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Sammanfattning 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för människors hälsa och de som inte är tillräckligt fysiskt 

aktiva riskerar att drabbas av folkhälsosjukdomar. Ett sätt att utöva fysisk aktivitet är genom 

att ta sig mellan olika platser till fots. Sannolikheten att nå upp till rekommendationerna för 

fysisk aktivitet blir större om det finns många platser i hemmets närmiljö och dessa platser 

skulle kunna vara parker, motionsspår, affärer eller sjukhus. Syftet i denna studie är att 

undersöka närmiljöns inverkan på fysisk aktivitet. En kvantitativ metod med enkäter som 

behandlar fysisk aktivitet och närmiljö har använts. Antalet godkända insamlade enkäter 

uppgick till 136 stycken som sedan har kodats om till data samt analyserats med ett 𝐶ℎ𝑖2-test 

i SPSS. Av de 136 respondenterna uppfyllde 108 personer rekommendationerna för fysisk 

aktivitet. Ingen tydlig trend gick att se att närmiljön hade inverkan på fysisk aktivitet. 

Slutsatsen blev därför att närmiljön kan vara gynnsam för fysisk aktivitet, men bland dessa 

respondenter så var det andra faktorer som inverkade varför de som var fysiskt inaktiva inte 

uppfyllde rekommendationerna för fysisk aktivitet. I vidare studier skulle det vara intressant 

att se vilka dessa faktorer skulle kunna vara.  

 

Fysisk aktivitet, Närmiljö, Hälsa 
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Inledning 

Människor mår bra av att vara fysiskt aktiva. Idag finns det många trender inom hälsa och 

fitness och människor blir alltmer hälsomedvetna, men det finns fler faktorer än bara träning 

som inverkar på hur mycket vi rör oss. I denna studie vill vi undersöka om närmiljön har en 

inverkan på fysisk aktivitet och om det spelar någon roll var individen bor för att leva upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. En inblick i detta kan leda till att riskgrupper kan 

identifieras och förändringsinsatser kan göras, vilket kan bidra till att fler människor når upp 

till rekommendationerna för fysisk aktivitet.  

 

Bakgrund 

Hälsa och Fysisk Aktivitet 

Bouchard, Blair och Haskell (2012) skriver att fysisk aktivitet har förespråkats som 

hälsofrämjande genom alla tider av olika kulturer och vetenskapsmän, men det var först under 

början av 1900-talet som man systematiskt började studera de positiva effekterna av fysisk 

aktivitet. Från kunskapen som växte fram inom området började olika rekommendationer för 

fysisk aktivitet spridas ut till samhället. Det är Folkhälsomyndighetens uppgift att arbeta för 

Sveriges folkhälsa idag och det gör dem genom att stödja och utveckla det arbetet som görs 

för att främja befolkningens hälsa, de ska också motverka ohälsa och skydda mot hälsohot 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Detta hälsoarbete ska behandla hela befolkningen under 

samma villkor. En målstruktur har utvecklats med elva målområden, där de faktorer som har 

störst betydelse för människors hälsa ingår. Fysisk aktivitet är målområde nio (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010) och definieras som all den kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har vid vila (Mattsson, Jansson & 

Hagströmer, 2014). Människors hälsa påverkas också av gener, vanor, sociala relationer och 

livsmiljön (Simons- Morton, 2012). Idag sprids en mer fysiskt inaktiv livsstil som uppmuntrar 

till en stillasittande livsstil, där långa stillasittande arbetsdagar, bilåkande och skärmbaserad 

fritid blir allt vanligare. Genom evolutionen har mänskligheten anpassat sig till att vara aktiva 

varelser, men sedan industrialismens intåg har mänskligheten gått från en fysiskt aktiv livsstil 

till en mer sittande, vilket kan leda till fysisk inaktivitet hos många människor (Bouchard, 

Blair & Haskell, 2012). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) är det 60% av Sveriges 

befolkning som motionerar regelbundet.  De skriver att “En stillasittande fritid innebär att 

man ägnar sig åt stillasittande sysselsättning på fritiden och promenerar, cyklar eller rör sig 

på annat sätt mindre än två timmar i veckan.” och att det är 13-15% av Sveriges befolkning 
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som har en stillasittande fritid. Pedersen (2009) skriver att fysisk inaktivitet kan leda till 

övervikt, högt blodtryck och risk för inflammationer. Detta kan sedan mynna ut i 

följdsjukdomar som diabetes typ 2, cancer, depression, hjärt- och kärlkramp. Statens 

Folkhälsoinstitut (2010) skriver att sjukdomar som är relaterade till fysisk inaktivitet kostar 

samhället 7 miljarder kronor varje år, medan sjukdomar som är relaterade till högt BMI kostar 

samhället 18 miljarder varje år. Dessa kostnader är baserade på risken för fysiskt inaktiva 

individer eller individer med högt BMI att insjunkna i någon av de tidigare nämnda 

sjukdomarna. För att främja hälsan har Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) tagit fram 

rekommendationer för fysisk aktivitet för friska personer mellan 18 och 64 år. De 

rekommenderar att man ska vara medelintensivt fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan, 

eller 75 minuter högintensivt. I rekommendationen ingår även att vuxna ska styrketräna minst 

två gånger i veckan och då ska de stora muskelgrupperna involveras. För att nå större 

hälsoeffekter rekommenderar WHO (2011) att vuxna utför medelintensiv fysisk aktivitet 300 

minuter i veckan eller 150 minuters högintensiv fysisk aktivitet i veckan. Begreppet vuxen 

definieras enligt Nationalencyklopedin (2016) som någon som vuxit och blivit fullt utvecklad 

fysiskt, mentalt samt känslomässigt. I Sverige anses man som vuxen när man uppnått åldern 

18 år, det vill säga när man blivit myndig och får ett personligt ansvar över sig själv (BRIS, 

uå).  

 

Fysisk Aktivitet och Närmiljö 

Enligt Pettee Gabriel, Morrow och Woolsey (2012) kan fysisk aktivitet utföras inom fyra 

olika domäner: hemma, på jobbet, på fritidsaktiviteter eller när man tar sig mellan olika 

platser. Dessa domäner påverkar hur mycket man rör på sig i vardagen och det är en 

blandning av aktiviteter som man vill utföra och som måste utföras. Det är skillnad på fysisk 

aktivitet och träning, då träning anses vara en underkategori till fysisk aktivitet som mest 

bedrivs under domänen fritidsaktiviteter. Kerr och Mackenzie (2012) skriver att människor 

motiveras på olika sätt till att vara fysiskt aktiva på sin fritid och dessa kan vara att man vill 

uppnå personliga mål, söka spänning, delta i sociala sammanhang, ha roligt och för att få en 

upplevelse. Studier (Duncan, Spence & Mummery, 2005; Ferdinand, Sen, Rahurkar, Engler & 

Menachemi 2012; Parks, Housemann & Brownson, 2003) visar att det finns ett positivt 

samband mellan närmiljö och fysisk aktivitet. Duncan, Spence och Mummery (2005) skriver 

att fysisk aktivitet är positivt associerat med närheten till idrottsanläggningar, affärer, 

serviceinrättningar, bra trottoarer och lugn trafik från hemmet. Närmiljön definieras 
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(Bergman, Grjibovski, Hagströmer, Sallis & Sjöström, 2009) som det område som ligger 

inom en femton-minuters promenad från hemmet.  En bidragande faktor till fysisk aktivitet är 

närheten och tillgängligheten, eftersom promenader utförs oftare om vardagsaktiviteter som 

exempelvis affärer och arbetsplatser finns inom gångavstånd. Parks, Housemann och 

Brownson (2003) skriver att ju fler närliggande platser från hemmet desto högre sannolikhet 

är det att de som bor där når rekommendationerna för fysisk aktivitet.  Studier (Brownson, 

Hoehner, Day, Forsyth & Sallis, 2009; Wallman-Sperlich, Froboese & Schantz, 2014) 

ifrågasätter om de människor som är fysiskt inaktiva är relevanta respondenter när det gäller 

att mäta miljön där de bor. Detta för att fysiskt aktiva personer upplever sin närmiljö mer 

gynnsamt för fysisk aktivitet jämfört med fysiskt inaktiva personer i samma område. 

Wallman-Sperlich, Froboese och Schantz (2014) skriver att dessa fynd argumenterar starkt för 

fortsatta studier om miljö och fysisk aktivitet och longitudinella studier, för att ta reda på vilka 

samband som kan finnas mellan fysisk aktivitet och uppfattningar om miljön. Belon, 

Nieuwendyk, Vallianatos och Nykiforuk (2014) belyser att det finns flera nivåer i 

samhällsmiljön som kan kopplas till fysisk aktivitet. De genomförde en intervjustudie där 

målet var att förstå olika människors uppfattningar och erfarenheter av sin samhällsmiljö, och 

hur det påverkar dem att vara fysiskt aktiva i sin vardag. Det visade sig att det är många 

faktorer som påverkar dem och dessa är bland annat den fysiska miljön, det sociokulturella 

och det politiska klimatet. Därför rekommenderar Belon et al. (2014) och Duncan, Spence och 

Mummery (2005) att ett brett ekologiskt perspektiv bör användas i samhällsplaneringen för att 

minska barriärerna som finns bland olika grupper i samhället, så att möjligheter till ett aktivt 

och hälsosamt liv kan bli tillgängligt för alla.  

 

Tidigare studier 

Sallis och Kerr (2006) skriver att intresset för fysisk aktivitet och närmiljö blomstrade upp i 

september 2003 när American Journal of Public Health och American Journal of Health 

Promotion publicerade specialartiklar som handlade om närmiljö, fysisk aktivitet och hälsa. 

Ämnet fick stor uppmärksamhet i media och intresset för att studera hur närmiljön påverkar 

fysisk aktivitet tog fart. Främst var det artikeln skriven av Ewing, Schmid, Killingsworth, Zlot 

och Raudenbush (2003) som väckte intresset och de undersökte förhållandena mellan 

stadsutglesning, hälsa och hälsofrämjande beteenden. De kom fram till att det finns ett 

signifikant samband mellan stadsuppbyggnad och olika former av hälsofrämjande fysisk 

aktivitet, och uppmanade vidare forskning att undersöka området närmare på olika 

faktorer.  En studie gjord av Duncan, Spence och Mummery (2005) visade att de som bodde 
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nära idrottsanläggningar och affärer var mer fysiskt aktiva än de som inte bodde nära, samt att 

de som hade bra trottoarer i sina områden var mer fysiskt aktiva än de som inte hade det. 

Även de som hade lugn trafik i sin hemmiljö var mer fysiskt aktiva än de som hade tung 

trafik. Brownson et al. (2009) kom fram till att de miljöattribut som finns i samhällena kan ha 

olika sorters betydelse för människor. Därför är det en begränsning för studier att endast 

samla in data i en viss region, då det kan se helt annorlunda ut någon annanstans. Bergman et 

al. (2009) skriver att grannskapsmiljön kan påverka utövandet av fysisk aktivitet på olika sätt, 

vilket gör förhållandet mellan alla delarna av fysisk aktivitet och närmiljön komplext. De 

nämner att rädsla och kriminalitet är två faktorer inom den byggda miljön som påverkar fysisk 

aktivitet negativt. En studie genomförd i Texas (Velasquez, Holahan & You, 2009) visar ett 

signifikant samband mellan kvinnors fysiska aktivitet och hur säkra de känner sig i sin 

närmiljö. De kvinnor som kände sig trygga var mer fysiskt aktiva än de som levde i ett mindre 

säkert område. Hur säkra män kände sig i sin närmiljö hade inget samband med deras nivå av 

fysisk aktivitet. Eftersom kvinnorna var mindre fysiskt aktiva än männen i Texas kom 

Velasques, Holahan och You (2009) fram till att miljömässiga faktorer bör identifieras och att 

förändringsinsatser behöver göras för att olika utsatta grupper i samhället ska få större 

möjlighet att utföra fysisk aktivitet. 
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Syfte  

Syftet är att undersöka närmiljöns inverkan på fysisk aktivitet. För att svara på syftet har tre 

frågeställningar formulerats. 

- Hur självuppskattar respondenterna sin fysiska aktivitet?  

- Hur värderar respondenterna sin närmiljö?  

- Skiljer sig värdering av närmiljön mellan de som når rekommendationerna för 

fysisk aktivitet och de som inte når rekommendationerna för fysisk aktivitet? 
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Metod  

Datainsamlingsmetod 

Ett kvantitativt tillvägagångssätt har valts för denna studie, i form av två enkäter som 

kompletterar varandra genom att undersöka två olika faktorer: Närmiljö och Fysisk aktivitet.  

För att ta reda på hur respondenterna självuppskattar sin fysiska aktivitet användes 

kortversionen av IPAQ och den är validerad (Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, 

Ainsworth, Pratt, Ekelund, Yngve, Sallis & Oja, 2003). Denna enkät mäter vilka nivåer av 

fysisk aktivitet som respondenterna ligger på. Den korta versionen av IPAQ har utformats, 

samt testats, för användning på vuxna i åldersspannet mellan 15 och 69 år (IPAQ.ki.se, 2005). 

De specifika typerna av aktiviteter som den korta versionen bedömer är promenader, måttligt 

ansträngande aktiviteter och mycket ansträngande aktiviteter i antal dagar per vecka och hur 

lång tid i genomsnitt som lades per gång på dessa aktiviteter. 

För att undersöka hur respondenterna värderar sin närmiljö användes en validerad enkät 

(Alexander, Bergman, Hagströmer & Sjöström, 2006) som undersöker de olika förhållandena 

i respondenternas närmiljö. Enkäten Närmiljö behandlar faktorer som kan ha en inverkan på 

fysisk aktivitet, till exempel närheten till parker, träningsanläggningar, affärer, eller hur trygg 

närmiljön är. Enkäten innefattar 17 frågor, där 15 av frågorna använder skalan Instämmer 

definitivt inte, Instämmer delvis inte, Instämmer delvis, Instämmer definitivt och Vet ej/Är 

inte säker, som svarsalternativ. Av dessa 15 frågor finns det med ytterligare två olika 

svarsalternativ på fyra av frågorna. Vid fråga 7 och 9 finns svarsalternativet Passar inte in på 

mitt bostadsområde, och vid fråga 14 och 16 är svarsalternativet Det finns inga gator eller 

vägar i mitt bostadsområde inkluderat. De två frågor som inte använde sig av denna skala var 

annorlunda utformade. Den ena är “Vilken typ av fastigheter är vanligast i ditt 

bostadsområde?”, där alternativen var: Friliggande en- och/eller tvåfamiljsvillor, 

Sammanbyggda radhus och/eller kedjehus, Flerfamiljshus med 1-2 våningsplan, 

Flerfamiljshus med 3-4 våningsplan, Flerfamiljshus med minst 5 våningsplan och Vet ej/Är 

inte säker. Den andra är “Hur många fungerande motorfordon (exempelvis bilar, motorcyklar 

och mopeder) finns det i ditt hushåll?”, där man fick svara fritt eller kryssa i Vet ej/Är inte 

säker. 

 

Urval 

Målgruppen som denna studie riktar sig till är alla vuxna människor mellan 18-64 år, då de 
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stämmer överens med rekommendationerna för fysisk aktivitet från WHO (2011). För att nå 

ut till olika målgrupper spreds enkäten bland studenter, arbetare, familjer och stadsbor. Ett 

bekvämlighetsurval tillämpades och enkäten mejlades till en chef inom en förvaltning i en 

kommun med förfrågan om medarbetarna där ville delta. Detta urval var strategiskt för att få 

respondenter med högre ålder och högre utbildningsnivå att delta. Enkäten publicerades på 

sociala medier, närmare bestämt “Facebook.com” samt “Familjeliv.se”. På “Facebook.com” 

har länken till enkäten publicerats på dels privata sidor för att nå ut till en bred målgrupp, men 

även i fyra olika grupper. Två av grupperna valdes för att nå ut till studenter för att få en 

yngre åldersgrupp. En grupp valdes för att nå ut till stadsbor med olika åldrar och en annan 

grupp valdes för att det var en bred målgrupp i olika åldrar som var intresserade av träning 

och hälsa. Länken publicerades på “Familjeliv.se” för att nå ut till människor i olika åldrar 

med familjer.  

 

Respondenter och bortfall 

Studien inkluderade 160 individer som svarade på enkäten. Av dessa 160 enkäter var det 24 

stycken som inte godkändes, där respondenterna inte hade fyllt i enkäten korrekt, hade valt att 

avbryta eller hoppat över vissa frågor. Dessa individer valdes att räknas som bortfall, och har 

heller inte tagits med i resultatet. Till resultatet har 136 godkända enkäter räknats med. 

Eftersom enkäten delades över sociala medier så blir det svårt att mäta bortfallet i denna 

studie då det är omöjligt att veta hur många som har sett länken. 

 

Genomförande 

En litteratursökning genomfördes för att samla artiklar inom ämnet fysisk aktivitet och 

närmiljö. Ett syfte formulerades och en enkät som behandlar närmiljön och en annan enkät 

som behandlar fysisk aktivitet valdes ut för att samla in data. Dessa två utvalda enkäter sattes 

ihop till en enkät med några extra frågor som frågade om individens födelseår, kön, 

utbildningsnivå och om de bor i stadsmiljö. Den fullständiga enkäten, se Bilaga 1, överfördes 

till en Internetsida vid namn “Webbenkater.com”, för att det var ett smidigt sätt att kunna dela 

enkäterna över Internet. “Webbenkater.com” erbjuder studenter vid utvalda universitet att 

registrera sig samt skapa enkäter över Internet helt gratis (enuvo GmbH, 2016), vilket innebar 

att pappersarbete kunde undvikas och då spara på miljö, tid och pengar. Tillgång till enkäten 

fick man genom en länk och det var denna länk till enkäten som delades. 
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Länken till enkäten publicerades på bland annat det sociala mediet Facebook, där grupper kan 

skapas inom speciella ämnen. Länken publicerades i fyra olika grupper, där namnen på 

grupperna förblir anonyma av etiska skäl. I en av grupperna delades länken två gånger, medan 

den endast delades en gång i de resterande grupperna. I alla grupper där länken delades lades 

även en påminnelse in om att det fortfarande gick att delta, om man inte hade gjort det 

tidigare. Länken publicerades även i forumet “Familjeliv.se”, där länken endast delades en 

gång med en efterföljande påminnelse om deltagande. Dessa olika delningar av länken 

utfördes vintertid från januari fram till mars, då enkäten stängdes för vidare deltagande den 8 

mars. Alla enkätsvar laddades ner från “Webbenkater.com” i två olika format, Excel och pdf. 

Här skedde en gallring av de enkäter som var godkända och de som inte var godkända. De 

godkända enkäterna fördes sedan över till SPSS version 23.  

Svaren från IPAQ räknades om till MET-minuter. Vid promenader beräknades 3,3 MET 

multiplicerat med antal promenadminuter multiplicerat med antal dagar. För att få fram de 

fullständiga MET-minuterna för måttlig ansträngning beräknades 4 MET multiplicerat med 

minuter för måttligt ansträngande fysisk aktivitet multiplicerat med dagar. Mycket 

ansträngande aktivitet beräknades genom 8 MET multiplicerat med minuter för mycket 

ansträngande fysisk aktivitet multiplicerat med dagar. Dessa tre olika beräkningarna 

beräknades sedan gemensamt, för att få ut antal MET-minuter över hela veckan. Detta gick 

till genom följande formel: total fysisk aktivitet = MET-minuter/vecka = promenad MET-

minuter/vecka + måttligt ansträngande MET-minuter/vecka + mycket ansträngande MET-

minuter/vecka (IPAQ.ki.se, 2005). Om respondenterna under någon intensitet hade fyllt i 

antalet dagar, men inte någon tid, tolkades respondentens svar som 0 minuter inom den 

specifika intensitetskategorin. Likadant tolkades respondenternas svar som 0 minuter om de 

hade fyllt i antalet minuter, men ej antal dagar. Den här metoden har använts i en liknande 

studie för att undvika ett stort bortfall (Bergman et al. 2009). Med IPAQ-protokollet kunde 

MET-minuterna användas för att se om respondenterna låg på låg-, medel- eller hög nivå av 

fysisk aktivitet (IPAQ.ki.se, 2005). De som placerades i låg nivå av fysisk aktivitet 

rapporterade ingen fysisk aktivitet, eller nådde inte upp till kraven för medel- eller hög nivå. 

Kraven för medel nivå var att man under en sju dagars-period utfört mycket ansträngande 

fysisk aktivitet i minst tre dagar om minst 20 minuter per gång, eller fem dagars måttligt 

ansträngande fysisk aktivitet eller promenader om 30 minuter per gång. Medel nivå kunde 

också nås genom att respondenten rapporterat fysisk aktivitet i minst fem dagar där MET-

minuterna översteg 600 i veckan (IPAQ.ki.se, 2005). För att nå den höga nivån var kravet att 
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respondenten rapporterat mycket ansträngande aktivitet i minst tre dagar som var över 1500 

MET-minuter i veckan, eller att sju dagar rapporterats där de totala MET-minuterna var minst 

3000 i veckan. Gränsen för att individerna skulle uppfylla rekommendationerna för fysisk 

aktivitet låg på 600 MET-minuter i veckan. De respondenter som hade låg nivå av fysisk 

aktivitet uppfyllde inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. De respondenter som hade 

medel- eller hög nivå av fysisk aktivitet uppfyllde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

(IPAQ.ki.se, 2005). Datan delades sedan upp i de som uppfyllde rekommendationerna för 

fysisk aktivitet och de som inte gjorde det. En bakgrundsfråga i enkäten togs bort för att den 

frågade om respondenten bodde i stadsmiljö eller inte. Då ingen definition av stadsmiljö fanns 

med i enkäten ansågs svaren på denna fråga bero för mycket på respondenternas åsikt om vad 

en stadsmiljö är för något för att kunna användas i statistiska mätningar. All data kodades om 

till siffror för att de statistiska testerna skulle kunna genomföras, som sedan producerade data 

som kunde sammanställas och analyseras. Utifrån analysen kunde sedan en slutsats dras. 

 

Statistisk analys 

Den insamlade datan placerades i IBM SPSS Statistics version 23 och kodades om till 

siffror.  Faktorerna ålder, kön och utbildning delades alla upp i två grupper för respektive 

faktor. Grupperna som användes för att dela upp respondenterna utgick ifrån åldersintervallet 

1955-1984 samt 1985-1998. Faktorn utbildning delade upp respondenterna i en grupp där 

Grundskola och Gymnasium var inkluderade, och en grupp där Högskola/Universitet samt 

Annat var inkluderade.  

Det statistiska testet Pearsons 𝐶ℎ𝑖2 valdes i SPSS. Pearsons 𝐶ℎ𝑖2 är en mätmetod som 

används vid indelning av grupper eller klasser (Ejlertsson, 2012). Pearsons 𝐶ℎ𝑖2visar 

sannolikheten att vi på grund av slump skulle observera ett samband i vår urvalsgrupp, givet 

att det inte finns något samband i den stora populationen (Sundell, 2012). Sundell (2012) 

skriver om det är väldigt osannolikt att vi skulle se ett sådant samband i vårt urval endast på 

grund av slumpen har vi goda grunder för att generalisera sambandet till populationen som 

helhet. Denna metod skedde i samråd med Bergman som tidigare använt IPAQ och Närmiljö-

frågorna i sin studie (Bergman et al. 2009). Faktorerna ålder, kön och utbildning testades 

sedan var för sig genom ett Pearsons 𝐶ℎ𝑖2-test mot faktorn huruvida respondenterna 

uppnådde rekommendationer för fysisk aktivitet eller ej, för att se om någon signifikant 

skillnad fanns mellan grupperna. 
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Närmiljö-frågornas svarsalternativ kodades även de om och delades upp i två grupper. Fråga 1 

behandlade vilken typ av fastigheter i respondenternas bostadsområde som var vanligast, där 

svarsalternativen stod i nominalskala. Denna fråga delades därför inte upp i två grupper, utan 

endast procent räknades ut. Svarsalternativen för fråga 2-16 delades in i Håller med samt 

Håller inte med. Instämmer definitivt och Instämmer delvis ingick i grupp Håller med. 

Instämmer delvis inte, Instämmer definitivt inte. samt Vet ej/Är inte säker ingick i grupp 

Håller inte med. Fråga 7 och 9 hade ett extra svarsalternativ som var Passar inte in på mitt 

bostadsområde, som sattes i grupp Håller inte med. Fråga 14 och 16 hade också ett extra 

svarsalternativ, Det finns inga gator eller vägar i mitt bostadsområde, som ingick i grupp 

Håller inte med. Fråga 17 frågade respondenterna angående hur många fungerande 

motorfordon som fanns i hushållet, och denna delades upp i Har inga motorfordon och Har 

motorfordon. Svaret Vet ej/Är inte säker kategoriserades som Har motorfordon, då det är en 

större sannolikhet att respondenten svarar detta alternativ om den har motorfordon, men inte 

vet exakt hur många som fungerade. 

Pearsons 𝐶ℎ𝑖2-test användes till att testa resultatet från Närmiljö-frågorna 2-17. Dessa frågor 

testades var för sig mot om respondenterna uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

eller inte, för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan hur de två grupperna 

värderade sin närmiljö. Det valda signifikansvärdet för denna studie är p = 0,05 och värdet 

ska vara lägre än denna siffra för att skillnaden ska ses som signifikant. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Enligt Björkqvist (2012) och Ejlertsson (2014) är validitet och reliabilitet två begrepp som 

används i studier för att mäta pålitligheten, vilket är viktigt för vetenskapliga studier. Kylén 

(2004) skriver att reliabiliteten kan testas genom att mätmetoden används flera gånger. Därför 

har endast validerade enkäter (Alexander et al. 2006; Craig et al. 2003) använts för att denna 

undersökning ska ge pålitliga resultat. Andersen (2012) skriver att ett sätt att mäta 

reliabiliteten är att se på hur tillförlitlig en mätmetod är och om det går att lita på att den ger 

de svaren som var menat. Enkäterna som användes finns validerade på svenska, vilket ökar 

pålitligheten i respondenternas svar då studien genomfördes i Sverige och därför blev 

språkbarriären mindre, så att frågorna kunde tolkas på rätt sätt. Hagströmer, Wisén och 

Hassmén (2015) skriver att enkäter är förenade med metodfel, eftersom att det kan vara svårt 

att minnas ansträngningsgrad samt att många kan ha en tendens att överrapportera den fysiska 

aktivitetsnivån. Validitet betyder att det som ska mätas också mäts (Björkqvist, 2012; 
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Ejlertsson, 2014). Eftersom denna studie hade som syfte att se om närmiljön har en inverkan 

på fysisk aktivitet anses validiteten vara god då en diskussion och slutsats kring detta har 

gjorts. Studien anses också kunna generaliseras med faktorerna ålder, kön och utbildning som 

utgångspunkt. 

 

Etiska överväganden 

Under en vetenskaplig undersöknings gång finns det specifika forskningsetiska principer som 

man bör fundera över och ta hänsyn till. En viktig etisk princip som alltid måste tas med i 

beräkning vid en undersökning är det så kallade individskyddskravet. Individskyddskravet 

innefattar fyra stycken huvudkrav, som på olika sätt finns för att skydda en individs integritet 

när denne deltar i en studie. De fyra huvudkraven som individskyddskravet innefattar är 

följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Denna enkätundersökning har tagit hänsyn till individskyddskravet genom att meddela 

respondenterna, på enkätens första sida, hur de insamlade svaren skulle användas och vad det 

är enkäten undersöker. Vid samma tillfälle blev respondenterna informerade om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, därmed bestämde de helt över sin 

egen medverkan och om de ville avbryta vid någon tidpunkt. Respondenterna informerades 

om att de skulle förbli anonyma, och därför ombads de heller inte att skriva in några 

personuppgifter som skulle kunna koppla svaren till just dem. Eftersom enkäten delades via 

sociala medier på Internet, publicerades den med tillstånd från administratörer på olika forum. 

IPAQ är tillgänglig för alla att använda (IPAQ, 160404) och Bergman et al. (2009) mejlades 

med en förfrågan att använda deras enkät med de 17 Närmiljö-frågorna, vilket medgavs. 
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Resultat  

Hur självuppskattar respondenterna sin fysiska aktivitet? 

Respondenterna har delats in i tre olika kategorier efter hur fysiskt aktiva de är. De 

respondenter som självuppskattar sin nivå av fysisk aktivitet som hög uppgår till 60 stycken 

(44%), medan 48 stycken (35%) självuppskattar sin nivå av fysisk aktivitet som medel och 28 

stycken (21%) självuppskattar sin nivå av fysisk aktivitet som låg. De respondenter som 

ligger på låg nivå uppfyller inte rekommendationerna för fysisk aktivitet som ligger på 600 

MET-minuter i veckan. Tabell 1 nedan visar hur många av de totalt 136 respondenterna som 

uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet eller ej, samt vilken nivå de självuppskattar 

sin fysiska aktivitet. 

 

Tabell 1: Tabellen illustrerar hur stor andel av respondenterna som uppfyller rekommendationerna för 

fysisk aktivitet, samt i vilken nivå de självuppskattar sin fysiska aktivitet (n=136) 

 

 
Antal respondenter Procent (%) Nivå av fysisk aktivitet (%) 

Hög  Medel Låg 

Uppfyller 

rekommendationerna  
108 79 % 44 % 35 % 

 

Uppfyller ej 

rekommendationerna 
28 21 %   21 % 

 

 

Faktorer 

Denna studie har tagit hänsyn till faktorerna ålder, kön och utbildning. Bland de 136 

respondenterna var medelåldern 35 år. Det var 64 respondenter (47,1%) som angav att de var 

födda mellan 1955 och 1984, med en medelålder på 45 år. Antalet respondenter som var 

födda mellan 1985 och 1998 uppgick till 72 personer (52,9%) och deras medelålder var 26 år. 

Antalet kvinnor som svarade på enkäten uppgick till 85 personer (62,5%), medan antalet män 

uppgick till 51 personer (37,5%). Det var 54 respondenter (39,7%) som angav att deras högsta 

genomförda utbildning var Grundskola eller Gymnasium, medan 82 respondenter (60,3%) 

angav att deras högst genomförda utbildning var Högskola/Universitet eller Annat. Chi2-
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testerna visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan hur fysiskt aktiva 

respondenterna var beroende på deras ålder, utbildningsgrad eller om de är man eller kvinna, 

se Tabell 2.  

 

Tabell 2: Tabellen illustrerar signifikansnivån (p) samt 𝑥2-värde över skillnaden mellan faktorerna 

ålder, kön och utbildning mot om respondenterna uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet 

eller inte. Hur många av respondenterna inom varje grupp som uppfyller rekommendationerna visas i 

procent (n=136). 

 

 
REK % EJ REK % 𝒙𝟐 P-värde 

1955-1984 34,6 12,5   

1985-1998 44,8 8,1 2,639 0.104 

Man 30,1 7,4   

Kvinna 49,3 13,2 0,048 0.827 

Grundskola/Gymnasium 30,1 9,6   

Högskola/Universitet, Annat 49,3 11,0 0,666 0.415 

 

 

Hur värderar respondenterna sin närmiljö?  

Fråga 1 bland Närmiljö-frågorna illustreras nedan i figur 1. Frågan löd följande: “Vilken typ 

av fastigheter är vanligast i ditt bostadsområde?”. Svarsalternativen bestod av Vet ej/Är inte 

säker, Friliggande en- och/eller tvåfamiljsvillor, Sammanbyggda radhus och/eller kedjehus, 

Flerfamiljshus med 1-2 våningsplan, Flerfamiljshus samt Flerfamiljshus med minst fem 

våningsplan. Siffrorna i figur 1 visar att respondenterna i denna enkätundersökning värderar 

att de bor i olika sorters bostadsområden, där Friliggande en- och/eller tvåfamiljsvillor och 

Flerfamiljshus med 3-4 våningsplan var mest representativt.  
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Figur 1: Stapeldiagrammet ovan illustrerar hur respondenterna svarade på frågan ”Vilken typ av 

fastigheter är vanligast i ditt bostadsområde?” genom både antal och procent (n=136) 

 

Fråga 2-16 redovisas nedan i Tabell 3. Tabellen ger en tydlig översikt över hur många av 

respondenterna som håller med och inte håller med Närmiljö-frågorna. Denna värdering 

sorteras också efter om de uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet eller inte, se 

Tabell 4. Tabellen visar även om det finns ett signifikant samband mellan värderingen av 

närmiljön och om rekommendationerna för fysisk aktivitet uppfylls eller inte.  

 

Tabell 3 illustrerar hur respondenterna värderar sin närmiljö och detta visas i både antal och procent 

(n=136). 

Närmiljö-frågorna Håller med Håller inte med 

 Antal Procent (%) Antal Procent (%) 

2. Många affärer, butiker, varuhus, 

marknader eller andra ställen där jag 

kan handla dagligvaror finns inom 

lättillgängligt gångavstånd från mitt 

hem. Vilket alternativ stämmer bäst 

in på dig? 

99 72,8 37 27,2 
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3. Serviceinrättningar som 

exempelvis post, bank, apotek, 

vårdcentral och tandläkare finns inom 

lättillgängligt gångavstånd från mitt 

hem. Vilket alternativ stämmer bäst 

in på dig? 

89 65,4 47  34,6 

4. I mitt bostadsområde finns det 

tillgång till fritidsområden som 

exempelvis parker, motionsspår, 

cykelbanor, rekreationscenter, 

lekplatser, allmänna simbassänger 

etc. Dessa faciliteter får användas 

gratis eller till låg kostnad. Vilket 

alternativ stämmer bäst in på dig? 

108 79,4 28 20,6 

5. Det finns mycket intressant att se 

på när jag promenerar i mitt 

bostadsområde. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

105 77,2 31 22,8 

6. Från mitt hem är det högst 10-15 

minuters promenad till närmaste 

hållplats för kollektivtrafik (såsom 

exempelvis buss, tåg, spårvagn). 

Vilket alternativ stämmer bäst in på 

dig? 

123 90,4 13 9,6 

7. Det finns trottoarer eller gångvägar 

vid de flesta gator i mitt 

bostadsområde. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

107 78,7 29 21,3 

8. Trottoarerna/gångbanorna där jag 

bor är väl underhållna (asfalterade, 

med få sprickor) och inte blockerade. 

Vilket alternativ stämmer bäst in på 

dig? 

106 77,9 30 22,1 

9. Den närliggande miljön i mitt 

bostadsområde är anpassad för 

cykling. Det finns exempelvis 

speciella körfält för cykling, separata 

cykelvägar och/eller delade cykel- 

och gångbanor. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

98 72,1 38 27,9 

10. Områdena för cykling (såsom 

cykelbanor) i och omkring mitt 

bostadsområde är väl underhållna och 

inte blockerade. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

107 78,7 29 21,3 
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11. Jag ser många människor som är 

fysiskt aktiva i mitt bostadsområde. 

Med fysisk aktivitet menar vi 

exempelvis att promenera, jogga, 

cykla eller utöva sporter och fysiskt 

aktiva spel. Vilket alternativ stämmer 

bäst in på dig? 

123 90,4 13 9,6 

12. Brottsligheten, risk för våld och 

överfall, i mitt bostadsområde gör det 

osäkert att promenera under dagtid. 

Vilket alternativ stämmer bäst in på 

dig? 

10 7,4 126 92,6 

13. Brottsligheten, risk för våld och 

överfall, i mitt bostadsområde gör det 

osäkert att promenera under kvälls- 

och nattetid. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

33 24,3 103 75,7 

14. Det är så mycket trafik på gatorna 

där jag bor att det är svårt och/eller 

obehagligt att promenera. Vilket 

alternativ stämmer bäst in på dig? 

22 16,2 114 83,8 

15. Det är så mycket trafik på gatorna 

där jag bor att det är svårt och/eller 

obehagligt att cykla. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

24 17,6 112 82,4 

16. Det finns många vägkorsningar i 

mitt bostadsområde. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

84 61,8 52 38,2 

 

 

Tabell 4: Tabellen visar signifikansnivå (p) samt  𝑥2-värde över hur respondenternas inställning till de 

olika närmiljö-frågorna är och hur de skiljer sig åt mellan de som uppfyller rekommendationerna för 

fysisk aktivitet eller inte. Hur respondenterna har svarat visas i procent (n=136). 

 REK % EJ REK % 𝒙𝟐 P-värde 

2. Många affärer, butiker, varuhus, marknader eller andra 

ställen där jag kan handla dagligvaror finns inom 

lättillgängligt gångavstånd från mitt hem. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 60,3 12,5   

Håller inte med 19,1 8,1 2,598 0.107 
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3. Serviceinrättningar som exempelvis post, bank, apotek, 

vårdcentral och tandläkare finns inom lättillgängligt 

gångavstånd från mitt hem. Vilket alternativ stämmer bäst in 

på dig? 

    

Håller med 55,9 9,6   

Håller inte med 23,5 11,0 5,636 0.018 

4. I mitt bostadsområde finns det tillgång till fritidsområden 

som exempelvis parker, motionsspår, cykelbanor, 

rekreationscenter, lekplatser, allmänna simbassänger etc. 

Dessa faciliteter får användas gratis eller till låg kostnad. 

Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 65,4 14,0   

Håller inte med 14,0 6,6 2,879 0.09 

5. Det finns mycket intressant att se på när jag promenerar i 

mitt bostadsområde. Vilket alternativ stämmer bäst in på 

dig? 

    

Håller med 61,8 15,4   

Håller inte med 17,6 5,2 0,097 0.755 

6. Från mitt hem är det högst 10-15 minuters promenad till 

närmaste hållplats för kollektivtrafik (såsom exempelvis 

buss, tåg, spårvagn). Vilket alternativ stämmer bäst in på 

dig? 

    

Håller med 72,0 18,4   

Håller inte med 7,4 2,2 0,054 0.815 

7. Det finns trottoarer eller gångvägar vid de flesta gator i 

mitt bostadsområde. Vilket alternativ stämmer bäst in på 

dig? 

    

Håller med 64,0 14,7   

Håller inte med 15,4 5,9 1,104 0.293 

8. Trottoarerna/gångbanorna där jag bor är väl underhållna 

(asfalterade, med få sprickor) och inte blockerade. Vilket 

alternativ stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 63,2 14,7   

Håller inte med 16,2 5,9 0,870 0.351 

9. Den närliggande miljön i mitt bostadsområde är anpassad 

för cykling. Det finns exempelvis speciella körfält för 

cykling, separata cykelvägar och/eller delade cykel- och 

gångbanor. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 
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Håller med 56,6 15,5   

Håller inte med 22,8 5,1 0,151 0.697 

10. Områdena för cykling (såsom cykelbanor) i och omkring 

mitt bostadsområde är väl underhållna och inte blockerade. 

Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 63,2 15,5   

Håller inte med 16,2 5,1 0,284 0.594 

11. Jag ser många människor som är fysiskt aktiva i mitt 

bostadsområde. Med fysisk aktivitet menar vi exempelvis att 

promenera, jogga, cykla eller utöva sporter och fysiskt 

aktiva spel. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 73,5 16,9   

Håller inte med 5,9 3,7 2,809 0.094 

12. Brottsligheten, risk för våld och överfall, i mitt 

bostadsområde gör det osäkert att promenera under dagtid. 

Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 4,4 2,9   

Håller inte med 75,0 17,7 2,488 0.115 

13. Brottsligheten, risk för våld och överfall, i mitt 

bostadsområde gör det osäkert att promenera under kvälls- 

och nattetid. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 20,6 3,7   

Håller inte med 58,8 16,9 0,788 0.375 

14. Det är så mycket trafik på gatorna där jag bor att det är 

svårt och/eller obehagligt att promenera. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 14,0 2,2   

Håller inte med 65,4 18,4 0,776 0.378 

15. Det är så mycket trafik på gatorna där jag bor att det är 

svårt och/eller obehagligt att cykla. Vilket alternativ 

stämmer bäst in på dig? 

    

Håller med 15,4 2,2   

Håller inte med 64,0 18,4 1,166 0.280 

16. Det finns många vägkorsningar i mitt bostadsområde. 

Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 
    

Håller med 49,3 12,5   
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Fråga 17 var “Hur många fungerande motorfordon (exempelvis bilar, motorcyklar och 

mopeder) finns det i ditt hushåll?”. 21 stycken (15,4%) av respondenterna ägde inte något 

motorfordon, medan 115 respondenter (84,6%) ägde motorfordon. Mätningen visade att det 

inte finns någon signifikant skillnad (p = 0,437) mellan om man ägde något motorfordon eller 

inte och om man uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet eller inte.  

 

Skiljer sig värdering av närmiljön mellan de som når rekommendationerna för fysisk 

aktivitet och de som inte når rekommendationerna för fysisk aktivitet?  

I fråga 2-16 av Närmiljö-frågorna fanns endast en signifikant skillnad, denna fanns i Fråga 3 

“Serviceinrättningar som exempelvis post, bank, apotek, vårdcentral och tandläkare finns 

inom lättillgängligt gångavstånd från mitt hem. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig?”, där 

signifikansvärdet låg på 0,018. Relationen mellan närmiljön och de som uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet eller inte redovisas genom 𝑥2-värde och p-värde, se 

Tabell 4. 

 

  

 

  

Håller inte med 30,1 8,1 0,016 0.898 
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Diskussion 

Viktigaste fynd 

Det viktigaste fyndet som framgår efter avslutad undersökning är att det finns en signifikant 

skillnad mellan hur närmiljön värderas vid fråga 3, “Serviceinrättningar som exempelvis post, 

bank, apotek, vårdcentral och tandläkare finns inom lättillgängligt gångavstånd från mitt 

hem.”, och huruvida respondenterna uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet eller ej 

(p = 0,018). Även om ingen ytterligare signifikant skillnad hittades, så finns tendenser till 

signifikans i två andra frågor. Fråga 4, “I mitt bostadsområde finns det tillgång till 

fritidsområden som exempelvis parker, motionsspår, cykelbanor, rekreationscenter, 

lekplatser, allmänna simbassänger etc. Dessa faciliteter får användas gratis eller till låg 

kostnad.”, visar på p-värdet 0,09. Fråga 11, “Jag ser många människor som är fysiskt aktiva i 

mitt bostadsområde. Med fysisk aktivitet menar vi exempelvis att promenera, jogga, cykla 

eller utöva sporter och fysiskt aktiva spel.”, visar på p-värdet 0,094.  

Ett annat viktigt fynd som studien fann var huruvida respondenterna uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet eller ej. Av de 136 respondenterna uppfyller 108 

stycken (79%) rekommendationerna för fysisk aktivitet, medan 28 stycken (21%) av 

respondenterna inte uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet.  

 

Hur självuppskattar respondenterna sin fysiska aktivitet?  

Den här studien innefattar 60 stycken (44%) respondenter som självuppskattar sin nivå av 

fysisk aktivitet som hög. Bland de resterande respondenterna självuppskattar 48 stycken 

(35%) sin nivå av fysisk aktivitet som medel, medan 28 stycken (21%) självuppskattar sin 

nivå av fysisk aktivitet som låg. Enligt WHO (2011) är det bra att vara fysiskt aktiv för att 

förebygga folkhälsosjukdomar. Det är 79% av respondenterna som uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och dessa representerar en grupp människor som 

förebygger ohälsa genom att vara fysiskt aktiva. Folkhälsosjukdomar som är relaterade till 

fysisk inaktivitet kostar samhället cirka sju miljarder varje år enligt Statens Folkhälsoinstitut 

(2010). De 21% av respondenterna som inte uppfyller rekommendationerna för fysisk 

aktivitet riskerar att drabbas av övervikt, högt blodtryck och risk för inflammationer, som kan 

leda till diabetes typ 2, cancer, depression, hjärt- och kärlkrampssjukdomar (Pedersen, 2009). 

Dessa sjukdomar skapar en kostnad inom sjukvården som sedan samhället får betala för. 

Folkhälsomyndigheten (2016b) skriver att 60% av Sveriges befolkning motionerar 
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regelbundet och att 13-15% av befolkningen har en stillasittande fritid. IPAQ har mätt total 

fysisk aktivitet i denna studie och det är rimligt att av de 79% som uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet så motionerar många regelbundet, då 44% har en hög 

fysisk aktivitetsnivå. De 21% som inte uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet kan 

ha en stillasittande fritid och att det är fler än 13-15% kan bero på att de även har jobb och 

andra sysselsättningar som inte räknas som fritid som är fysiskt inaktiva. Bouchard, Blair och 

Haskell (2012) skriver att långa stillasittande arbetsdagar, bilåkande och en skärmbaserad 

fritid kan resultera i en fysiskt inaktiv livsstil. 

 

Hur värderar respondenterna sin närmiljö?  

Hur respondenterna värderar sin närmiljö beskrivs i Tabell 3. I Tabell 3 syns att 108 

respondenter värderar att de har tillgång till olika fritidsområden i deras bostadsområde och i 

Tabell 4 syns att 65,4% av dessa även uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet, 

vilket kan kopplas till tidigare studier (Duncan, Spence & Mummery, 2005; Ferdinand et al. 

2012; Parks, Housemann & Brownson, 2003) som visar att närmiljön kan gynna fysisk 

aktivitet. Detta skulle kunna tolkas som att respondenterna i den här studien utnyttjar de 

fritidsområden som finns i deras närmiljö. Fysisk aktivitet kan utföras hemma, på jobbet, 

under fritidsaktiviteter och när man tar sig mellan olika platser (Pettee Gabriel, Morrow & 

Woolsey, 2012). Det är 114 respondenter som värderar att de lätt kan promenera i sin 

närmiljö utan att störas av trafik på gatorna, se Tabell 3. Ungefär likadant värderar 

respondenterna när det gäller att cykla i deras närmiljö, där 112 stycken värderar att det inte 

finns så mycket trafik på gatorna som gör det svårt eller obehagligt att ta sig fram. Det går 

även att se i Tabell 3 att 123 respondenter har en hållplats för kollektivtrafik i sin närmiljö. 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för människans hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2010) och 

de respondenter som värderar att de har lätt att promenera eller cykla i sin närmiljö skulle 

kunna tolkas som att de bor i en närmiljö med en bra infrastruktur som gynnar fysisk aktivitet. 

Duncan, Spence och Mummery (2005) skriver att de som bor nära idrottsanläggningar, har 

bra trottoarer i sina områden och lugn trafik i sin hemmiljö är mer fysiskt aktiva än de som 

inte hade det så, vilket inte denna studie stödjer. Det kan bero på att många svenskar har bra 

närmiljöer för fysisk aktivitet och därför är det många som skriver samma svar på närmiljö-

frågorna. Att man inte uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet beror därför inte 

mycket på att närmiljön är ett hinder för fysisk aktivitet. 
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Belon et al. (2014) och Simons-Morton (2012) skriver att människors hälsa påverkas av bland 

annat sociala relationer och livsmiljön. Detta kan kopplas till det faktum att av de 123 

respondenter i Tabell 3 som värderar att de ser många människor i sitt bostadsområde som är 

fysiskt aktiva så är det 73,5% av dessa som uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet, 

se Tabell 4. En av domänerna som fysisk aktivitet kan utföras i är hemma (Pettee Gabriel, 

Morrow & Woolsey, 2012), och ser man fysiskt aktiva personer i sin närmiljö så kan detta ha 

en inverkan på ens egna fysiska aktivitet (Belon et al. 2014). Alltså kan de som tränar och 

promenerar utomhus påverka andra att göra samma sak. De sociala faktorerna kan därför 

spela in på hur fysiskt aktiv man är.  Människors motivation till fysisk aktivitet kan vara att 

man vill uppnå personliga mål, söka spänning, delta i sociala sammanhang, ha roligt och för 

att få en upplevelse (Kerr & Mackenzie, 2012). Det betyder att det kan finnas många 

anledningar till att vara fysiskt aktiv och finns det ingen motivation kanske man får en 

stillasittande livsstil. 

Bergman et al. (2009) skriver att grannskapsmiljön kan påverka utövandet av fysisk aktivitet 

på olika sätt, bland annat att rädsla och kriminalitet är två faktorer inom den byggda miljön 

som påverkar fysisk aktivitet negativt. I den här studien värderar 10 respondenter att de inte 

känner sig säkra att promenera i sitt bostadsområde under dagtid på grund av brottslighet eller 

risk för våld och överfall, se tabell 3. Att det är så få som känner sig otrygga visar på att de 

flesta av respondenterna bor i en närmiljö där rädslan inte hindrar dem att vara fysiskt aktiva. 

Det är 33 respondenter som värderar att de känner sig osäkra att promenera i sitt 

bostadsområde under nattetid enligt Tabell 3, men dessa respondenter är nog fysiskt aktiva 

under dagtid istället. De som alltid känner sig osäkra där de bor utgör däremot en riskgrupp 

som behöver tas hänsyn till, då alla som bor i Sverige ska ha samma förutsättningar till en god 

hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Att människor inte känner sig trygga i sin närmiljö 

kan leda till att de inte vill gå ut, vilket kan resultera i att de inte uppnår rekommendationerna 

för fysisk aktivitet. Velasques, Holahan och You (2009) rekommenderar att man ska ta reda 

på vilka faktorer som inverkar negativt på människors fysiska aktivitet så att olika utsatta 

grupper i samhället kan få större möjlighet att kunna röra sig ute i sina närområden. Om 

individen känner sig säker i sin närmiljö så finns det en större möjlighet att kunna bestämma 

när hon eller han vill vara ute, vilket kan ha en positiv inverkan på fysisk aktivitet. 
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Skiljer sig värdering av närmiljön mellan de som når rekommendationerna för fysisk 

aktivitet och de som inte når rekommendationerna för fysisk aktivitet? 

Brownson et al. (2009) och Wallman-Sperlich, Froboese och Schantz (2014) lyfter fram att 

fysiskt aktiva personer värderar sin närmiljö mer gynnsamt för fysisk aktivitet jämfört med de 

som är fysiskt inaktiva. I Tabell 4 redovisas hur dessa två grupper ser på sin närmiljö och det 

går inte att se en tydlig trend att fysiskt aktiva personer värderar sin närmiljö mer gynnsam för 

fysisk aktivitet. Endast en fråga visade en signifikant skillnad (p = 0,018) där respondenterna 

hade stor sannolikhet att uppfylla rekommendationerna för fysisk aktivitet om de bodde inom 

lättillgängligt gångavstånd till olika serviceinrättningar som apotek, bank och vårdcentraler, 

jämfört med de som inte uppfyllde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Detta fynd 

stämmer överens med tidigare forskning (Duncan, Spence & Mummery, 2005; Ferdinand et 

al. 2012; Parks, Housemann & Brownson, 2003). Då inga andra signifikanta skillnader gick 

att finna i de andra Närmiljö-frågorna blir det ändå motsägelsefullt då Parks, Housemann och 

Brownson (2003) skriver att sannolikheten för att nå rekommendationerna för fysisk aktivitet 

är större om fler närliggande platser till hemmet finns. Eftersom bara en av Närmiljö-frågorna 

är signifikant, visar resultatet att fler närliggande platser från hemmet inte har en tillräckligt 

stor inverkan på fysisk aktivitet och att just denna fråga visar en stor sannolikhet kan bero på 

slumpen. Ejlertsson (2012) skriver att i genomsnitt kommer var tjugonde jämförelse att ge 

upphov till en falsk signifikans när man använder signifikansnivån 5 procent, vilket även kan 

tyda på att vårt signifikanta värde kan vara falskt.  

Det finns tendenser att de respondenter som bor i en närmiljö där de ser andra människor 

utöva fysisk aktivitet är mer fysiskt aktiva (p = 0,094). En annan tendens, med 

signifikansnivån 0,09, finns i frågan om tillgången till olika sorters fritidsområden som 

parker, motionsspår, lekplatser, rekreationscenter eller simbassänger. P-värdet i dessa två 

frågor ligger nära signifikansnivån på 0,05 och blir därför relevant att diskuteras. Att 

sambandet inte är signifikant kan förklaras med att det finns fler faktorer än närmiljön som 

kan ha en inverkan på fysisk aktivitet förutom den fysiska miljön (Belon et al. 2014). 

Respondenterna i denna studie har fått intryck av andra faktorer än närmiljön och dessa 

faktorer har tillsammans påverkat hur fysiskt aktiva de är. Eftersom att motivationen till 

fysisk aktivitet kan se olika ut (Kerr och Mackenzie, 2012) kan också anledningar till att inte 

vara fysiskt aktiv skilja sig åt mellan olika personer. 
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Metoddiskussion 

Denna studie har inte tagit hänsyn till etnisk tillhörighet, socioekonomiska förhållanden eller 

hur stort samhälle respondenterna bor i. Detta kan påverka resultatet då signifikanta skillnader 

kan ha funnits bland dessa faktorer. Undersökningen har däremot använt sig av 

bakgrundsfrågorna födelseår, kön och utbildning. Fler faktorer skulle ha använts för att få mer 

information om vilka respondenterna är, vilket hade resulterat i en djupare och bredare analys. 

Studien har använt sig av en subjektiv metod i form av enkäter. Enligt Hagströmer, Wisén och 

Hassmén (2015) så kan det vara svårt att minnas exakt vad man har gjort och därför är 

enkätundersökningar förenade med metodfel, där respondenterna kan överskatta hur fysiskt 

aktiva de varit. Då 79% av respondenterna uppfyllde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

finns det en risk att feldata kommit in om de självuppskattat sin fysiska aktivitet högre än vad 

de utfört i verkligheten. En kontrollerad studie med accelerometer eller stegräknare hade gett 

ett mer sanningsenligt svar om hur fysiskt aktiva de varit. Ett annat problem som finns med 

ett självuppskattningsformulär är inställningen som respondenterna i den här studien har till 

sin egen närmiljö. Detta visar tidigare studier (Brownson et al. 2009; Wallman-Sperlich, 

Froboese & Schantz, 2014) genom att fysiskt aktiva personer upplever sin närmiljö mer 

lämplig för fysisk aktivitet, jämfört med fysiskt inaktiva personer i samma område. En 

svaghet i denna studie är att respondenterna inte har utgått från en och samma närmiljö. En 

kontrollerad närmiljö hade gett mer pålitliga resultat, då en jämförelse mellan hur miljön ser 

ut i verkligheten och hur respondenterna värderar den kunde ha gjorts.  

En annan svaghet ligger i metoden för hur enkätformuläret har valts att delas ut. Sättet som 

enkäten har nått respondenterna på har inneburit en kommunikation helt baserad på att 

respondenterna har tillgång till Internet samt använder sig av de sociala medier som 

enkätformuläret har funnits tillgängligt på. Om enkäten exempelvis hade delats ut för hand så 

hade även människor som ej använder sig av sociala medier kunnat nås och ingå i studien. 

Användandet av sociala medier som distributionskanal kan även kopplas till en begränsning 

när det gäller åldern på respondenterna i studien. Som resultatet visar har 47,1% av 

respondenterna som är mellan 32 och 61 år gamla en medelålder på 45 år. Det var 52,9% av 

respondenterna som var mellan 18 och 31 år gamla och de hade en medelålder på 26 år. I 

analysen valdes dessa två åldersgrupper för att en skillnad i deltagarnas ålder hade 



29 

 

observerats, som visade att fler yngre vuxna hade valt att delta i studien. Det är därför som 

respondenterna delades upp i en yngre åldersgrupp och en äldre.  

Det främsta bortfallet denna studie hade var att Närmiljö-frågorna var ifyllda, men deltagarna 

valde att avsluta sitt deltagande när de kom till frågorna som handlade om IPAQ. Kanske var 

det så att fysiskt inaktiva personer inte ville sätta siffror på hur lite de rörde på sig. Det hade 

varit intressant att se hur deltagarfrekvensen sett ut om IPAQ hade kommit före Närmiljö-

frågorna i den sammansatta enkäten. 

 

Vidare studier  

Eftersom denna studie har fokuserat på en stor population skulle det vara intressant att 

fokusera på specifika grupper i samhället, dessa skulle kunna vara arbetslösa, de som inte är 

födda i Sverige, studenter eller en viss åldersgrupp. Detta för att det inte går att se signifikanta 

skillnader i olika närmiljöfrågor när målgruppen är så bred som i denna studie. Vidare studier 

kan indikera både vilka riskgrupper som finns när det gäller fysisk aktivitet och vilka grupper 

som gynnas i det svenska samhället. En annan riktning skulle vara att forska vidare på andra 

faktorer som inverkar på fysisk aktivitet och göra en mer komplex undersökning som tar 

hänsyn till flera av dessa faktorer. Dessa skulle kunna vara sociala faktorer och motivation. 

 

Slutsats 

Efter genomförd undersökning visar resultaten att 79% av respondenterna uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och att 21% inte uppfyller rekommendationerna. 

Denna studie visar att närmiljön som respondenterna bor i är till stor del gynnsam för fysisk 

aktivitet. Möjligheten att kunna ta sig mellan olika platser anses vara god, då de flesta 

respondenterna har angett att de har en fungerande och trygg infrastruktur i sina närområden. 

Många av respondenterna som bor nära fritidsområden är även fysiskt aktiva, vilket visar att 

dessa fritidsområden också används. Trots dessa goda möjligheter finner denna studie ingen 

tydlig trend att närmiljön har en betydande inverkan på fysisk aktivitet. Detta föreslår att det 

finns andra anledningar till att människor inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att uppnå 

rekommendationerna för fysisk aktivitet.   
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Bilagor  



II 

 

Bilaga 1 

 

 

 

Hej! 

Du är välkommen att delta i vår enkätundersökning där vi skulle vilja veta vad du tycker om 

omgivningarna där du bor, men också hur mycket du rör på dig. Meningen med detta är att vi 

vill ta reda på om grannskapet där man bor spelar in på hur fysiskt aktiv man är. Materialet 

kommer endast att användas i studiesyfte. 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer angående individskyddskravet, som innefattar 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. För dig 

betyder detta att du bestämmer helt själv om du vill delta i studien. Det du svarar kommer 

heller inte kunna kopplas till dig, eftersom att du förblir anonym. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

Malin Johansson & Elin Svensson 

Examensarbete 2015/2016 

Idrottsvetenskapliga programmet  
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Fyll i nedan vad som stämmer in på dig. 

 

1. Vilket år är du född? 

Födelseår: 19 ___ ___ 

 

2. Är du … 

  Man 

  Kvinna 

 

3. Vilken är din högsta genomförda skolutbildning? 

  Grundskola 

  Högstadium 

  Gymnasium 

  Högskola/Universitet  

  Annat___________________________________ 

 

4. Bor du i stadsmiljö? 

  Ja 

  Nej 
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Denna del av enkäten handlar om olika förhållanden i ditt bostadsområde. Med 

bostadsområde menar vi ALL den omgivning omkring ditt hem som du kan nå inom 10-15 

minuters promenad. Alla frågorna besvaras med ett svarsalternativ. 

 

1. Vilken typ av fastigheter är vanligast i ditt bostadsområde?  

 Friliggande en- och/eller tvåfamiljsvillor 

 Sammanbyggda radhus och/eller kedjehus 

 Flerfamiljshus med 1-2 våningsplan 

 Flerfamiljshus med 3-4 våningsplan 

 Flerfamiljshus med minst 5 våningsplan 

 Vet ej/Är inte säker 

 

Följande påståenden handlar om ditt bostadsområde relaterat till promenader och cykling. 

 

2. Många affärer, butiker, varuhus, marknader eller andra ställen där jag kan handla 

    dagligvaror finns inom lättillgängligt gångavstånd från mitt hem. Vilket alternativ 

    stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

3. Serviceinrättningar som exempelvis post, bank, apotek, vårdcentral och tandläkare 

    finns inom lättillgängligt gångavstånd från mitt hem. Vilket alternativ stämmer bäst 

    in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

4. I mitt bostadsområde finns det tillgång till fritidsområden som exempelvis parker, 

    motionsspår, cykelbanor, rekreationscenter, lekplatser, allmänna simbassänger etc. 

    Dessa faciliteter får användas gratis eller till låg kostnad. Vilket alternativ stämmer 

    bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

5. Det finns mycket intressant att se på när jag promenerar i mitt bostadsområde. 

    Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 
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 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

6. Från mitt hem är det högst 10-15 minuters promenad till närmaste hållplats för 

    kollektivtrafik (såsom exempelvis buss, tåg, spårvagn). Vilket alternativ stämmer 

    bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

7. Det finns trottoarer eller gångvägar vid de flesta gator i mitt bostadsområde. Vilket 

    alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Passar inte in på mitt bostadsområde 

 Vet ej/Är inte säker 

 

8. Trottoarerna/gångbanorna där jag bor är väl underhållna (asfalterade, med få 

    sprickor) och inte blockerade. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

9. Den närliggande miljön i mitt bostadsområde är anpassad för cykling. Det finns 

    exempelvis speciella körfält för cykling, separata cykelvägar och/eller delade cykel- 

    och gångbanor. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Passar inte in på mitt bostadsområde 

 Vet ej/Är inte säker 

 

10. Områdena för cykling (såsom cykelbanor) i och omkring mitt bostadsområde är väl 

      underhållna och inte blockerade. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 
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 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

11. Jag ser många människor som är fysiskt aktiva i mitt bostadsområde. Med fysisk 

      aktivitet menar vi exempelvis att promenera, jogga, cykla eller utöva sporter och fysiskt 

      aktiva spel. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

12. Brottsligheten, risk för våld och överfall, i mitt bostadsområde gör det osäkert att 

      promenera under dagtid. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

13. Brottsligheten, risk för våld och överfall, i mitt bostadsområde gör det osäkert att 

      promenera under kvälls- och nattetid. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

14. Det är så mycket trafik på gatorna där jag bor att det är svårt och/eller obehagligt 

      att promenera. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Det finns inga gator eller vägar i mitt bostadsområde 

 Vet ej/Är inte säker 

 

15. Det är så mycket trafik på gatorna där jag bor att det är svårt och/eller obehagligt 

      att cykla. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 
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 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Vet ej/Är inte säker 

 

16. Det finns många vägkorsningar i mitt bostadsområde. Vilket alternativ stämmer 

      bäst in på dig? 

 Instämmer definitivt inte 

 Instämmer delvis inte 

 Instämmer delvis 

 Instämmer definitivt 

 Det finns inga gator eller vägar i mitt bostadsområde  

 Vet ej/Är inte säker 

 

17. Hur många fungerande motorfordon (exempelvis bilar, motorcyklar och mopeder) 

      finns det i ditt hushåll? 

_____ motorfordon 

 Vet ej/Är inte säker 
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Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 

fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 

dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 

aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 

som planerad träning. 

 

1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      mycket arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 

      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 

      löpning eller cykling i högre tempo? 

______ dagar  

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 1b 

 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 

ansträngande fysisk aktivitiet? 

______ minuter per dag 

 Vet ej 

 

2.   Tänk nu på alla de något ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

      dagarna. Något ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 

      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      något ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 

      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 

______ dagar  

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 2b 

 

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på något ansträngande 

      aktivitet? 

______ timmar per dag 

______ minuter per dag 

 Vet ej 

 

3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 
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      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  

 

3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 

      minuter i sträck? 

______ dagar   

 Inga promenader   Hoppa över fråga 3b                

  

3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 

______ timmar per dag 

______ minuter per dag 

 Vet ej 

 

4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 

      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 

      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   

      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 

      dag? 

______ timmar per dag 

______ minuter per dag 

 Vet ej 

 

 

 

 

 

 

Tack för din tid! 

 

 


