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Idrottslyftet och annan organiserad respektive icke-organiserad 
fysisk aktivitet. Ett pilotprojekt med Idrottslyftet - som har till 
syfte att få fler barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att 
idrotta längre upp i åldrarna -genomfördes på elprogrammet vid en 
gymnasieskola. En enkätstudie genomfördes för att få fram svar på 
frågor som varför ungdomarna är fysiskt aktiva, vilka motiv som 
finns för att hoppa av och att sluta vara fysiskt aktiv i någon form 
av organiserad fysisk aktivitet och hur de ser på sin hälsa. 
Resultatet visade att två tredjedelar av eleverna deltog i projektet 
och en tredjedel deltog inte. De elever som deltog i projektet var 
mer fysiskt aktiva på sin fritid. Vilken form av fysisk aktivitet som 
utövades (i en förening, utanför en förening eller inte alls) 
påverkade hur eleverna upplevde sitt hälsotillstånd. De som var 
aktiva i en förening var också de som uppgav bäst hälsotillstånd. 
Ungdomarna rangordnade att må bättre och att det var roligt högst 
som anledningar att vara fysiskt aktiv. Rangordningen av motiv för 
att sluta vara fysiskt aktiv i någon organiserad form av fysisk 
aktivitet på fritiden var först att det inte var roligt längre och att de 
inte hade tid.  
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Introduktion 

Människan har aldrig varit så lite fysiskt aktiv som nu (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 

Enligt Folkhälsorapporten är det bara cirka 10 procent av flickorna och pojkarna i 15 års ålder 

som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. I Sverige var det mindre vanligt att 

ungdomarna kom upp i den rekommenderade fysiska aktiviteten än i de andra länderna som 

deltog i undersökningen (Socialstyrelsen, 2009). 

 

De internationella rekommendationerna för fysisk aktivitet anger att barn och ungdomar 

mellan 5-18 års ålder bör ägna sig åt minst en timmes fysisk aktivitet av något slag varje dag. 

Aktivitetens ansträngningsnivå kan vara mellan måttlig och kraftig och ska utföras varje dag 

under veckan. För en individ i vuxen ålder rekommenderas 30 minuters medel ansträngande 

aktivitet 5 dagar i veckan. Aktiviteten behöver inte utföras under ett tillfälle utan kan spridas 

under dagen med ett minimum av 10 minuter per tillfälle (World Health Organization ,WHO, 

2009). De nationella rekommendationerna är desamma gällande barn och ungdomar medan en 

vuxen människa rekommenderas utföra 30 minuters måttligt ansträngande aktivitet varje dag i 

veckan eller kraftig aktivitet tre dagar i veckan (Folkhälsoinstitutet, 2009). 

  

Fysisk aktivitet definieras som att individen rör på sig så pass mycket att energiomsättningen 

ökar från den normala ämnesomsättningen (Folkhälsoinstitutet, 1999).  Det kan vara allt från 

att städa till att ta en golfrunda eller träna.  

 

Idrottslyftet är ett nationellt projekt som Halland deltar i där syftet är att få fler barn och 

ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Hallands idrottsförbund 

driver ett pilotprojekt under skoltid på elprogrammet på ett gymnasium i Halland för att hitta 

verksamhetsmodeller som inspirerar eleverna att bli mer fysiskt aktiva på skoltid men även att 

ge ungdomarna möjligheter till en mer aktiv fritid. Om verksamhetsmodellerna genererar ett 

positivt resultat kan de sedan förhoppningsvis kunna implementeras på andra skolor. Eleverna 

på elprogrammet får anmäla klasslag till en turnering som pågår under skoltid en dag i veckan 

(30 min varje tillfälle) under hela hösten. De möter sedan lag från andra klasser på 

elprogrammet. Projektet startar med fotboll och fortsätter med innebandy (Hallands 

Idrottsförbund, 2009). 
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Liknande projekt har drivits i andra länder. Ett projekt gjordes på en grundskola i North 

Carolina, USA. Målet var att få eleverna att nå de rekommenderade nivåerna av fysisk 

aktivitet. Eleverna skulle under dagen få 30 minuters måttlig till kraftig motion. Detta skedde 

mestadels på idrottslektioner och raster. Projektets resultat var mycket positiva då det 

rapporterades att eleverna blev piggare och hade lättare att koncentrera sig (Evenson, Ballard, 

Lee, & Ammerman, 2009). 

 

Motiv till deltagande i idrott 

Koivula (1999) genomförde en studien vars syfte var att se om det fanns någon skillnad 

mellan män och kvinnors motiv till att delta i någon from av idrottsaktivitet. Ett mål med 

studien var att se om motiven korrelerade med hur mycket tid personerna la ner på 

idrottandet. Studieobjekten fick fylla i tre frågeformulär som bland annat handlade om varför 

de höll på med någon idrott. De som inte deltog i någon idrott för tillfället fick fylla i ett annat 

frågeformulär som handlade om varför de inte deltog i någon form av idrott. Bland både 

männen och kvinnorna var de viktigaste orsakerna till idrottande att det var roligt och för att 

öka sin fysiska hälsa. Det som framkom som en av de minst viktiga orsakerna för dem var att 

socialisera med andra människor. Studien påvisar också att för män är det viktigare än hos 

kvinnorna att det är ett tävlingsmoment för att delta i en idrott, medan kvinnorna tycker det är 

viktigare att bara delta. 

 

Motiv till att inte delta eller lämna idrotten 

Varför fortsätter ungdomar med idrott eller någon slags fysiskt aktivitet, och varför slutar 

vissa? Boiché och Sarrazin (2009) menar att det finns tre huvudsakliga orsaker till att 

ungdomar slutar med idrott; hur mycket individen värdesätter idrottens betydelse, hur 

tillfredställande idrotten är för individen och hur involverade föräldrarna är. 

En studie rörande ungdomars orsak till avhopp genomfördes i Spanien. De använde sig av ett 

frågeformulär kallat Questionnaire of Reason for Attrition som innehöll 32 anledningar till 

avhopp. Efter översättning användes 29 av anledningarna. Ungdomarna som deltog i studien 

fick sedan, på en 5 gradig skala där 1 stod för ”inte alls viktigt” och 5 för ”extremt viktigt”, 

uppge orsakerna till deras avhopp. De tre orsakerna som angavs vara de största anledningarna 

var; Hade andra saker att göra, Gillade inte tränaren och Inte tillräckligt bra laganda. De tre 

orsakerna som minst spelade in i individens val att sluta utöva sin idrott var; gillade inte 

priserna, var för gammal och träffade inte nya vänner (Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez & 

Márquez, 2006).  
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Denna studie genomfördes för att utvärdera det aktuella pilotprojektet inom Idrottslyftet. 

Den referensram som arbetet utgick från är folkhälsomål 9, Fysisk aktivitet. Folkhälsomål 9 

handlar om att folket ska ges möjligheter för ökad fysisk aktivitet utifrån samhället. Två av 

punkterna är att få mer fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. De som är ansvariga för det är 

kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser, myndigheter och den frivilliga sektorn 

(Folkhälsoinstitutet, 2009). Syftet med studien var att kartlägga gymnasieungdomars motiv 

och hinder för deltagande i fysisk aktivitet och deltagande respektive icke deltagande i 

projektet Idrottslyftet. 

 

Frågeställningarna inför studien var: 

• Är det en skillnad mellan de elever som valt att delta i projektet och de som inte valt 

att delta med avseende på fysisk aktivitet på fritiden? 

• Vilka motiv finns det till deltagande respektive inte deltagande i projektet? 

• Vilka motiv uppges som orsaker till varför en elev är fysiskt aktiv på fritiden? 

• Vilka motiv uppges som orsaker till avhopp från någon form av organiserad fysisk 

aktivitet? 

• Finns det någon skillnad mellan eleverna som är fysiskt aktiva i en förening, de som är 

fysiskt aktiva men inte i en förening, och de som inte alls är fysiskt aktiva med 

avseende på hur de ser på sitt allmänna hälsotillstånd? 

 

Metod 

Denna uppsats är en kvantitativ enkätundersökning som gjordes i samarbete med Hallands 

idrottsförbund. De har under höstterminen 2009 genomfört ett pilotprojekt inom Idrottslyftet 

bland eleverna på elprogrammet på en gymnasieskola i Halland. Därigenom blev urvalet till 

föreliggande studie att alla som gick på elprogrammet blev utvalda.  Det var 173 personer 

som gick elprogrammet, men det förekom bortfall, elever som var borta och de som inte ville 

delta.  Det var 5 flickor och 171 pojkar som gick på elprogrammet.  

 

Datainsamlingen gjordes med en enkätundersökning under ett tillfälle på skolan under 

lektionstid. Där samlades det in 132 enkäter. Ett antal enkäter lämnades kvar och ytterligare 

13 fylldes i senare. Enkäten utformades av oss själva, med hjälp av vår handledare, en annan 

lärare och en person på Hallands idrottsförbund. Det var även en annan grupp som gjorde en 
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C-uppsats om idrottslyftet och därigenom så sammanfogades enkäterna. Detta gjordes på 

grund av att det skulle bli till mindre besvär för lärarna och eleverna på berörd skola. Stora 

delar av enkätens frågor var uppbyggda på ordinalskalor där skalan gick från 1-7 men det 

förekom även andra frågor (se bifogad bilaga nr 1). En fråga kunde se ut på följande sätt, Hur 

ser du på ditt allmänna hälsotillstånd? Där utformades svarsalternativen på följande sätt; 

Instämmer helt till instämmer inte alls. Rutan närmast instämmer helt och hållet har värdet 7 

och rutan närmast instämmer inte alls har värdet 1. Totalt fick vi in 145 enkäter, 3 flickor 141 

pojkar och 1 som benämndes som oklassificerad då personen inte kryssat i rutan som 

specificerar könet.  

 

Databearbetningen av enkäterna gjordes med hjälp av programmet SPSS som är ett program 

för statistik och står för Statistical  Package for the Social Sciences (Aronsson, 1999).  De 

analyser som gjordes i SPSS var envägsanova och chisquare 2 test. Descriptives användes för 

att få fram medelvärden. Chi square 2 test är ett icke parametriskt test och används för att se 

om det finns skillnad mellan observerade och förväntade värden. Envägsanova är en envägs 

variansanalys som används för att testa en hypotes på 3 eller fler urval ur populationer 

(Aronsson, 1999). 

 

Etiska synpunkter: Lärarna på elprogrammet accepterade att vi skulle komma och göra denna 

undersökning på lektionstid. Eleverna som deltog i undersökningen blev tillfrågade om de 

ville delta både muntligt och skriftligt och de blev även informerade vad undersökningen 

handlade om, att det var anonymt och att de hade rätten att avsluta enkätskrivandet när som 

helst. Då ingen av eleverna var under 15 år behövdes inte föräldrarnas godkännande för deras 

deltagande i studien. Rektorn på den berörda skolan tog ansvar för elevernas deltagande. 

 

Resultat 

Av de 145 elever som deltog i enkätundersökningen var 96 (66 %) med i projektet medan 49 

(34 %) inte var det. Det fanns en signifikant skillnad mellan de två grupperna med avseende 

på deras fysiska aktivitet på fritiden (chi2 (2) = 7,59, p = 0,022). De elever som var med i 

projektet var i större utsträckning aktiva i en förening på fritiden och av dem som inte deltog 

var en högre procentsats inte fysiskt aktiva alls på sin fritid. Det fanns också en skillnad 

mellan grupperna på variabeln ”fysiskt aktiv på annat sätt än i en förening” då de som inte 

deltog i projektet oftare valde den formen av aktivitet än de som deltog i projektet. Tabell 1 
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visar en jämförelse mellan fysisk aktivitet på fritiden och hur det påverkar elevernas 

deltagande eller icke deltagande i projektet. 

 

Tabell 1. Fysiskt aktivitet på fritiden jämfört med deltagande i projekt (n = 104) 

Grad av Fysisk Aktivitet på fritiden  

I en förening På annat sätt än 

i en förening 

Inte Fysiskt 

aktiv 

Totalt 

Deltar i projekt 

 

44 30 22 96 

Deltar inte i 

projekt 

11 20 17 48 

Totalt 

 

55 50 39 144 

Procent som 

deltar 

80 % 60 % 56 % 66 % 

 

 

Motiv till deltagande 

Ungdomarna som deltog i projektet Idrottslyftet rangordnade orsakerna till sitt deltagande på 

följande sätt (med den främsta orsaken först); ”för att det är roligt”, ”för hälsans skull”, ”för 

att kompisarna är med” och den sist rankade orsaken, ”för att slippa lektionerna”.  

 

Den anledning som flest elever valde som den viktigaste för att vara fysiskt aktiv på sin fritid 

var ”för att må bättre” följt av ”för att det är roligt”. De två anledningar som hamnade längst 

ner i rangordningen var ”för att träffa kompisar” och ”för avkoppling”. Den idrott som flest 

elever var aktiv inom var fotboll följt av innebandy. Tabell 2 visar i vilken grad eleverna anser 

hälsan vara en faktor som hade betydelse för deras val att vara fysiskt aktiva (1 = absolut 

ingen betydelse och 7 = stor betydelse). På frågan om det fanns någon eller något som 

påverkat individen till att vara fysiskt aktiv angavs kompisar och eget intresse som 

påverkande faktorer av fler än 50 %. På andra variabler som föräldrar och syskon svarade fler 

än 50 % att de inte påverkade individen till någon form av fysisk aktivitet. Vi fann en viss 

skillnad, dock inte signifikant (chi2 (2) = 5, 12, p = 0,28) i hur fysiskt aktiva eleverna var i 

relation till vilken årskurs de gick i (se tabell 3). 
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Tabell 2. Hälsans betydelse för valet att vara fysiskt aktiv (n = 104) 

Grad av 

betydelse 

N % 

1 3 2.9 

2 1 1.0 

3 1 1.0 

4 12 11.5 

5 17 16.3 

6 22 21.2 

7 48 46.2 

Totalt 104 100.0 

 

Tabell 3. Jämförelse i fysisk aktivitet på fritiden mellan de olika årskurserna (n = 145) 

 Fysiskt aktiv i 

en förening 

Fysiskt aktiv på 

annat sätt än i en 

förening 

Inte fysiskt aktiv Totalt 

Årskurs 1 20 12 11 43 

Årskurs 2 21 22 11 54 

Årskurs 3 14 17 17 48 

Totalt 55 51 39 145 

   

 

Motiv till att inte delta eller lämna idrotten 

De elever som inte deltog i projektet rangordnade ”inte intresserade av fotboll” följt av ”inte 

intresserad av idrott” som två anledningar till varför de valde att inte vara med. De två 

orsakerna som hade minst inverkan i deras val var; ”tar tid från studier” och ”kompisar är inte 

med”. Nästan hälften av de elever som inte deltog angav att de hade gjort det ifall någon 

annan idrott än fotboll hade utövats. 

 

Vid frågan om varför personer som tidigare varit aktiva på fritiden nu inte längre var det 

angavs ”för att det inte var roligt längre” som den mest bidragande orsaken till deras avhopp 

följt av ”hade inte tid”. Konkurrens inom laget var den faktorn som var lägst rangordnad 

gällande avhopp. Ingen av de 41 eleverna som hade slutat med sin tidigare idrott angav 
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konkurrens som en faktor som absolut spelade in medan cirka hälften svarade att det var en 

faktor som absolut inte spelade in. Att de slutade för att de inte var duktiga var den andra 

orsaken som ingen av eleverna angav som en faktor som absolut spelade in. 

 

Deltagande i fysisk aktivitet och synen på hälsa 

Resultat visade en signifikant skillnad på hur fysiskt aktiva eleverna var på sin fritid och hur 

de såg på sitt hälsotillstånd (F (2, 141) = 23, 67, p = 0,001). Efterföljande post hoc test 

(Bonferroni, p < 0.05) visade att de elever som var aktiva i en förening uppgav sitt 

hälsotillstånd vara bra i en större utsträckning än de elever som ingick i de andra två 

grupperna. De som var aktiva på ett annat sätt än i en förening uppgav i sin tur sin hälsa vara 

bättre än de som inte var aktiva överhuvudtaget (se tabell 4). Hur mycket eller lite en individ 

var fysiskt aktiv påverkade också hur de såg på sitt hälsotillstånd (se tabell 5). Ingen elev 

uppgav sitt hälsotillstånd vara mycket dåligt. 

 

 

Tabell 4. Fysiskt aktiv på fritiden i förhållande till självuppfattat hälsotillstånd (n = 144) 

Grad av fysisk aktivitet  

I en förening På annat sätt 

än i en 

förening 

Inte Fysiskt 

aktiv 

Totalt 

Dåligt 0 1 5 6 

Någorlunda 4 14 17 35 

Bra 24 28 13 65 

Mycket bra 27 7 4 38 

Hälsotillstånd 

Totalt 55 50 39 144 
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Tabell 5. Grad av fysisk aktivitet i relation till självupplevt hälsotillstånd (n = 144) 

 Rör sig 

ganska 

lite 

Rör sig en 

hel del, 

men blir 

aldrig 

andfådd 

och svettig 

Rör sig en 

hel del och 

blir ibland 

andfådd 

och svettig 

Rör sig och 

blir 

andfådd 

och svettig 

flera 

gånger i 

veckan 

Rör sig och 

blir 

andfådd 

och svettig 

varje eller 

nästan 

varje dag 

Totalt 

Dålig 2 1 2 1 0 6 

Någorlunda 5 8 15 6 1 35 

Bra 3 4 21 32 5 65 

Mycket bra 0 0 3 18 17 38 

Totalt 10 13 41 57 23 144 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

De elever som var med i projektet var också de som var mer fysiskt aktiva i en förening på 

fritiden. De resultaten kan inte påstås vara förvånande och kan bero på att fotboll både var den 

idrott som projektet erbjöd och den idrott som flest elever utövade på fritiden. Om någon 

väljer att spela fotboll på sin fritid tycker han/hon rimligtvis att det är roligt och väljer av den 

anledningen att också delta i projektet. Det är möjligt att antalet deltagare i projektet hade 

varit färre om det var någon annan idrott som erbjöds.  

 

Innan resultaten från enkäten sammanställts trodde vi inte att hälsan skulle vara en faktor som 

spelade in i elevernas val till att vara fysiskt aktiva. Det var helt enkelt inget vi trodde att 

ungdomar i den åldern tänkte på. Det visade sig efter sammanställning att det var helt tvärtom, 

hälsan var den främsta anledningen följt av den faktorn vi förväntade oss vara den viktigaste, 

”för att det är roligt”.  

 

En studie av Sit och Lindner (2006) på skolelever mellan 14-20 år visade att de viktigaste 

orsakerna till att delta i någon slags idrott var att ha roligt, bli fysisk bättre, gillar att det 

händer något under idrotten, vara med sina vänner och för att bli bättre. Riksidrottsförbundet 

(2008) gjorde en kvalitativ undersökning om varför ungdomar fortsätter med en idrott. 
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Undersökningen gjordes med hjälp av intervjuer, 18 stycken intervjuades, 9 flickor och 9 

pojkar mellan 16-18 år. Undersökningen kom fram till att de fortsatte på grund av att de 

tyckte att det var roligt och att de ville utvecklas. Även andra orsaker som att de höll på för att 

känna sig fysiskt och psykiskt starka, för bättre hälsa och att det var ett bra sätt att komma 

ifrån vardagliga sysslor spelade in i deras val. Westerståhl, Barnekow-Bergkvist och Jansson 

(2005) gjorde en studie på 16-åriga tjejer och killar på en gymnasieskola med liknande 

resultat då båda könen angav ”för att det är roligt” som den främsta anledningen till fysisk 

aktivitet. Flickorna nämnde i turordning de följande variablerna som övriga anledningar; att 

det var hälsosamt, att känna att kroppen är i rörelse samt viktkontroll. Pojkarnas övriga 

anledningar till fysisk aktivitet var följande; att bättra på sina resultat, att se vältränad ut och 

att det är hälsosamt. Koivulas (1999) studie nådde liknande resultat då även visade att ”för att 

det är roligt” var den dominerande orsaken. 

 

Resultaten i denna studie stämmer i stort överens med de ovan nämnda studierna. En liten 

skillnad kan påvisas då svaret på frågan ”vad är den främsta anledningen till att Du är fysiskt 

aktiv på fritiden” var ”för att må bättre”. De andra studierna nämnde alla ”för att det är roligt” 

som den viktigaste anledningen till fysisk aktivitet. Som anledning till varför eleverna deltog i 

projektet idrottslyftet angavs däremot ”för att det är roligt” som den främsta faktorn. Det ska 

tilläggas att skillnaden mellan variablerna inte var särskilt stor på någon av de två frågorna 

och det kan därmed diskuteras i fall det var tillräckligt för att skilja på dem. 

 

På frågan om något eller någon påverkat en individ till att vara fysiskt aktiv angavs kompisar 

och eget intresse som två faktorer medan föräldrar och syskon, lite förvånande, inte hade 

någon nämnbar påverkan. Innebörden av ”eget intresse” kan diskuteras då en persons egna 

intresse kan härstamma från någon yttre faktor. Enligt Crisp och Turner (2007) påverkas en 

individ av hur mycket han/hon blir exponerad till ett attitydsobjekt (i det här fallet en idrott). 

Det kan bero på att individen förvärvat sitt intresse för en viss aktivitet från någon inom 

familjen men det är så djupt rotad hos vederbörande att det antas vara något personen 

intresserat sig för på egen hand. I sådana fall kan föräldrapåverkan vara en dold faktor. 

 

Westerståhl et al., (2005) menar att en orsak till en lägre nivå av fysisk aktivitet kan 

härstamma från vilken socioekonomisk bakgrund en person kommer ifrån och att en individ 

med en sämre socioekonomisk bakgrund ofta får mindre positiv påverkan från sina föräldrar. I 

denna undersökning ingick inga frågor angående elevens bakgrund men det kunde inte, som 
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nämnts här ovan, påvisas att föräldrapåverkan var en avgörande faktor till varför en individ 

väljer att vara fysiskt aktiv. 

 

En stor anledning till varför en individ valde att sluta med en idrott han/hon tidigare utövat 

var ”för att det inte var roligt längre”. I riksidrottsförbundets (2004) rapport ”Varför lämnar 

unga Idrotten” har det studerats vilka anledningar som ligger bakom avhoppen inom idrotten. 

Studien är gjord på 13-15 åriga pojkar och flickor och visar på framförallt två orsaker som 

motverkar avhopp (inom fotbollen); ”Erkännande” och ”Socialt kapital”. Orsaken 

”erkännande” baseras på att några av de studerade individerna blev uttagna till ett läger 

medan några andra inte blev det. De som blev uttagna är mer troligt att de stanna kvar inom 

fotbollen. Den andra orsaken, ”socialt kapital”, innebär att utövaren har någon eller några att 

luta sig mot. Om det för tillfället går lite sämre för individen är det mer sannolikt att han/hon 

fortsätter utöva idrotten ifall han/hon har ett socialt kapital, vänner, inom föreningen. En 

variabel som etnicitet kunde inte påvisas ha någon inverkan på personens fortsatta medverkan 

och inte heller konkurrens från andra fritidsnöjen ledde till avhopp. Skolan var en faktor till 

fortsatt medverkan, men det visade sig att det var ungdomarna som valde mer krävande 

utbildningar (på gymnasiet) som var mest troliga att fortsätta med fotbollen. Det var istället de 

som valde en mindre krävande gymnasielinje som valde att sluta 

  

Trondman (2005) anger åtta teman för avhopp från idrotten: Intresseförskjutningar, 

tidsaspekter, internidrottslig verksamhet, träningsmiljö, skador, kompisar, föräldrapåverkan 

och ekonomiska orsaker. Författarna påpekar också att avhopp från idrott förmodligen har 

många förklaringar, komplexa sådana som inte alltid är lätta att förklara. De tre främsta 

orsakerna som framkom i deras studie var ”andra intressen”, ”tappade intresset” och ”brist på 

tid”. Resultatet i denna studie relativt närliggande då ”inte roligt längre” och ”ingen tid” 

nämndes som två avgörande orsaker. ”Inte roligt längre” kan placeras i samma kategori som 

”andra intressen” då det kan vara det ”andra intresset” som tillkom som gjorde att idrotten inte 

längre prioriterades. 

 

Elever som var aktiva i en idrottsförening angav sitt hälsotillstånd ”vara bra” i högre 

utsträckning än de elever som var aktiva på ett annat sätt än i en förening och de som inte var 

aktiva alls. Att en persons hälsotillstånd är beroende på hur fysiskt aktiv han/hon är, är inte 

förvånande. En studie av Iannotti, Kogan, Janssen och Boyce (2008) visade också att det 
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fanns ett samband mellan ungdomar som är fysiskt aktiva och som uppger sin allmänna fysisk 

som bra.  

 

Trondman (2005) gjorde en studie om ungdomar i föreningslivet, där en fråga handlade om 

hur ungdomar ser på sin fysiska hälsa. Frågan löd; ”Hur vill du just nu beskriva din fysiska 

hälsa – hur din kropp mår?”. Svarsalternativen var ”mycket bra”, ”ganska bra”, ”ganska 

dåligt” och ”mycket dåligt”. Urvalsgrupperna som svarade var personer som var med i någon 

förening, personer som hoppat av och personer som aldrig varit med i någon föreningsidrott. 

Resultatet visade att de som var med i någon föreningsidrott bedömde sin fysiska hälsa som 

bra i högre utsträckning än de som var avhoppare och de som aldrig utövat någon idrott i en 

förening. 

 

Vårt resultat överensstämmer med Trondmans (2005) och visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan våra urvalsgrupper på ungefär samma fråga (vår fråga, hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd?). Det blir däremot svårt att jämföra de andra grupperna mot varandra 

eftersom studierna inte har samma urvalsgrupper. Vår studie skulle kunna stärka hypotesen att 

ungdomar som är med i en idrottsförening upplever sin hälsa att vara bättre än de som inte är 

aktiva i en förening. 

 

Metoddiskussion 

 

Eftersom det endast var elever på elprogrammet som ingick i denna studie kan det diskuteras 

om studiens resultat kan vara representativa för andra ”grupper”. Westerståhl et al., (2005) 

menar att det finns en skillnad mellan ungdomar som på gymnasiet studerar ett praktiskt 

program och de som studerar på ett teoretiskt program. De som studerar på praktiska program 

var mindre fysiskt aktiva än de andra eleverna. Det kan betyda att vårt resultat hade varit 

annorlunda om studien hade utförts bland elever på t.ex. naturprogrammet. 

 

Enkäten som användes, omarbetades ett antal gånger på grund av att författarna var angelägna 

att få fram det som skulle undersökas. Förbättringar genomfördes efter handledning från 

handledare, kontaktperson på hallandsidrottsförbund och ytterliggare en lärare innan den blev 

godkänd och lämnades ut till eleverna. Detta ledde förmodligen till att validiteten på enkäten 

ökade. Enligt Patel och Davidsson (2008) handlar validitet om att man får fram det som ska 
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undersökas och att man får ut den information man vill. Det användes ord/uttryck som ansågs 

vara på en nivå som eleverna skulle förstå med tydliga anvisningar om hur enkäten skulle 

fyllas i. 

 

Vi var närvarnade när enkäten delades ut och under tiden eleverna fyllde i den. Anledningen 

till detta var att kunna berätta lite om vad undersökningen handlade om och att eleverna skulle 

få möjlighet att kunna ställa frågor om det var något de undrade över. Det kan ha ökat 

reliabiliteten i svaren. Reliabilitet handlar om att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt 

(Patel & Davidsson, 2008). En annan anledning var att vid en tidigare studie som de ansvariga 

för Idrottslyftet hade genomfört, skickades enkäterna till lärarna som i sin tur lämnade ut 

enkäterna tilleleverna. Vid detta tillfälle hade inte så många enkäter skickats tillbaka. Då 

trodde både vi och vår kontaktperson på Hallands idrottsförbund att det var en bra idé att 

lämna enkäterna personligen, vilket förhoppningsvis skulle leda till en högre svarsfrekvens. 

 

Vid sammanställningen av enkätsvaren i SPSS upptäcktes det bland en del av enkäterna att 

alla frågorna inte besvarats och att de inte följt anvisningarna till 100 procent vilket är 

anledningen till varför antalet personer i tabell 3 och 4 är 144 istället för 145. Enligt Körner 

och Wahlgren (2009) kallas det partiella bortfall. Det kan bero på att eleverna inte orkade 

hålla koncentrationen uppe under tiden de fyllde i enkäten, att de kände att det inte var viktigt 

för dem, att det snart var rast. Vad som uppkom efterhand när enkäterna delades ut bland 

klasserna var att om enkäterna delades ut i början av en lektion verkade som att eleverna tog 

mer tid till att svara än om den delades ut i slutet av lektionen. Då verkade som att eleverna 

bara snabbsvarade igenom enkäten utan någon vidare eftertanke för att få gå på rast. Deras 

koncentration bör vara lägre vid slutet av lektionen, vilket också skulle kunna leda till att 

svaren blir mindre rättvisande och därav får lägre reliabilitet. Överlag verkar det dock som att 

eleverna förstod hur de skulle fylla i enkäten även om de var okoncentrerade och att de 

förstod frågorna som ställdes eftersom nästan inga frågor ställdes till oss under tiden 

enkäterna fylldes i. Det visades också senare i SPSS vid inmatningen att de flesta hade följt 

enkätens beskrivningar som de skulle. Det bör betyda att reliabiliteten var hög på svaren.  

 

Totalt av de 173 stycken som det var tänkt skulle delta i undersökningen, var det 28 stycken 

som föll ifrån. Alltså samlades det in 145 stycken ifyllda enkäter vilket ansågs vara tillräckligt 

många för att få tillförlitliga svar. Bortfallet skedde på grund av att alla inte var i skolan den 

dagen, och vissa lämnade in blankt, så kallade individbortfall (Körner & Wahlgren, 2009). 
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Vid första insamlingen samlades det in 132 enkäter, för att sedan kompletteras med 

ytterliggare 13 enkäter. Det lämnades kvar enkäter som lärarna kunde ge till eleverna som inte 

var där den dagen och på det sättet tillkom de 13 sista enkäterna. Vi kunde troligtvis samlat in 

ännu fler men vi valde att nöja oss med de vi hade. Det hade satts upp en deadline för hur 

länge vi kunde vänta med att få in de sista enkäterna. Det hade varit intressant att kunna se om 

det fanns skillnad mellan pojkarnas och flickornas svar, men eftersom det bara var 3 flickor 

som deltog i enkätundersökningen kunde detta inte genomföras.  

 

Chi Square testet användes för att se om det fanns någon skillnad mellan eleverna som var 

med i projektet och de som i inte var med i projektet med avseende på deras fysiska aktivitet 

på fritiden. Deskriptiv statistik användes för att kunna få fram medelvärdena på frågorna 1, 2, 

12 och 7 (se bilaga 1). Envägsanova testet användes för att påvisa om det fanns någon skillnad 

mellan eleverna som svarat på frågan om de var fysiskt aktiva på fritiden i hur de såg på sitt 

hälsotillstånd. Alternativen på den frågan var Ja i en förening, Ja men på annat sätt än i en 

förening och Nej är inte alls fysiskt aktiv utanför skolan. 

 

På frågorna varför eleverna inte deltog och varför de inte är aktiva längre, framkom att de 

alternativ som rangordnats högst på de båda frågorna fick medelvärde lite högre än fyra. Det 

kan anses vara för lite för att det skulle vara verkliga anledningar. Medelvärdet ligger mitt 

emellan svarsfrekvenserna (1-7), vilket kan tydas som att det egentligen inte är en orsak. Om 

värdet hamnar i mitten av skalan blir svaret istället neutralt (Patel & Davidsson, 2008).  

 

När det gällde frågorna om varför eleverna var fysiskt aktiva (inom projektet och på fritiden) 

var det istället så att många av frågorna hade ett medelvärde en bra bit över fyra. Vi valde att 

nämna de två med högst medeltal som de främsta anledningarna och de med lägst som 

anledningar som inte spelade in lika mycket. Det skulle istället gå att säga att alla variabler 

som fått ett medelvärde över fyra är anledningar som spelar in. 

 

Det kan också diskuteras hur representativa våra data är i jämförelse med andra studier då vi 

egentligen enbart fick fram data från pojkar. Tre tjejer av 145 studieobjekt kan knappast 

räknas som representativt för det kvinnliga könet. Det är därför viktigt att påpeka att denna 

studie och dess resultat enbart speglar killars attityd till fysiskt aktivitet. 
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Våra resultat hade kunnat se annorlunda ut om studien gjorts på annan plats. Engström och 

Redelius (2005) skriver att vilken idrott som individen väljer att utöva beror till stor del på de 

sociala förhållandena runtomkring individen och vilka utbud av aktiviteter som erbjuds.  För 

flickor har föreningsidrotten hög status i Luleå medan i Stockholms innerstad har 

föreningsidrotten, för samma grupp mindre betydelse, där är det istället idrotter utanför 

föreningar som dominerar. 

 

Konklusion  

Två tredjedelar av eleverna deltog i projektet och en tredjedel deltog inte. Resultaten visade 

att de elever som deltog i projektet Idrottslyftet också var mer fysiskt aktiva på sin fritid. 

Vilken form av fysisk aktivitet som utövades (i en förening, utanför en förening eller inte alls) 

påverkade hur eleverna upplevde sitt hälsotillstånd. De som var aktiva i en förening var också 

de som uppgav bäst hälsotillstånd. Överlag var hälsan ett motiv till ungdomarnas val att vara 

fysiskt aktiva, ”för att må bättre” rankades till och med högre än ”för att det är roligt”. Det 

visade sig att kompisar hade större betydelse för valet av fysisk aktivitet än vad föräldrarna 

hade. Den högst rankade anledningen till varför eleverna deltog i Idrottslyftet var ”för att det 

är roligt” och de som inte deltog angav ”är inte intresserad av idrott” som den främsta 

anledningen till att inte delta. 

 

Implikation 

En möjlig fortsättning på vår studie kan vara att göra en ny undersökning nu när projektet 

ändrat fokus till innebandy. Önskvärt skulle också vara att genomföra en liknande 

undersökning på ett annat program för att då förhoppningsvis få med fler tjejer och därav 

kunna göra en jämförelse mellan könen. Det skulle även vara intressant att studera eventuella 

skillnaderna mellan teoretiska och praktiska program.
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Bilaga 1 
HÖGSKOLAN i HALMSTAD    
      
      IDNR: 
Sektionen för Hälsa & Samhälle 
 

 
 

Idrottslyftet på Elprogrammet Kattegattgymnasiet 
 
 

Hej! 
 
 

Vi är 4 studenter, i två olika studentgrupper, som studerar på Högskolan i Halmstad. Vi skall 
skriva en uppsats som handlar om Idrottslyftet på gymnasiet. Syftet med uppsatsen är att 
studera vad ni har för tankar runt Idrottslyftet och aktiviteterna fotboll och innebandy. Vidare 
vill vi också studera hälsa och fysisk aktivitet hos gymnasieelever. Du har valts ut för att du 
går på elprogrammet på Kattegatt där projektet pågår.  

 
Du håller framför dig ett frågeformulär  bestående av olika frågor som handlar om bl.a. 
Idrottslyftet i stort och fysisk aktivitet.  
 
IDNR i övre högra hörnet är en kod som underlättar för oss att sammanställa de svar som 
har inkommit. Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att 
ingen kommer att se hur just du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. Svara därför så 
ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt!  
Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan! 
 
En rapport kommer att göras där skolan får feedback på era resultat! 
 
Vänligen återlämna dina svar till enkätutgivaren på plats.  
 
Är det något du inte förstår eller vill fråga om något får du gärna kontakta oss under 
enkätskrivningen. 

 
 

Student namn samt mailadresser    
     Handledares namn  
 
Andreas Rundberg, lb05anru@student.hh.se Lars Kristén 
Andreas Jedraski, lm02anje@student.hh.se lars.kristen@hh.se 
 
 
Anders Bergkvist, andber07@student.hh.se  Louise Silver 
Joakim Larsson, joalar07@student.hh.se  louise.silver@hh.se 
 

Hansi Hinic 
hansi.hinic@hh.se 
 



 

 

Enkätundersökning om projektet Idrottslyftet och allmän fysisk aktivitet. 
Denna delen av enkäten ska alla elever svara på och den grundar sig bara på den tiden av 
projektet då fotboll utövades. 
 
Vilken årskurs går du i? 
Åk 1 Åk 2 Åk 3 

□ □ □ 
 
Kön 
 
Pojke Flicka 

□ □ 
 
Deltar du i projektet Idrottslyftet? 
 

Ja                                 Nej 

           □                  □ 
 
Ja:1. Varför är Du med i projektet? 
 
A. Tycker det är roligt  
 

Ja absolut □□□□□□□ Nej absolut inte 
 
B. Vill slippa lektionerna 
 

Ja absolut □□□□□□□ Nej absolut inte 
 
C. För hälsans skull 
 

Ja absolut □□□□□□□ Nej absolut inte 
 
D. För att kompisarna är med 
 

Ja absolut □□□□□□□ Nej absolut inte 
 
E. Annat 
_______________________________ 
 
Gå vidare till fråga 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nej:2. Varför är Du inte med i projektet? 
 
A. Är inte intresserad av fotboll 

Spelar roll □□□□□□□ Spelar inte roll 
 
B. Är inte intresserad av idrott överhuvudtaget 

Spelar roll □□□□□□□ Spelar inte roll 
 
C. Är rädd för att det ska ta tid från mina studier 

Spelar roll □□□□□□□ Spelar inte roll 
 
D. Tycker att jag är för dålig i fotboll 

Spelar roll □□□□□□□ Spelar inte roll 
 
E. Ingen av mina vänner är med 

Spelar roll □□□□□□□ Spelar inte roll 
 
F. Tycker det verkar för jobbigt 

Spelar roll □□□□□□□ Spelar inte roll 
 
G. Annat______________________________ 
 
 
 



 

 

3. Hade Du varit med i projektet om det  
varit någon annan aktivitet än fotboll 
erbjöds? 
 
Ja Nej 

□ □ 

 
4. Om Ja på fråga 3, vilken aktivitet hade 
intresserat dig? 
 
___________________________________ 
 

 
5. Är du fysiskt aktiv på din fritid?  
Välj ett alternativ. Om du svarar nej gå vidare till fråga 10, vid ja fortsätt med fråga 6. 

□Ja, in en förening (t.ex. i en fotbollsförening) 

□Ja, men på annat sätt än i förening (ex. spelar pingis, fotboll, åker inlines, tränar själv eller med 
kompisar etc.) 

□Nej, är inte alls fysiskt aktiv utanför skolan                         (Gå vidare till fråga 10) 
       
6. Vilken/vilka motionsformer eller aktiviteter hål ler du på med på fritiden? 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. Vad är den främsta anledningen till att du 
 sysslar med någon idrottsaktivitet på fritiden? 
 
A. För att bli bättre i din sport 

Instämmer helt och hållet □□□□□□□ Instämmer inte alls 
 
B. För att få avkoppling 

Instämmer helt och hållet □□□□□□□ Instämmer inte alls 
 
C. För att det är roligt 

Instämmer helt och hållet □□□□□□□ Instämmer inte alls 
 
D. För att träffa kompisar 

Instämmer helt och hållet □□□□□□□ Instämmer inte alls 
 
E. För att må bättre 

Instämmer helt och hållet □□□□□□□ Instämmer inte alls 
 
F. För din framtida hälsas skull 

Instämmer helt och hållet □□□□□□□ Instämmer inte alls 
 
G. Annat______________________________________________ 
 
 



 

 

8. Är hälsan en faktor som spelar in i att 
du engagerar dig i någon form av fysisk 
aktivitet? 

Ja absolut □□□□□□□ Nej absolut inte 
 
9. Vem eller vad var det som fick dig 
att börja träna i en idrottsklubb? Du kan 
sätta flera kryss. 
 

□Föräldrar 

□Syskon 

□Kompisar 

□Eget intresse 

□Idrottslärare/Idrott och hälsa i skolan 

10. Du som inte är fysisk aktiv utanför 
skolan, har Du varit det tidigare? 
Ja Nej 

□ □ 
 
11. Om Ja, hur länge sedan var det Du 
valde att sluta? Fortsätt till fråga 12. 
Välj ett alternativ. 

□mindre än 1 år sedan 

□1-2 år sedan 

□3-5 år sedan 

□över 5 år sedan 

□Reklam/Inbjudan 

□Idrottsledare 
 
Gå vidare till fråga 14 
 
12. Vad var den främsta anledningen till 
att du valde att sluta? 
 
A. Inte roligt längre  

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
B. Hade inte tid 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
C. Kompisar slutade 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
D. Tyckte inte jag var tillräckligt duktig 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
F. För stor konkurrens 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
G. På grund av tränarna 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
Annat________________________________________________________________ 



 

 

13. Vad är den främsta anledningen till att du inte sysslar med någon idrottsaktivitet på 
fritiden? 
 
A. För att träffa kompisar i stället 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
B. För att det är tråkigt 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
C. Har inte tid 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
D. För att det är jobbigt 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
E. Har andra fritidsintressen/hobbys 

I allra högsta grad bidragande orsak □□□□□□□ Absolut ingen bidragande orsak 
 
Annat_________________________________________________________________ 
 
14. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  
 Välj ett alternativ. 

□Mycket bra 

□Bra 

□Någorlunda 

□Dåligt 

□Mycket dåligt 
 
15. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig 
att bli varm? 
t.ex. promenader i rask takt, cykling, simning, etc. Välj ett alternativ. 

□Mer än 5 timmar 

□Mer än 3 timmar 

□1-3 timmar 

□1 timme 

□Ingen tid alls 
 
 
 



 

 

16. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

□Person A: Rör sig ganska lite. 

□Person B: Rör sig en hel del, men aldrig så att hon/han blir andfådd och svettig. 

□Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 

□Person D: Rör sig så att hon/han blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

□Person E: Rör sig så att hon/han blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
 
17. Kommer du att vara med när projektet startar igen med innebandy? 
 

□Ja 

□Nej 



 

 

Bilaga 2 
Sammanställning av fråga 4 och 6 
Fråga 4: Vilken aktivitet hade intresserat dig? 

• Handboll  9 st 

• Basket 7 st 
• Boxning / Taekwondo / Thaiboxning 4 st 
• Badminton 3 st 
• Tennis 2 st 
• Ishockey, pingis, volleyboll, ridning, amerikansk fotboll, inomhusfotboll, ej lagsporter 1 st 

Fråga 6 : Vilken/vilka motionsformer eller aktiviteter håller du på med på fritiden? 
Lagsporter: 

• Fotboll 23 st 

• Innebandy 12 
• Basket 4 st 
• Ishockey 3 st 

• Handboll, Korpfotboll, Amerikansk fotboll 1 st 

 
Individuella sporter: 

• Löpning  16 st 
• Motorcross 5 st 
• Cykla 3 st 

• Golf 2 
• Orientering 2 st  

• Längdskidor 

 
Kampsporter 

• Boxning  4 st 

• Taekwondo 1 st 
• Aikido 1 st 

• Karate 1 st 
• Capoeira 1 st 
• Jijutsu 1 st 

Racketsporter 
• Badminton 4 st 

• Tennis 2 st 
• Pingis 1 st 

 
 
 
 
 



 

 

Annat 
• Gym 44 st 
• Frisbee / Ultimate frisbee 2 st 
• Inlines 2 st 

• Simmning 2 st  
• Bowling 1 st 
• Dans 1 st 

• Arbetar fysiskt I skogen 1 st 

 
 

 


