Den växande fysiska inaktiviteten är en av vår tids största 

välfärdssjukdomar och anses på allt fler håll lika farligt och dödligt som att röka (Hansen, 2012). En 

bidragande orsak till inaktivitetsproblematiken är samhällsförändringar, som innebär en mer 

stillasittande vardag och nya livsstilar för ungdomar (Faskunger, 2003). Dagens ungdomar har mer 

frihet än tidigare generationer men också mer ansvar vad gäller deras fysiska aktivitet, dock finns en rad 

olika sociala faktorer som påverkar i hur stor grad dessa valmöjligheter kan utnyttjas (Larsson, 2008). 

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång varit medlem i en eller flera 

idrottsföreningar, en betydelsefull arena med möjlighet för att främja och skapa ett livslångt intresse för 

fysisk aktivitet (Riksidrottsförbundet, 2015). Siffror visar dock att idrottsrörelsen tappar ungefär var 

fjärde medlem i åldern 13-20 år (Trondman, 2005), vilket ur pedagogiskt perspektiv innebär att dessa 

ungdomar går miste om en arena där lärande och utveckling främjas. Idrotten är också en av samhällets 

viktigaste fostrans- och socialisationsmiljöer och en viktig del av ungdomars vuxenbildande (Engström 

& Redelius, 2002). 

Fysisk aktivitet är inte alltid är ett fritt val, utan något unga socialiseras in i på olika sätt beroende på 

vem du är, var du är och vilka människor du har omkring dig (Engström, 2010). Forskning har visat att 

ungdomars idrotts- och motionsvanor är något som avspeglas i föräldrarnas preferenser för fysisk 

aktivitet (Engström, 2010), vilket innebär att alla barn och ungdomar inte har samma förutsättningar 

att vara fysisk aktiva. Detta kan ses särskilt tydligt bland lågutbildade och låginkomsttagare, som är två 

av de grupper som är minst fysiskt aktiva (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer- Elinder, 2004). 

Årligen satsas stora resurser på att få bukt med inaktivitetsproblematiken bland unga, som exempelvis 

näridrottsplatser och öppna träningstider för alla. Syftet med dessa insatser är att de ska öppna dörrarna 

till idrotten för fler, framförallt de inaktiva (Riksidrottsförbundet, 2007). En granskning visar dock att 

dessa insatser mestadels utnyttjas av redan aktiva ungdomar, vilket bidrar till att klyftorna mellan 

inaktiva och aktiva växer (Fahlén, 2007). En statlig rapport belyser att idrottsrörelsens verksamhet har 

svårt att nå den mest inaktiva gruppen ungdomar, det vill säga de som inte tilltalas av organiserad idrott 

(Kullberg, Strandell, Tranquist & Kallings, 2001). Det har också visat sig att skolidrotten domineras av 

bollsporter och att lite fokus läggs på aktiviteter med hälsoperspektiv. Detta kan leda till negativa 

konsekvenser genom att de elever som inte tilltalas av bollspel inte får sina fysiska aktivitetsbehov 

tillgodosedda (Skolinspektionen, 2010). Barn och ungdomar som inte är aktiva på skolidrotten är oftast 

inte heller aktiva i en idrottsförening (Engström, 2004). Detta innebär att det finns barn och ungdomar 

som varken är fysiskt aktiva varken på fritiden, i skolan eller i den organiserade föreningsidrotten. 

I dagsläget finns det en stor grupp unga som inte är tillräckligt fysiskt aktiva (WHO, 2010), vilket visar 

på att mer forskning behövs för att öka förståelsen om vad som påverkar ungdomars fysiska aktivitet. 

Denna studie kommer därför att bidra med mer kunskap kring ungdomars fysiska aktivitetsvanor och 

varför de av olika anledningar är, eller inte är, tillräckligt fysisk aktiva. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få mer kunskap om ungdomars fysiska aktivitetsvanor.  Det specifika 

syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar ungdomars fysiska aktivitetsnivå. 

1. Vilka fysiska aktivitetsvanor har ungdomar? 

2. Vilka faktorer påverkar ungdomars fysiska aktivitet? 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning visade att de det fanns en rad olika faktorer som påverkade ungdomars fysiska 

aktivitetsnivå. De främsta faktorerna visade sig vara socioekonomisk bakgrund (Stuij, 2015; Wright, 

Macdonald & Grooms, 2003; Dagkas & Stathi, 2007; Engström, 2010; Ferry, 2014) föräldrar (Thedin 

Jakobsson, Lundvall, Redelius & Engström, 2012; Dagkas & Stathi, 2007; Quarmby & Dagkas, 2013; 

Stuij, 2015) kön och etnicitet (Coakley & Pike, 2009; Rasmussen et al., 2004; Claessons, 2010; Skille, 

2006; Wright et al., 2003; Quarmby & Dagkas, 2013; Stuij, 2015). I denna del kommer tidigare forskning 

kring både ungdomars fysiska aktivitetsvanor och de faktorer som främst påverkar fysisk aktivitet att 

redogöras. 

Inaktiva och aktiva ungdomar 

Barn och ungdomar mellan 6-17 år borde enligt WHO (2010) vara fysisk aktiva sammanlagt minst 60 

minuter varje dag i en måttlig till hög intensitet. Därutöver borde fysisk aktivitet med hög intensitet 

utföras minst 3 gånger i veckan. Detta för att minska risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, 

åldersdiabetes och benskörhet. Aktiviteterna borde gärna variera mellan exempelvis muskelstyrka, 

smidighet, snabbhet, rörlighet, hjärt- och lungkapacitet, koordination och reaktionsförmåga (WHO, 

2010). 
 

En enkätstudie bland ungdomar i Stockholmsområdet visade att 71 procent av ungdomarna inte var 

tillräckligt fysisk aktiva för att uppnå rekommendationerna för 60 minuter sammanlagd aktivitet per 

dag. Samma studie visade också en skillnad mellan könen, där var tredje flicka inte uppnådde till 

rekommendationerna. Vidare visade studien att 67 procent av pojkarna som varken var aktiva i en 

idrottsförening eller spontanidrottade inte heller uppnådde rekommendationerna. Däremot visade 

studien att endast 7 procent av alla de som var aktiva i förening och spontanidrottade inte var tillräckligt 

fysiskt aktiva, vilket visade att ungdomar som ägnade sig åt idrott i organiserad form lättare uppnådde 

rekommendationerna (Rasmussen et al., 2004). 

Logiker bakom fysisk aktivitet  

Enligt Engström (2010) fanns det tre huvudsakliga logiker, anledningar, till att individer ägnade sig åt 

fysisk aktivitet; Prestation, Träning och Upplevelse. Dessa logiker tog sin utgångspunkt i Bourdieus 

(1984) teori om att varje praktik hade en inneboende logik, och innehöll underkategorier som skiljde sig 

åt. Med Bourdieu (1984) som utgångspunkt menade Engström i sin enkätstudie (2010) att individens 

val av, eller avståndstagande från, fysisk aktivitet kunde förklaras av samspelet mellan individens 

habitus och vilken eller vilka bärande logiker den fysiska aktiviteten vilade på. Engström (2010) menade 

att logikerna till varför individer ägnade sig åt, eller ibland avstod från fysisk aktivitet, både kunde 

kombineras, överlappas och förändras beroende på kontexten. Samma person kunde alltså ägna sig åt 

en fysisk aktivitet med en viss bärande logik för att i nästa stund ägna sig åt en annan typ av aktivitet 

med en annan bärande logik. Olika personer kunde också utföra samma typ av aktivitet men med olika 

logiker. Även om flera logiker kunde förekomma samtidigt menade Engström (2010) att det oftast 

förelåg en dominerande logik bakom individens handlande. Logikerna Prestation, Träning och 

Upplevelse kommer att redogöras nedan. 

Prestation. Enligt författaren karaktäriserades logiken prestation av att genom fysisk aktivitet visa sin 

förmåga för sig själv eller andra. Den första underlogiken, tävling och rangordning, innebar att prestera 
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och tävla mot andra. Utmaning var den andra underlogiken och innebar att prestera utifrån egna 

målsättningar utan jämförelse med andra. Inom den tredje underlogiken, uttryck, värdesattes det 

estetiska utförandet av aktiviteten såsom exempelvis gymnastikuppvisning eller dans (Engström, 2010). 

 

Träning. Fysisk aktivitet inom logiken träning syftade till att förbättra prestationsförmågan eller 

hälsotillståndet genom aktiviteter som ökar den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. Den första 

underlogiken, fysisk träning, karaktäriserades enligt författaren av att kroppen ses som ett objekt som 

bör och ska tränas för att förbättra den fysiska kapaciteten, hälsotillståndet eller funktionsförmågan. 

Den andra underlogiken benämndes rörelse- och koncentrationsträning och syftade till att påverka 

kroppen både mentalt och fysiskt genom aktiviteter som ökar kroppens rörelse och koncentration, 

exempelvis genom yoga. Färdighetsträning, den tredje underlogiken, syftade till att genom fysisk 

aktivitet utveckla och förbättra teknik och färdigheter (Engström, 2010). 

 

Upplevelse. Den sista logiken, upplevelse, värdesatte själva upplevelsen av aktiviteten utan fokus på 

vad den leder till. Den första underlogiken, lek och rekreation, karaktäriserades av att själva aktiviteten 

ska vara rolig utan fokus på vad den leder till. Naturmöte, den andra underlogiken, innebar enligt 

författaren att aktiviteten sker utomhus och därigenom leder till en naturupplevelse. Rörelse till musik 

var den tredje underlogiken och innebar, precis som namnet avslöjar, att den fysiska aktiviteten utförs 

till och med hjälp av musik. Inom denna logik återfanns slutligen en fjärde underlogik, samvaro med 

djur, där fokus låg på att den fysiska aktiviteten utförs med djur, exempelvis agility eller ridning 

(Engström, 2010). 

Socioekonomisk bakgrund  

Idrottens historia har över tid utvecklats från segerspel på antikens arenor till en modern massrörelse. 

Däremellan har idrotten mestadels dominerats av det manliga utövandet, dels för att mäta styrka, men 

också som underhållning och fostran bland överklassen (Blom & Lindroth, 1995). Idag ska idrott vara 

tillgänglig för alla, vilket är en utav värdegrunderna inom den svenska idrottsrörelsen (RF, 2009). 

Forskning har dock visat att det fortfarande finns skillnader i förutsättningar och möjligheter till fysisk 

aktivitet beroende på vilken socioekonomisk bakgrund som en person tillhör. Detta framkom i Stuijs 

(2015) intervjustudie, där resultatet visade att barn från familjer med hög socioekonomisk bakgrund 

var mer fysiskt aktiva än barn från familjer med låg socioekonomisk bakgrund. Detta kunde bero på att 

barn med högre socioekonomisk bakgrund i högre utsträckning idrottade i organiserad form och barn 

med lägre socioekonomisk bakgrund i spontan form. Detta menade Stuij (2015) gav barnen olika fostran 

och inlärningsmöjligheter till fysisk aktivitet, och därmed utvecklade barnen olika smak för idrott och 

motion. Wright, Macdonald och Grooms (2003) menade också att socioekonomisk bakgrund påverkade 

ungdomars fysiska aktivitet, då de i en australiensisk intervjustudie visade att idrott och fysisk aktivitet 

var lågt prioriterat i familjer med låg socioekonomisk bakgrund. Däremot var idrott och fysisk aktivitet 

en högre prioritet i familjer med högre socioekonomisk bakgrund. Det visade sig också att ungdomar 

med låg socioekonomisk bakgrund i mindre utsträckning än övriga ungdomar ägnade sig åt aktiviteter 

som krävde utrustning på fritiden.  

 

I en intervjustudie jämförde Dagkas och Stathi (2007) två skolor i England med olika socioekonomisk 

bakgrund, där den ena skolans elever generellt hade högre socioekonomisk bakgrund än den andra. I 

studien beräknades den socioekonomiska bakgrunden genom att mäta hur många av eleverna som 

tillhandahölls gratis måltider i skolan och deras utbildningskapital, där det sistnämnda beräknades 

genom elevernas slutbetyg. Studien visade att skolan med hög socioekonomisk bakgrund hade högre 

nivåer av fysisk aktivitet och även fler valmöjligheter av idrotter i sin närmiljö jämfört med ungdomarna 

från skolan med låg socioekonomisk bakgrund. Dagkas och Stathi (2007) påvisade även att ekonomiska 

förutsättningar hemifrån uppmuntrade till fysisk aktivitet och var högre bland ungdomarna från skolan 

med hög socioekonomisk bakgrund, vilket underlättade deras fortsatta idrottande.  Ungdomarna från 

skolan med låg socioekonomisk bakgrund hade däremot sämre ekonomiska förutsättningar hemifrån, 
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och därför var det svårt att fortsätta vara fysiskt aktiva längre upp i åldrarna då föräldrarna inte hade de 

ekonomiska förutsättningarna.    

 

Engström (2010) menade att valet att ägna sig eller att inte ägna sig åt fysisk aktivitet, liksom smaken 

för olika typer av fysiska aktiviteter, är tydliga markörer för social position. Enligt Engströms studie 

(2010) var socioekonomisk bakgrund ett indirekt mått på social position. Genom att mäta 

yrkestillhörighet, utbildningsnivå och ekonomisk standard undersökte Engström (2010) i en 

longitudinell enkätstudie socioekonomisk bakgrund, vilket enligt resultatet visade sig ha stor påverkan 

på vuxna människors fysiska aktivitet. Studien visade att socioekonomisk bakgrund påverkade i vilken 

grad individen ägnade sig åt fysisk aktivitet, men också vilken typ av fysisk aktivitet individen ägnade 

sig åt. I en annan enkätstudie mätte Ferry (2014) ungdomars uttryck för socioekonomisk bakgrund 

genom att mäta föräldrarnas utbildningsnivå, där resultatet visar att ungdomar vars båda föräldrar har 

hög utbildningsnivå oftare studerar vid idrottsprofilerade utbildningar än ungdomar vars båda föräldrar 

har lägre utbildningsnivå (i studien kombineras socioekonomisk bakgrund med elevens val av 

gymnasieprogram). Ferry (2014) menade att idrottsprofilerade utbildningar främst attraherar den 

välutbildade medelklassen. 

Föräldrarnas betydelse 

En kvantitativ studie av Thedin Jakobsson et al. (2012) visade att föräldrars involvering i idrott med sina 

barn hade stor betydelse för att fortsätta med föreningsidrott som ungdom. 69 procent av ungdomarna 

i studien som var aktiva i en idrottsförening, från 13 år och som fortsatte vara aktiv vid 16 års ålder, 

uppgav att de utövat två eller flera idrottsliga aktiviteter med sina föräldrar. Bland de ungdomar som 

inte längre var aktiva i en idrottsförening vid 16 års ålder angav 41 procent att de hade idrottat med sina 

föräldrar. Dagkas och Stathi (2007) belyste i sin intervjustudie vikten av att föräldrar gav sina barn 

ekonomiskt stöd, vilket visade sig vara avgörande för att barnen skulle fortsätta idrotta längre upp i 

åldern. Detta menade författarna gav motivation och uppmuntran till att fortsätta vara fysisk aktiva. 

Quarmby och Dagkas (2013) menade i en intervjustudie att ungdomar som levde med ensamstående 

föräldrar var en extra utsatt grupp för fysisk inaktivitet, och att detta berodde på att dessa familjer hade 

brist på kulturellt och ekonomiskt kapital.  Stuij (2015) visade i sin studie att hos barn vars föräldrar 

hade goda ekonomiska förutsättningar var kärnfamiljen, det vill säga barnets föräldrar och syskon, de 

som mest påverkade barnet till fysisk aktivitet. Oftast valdes barnen in i idrottsföreningar som ansåg 

vara mest lämpliga enligt föräldrarna. Stuij (2015) menade också att föräldrarna påverkade barnets val 

av idrott, då barnet ofta idrottade med den eller de idrotter som någon eller båda föräldrarna själva hade 

utövat. Barn med låg socioekonomisk bakgrund introducerades till fysisk aktivitet genom fler personer 

i sin omgivning, såsom släkt och idrottslärare. Barnen med låg socioekonomisk bakgrund som 

intervjuades i denna studie nämnde inte lika tydligt som barnen med hög socioekonomisk bakgrund 

betydelsen för vilken idrott som var lämplig att utöva eller att idrott var tvungen att ske i organiserad 

form. Bland barn med låg socioekonomisk bakgrund var spontanidrott vanligare, och dessa barn hade 

också en mindre strikt planerad vardag och fler möjligheter till lek och kreativitet. Författarinnans 

slutsats var att barn med olika socioekonomisk bakgrund fostras in i idrott och motion på olika sätt, 

vilket leder barn med hög socioekonomisk bakgrund har fler möjligheter och bättre förutsättningar att 

vara fysiskt aktiva än barn med låg socioekonomisk bakgrund.  

Kön och Etnicitet 

Enligt Coakley och Pike (2009) skiljde sig deltagande i idrott mellan män och kvinnor. Dock har 

utövandet bland flickor och kvinnor ökat inom idrotten de senaste två decennierna och då framförallt i 

välbärgade post-industriella länder, men även i några utvecklingsländer.  Idrottande flickor och kvinnor 

har idag möjlighet till idrottande på liknande villkor som män. Detta beror bland annat på att nya lagar 

och policies för samma rättigheter införts i idrotten, samt kvinnorättsrörelsen påverkan, hälso- och 

fitnessrörselsen växande kvinnodeltagande och en ökad medial uppmärksamhet för damidrott. Vidare 

menade Coakley och Pike (2009) att den manliga dominansen fortfarande lever kvar inom idrotten och 

att flickors och kvinnors deltagande i idrott inte kommer att fortsätta öka automatiskt om inte arbetet 

med jämställdhet mellan könen fortsätter. 
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Enligt en enkätstudie av Rasmussen et al. (2004) bland Stockholms ungdomar var fler killar än tjejer 

aktiva i en idrottsförening, 61 procent av killarna och 46 procent av flickorna. Vidare visade resultatet 

att killar också spontanidrottade mer än tjejerna, 77 procent av killarna och 60 procent bland tjejerna. I 

en annan studie visade Claessons (2010) att den grupp som var minst representerad i svenska 

idrottsföreningar var flickor med utländsk bakgrund, eller hade föräldrar med utländsk bakgrund. Skille 

(2006) visade liknande resultat i en norsk studie, att flickor med icke västerländskt ursprung var minst 

representerade i idrottsföreningar och att 60 procent av dessa flickor aldrig varit med i ett 

idrottssammanhang. Enligt Skille (2006) skulle detta kunna förklaras genom kulturella faktorer såsom 

tradition och religion. Rasmussen et al. (2004) visade att flickor med invandrarbakgrund var den grupp 

där störst andel inte nådde upp till WHO:s rekommendationer för att fysisk aktivitet per dag.   

 

Wright et al. (2003) visade i sin studie att platser med störst etnisk mångfald också hade flest ungdomar 

med låg socioekonomisk bakgrund, vars familjer prioriterade fysisk aktivitet lågt. Resultatet i Quarmby 

och Dagkas (2013) intervjustudie visade att svarta unga män oftare kom från familjer med lägre 

socioekonomisk bakgrund än vita unga män, och att detta påverkade den fysiska aktiviteten. Det visade 

sig också att svarta unga män i större utsträckning än vita unga män ägnade sig åt idrotter som fotboll 

och basket än övriga ungdomar. Stuij (2015) påvisade i en holländsk studie att deltagande i idrott inte 

skiljde sig mellan holländska och västerländska barn med hög socioekonomisk bakgrund. Deltagande i 

idrott skiljde sig inte heller mellan holländska och västerländska barn i de lägre socioekonomiska 

klasserna, men där resultatet visade att lägre andel flickor än pojkar deltog i idrott. 
 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna förklara resultatet har Pierre Bourdieus (1984) begrepp habitus och kapital använts som 

teoretiska utgångspunkter vilket i följande kommer att beskrivas. Syftet med dessa utgångspunkter är 

att tillföra en förklarande och begriplig bild av studiens resultat. 

Habitus 

Sociologen Pierre Bourdieu var intresserad av sambandet mellan människors sociala position och 

livsstil. Bourdieu (1984) myntade begreppet habitus, och beskriver detta som ett system i kroppen som 

består av inpräglade vanor, dispositioner och för givet tagna preferenser. Detta system styr både sinnet 

och kroppen och påverkar individens handlingar, uppfattningar, tankar och värderingar. Habitus ligger 

på ett djupare plan än det som kallas socialisation, där individen kan införliva kunskaper, färdigheter 

och värderingar. Bourdieu (1984) menar att habitus är något som gör det möjligt för individen att i helt 

nya situationer orientera sig, handla och tänka. Habitus formas genom individens erfarenheter och 

upplevelser och hjälper individen att handla omedvetet. Då habitus bygger på insamlandet av sociala 

erfarenheter menar Bourdieu (1984) att individens habitus påverkas av miljön och omgivningen i vilken 

individen för närvarande befinner sig i. Enligt Bourdieu finns det en rad faktorer under uppväxten, och 

i viss mån senare i livet, som påverkar individens habitus och därmed preferenser vad gäller fysisk 

aktivitet. En individs habitus formas främst under barndomen och ungdomsåren, när en person är 

särskilt öppen för nya intryck och inflytande. Även om habitus är något personligt, menar Bourdieu 

(1984) att det går att urskilja gemensamma mönster i habitus i olika grupper och klasser av människor. 

I sin enkätstudie visar Engström (2010) att habitus påverkar individens val av fysisk aktivitet, men även 

om individen i fråga ägnar sig åt fysisk aktivitet eller inte. 

Kapital 

Bourdieu (1984) menar att begreppet kapital innefattar vad som ses och uppfattas som en resurs, 

tillgång och värdefullt inom en viss kontext eller arena. Vad som ses som ett kapital bestäms av de 

rådande logikerna inom arenan eller i kontexten. För att något ska ses som ett kapital och få ett värde 

måste det värderas och bedömas av andra individer som befinner sig i samma kontext, grupp eller arena. 

Enligt Bourdieu (1984) kan kapital vara ekonomiska, sociala, kulturella eller symboliska. 
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Ekonomiskt kapital kan exempelvis vara pengar, inkomst eller andra materiella tillgångar som indikerar 

på ekonomisk goda tillgångar. Socialt kapital innefattar kontakter, förbindelser och relationer till andra 

människor och institutioner som får ett värde i ett visst sammanhang. Ett kapital kan också vara 

symboliskt, vilket innebär att något ses som en statussymbol i en specifik grupp av människor. Inom 

idrottens arena kan exempelvis att vara duktig i en idrott eller att vara vältränad fungera som ett 

symboliskt kapital. 

Kulturellt kapital.  

Med kulturellt kapital menas individens egenskaper, såsom kunskap, kompetens och färdigheter som 

anses attraktiva hos högt stående individer i samma grupp (Bourdieu, 1984).  Enligt Ferry och Lund 

(2016) är innehavet av kulturellt kapital ett indirekt mått på vilken social klass individen tillhör, där 

tidigare forskning visat att social klass påverkar både individens val och grad av fysisk aktivitet. 

Efter att ha granskat tidigare forskning framkom det att det finns olika sätt att mäta ungdomars innehav 

av kulturellt kapital. Som en indikator på kulturellt kapital mäter Thedin Jakobsson et al. (2012) 

ungdomars val av gymnasieprogram (yrkesförberedande eller akademiskt) samt slutbetyg i samtliga 

ämnen i årskurs 9. Studiens resultat visade att det kulturella kapitalet påverkade ungdomars fysiska 

aktivitet, genom att de ungdomar som hade ett högt innehav av kulturellt kapital föreningsidrottade 

längre upp i åldrarna. 

 

Engström (2010) mäter ungdomars kulturella kapital genom att undersöka yrkesklasstillhörighet hos 

pappan och betyg i teoretiska ämnen från årskurs 8, där resultatet visar att individer med högt kulturellt 

kapital är mer fysisk aktiva än de med lågt kulturellt kapital. Det visade sig också att ungdomar med lågt 

kulturellt kapital också var mindre fysiskt aktiva som vuxna. 

 

Utbildningskapital. Ferry och Lund (2016) mäter i sin enkätstudie ungdomars utbildningskapital 

som en indikator på kulturellt kapital. Utbildningskapitalet innefattar föräldrarnas utbildningsnivå 

samt val av gymnasieprogram (yrkesförberedande eller studieförberedande). Ferry och Lunds (2016) 

studie visar att utbildningskapital påverkar vilken typ av idrottsutbildning eleven valt att läsa, där högre 

innehav av utbildningskapital kan relateras till val av utbildningar med högre idrottsliga krav. Med detta 

menar Ferry och Lund (2016) att ungdomar med högre utbildningskapital deltar i idrott på en högre 

nivå än ungdomar med lägre utbildningskapital (Figur 3). 
 

Idrottsligt kapital. Ferry och Lund (2016) mäter i sin studie ungdomars idrottskapital, då detta är 

ett indirekt uttryck för det kulturella kapitalet. I studien mäts idrottskapitalet genom att utgå från Lunds 

och Olofssons (2009, refererad i Ferry & Lund, 2016) fem påståenden om mammans och pappans 

involverings i idrott; om de varit aktiva i en idrottsförening, om de tävlat/tävlar i idrott, om den någon 

gång varit sitt barns tränare, om de brukar besöka idrottsevenemang och om de brukar se på idrott på 

TV. Desto fler påståenden om föräldrarna som kan besvaras med ja, desto större innehav av 

idrottskapital har barnet. Studien visar att individer med högt idrottskapital är mer fysiskt aktiva och i 

större utsträckning ägnar sig åt idrott än individer med lågt idrottskapital (Figur 1). 

 

Hur dessa kapitalformer indikeras i denna studie kommer att beskrivas mer utförligt i metoden. 
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Metod  

I denna del kommer datainsamlingsmetoden beskrivas, hur och var tidigare forskning har sökts och 

hittats, hur datainsamlingen gått till och hur data har behandlats och analyserats, hur de teoretiska 

utgångspunkterna använts, vilka etiska ställningstaganden som gjorts och vad som gjorts för att öka 

studiens giltighet och tillförlitlighet.  

Enkät 

För att få en övergripande bild om ungdomars fysiska aktivitet och vilka faktorer som påverkar den 

valdes enkät som datainsamlingsmetod. Enkäter gör det möjligt att nå ett relativt stort urval i relation 

till både tid och kostnad (Ejlertsson, 2014) och är dessutom både billiga och snabba att administrera 

(Bryman, 2011). Enkäter kan innehålla frågor som kan vara känsliga att ställa under en intervju 

(Ejlertsson, 2014), vilket ansågs passa särskilt bra då fysiska aktivitetsvanor kan uppfattas som ett 

känsligt ämne för vissa. Vid enkäter är det nämligen lägre risk att forskaren påverkar respondenten att 

exempelvis svara det som respondenten tror förväntas eller är rätt i sammanhanget, så länge inte 

enkätfrågorna är ledande (Bryman, 2011). Det krävs dock noga förberedelser av enkäten för att undvika 

otydliga eller dåligt formulerade frågor som kan vara svåra att förstå. Förberedelserna är viktiga just 

eftersom ingen forskare är närvarande och kan förtydliga eventuellt otydlig frågor för respondenten 

(Bryman, 2011). Därefter bör enkäten innehålla ett begränsat antal frågor, då det annars finns risk att 

respondenten tröttnar på att svara om frågorna är för många. Slutligen är bortfall något forskaren bör 

räkna med vid enkäter, både externt och internt (Ejlertsson (2014). 

Litteratursökning 

För att samla kunskap om ungdomars fysiska aktivitet har litteratur mestadels hämtats från Umeå 

universitetsbibliotek [UB], både i form av böcker och artiklar. Artiklar söktes på databaser som Google 

scholars och SPORTDiscus (Ebsco) samt tidskriften Sport, Education and Society och European Physical 

Education Review. Sökord som användes var “physical activity”, “Adolescens”, “socioeconomic status” 

och “sporting capital”. Därefter har uppsatsens handledare bidragit med artiklar inom studiens ämne, 

som alla sökts och funnits på UB. 

För att få mer kunskap om fysisk aktivitet och rekommendationer bland barn och ungdomar söktes 

information på hemsidor som exempelvis WHO, som är en internationell organisation vars syfte är att 

alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa. Sedan användes RF:s och Skolinspektionens hemsidor 

för undersöka hur idrotten och skolan arbetar med fysisk inaktivitet.  Sökord som användes var “fysisk 

aktivitet”, “ungdomar”, “physical activity recommendations”, “Idrotten vill”, “spontanidrott” och “Idrott 

och hälsa”. Slutligen användes också litteratur om exempelvis stillasittande och faktorer som påverkar 

fysisk aktivitet. 

Genomförande 

Urval. Kontakt med den valda gymnasieskolan togs via telefon där rektorn godkände att enkäterna 

delades ut på skolan, dessutom gavs en kontaktperson på skolan som kunde kontaktas om några 

problem med utdelning av enkäterna uppstod. Urvalet i denna undersökning begränsades till 

gymnasieelever i Östersunds kommun. Sammanlagt deltog 149 personer i undersökningen, varav 59 

procent män och 41 procent kvinnor. 46 procent av deltagarna läste ett praktiskt gymnasieprogram 

(Barn- och Fritidsprogrammet och Teknikprogrammet) och 54 procent läste ett teoretiskt 

gymnasieprogram (Natur-, Samhälls- och Ekonomiprogrammet). Bland respondenterna var 64 procent 

aktiva och 36 procent inaktiva enligt WHO:s definition, där de som kategoriserats som aktiva angett i 

enkäten att de är fysiskt aktiva minst 60 minuter sammanlagt per dag och 3 gånger i veckan med 

ansträngande aktivitet. De som i enkäten angett sig vara mindre fysiskt aktiva än så kategoriserades som 

inaktiva.  

Enkätutformning. Med tidigare forskning som bakgrund, och med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar utformades enkäten. Enkäten delades upp i olika teman; bakgrund, tränings- och 
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motionsvanor, logiker, föräldrar och fysisk aktivitetsnivå. Frågorna inom samma tema ställdes inte alltid 

i en följd, utan placerades ibland bland andra frågor då det ansågs förbättra strukturen. Den största 

andelen av frågorna som ställdes var kategorifrågor, alternativfrågor samt ja-eller nej frågor, men det 

förekom även skalfrågor där respondenten exempelvis fick ange i skala 1 – 5 mammans och pappans 

påverkan till att börja idrotta och motionera. Det förekom även öppna frågor där respondenten 

exempelvis med egna ord fick ange vilken eller vilka idrotter han eller hon var aktiv inom (Bilaga 2). 

Datainsamling. Enkäterna skrevs ut i pappersform och delades ut på den valda gymnasieskolan i 

Östersund. Anledningen till att enkäterna delades ut på plats var för att minska risken för externt 

bortfall. Tanken var att dela ut enkäterna till eleverna under lektionstid, men detta visade sig vara svårt 

att utföra på grund av anpassningen utifrån lektionstider. Dessutom ville flera lärare tyvärr inte 

prioritera bort elevernas studietid på att fylla i enkäter. Det effektivaste sättet att dela ut enkäter visade 

sig vara utanför lektionstid i korridorerna, cafeterian och i uppehållsrummen. 

Databehandling. Det statistiska analysprogrammet IBM SPSS (Statistic Package for the Social 

Sciences) användes för att analysera data. Beskrivande statistik i form av korstabeller och 

svarsfrekvenser beräknade fördelning och skillnader i urvalet. För att beräkna skillnader i urvalet 

användes t-test och chi2-test. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) visar dessa två tester om 

det med 95 procent säkerhet finns en signifikant skillnad mellan grupper i urvalet, d.v.s. om p-värdet 

är under 5 procent (p<0,05), vilket också är det p-värde som användes i denna studie. 

Indikatorer 

Inledningsvis har WHO:s rekommendationer för fysiska aktivitet för barn och ungdomar använts för att 

kategorisera respondenten som aktiv eller inaktiv. Rekommendationerna är följande; 60 minuter 

sammanlagd fysisk aktivitet per dag, samt tre gånger i veckan med mer fysiskt ansträngande aktivitet. 

Genom att lägga ihop svaren på de enkätfrågor där eleverna angett sina fysiska aktivitetsvanor har sedan 

ungdomarna kategoriserats som aktiv eller inaktiv. 

För att undersöka ungdomars kulturella kapital användes två stycken olika indikatorer. Idrottsligt 

kapital (Ferry & Lund, 2016) var den första indikatorn som användes, där mammans och pappans 

involvering i idrott undersöks. Respondenten fick ta ställning till fem påståenden om mamman 

respektive pappans (fråga 19, bilaga 1) involvering i idrott och därefter sammanställdes antalet positiva 

svar och bildade respondentens innehav av idrottsligt kapital (Figur 1). 

 
Figur 1 Idrottsligt kapital (Modifierad utifrån Ferry & Lund, 2016, s.7)  
 
Socioekonomisk bakgrund kan beräknas på olika sätt men har i denna studie beräknats genom att 

addera mammans respektive pappans högsta utbildningsnivå, där den högsta utbildningsnivån är 

högskole-/universitetsutbildning, medel är gymnasial utbildning och låg är grundskoleutbildning. 

Därefter slås föräldrarnas utbildningsnivåer ihop och kategoriseras som låg, medel och hög (Figur 2).  
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Figur 2 Socioekonomisk bakgrund  

 

Den andra indikatorn på kulturellt kapital som användes var utbildningskapital (Ferry & Lund, 2016), 

som innefattar socioekonomisk bakgrund samt respondentens val av gymnasieprogram. Ungdomarna 

får ange om de läser ett praktiskt (teknikprogrammet och barn- och fritidsprogrammet) eller teoretiskt 

program (natur-, samhälls- och ekonomiprogrammet). Slutligen slås de två variablerna ihop och utgör 

respondentens innehav av utbildningskapital, som därefter kategoriseras som mycket lågt, lågt, medel 

och högt (Figur 3). 

 
Figur 3 Utbildningskapital (Modifierad utifrån Ferry & Lund, 2016, s.7)  

 

För att undersöka ungdomars drivkraft till träning och motion, det som Engström (2010) benämner 

logiker, har respondenten fått ta ställning till hur väl varje logik överensstämmer med den egna 

drivkraften. Svaret anges i femgradig skala där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. De logiker 

som undersökts är tävling och rangordning, utmaning, uttryck, fysisk träning, rörelse- och 

koncentrationsträning, färdighetsträning, lek och rekreation, naturmöte, rörelse till musik och samvaro 

med djur (fråga 18, bilaga 1). 

För att undersöka i hur stor utsträckning mamman och pappan påverkade ungdomarna till att börja 

idrotta och motionera fick respondenten ange svaret för pappa respektive mamma i femgradig skala, 

där 1 = väldigt liten utsträckning och 5 = I väldigt stor utsträckning. 

Ungdomars spontanidrottande undersöktes genom att i en öppen fråga låta respondenten ange hur 

många timmar per vecka han eller hon ägnar åt frivilligt vald fysisk aktivitet. Svaret kategoriserades 

därefter som låg, medel, hög och mycket hög. 

Slutligen undersöktes också respondenters och båda föräldrarnas födelseland, detta för att kunna skapa 

variabeln etnicitet. I denna studie fanns dock för få deltagare med annat etniskt ursprung än Sverige för 

att kunna undersöka hur denna variabel påverkar ungdomars fysiska aktivitet. Variabeln etnicitet 

kommer därför varken att redovisas eller diskuteras i resultat- och diskussionsdelen i denna studie. 

Etiska ställningstaganden  

I denna studie har etiska beaktanden gjorts med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2015) 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet beaktades genom ett följebrev (bilaga 1) på enkätens förstasida, 

där respondenterna informerades om enkätstudiens syfte. Med hänsyn till konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet innehöll följebrevet även information om att deltagandet var frivilligt och anonymt, 

och att varje deltagare hade rätt att när som helst avbryta testet. Nyttjandekravet beaktades slutligen 
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genom att i följebrevet informera deltagarna om att enkäterna endast skulle användas för 

forskningsändamål, och att inga obehöriga skulle få ta del av materialet.  

Bortfall  

Målet var att samla in 150 stycken besvarade enkäter; 50 stycken från ett teoretiskt och 50 stycken från 

ett praktiskt program samt 50 stycken enkäter från NIU-elever. Sammanlagt delades 156 stycken 

enkäter ut. Sju stycken enkäter räknades som externt bortfall då respondenterna tyvärr inte förstod det 

svenska språket, och därigenom inte möjlighet att besvara frågorna på ett korrekt sätt eller besvara det 

som efterfrågades. Det blev också interna bortfall, där enskilda frågor i enkäten inte besvarats. 

Validitet och Reliabilitet 

För att avgöra hur tillförlitligt och giltigt en undersökning är menar Bell (2006) att det alltid är 

nödvändigt att göra en kritisk granskning av resultatet. Enligt Bell (2006) innebär reliabiliteten, d.v.s. 

tillförlitligheten, i vilken grad mätinstrumentet vid samma omständigheter men vid ett annat tillfälle ger 

samma resultat. Enligt Bell (2006) är validitet ett mått på i vilken utsträckning en fråga eller 

undersökning mäter det som avses mätas. För att öka både reliabiliteten och validiteten i denna studie 

har enkätfrågorna baserats på tidigare forskning och andra forskares frågeformulering i sina 

enkätstudier. Det fanns också alltid minst en forskare närvarande när respondenten besvarade enkäten 

som kunde hjälpa till att omformulera eller förtydliga enkätfrågor som eventuellt var svåra att förstå.  
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Resultat  

Nedan redovisas resultatet i fem teman; Inaktiva och aktiva ungdomar (Tabell 1-4), Logiker bakom 

fysisk aktivitet (Tabell 5), Socioekonomisk bakgrund (Tabell 6-7), Föräldrarnas betydelse (Tabell 8-10) 

samt Kön (Tabell 11). Som tidigare nämnt kategoriserades ungdomarna som aktiva respektive inaktiva 

genom WHO:s rekommendationer för fysiskt aktivitet, 60 minuter sammanlagd fysisk aktivitet per dag 

inklusive ansträngande aktivitet tre gånger per vecka.  

Inaktiva och aktiva ungdomar 

Bland de ungdomar som kategoriserats som fysiskt aktiva, är 84 procent aktiva i idrottsförening (Tabell 

1). För de inaktiva ungdomarna pekar resultatet mot andra hållet, där 76 procent av dessa ungdomar 

inte är aktiva i en idrottsförening (p<0,05). När det kommer till slutbetyg i Idrott & Hälsa i årkurs 9 

(Tabell 2) har 84 procent av de aktiva ungdomarna högsta slutbetyg (A) motsvarande inaktiva 14 

procent. De flesta bland de inaktiva hade näst högsta slutbetyget (B) motsvarande andelen 38 procent. 

 

TABELL 1 Antalet inaktiva och aktivas deltagande i idrottsförening (Ja/Nej) (n=137) * 

 

 

         

 Inaktiv  Aktiv 

 Ja 12 73 

Nej 38 14 

*p<0,05. 

 

TABELL 2 Antalet inaktiva och aktivas slutbetyg i Idrott & Hälsa i årskurs 9 (n=135) * 

 

 

  Inaktiv Aktiv 

 A 7 37 

B 19 30 

C 14 14 

D 6 3 

E 4 1 

*p<0,05. 
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Det finns en signifikant skillnad mellan gymnasieprogram och fysisk aktivitetsnivå (p<0,05). Resultatet 

i tabell 3 visar att största andelen (76 procent) av de ungdomar som läser ett teoretiskt 

gymnasieprogram är fysiskt aktiva. Bland de ungdomar som läser ett praktiskt program är däremot mer 

än hälften (51 procent) fysisk inaktiva. Detta innebär att det finns mer än dubbelt så stor andel inaktiva 

ungdomar inom de praktiska gymnasieprogrammen än de teoretiska. 
 

TABELL 3 Antalet inaktiva och aktivas val av gymnasieprogram (n=137) * 

 

 

     Inaktiv                         Aktiv 

 Praktiskt     32                            31 

Teoretiskt      18                            56 

*p<0,05. 

Resultatet visar att ungdomar som själva är fysiskt aktiva även anger att de flesta av deras kompisar 

också är fysiskt aktiva (p<0,05). Bland de aktiva ungdomarna anger 76 procent att de flesta av deras 

kompisar också är fysisk aktiva, medan 46 procent av de inaktiva ungdomarna anger att de flesta av 

deras kompisar är fysiskt aktiva. Dessutom anger flera av de inaktiva ungdomarna (54 procent) att de 

endast har några kompisar som är fysiskt aktiva. Detta resultat visar att de ungdomar som befinner sig 

i en miljö där det finns kompisar som är fysiskt aktiva i större utsträckning själva är fysiskt aktiva. 

 

TABELL 4 Antalet inaktiva och aktivas kompisar som är fysiskt aktiva (några/de flesta) (n=137) * 

 

 

         Inaktiv                 Aktiv  

 Några             27 13 

De flesta            23 74 

*p < 0,05. 

 

Logiker bakom fysisk aktivitet 

Resultatet visar att det finns skillnader i logiker till träning och motion mellan de som är aktiva och 

inaktiva (Tabell 5). De högst värderade logikerna för aktiva ungdomar är enligt medelvärdet på en 

femgradig skala; prestationsförmåga (4,48), roligt (4,37), teknik (4,32), utmaning (4,27) och prestera 

(4,05). För de inaktiva ungdomarna är de främsta logikerna; prestationsförmåga (3,82), utmaning 

(3,30) och roligt (3,29). Det framkommer att inaktiva värderar logiker annorlunda till träning och 

motion än de aktiva, där fler logiker i större utsträckning värderas lägre hos de inaktiva. Båda grupperna 

anger ökad prestationsförmåga som den främsta faktorn som motiverar till träning och motion, vilket 

innebär att förbättra exempelvis kondition och fysiska styrka. Detta kan styrkas genom att löpning och 

gymträning är de två vanligaste spontanaktiviteterna i denna undersökning. De logiker där det finns en 

signifikant skillnad mellan aktiva och inaktiva är prestation, utmaning, prestationsförmåga, teknik, 

roligt (p<0,05). 
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TABELL 5 Antalet inaktiva och aktivas logiker bakom träning och motion (1=instämmer inte alls, 5=instämmer 

helt) i medelvärde (n=135)  

*p<0,05. 

 

Socioekonomisk bakgrund 

Resultatet i tabell 6 visar att 60 procent av de inaktiva ungdomarna har hög socioekonomisk bakgrund 

(Figur 2), och av de aktiva ungdomarna har 68 procent hög socioekonomisk bakgrund. Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan fysiskt aktivitetsnivå och socioekonomisk bakgrund. Resultatet visar också 

att det finns få ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund dom deltog i denna enkätstudie. 

 

TABELL 6 Antalet inaktiva och aktivas socioekonomiska bakgrund (n=119) 

 

 

 

                 Inaktiv  Aktiv 

 Låg                     1 3 

Medel                     16 22 

Hög                     25 52 

 

  

 
Fysisk 

aktivitetsnivå 

                  

Medelvärdet            

              

Medelvärdet 

Prestation * Inaktiv 2,00             Teknik *  2,45 

Aktiv 4,05              4,32 

Utmaning * Inaktiv 3,31             Roligt * 3,29 

Aktiv 4,27              4,37 

Uttryck Inaktiv 1,55             Utomhusvistelse 2,98 

Aktiv 1,95              3,01 

Prestationsförmåga * Inaktiv 3,82             Rörelse till musik 1,45 

Aktiv 4,48              1,71 

Koncentrationsförmåga Inaktiv 

Aktiv 

2,67 

3,13 

            Samvaro med djur 1,67 
 
1,67 
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Ungdomarnas utbildningskapital (Figur 3) är summan av variablerna val av gymnasieprogram och 

socioekonomisk bakgrund. Resultatet visar att få ungdomar i denna undersökning har mycket lågt 

utbildningskapital (2,5 procent). Bland de aktiva ungdomarna har de flesta högt (53 %) och medel (29 

%) utbildningskapital. Bland de inaktiva ungdomarna har de flesta medel (45 %) utbildningskapital, 

dessutom har lika stor andel bland de inaktiva ungdomarna högt (26 %) och lågt (26 %) 

utbildningskapital. Detta visar att det finns en signifikant skillnad mellan inaktiva och aktivas innehav 

av utbildningskapital (p<0,05). 

 

TABELL 7 Antalet inaktiva och aktivas utbildningskapital (n=119) * 

 

           

      Inaktiv     Aktiv 

 mycket lågt         1      2 

lågt        11      12 

medel        19     22 

högt        11     41 

*p<0,05.  

Föräldrarnas betydelse 

I denna undersökning är föräldrarna de som mest påverkar de aktiva ungdomarna till att börja med 

träning och motion, framförallt pappan. Av de aktiva ungdomarna rankar 36 procent det högsta i den 

femgradiga skalan (i väldigt stor utsträckning) att pappan har påverkat till att börja träna och motionera 

(p<0,05). Jämfört med inaktiva som angav att pappan påverkat 14 procent (Tabell 8). Mammans har 

också en signifikant påverkan (p<0,05) där 24 procent av de aktiva ungdomarna angav högsta 

svarsalternativet på den femgradiga skalan jämfört med 9 procent hos de inaktiva (Tabell 9). För 

ungdomar som är inaktiva är fördelningen mer utspridd hos båda föräldrarnas påverkan till träning och 

motion (Tabell 8, Tabell 9). Större delen av de inaktiva ungdomarna anger mammans påverkan till 

träning och motion som en trea (42 procent) och pappans som en tvåa (26 procent) på den femgradiga 

skalan. Slutsatsen är att föräldrarna i stor utsträckning påverkar om ungdomarna är aktiva eller 

inaktiva.  

TABELL 8 Antalet inaktiva och aktiva där pappan påverkat till att börja träna och motionera (1=i väldigt liten 

utsträckning, 5=i väldigt stor utsträckning) (n=123) * 

 

 

   Inaktiv Aktiv 

 I väldigt liten utsträckning         10   8 

2         11 13 

3         10 15 

4          5 16 

I väldigt stor utsträckning           6 29 

*p<0,05. 
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TABELL 9 Antalet inaktiva och aktiva där mamman påverkat till att börja träna och motionera (1=i väldigt liten 

utsträckning, 5=i väldigt stor utsträckning) (n=119) * 

 

 

Inaktiv   Aktiv 

 I väldigt liten utsträckning 9 9 

2 9 19 

3 18 17 

4 3 13 

I väldigt stor utsträckning   4 18 

*p<0,05. 

Den största andelen aktiva ungdomar (58 procent) hade ett högt innehav av idrottsligt kapital utifrån 

båda föräldrarnas involvering i idrottsrörelsen (Figur 1). Bland de inaktiva ungdomarna hade däremot 

den största andelen ett medel (40 procent) eller lågt (37 procent) innehav av idrottsligt kapital. Detta 

visar att de flesta av de aktiva ungdomarna har ett högre idrottsligt kapital jämfört med de flesta av de 

inaktiva ungdomarna. Slutsatsen är att ungdomars idrottsliga kapital har betydelse för deras fysiska 

aktivitet (p<0,05). 

TABELL 10 Antalet inaktiva och aktivas idrottsliga kapital (n=129)* 

 

 

Inaktiv   Aktiv 

 låg 16 8 

medel 17 28 

hög  10 50 

*p<0,05. 

Kön 

Resultatet i denna undersökning visar inga större skillnader mellan de kvinnliga och manliga 

ungdomarnas fysiska aktivitet utifrån WHO:s rekommendationer. Dock är fler män (67 procent) än 

kvinnor (59 procent) aktiva en idrottsförening. När det kommer till att vara fysisk aktiv på eget initiativ 

angav fler kvinnor att de tränade spontanidrott, men tabell 11 som anger grad av spontanidrott visar att 

män ägnar fler timmar per vecka åt spontanidrott än kvinnor (p<0,05). 

 

TABELL 11 Antal män och kvinnors grad av spontanidrott per vecka (n=146) * 

 

 

              Ingen Låg Medel      Hög Mycket hög 

 Män            21 14 20        17        14 

Kvinnor             6 22 17         9          6 

*p<0,05. 
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Sammanfattning av resultatet 

Utifrån resultatet går det att identifiera ett antal tydliga mönster mellan aktiva och inaktiva ungdomar. 

Det aktiva ungdomarna är i större utsträckning aktiva i en idrottsförening, har högre slutbetyg i Idrott 

och Hälsa i årskurs 9, läser ett teoretiskt gymnasieprogram, anger att de flesta av deras kompisar också 

är fysiskt aktiva, har fler och värderar också fler drivkrafter till träning och motion högt, har högt 

innehav av utbildningskapital och idrottsligt kapital samt anger i högre grad att föräldrarna (speciellt 

pappan) påverkat till att börja träna och motionera. Vad gäller könsfördelningen mellan fysisk aktivitet 

fanns det både likheter och skillnader. Män och kvinnor var lika fysiskt aktiva och ungefär lika stor andel 

av grupperna spontanidrottade, men där män la ner mer timmar i veckan på spontanidrott. Det fanns 

en viss könsskillnad i att vara aktiv i en idrottsförening, där fler manliga än kvinnliga ungdomar var 

aktiva i idrottsförening.  

 

Diskussion  

Inaktiva och aktiva ungdomar 

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader mellan vilka de inaktiva och de aktiva ungdomarna i 

denna studie var. Inaktiva ungdomar verkar i större utsträckning läsa ett praktiskt program, och aktiva 

ungdomar verkar läsa ett teoretiskt program (om sedan valet av gymnasieprogram påverkar den fysiska 

aktiviteten eller tvärtom är oklart). Habitus kan förklara varför barnet leds i en viss riktning vad gäller 

val av fysisk aktivitet och gymnasieprogram. Något som går att reflektera över är om ungdomar som 

läser praktiskt gymnasieprogram istället utvecklar andra färdigheter där fysisk aktivitet inte är lika 

prioriterat, som till exempel måla, meka med bilar och sjunga.   

Den största skillnaden var att de flesta aktiva ungdomar också är aktiva i en idrottsförening, medan de 

flesta inaktiva ungdomar inte var det eller har slutat. Att delta i organiserad idrott tycks därmed bidra 

till att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet. De ungdomar som inte blir introducerade till 

föreningsidrott som barn, och därefter fortsätter att vara aktiva i en idrottsförening, riskerar alltså per 

definition att bli inaktiva och drabbas av eventuella hälsorisker. Det kan diskuteras om det alltid är 

föräldrarnas ansvar att introducera sina barn till föreningsidrott, då det finns föräldrar som exempelvis 

inte förstår varken vinsten av det eller har de ekonomiska förutsättningarna. De föräldrar som inte 

introducerar sitt barn till föreningsidrotten skulle visserligen kunna introducera barnet till fysisk 

aktivitet utanför den organiserade idrotten, något som det inte alltid finns möjlighet till då det kräver 

både tid och engagemang och kan vara en bristvara i vissa familjer. Barnets chans att överhuvud taget 

bli introducerad till någon form av fysisk aktivitet minskar om föräldrarna har ett habitus där fysisk 

aktivitet inte prioriteras (Engström, 2010; Wright et al., 2003). Vi anser att det inte går att skylla fysisk 

inaktivitet på varken föräldrarna eller barnet, då vi antar att varje förälder uppfostrar sitt barn efter det 

som själv anses som rätt eller fel. Vad som sedan anses rätt eller fel när det gäller fysisk aktivitet beror 

på vad föräldrarna själva har för upplevelser, erfarenheter och preferenser. Att skylla fysisk inaktivitet 

på barnet skulle också vara orättvist eftersom vissa helt enkelt aldrig får chansen att lära sig glädjen och 

nyttan av träning och motion. Om det inte går att klandra varken barnet själv eller föräldrarna, vem har 

då ansvaret? Kanske är det som Fahlén (2007) menar, att exempelvis näridrottsplatser mestadels 

utnyttjas av de redan aktiva ungdomarna, även om syftet är att nå de inaktiva. Det kanske också är så 

att både skolidrotten och föreningsidrotten är utformade efter de redan aktiva ungdomarnas behov, och 

vilar på logiker som de inaktiva ungdomarna inte tilltalas av. Enligt Skolinspektionen (2010) ägnar 

skolan för lite fokus på aktiviteter med hälsofokus och för mycket på exempelvis bollsporter. Om skolan 

skulle ge eleverna fysisk aktivitet vars logik vilade på både prestation, upplevelse och träning är det 

möjligt att fler ungdomar senare i livet skulle hitta fler drivkrafter till fysisk aktivitet, eftersom 

bollsporter och prestationslogiken uppenbarligen inte tilltalar alla. 

Att de flesta aktiva ungdomar också anger att de flesta av deras kompisar är det kan förklaras av att 

likasinnade individer befinner sig i samma sociala klasser och har liknande habitus. Eventuellt tillhör 
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aktiva ungdomar sociala grupper där idrott och fysiskt aktivitet ses som ett socialt kapital, och där man 

idrottar för att det ges ett värde i den grupp individen tillhör, något som Bourdieu (1984) kallar för 

klasshabitus.   

Logiker bakom fysisk aktivitet 

Inaktiva ungdomar anger generellt och rankar de flesta logiker lägre än de aktiva ungdomarna. Detta 

skulle kunna ses som uttryck för att inaktiva ungdomar inte har lika mycket motivation, eller drivkraft, 

till att vara fysisk aktiv som aktiva ungdomar. Eller tvärtom, att avsaknaden av motivation och drivkraft 

leder till inaktivitet. En alternativ förklaring skulle kunna vara att inaktiva ungdomar är just inaktiva 

eftersom det rådande utbudet av fysisk aktivitet inte överensstämmer med denna målgrupps habitus 

och drivkraft till fysisk aktivitet. Kanske är, som tidigare nämnt, både skolidrotten och föreningsidrotten 

för prestationsinriktade för att tilltala de ungdomar vars drivkraft till fysisk aktivitet inte är att prestera. 

Då habitus formas under uppväxten kommer ungdomar med olika uppväxtbakgrund därigenom 

utveckla olika preferenser vad gäller fysisk aktivitet (Engström, 2010).  Då individer som ingår i samma 

samhällsklasser tenderar att ha liknande habitus ses också liknande drivkrafter till fysisk aktivitet 

formas i vissa sociala klasser (Bourdieu, 1984).  Kanske ses det exempelvis i höga sociala samhällsklasser 

som ett symbolisk kapital att vara vältränad och att prestera i en idrott, och därför utvecklar individer 

som ingår i denna samhällsklass, unga som vuxna, ett habitus där logiker som prestation och fysisk 

träning är självklara. Enligt Wright et al. (2003) är träning och motion inte lika högt prioriterat i lägre 

sociala klasser, detta kan förklara i vilken grad ungdomar i låga samhällsklasser anger vissa logiker som 

viktiga eller inte. Kanske har inaktiva ungdomar en bakgrund där fysisk aktivitet inte ses som ett kapital 

och formar sitt habitus efter dessa förhållanden. Genom habitus formar barn och ungdomar de logiker 

som känns eller inte känns självklara till fysisk aktivitet. 

Att aktiva ungdomar i högre utsträckning än inaktiva ägnar sig åt träning och motion med logikerna 

teknik och prestera tror vi har sin förklaring i att aktiva i högre utsträckning också är aktiva i en 

idrottsförening. Inom föreningsidrotten dominerar logiken tävling och rangordning i takt med stigande 

ålder och det skulle därför vara möjligt att de unga som inte lever efter denna logik slutligen sorteras 

bort, antingen genom att de petas eller väljer att själva sluta. Kanske är det samma fenomen som syns 

inom skolidrotten, där fokus till viss del läggs på upplevelse och träning men i slutändan alltid landar i 

elevens prestation. 

Socioekonomisk bakgrund 

De flesta ungdomarna i denna studie hade varit delaktiga i en idrottsförening och en stor del utav dem 

är fortfarande aktiva. Beräknat utifrån föräldrarnas utbildningsnivå hade även flesta ungdomarna medel 

eller hög socioekonomisk bakgrund (Figur 2). Resultatet i denna studie överensstämmer med tidigare 

forskning, att individer i högre socioekonomiska grupper är mer fysiskt aktiva (Dagkas & Stathi, 2007; 

Engström 2010; Wright et al., 2003; Stuij, 2015). Östersunds gymnasium ligger geografiskt sätt nära 

anläggningar såsom gym, fotbolls- och hockeyarena, sporthall, friidrotts- och skidanläggning, där 

tillgängligheten enligt Dagkas och Stathis (2007) studie skulle kunna förklara varför nivåerna av fysisk 

aktivitet generellt var höga. Idrott i Östersund verkar ha ett värde och status bland ungdomarna och en 

självklarhet att utöva. Detta kan utifrån habitus förklaras att samhället har skapat dessa värden hos 

människor som lever där formas utefter socialisationsprocesser.     

Utbildningskapitalet (Figur 3) visade signifikant skillnad i aktivitetsnivåer med ungdomarnas egna 

inriktningsval i gymnasiet och föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. De ungdomar som läser ett 

teoretiskt program var i större utsträckning fysiskt aktiva än ungdomar som läser ett praktiskt program. 

För ungdomar som går teoretiskt program kan deras inre preferenser för vidareutbildning och 

potentiella högavlönade arbeten vara en investering för dem själva och blir en del av deras habitus. 

Samma verkar gälla för fysisk aktivitet, att det bland ungdomar som innehar ett högre utbildningskapital 

är ett slags socialt eller symboliskt kapital att prestera både i skolan och inom idrott.  Enligt Stuij (2015) 

kommer dessa preferenser antingen från uppfostran från föräldrarna, där föräldrar med hög 

utbildningsnivå värdesätter föreningsidrottens fostran och inlärning mer än föräldrar med låg 

utbildningsnivå och introducerar sina barn till föreningsidrotten därefter.   
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För att barn och ungdomar ska kunna idrotta krävs ekonomiska förutsättningar hos föräldrar som kan 

täcka medlemskap och utrustning, men även att ibland jobba ideellt, vilket är lättare att kunna ge sina 

barn om föräldrarna har en inkomst som kan täcka sådana utgifter. Som Dagkas och Stathis (2007) 

studie visade fungerar ekonomiskt stöd från föräldrarna som en slags motivation och uppmuntran hos 

ungdomar till att fortsätta idrotta och vara fysiskt aktiv. Historiskt sett har idrottens syfte varit att fostra 

överklassens barn och ungdomar (Blom & Lindroth, 1995) och verkar till viss del finnas kvar i dagens 

idrott. Fastän idrotten ska vara öppen för alla (RF, 2009) så verkar vissa dörrar till den organiserade 

idrotten lite mer svåröppnade för vissa samhällsklasser. 

Föräldrarnas betydelse 

Enligt både vår studie och tidigare forskning (Engström, 2010; Ferry, 2014) har föräldrarna stor 

påverkan till barnets fysiska aktivitetsvanor. De flesta ungdomar har högt till medel idrottskapital (Figur 

1), och anger också att föräldrarna påverkade i stor utsträckning till att börja idrotta och motionera. 

Därigenom dras slutsatsen att idrottsligt kapital och föräldrarnas påverkan till att börja idrotta och 

motionera är två variabler som hör samman. Föräldrarnas egen involvering i idrott bör rimligtvis 

påverka i hur stor grad de själva socialiserar sitt barn till att göra detsamma. Särskilt stor påverkan 

verkar pappan ha, vilket är något som anses som intressant att undersöka vidare. Engström (2010) visar 

även i sin studie att pappan har särskilt stor påverkan på barnets fysiska aktivitet. Kanske anses idrott 

som något maskulint och därför får pappans påverkan större effekt på barnet än mammans påverkan. 

Att inaktiva ungdomar både har lägre idrottskapital och är mindre påverkade av föräldrarna till att börja 

idrotta och motionera känns logiskt. Föräldrar som inte själva är eller har varit involverade i idrott bör 

rimligtvis också ha en egen bakgrund där fysisk aktivitet inte varit prioriterat och utvecklat sitt habitus 

efter detta. När föräldrarna sedan uppfostrar egna barn med känsla för vad som är rätt och fel kommer 

fysisk aktivitet förmedlas på liknande sätt i nästa generation. Föräldrar som själva inte ser idrott och 

motion som en prioritet kommer rimligtvis inte heller göra några helhjärtade försök att introducera 

barnet till föreningsidrottande, vilket borde stärka Engströms (2010) resonemang om att fysiska 

aktivitetsvanor är något man ärver, även kallat habitus.  En teori skulle kunna vara att föräldrar inte 

introducerar sina egna barn till idrottsföreningar för att de själva har dåliga erfarenheter från 

föreningsidrotten och därför inte vill riskera att utsätta barnet för samma upplevelser. Föräldrarnas 

erfarenheter och idrottsliga habitus återspeglar sig sedan i barnens deltagande i, och preferenser för, 

idrott och fysisk aktivitet. 

Kön 

Tidigare forskning visar att kvinnor är mindre fysisk aktiva än män (Rasmussen et al., 2004), dock visar 

resultatet i denna studie inte någon större skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan könen. En förklaring 

skulle kunna vara att många utav kvinnorna i denna studie kombinerade sin gymnasieutbildning med 

NIU (Nationellt godkända idrottsutbildningar), där man kan anta att dessa kvinnor även tränar och 

motionerar både på fritiden och i idrottsförening och därigenom uppnådde rekommendationerna. En 

annan förklaring skulle kunna vara att de flesta aktiva ungdomarna läste ett teoretiskt program, något 

som de flesta av de kvinnliga ungdomarna i denna studie läste. Detta skulle kunna betyda att kvinnor 

som läser teoretiska gymnasieprogram har ett habitus med annorlunda preferenser för fysisk aktivitet 

än kvinnor som läser praktiska gymnasieprogram. Förklaringen skulle kunna vara att kvinnor från ett 

teoretiskt program anser att idrott och fysisk aktivitet har ett symboliskt värde eller socialt kapital.  

Metoddiskussion 

Av flera anledningar kändes enkät som den bäst lämpade datainsamlingsmetoden att använda i denna 

undersökning. Eftersom syftet var att få en övergripande bild av ungdomars fysiska aktivitetsvanor 

kändes enkät som ett naturligt val i jämförelse med andra metoder. Fysisk aktivitet, tränings- och 

motionsvanor kan ses som ett känsligt ämne för vissa ungdomar, därför var förhoppningen att enkäten 

skulle bidra till mer sanningsenliga svar genom att forskaren inte påverkar respondentens svar i samma 

utsträckning som vid andra metoder. Valet av metod anses som lyckat eftersom alla enkäter problemfritt 

samlades in under samma dygn, därefter var det externa och interna bortfallet relativt litet.  
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Etnicitet var en variabel som inte kunde användas i studien eftersom det tyvärr fanns för få respondenter 

med annat etniskt ursprung än Sverige. Detta anses som något svårt att kontrollera. Hade enkäterna 

istället delats ut på en gymnasieskola med större etnisk mångfald hade denna variabel med större 

sannolikhet kunnat användas. De respondenter som hade annat etniskt ursprung än Sverige räknades 

som bortfall då de inte kunde besvara frågorna på ett korrekt sätt. Detta hade kunnat förhindras genom 

att anpassa språket i enkätfrågorna, eller genom att muntligt hjälpa dessa respondenter att besvara 

enkäten. 

Något som kan ha påverkat studiens reliabilitet är att mätinstrumentet aldrig testades. För att pröva 

enkätfrågorna kunde en pilot-enkät delats ut innan de riktiga enkäterna, och på så sätt minskat det 

interna bortfallet. Det som gjordes för att öka reliabiliteten var att minst en forskare var på plats när 

eleverna besvarade enkäterna och därigenom kunde bidra med förtydligande av otydliga frågor, så 

kallad alternativ formulering. 

Eftersom det finns sådant som kan ha påverkat studiens reliabilitet kan det finnas brister i studiens 

validitet. Vissa enkätfrågor kan ha bidragit till att det som avsågs mätas inte mättes. Exempelvis fanns 

ingen fråga i enkäten som skiljde respondentens fysiska aktivitetsnivå under säsong och inte, vilket kan 

ha bidragit till att respondenten angav ett svar som inte speglar verkligheten beroende på om denne just 

då ägnar sig åt försäsongsträning eller inte. Något som också kan ha påverkat studiens resultat och 

tolkning är att ungdomarna endast kategoriserades i två grupper, inaktiva och aktiva. Detta skulle kunna 

ge en felaktig bild då graden av fysisk aktivitet varierade mycket inom de två grupperna. För att ge en 

mer verklighetstrogen bild hade fler kategorier kunnat skapas. I denna studie användes två stycken 

eftersom det ansågs intressant att utgå från WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Ännu ett 

exempel är att många elever inte visste båda föräldrarnas utbildningsnivå, vilket bidrog till att 

respondentens innehav av exempelvis utbildningskapital eventuellt kategoriserades felaktigt. Detta 

eftersom uteblivet svar automatiskt kategoriserades som lågt. Slutligen anses det svårt för 

respondenterna att uppskatta den egna fysiska aktivitetsnivån, något som kan ha påverkat validiteten. 

Något som talar för att validiteten är god är att studiens resultat slutligen jämfördes med tidigare 

forskning, där det gick att se liknande resultat. 

Avslutningsvis går resultatet i denna studie inte att generalisera då studiens omfattning är 

förhållandevis liten och därmed inte representativt för hela populationen. Det går i viss utsträckning att 

uttala sig om gymnasieelever på den undersökta gymnasieskolan, och i liten utsträckning att uttala sig 

om ungdomar i Östersund.   

Framtida forskning 

Samhället är föränderligt och det krävs att idrotten, skolan och andra arenor ständigt arbetar med att 

uppmuntra till fysisk aktivitet för att på så sätt skapa välmående framtida medborgare. Med tanke på 

kunskap såsom att preferenser för fysisk aktivitet förvärvas under barn- och ungdomsåren, är det 

särskilt viktigt att skolor, idrottsföreningar och liknande aktörer anpassar fysisk aktivitet efter vad som 

intresserar barn och ungdomar. Förhoppningsvis kan detta bidra till att fler kan bibehålla ett aktivt liv 

även i vuxen ålder. Det krävs forskning utifrån pedagogiska aspekter för att förstå vad barn och 

ungdomar behöver, som tillexempel utbildningsbehov i idrottsföreningar. Sverige och många andra 

länder i Europa står nu även inför utmaningen att ta hand om en flyktingvåg av potentiellt nyanlända 

medborgare, där statistik visar exempelvis att invandrarkvinnor är lägst presenterade i idrottsföreningar 

och motion överhuvudtaget. Forskningen kan bidra med kunskap om ett problem för att sedan fungera 

som en startpunkt till förändringsarbete. För ett fungerande och välmående samhälle nu och i framtiden 

är det viktigt att alla människor i samhället har samma förutsättningar till fysisk aktivitet både som barn, 

ungdom och vuxen ålder, samt att forskningen identifierar om samhället rör sig i rätt riktning. Därför 

är det viktigt att fråga ungdomar vad de anser vara viktigt med fysisk aktivitet som ger en bättre 

förståelse om vad deras preferenser och habitus är inom området för att kunna utveckla idrottsrörelsen 

och andra arenor som arbetar med att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet. Insatser att 

utbilda föräldrar och ledare för att uppmuntra ungdomarna att fortsätta att vara fysisk aktiva kan vara 

en lösning på den växande inaktiviteten. Eller att skolor pratar mer om att fysisk aktivitet inte behöver 
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innebära att vara delaktig i en idrottsförening utan att kunna ge kunskap om träning på eget initiativ ska 

vara mer prioriterat för att kunna nå alla.  

Den här studien bidrar med kunskap om vilka faktorer som påverkar ungdomars fysiska aktivitet, en 

kunskap som kan användas och utnyttjas på flera olika verksamheter inom idrottens arena. Studien 

öppnar också ögonen för att fysisk aktivitet inte alltid är ett fritt val utan styrs av en rad olika faktorer 

som individen oftast inte själv kan styra över. När dessa faktorer nu är synliggjorda behövs ytterligare 

forskning som tar reda på hur dessa faktorers påverkan på fysisk aktivitet kan minskas, för att på så sätt 

ge alla samma förutsättningar. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Denna enkät är framtagen av studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet på Umeå 

Universitet. Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om ungdomars motionsvanor i 

Östersunds kommun. Du som deltar kommer att vara helt anonym och kan när som helst 

välja att avbryta ditt deltagande. De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt, vilket betyder 

att endast personerna som ingår i forskningsgruppen kommer att hanterar de ifyllda enkäterna. 

Ditt deltagande i enkätundersökningen har stor betydelse för kvaliteten av slutresultatet, 

därför ber vi dig att besvara alla frågor så noga du kan.  

 

Enkäten består av 23 st frågor och tar ca 10 min att besvara. 

 



 

Bilaga 2. Enkät 

 

1) Kön 

 

□ MAN  □ KVINNA 

 

2) Vilket program läser du på gymnasiet? _____________________________________  

 

 

3) I vilket land är du och dina föräldrar födda? 

Jag är född i _______________________________ 

Pappa är född i _____________________________ 

Mamma är född i ___________________________ 

 

4) Kombinerar du din gymnasieutbildning med NIU (Nationellt godkända idrottsutbildningen)? 

 

□ JA                                                          □  NEJ 

 

 

5) Om JA, i vilken idrott? ___________________________________ 

 

6) Är du aktiv i en idrottsförening just nu? (d.v.s. som spelare eller utövare) 

                  □ JA                                                     □  NEJ (Om NEJ, hoppa till fråga 9) 

 

7) Om JA, inom vilken/vilka idrott(er)? _______________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

8) Ungefär hur många timmar i veckan tränar du med din idrottsförening? (matcher/tävlingar 

inräknat). 

 

__________________________timmar 

 

 

9) Har du varit aktiv i en idrottsförening, men slutat? (Även riktat till dig som är aktiv i en 

idrottsförening just nu, men slutat med tidigare idrotter).  

                 □ JA   □ NEJ 



 

 

10)  Om JA, vilka/vilken idrott(er) har du slutat med?  

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

11) Om du idrottar/motionerar (eller någon gång har gjort det), vem påverkade dig till att börja?  

 

 I väldigt 

liten 

utsträckning 

2 3 4 

I väldigt 

stor 

utsträckning 

Mamma      

Pappa      

Syskon      

Kompisar      

Annan betydelsefull person      

 

Om du angett Annan betydelsefull person, ange vem: __________________________________ 

 

 

12) Vad hade du för slutbetyg i idrott och hälsa i årskurs 9?  

 

□ A        □ B      □ C  □ D □ E                 □ F 

 

 

13)  Vilket betyg har du i idrott och hälsa just nu? (Om du läser 3:e året, ange ditt slutbetyg). 

 

□ A        □ B      □ C  □ D □ E                  □ F 

 

14)  Hur aktiv är (eller var) du på idrottslektionerna? Kryssa i ett alternativ. 

 

                    □                  □                        □                        □                     □ 

                  Väldigt lite aktiv 2 3 4                Väldigt aktiv 

 

15)  Bortsett från schemalagd träning i skola och idrottsförening, brukar du motionera på eget 

initiativ? (Allt från lätta aktiviteter till mycket ansträngande). 

 

 □ JA                               □ NEJ 



 

 

16)  Om JA, vilken/vilka typ(er) av aktivitet(er)? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

17)  Ungefär hur många timmar i veckan motionerar du på eget initiativ?_____________timmar 

 

18)  Vad har du för motiv för att träna och motionera idag? Ta ställning till varje påstående och bedöm 

vilken betydelse varje påstående har för dig. 

 

- Jag tränar eller motionerar för att… 

 

 Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

Instämmer 

helt 

Prestera inom min idrott      

Utmana mig själv att bli bättre      

Prestera i form av uttryck, t.ex. dans, 

akrobatik eller annan uppvisningsform. 

     

Öka min fysiska prestationsförmåga, t.ex. 

styrka och kondition 

     

Förbättra smidighet och 

koncentrationsförmåga, t.ex. yoga eller 

rörlighetsträning 

     

Förbättra min teknik, t.ex. inom min idrott 

eller annan motionsform 

     

Det är roligt       

Få vistas utomhus och vara i naturen, t.ex. 

friluftsliv och utomhusträning 

     

Röra mig till musik utan krav på prestation, 

t.ex. Zumba-pass 

     

Träna eller motionera i samvaro med djur, 

t.ex. hundpromenad eller hästridning 

     

 

 

 

19) Kryssa ett eller flera alternativ om det stämmer in på dina föräldrar. Har din mamma/ pappa… 

 

                                                                                             Pappa  Mamma 

… varit eller är aktiv i en idrottsförening?                                      □                                □ 



 

… tävlat eller tävlar i någon idrott?       □       □ 

… varit din tränare?         □                                                  □ 

… som vana att kolla på idrottsevenemang?                                □                                                  □ 

… som vana att kolla på idrott på TV?                                                □                                                  □ 

… inget alternativ ovan stämmer in                                                     □                                                  □ 

 

20)  Vilken är dina föräldrars högsta utbildningsnivå? Kryssa i det som stämmer in. 

 

 Grundskola  Gymnasium Universitet/Högskola Vet ej    

Mamma       

Pappa       

 

 

21) Har du kompisar som är fysiskt aktiva? Kryssa i ett alternativ. 

 

□ Inga              □ Några           □ De flesta  

 

22)  Hur många dagar per vecka rör du dig minst 60 minuter sammanlagt? Lägg ihop all typ av fysisk 

aktivitet; frivilligt vald motion, fysisk ansträngning under skoltid, samt vardagsmotion (som t.ex. gå i 

trappor, promenera, cykla).  

 

                □  0-2 dagar i veckan           □ 2-4 dagar i veckan      □  4-6 dagar i veckan      □  Alla dagar i veckan  

 

23)  Hur många dagar i veckan anstränger du dig så att du blir svettig och andfådd?   

               □  Ingen dag i veckan                            □ 1 dag i veckan                  □ 2 dagar i veckan   

               □  3 dagar i veckan                                □ Mer än 3 dagar i veckan        

 

 

Tack för din medverkan! 

/ Anja & Ida 


