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Information om Idrottslyftets utvärderings- och forskningsinsatser
Genom regeringens satsning, kallad ”Idrottslyftet”, fick den svenska idrottsrörelsen under perioden 2007 – 2011 möjlighet att genomföra den hittills största satsningen någonsin för att utveckla
barn- och ungdomsidrotten. Idrottsrörelsen har sammanlagt fått två miljarder kronor för att öppna
dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten, så att de väljer att
idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet skulle utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
och genomsyras av riktlinjerna i ”Idrotten vill”.
Självklart är det viktigt att en satsning av denna storleksordning följs upp och utvärderas. Riksidrottsstyrelsen tog därför i ett tidigt skede beslut om en forsknings- och utvärderingsplan, som
bestod av följande tre delar:

1. Redovisningar och rapporter
Samtliga specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt har varje år fått lämna
in statistiska uppgifter samt en beskrivning av sitt arbete kring Idrottslyftet till RF. Dessa uppgifter har därefter sammanställts av RF och mynnat ut i en rapport som årligen skickats in till
regeringen. Dessa rapporter finns att ta del av på följande länk: http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/
Politiskafragor/Idrottslyftet/Rapporter/.

2. Extern utvärdering
Syftet med den externa utvärderingen har varit att på ett så objektivt sätt som möjligt beskriva
och diskutera hur idrottsrörelsen uppnått Idrottslyftets mål och syften. Den har pågått löpande
under stora delar av satsningen och tagit sin utgångspunkt i förbundens egna mål och strategier
och vilka genomslag dessa fått på föreningsnivå. Detta för att bland annat få fram en generell
bild av vad valda strategier och metoder resulterat i. Dessa erfarenheter är viktiga att ha med i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
För att genomföra den externa utvärderingen har RF anlitat sex lärosäten samt två konsultföretag,
varav det ena gjort en överläsning av samtliga sju utvärderingar för att finna gemensamma slutsatser.

3. Forskning om barn- och ungdomsidrott
RF och tillhörande förbund har genom en rad tidigare forsknings- och utvärderingsprojekt ökat
sin kunskap om hur idrottsverksamheten fungerar. Ytterligare kunskap om idrottens betydelse för
både individer och samhälle, som bygger på en väl dokumenterad bild av verkligheten, är viktig.
Som ett led i denna strävan utlyste RF i samarbete med CIF under våren 2009 forskningsmedel
till vetenskapliga studier, som skulle ta sin utgångspunkt i frågeställningar med anknytning till
idédokumentet ”Idrotten vill” eller till Idrottslyftets mål och syften. 12 forskningsprojekt beviljades medel.
När detta skrivs i mars 2012 är alla utvärderingsrapporter samt 8 av 12 forskningsrapporter klara.
Alla färdiga rapporter presenteras på www.rf.se/idrottslyftet. För att det ska synas att rapporterna
ingår i Idrottslyftets utvärderings- och forskningsserie har RF valt en enhetlig layout. Några innehållsmässiga och språkliga justeringar har dock inte gjorts, utan detta ansvar har överlämnats till
respektive rapportförfattare.
Med förhoppning om att dessa rapporter bidrar till eftertanke och utveckling av er verksamhet!
Erik Strand
Generalsekreterare
Riksidrottsförbundet
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Utgångspunkter, syfte och
forskningsfrågor
Utifrån tidigare kartläggning av gymnasieungdomars hälsa, idrottsvanor, fysisk aktivitetsnivå
och besvär (1,2) var syftet att undersöka om
ett fysiskt träningsprogram kan påverka fysisk
självkänsla samt presentationsförmåga (styrka,
kondition) hos inaktiva flickor i gymnasieskolor
i invandrar täta områden i Stockholm. Fysiskt
träningsprogram för nämnda grupp planerades
och genomfördes med befintliga lokala idrottsföreningar. Vidare gjordes en uppföljningsstudie för att undersöka om gymnasieflickorna
fortsatte med regelbunden träning efter avslutad
intervention samt om eventuella effekter av träningen kvarstod.
Regelbunden fysisk aktivitet är hälsobefrämjande och minskar risken för många kroniska
sjukdomstillstånd (3,4,5). Av dessa orsaker
är det sannolikt av stor betydelse att barn
och ungdomar uppmuntras till ett fysiskt
aktivt beteende. Fysiska aktiva ungdomar
skattar ofta sin hälsa högt (6,7,8,9). Studier
av föreliggande art torde därför spela en
väsentlig roll för att på så sätt stärka gymnasieflickors fysiska aktivitets- och hälsovanor.

Bakgrund och tidigare publicerade resultat
Svenska ungdomars hälsa har förbättrats
under det senaste århundradet (10). Trots detta
rapporterar skolhälsovården ökad frekvens
av upplevd ohälsa bland skolelever (10). En
stor enkätundersökning av skolelevers hälsa i
årskurs 3 och årskurs 9 visade att hälften av
eleverna uppgav att de haft ont i kroppen de
senaste tre månaderna (11). I en nyligen publicerad studie rapporterades att fysiskt inaktiva
elever på grundskolan angav högre grad av
sömnproblem, huvudvärk, magont samt värk i
kroppen och kände sig mer stressade jämfört
med fysiskt aktiva (12). Det har också visat
sig att det är stora skillnader i hälsovanor
mellan olika elevgrupper i gymnasieskolan
(13). Generellt är elever i de praktiska programmen mindre fysiskt aktiva (13). Flickor
angav dubbelt så ofta psykosomatiska besvär
som t ex huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnbesvär jämfört med pojkar (13).

En studie om hälsovanor hos 749 barn och
ungdomar visade att 83% av barn och ungdomar upplevde smärta någon gång under en
tremånadersperiod och de vanligaste besvären
var huvudvärk och magont (14). En studie
om förekomst av ryggsmärta och huvudvärk
bland barn och ungdomar, 7-18 år visade att
29% hade besvär från ryggen och 48% hade
huvudvärk. Fler flickor än pojkar angav ryggsmärta och huvudvärk i alla åldersgrupper (15).
I en longitudinell studie kring förekomst av
ryggsmärta och huvudvärk bland barn och
ungdomar rapporterade 59% av flickorna och
39% av pojkarna dessa besvär (16). Studien
visade också att 43% av barn och ungdomar
hade olika stressymtom (16). En norsk studie
om gymnasieungdomars hälsovanor visade
att 66% av ungdomarna upplevde smärta från
rörelse- och stödjeorganen någon gång under
en tremånadersperiod (8).
Alltfler rapporter visar att skolungdomar idag
är mindre fysiskt aktiva än för 30 år sedan
(17,18,19). Alricsson och Werner (6) rapporterade att endast en fjärdedel av eleverna
från vanliga gymnasieskolor är fysiskt aktiva,
vilket jämfördes med elever vid Sveriges
skidgymnasier, där samtliga elever vid sidan
av skidåkning bedrev annan idrott. Dagens
samhälle med mera stillasittande och mindre
spontanidrottande innebär att många ungdomar inte kommer upp till de hälsobefrämjande
rekommenderade 60 minuters fysisk aktivitet
per dag (17,20,21,22,23,24). En norsk studie på
15 åriga ungdomar visade att drygt hälften av
ungdomarna kom upp i de rekommenderade
60 minuters fysiska aktivitet varje dag (22).
Dessutom ägnar sig ungdomar åt friluftsliv i
betydligt mindre grad än för några år sedan
(18,25). Det föreligger dock stora skillnader
mellan olika socialgrupper liksom geografiska
skillnader bland ungdomars friluftsaktiviteter
(25). Föräldrarnas engagemang och ekonomi
samt kamraternas intressen styr intresset för
friluftsaktiviteter. Det är vanligare att ungdomar som tillhör medelklassen är mer fysiskt
aktiva och att de har provat flera olika friluftsaktiviteter jämfört med de vars föräldrar
tillhör arbetarklassen (25).
Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter och föreslås t ex minska risken
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för tidig död i hjärt-kärlsjukdomar (4,5).
Dessutom leder regelbunden fysisk aktivitet
till positiva hälsoeffekter i alla åldersgrupper
genom att motverka t ex övervikt, högt blodtryck, diabetes och olika cancerformer (3,5).
Fysisk aktivitet stimulerar också uppbyggnaden av skelettets bentäthet. Denna byggs upp
under barn- och ungdomsåren (26) och ”peak
bone mass” (högst uppmätta bentäthet) är en
mycket viktig faktor för att minska risken för
osteoporosfrakturer senare i livet. Det innebär
att ju högre bentäthet man uppnår under uppväxten, desto mindre risk för framtida osteoporosfrakturer (27). Detta torde starkt betona
betydelsen av fysisk aktivitet under uppväxtåren.
Livskvalitet anses förbättras av regelbunden
fysisk aktivitet tack vare ökat psykiskt välbefinnande och därmed bättre hälsa (3). Tidiga
hälsoinsatser redan under ungdomsåren är
sannolikt av stort värde för god livskvalitet och ett friskt vuxenliv (23,28,29,30). I en
studie framkom att barn och ungdomar som
ägnade sig åt flera olika fysiska aktiviteter
också fortsätter med någon form av fysisk
aktivitet i vuxen ålder (30). Ett steg i denna
riktning torde vara att uppmuntra ungdomar
att anamma ett bra hälsobeteende. Vidare
finns det belägg för att övervikt hos ungdomar
kan ge upphov till hälsoproblem i vuxen ålder
(29). Sammantaget, innebär detta att fysisk
aktivitet är av stor betydelse för att förebygga
uppkomst av ohälsa.
I en tidigare publikation bland gymnasieungdomar, årskurs 1-3, i en mellanstor stad i Sverige framkom att pojkar rapporterade bättre
hälsa än flickor samt att pojkar bedrev fysisk
träning på högre ansträngningsnivå än flickor,
medan flickor i högre utsträckning angav
besvär från rörelse- och stödjeorganen (7).
Samma enkät användes i Stockholms gymnasieskolor och resultatet visade sig vara att
elever på de teoretiska gymnasieprogrammen
idrottade mer och angav bättre självskattad
hälsa jämfört med elever på de praktiska gymnasieprogrammen (1). Flickorna angav mer
besvär från rörelse- och stödjeorganen samt
idrottade mindre än pojkarna (1). Elever med
utländsk bakgrund angav sämre självskattad
hälsa än elever med svensk bakgrund och stu-

dien visade också att elever med utländsk bakgrund var i lägre grad fysisk aktiva än elever
med svensk bakgrund (2).
Övervikt i ungdomsåren är en stark faktor
tillövervikt och fetma i vuxen ålder. Invandrarungdomar är i högre grad överviktiga än
icke invandrarungdomar (2, 31) Vidare rapporteras att invandrarflickor har högre BMI än
invandrarpojkar och att de är extremt sparsamt
engagerad i fysisk aktivitet (2, 31) Av dessa
orsaker är det sannolikt av stor betydelse att
flickor med invandrarbakgrund uppmuntras
till ett fysiskt aktivt beteende. Studier av föreliggande art torde därför spela en väsentlig
roll för att på så sätt stärka gymnasieflickors
fysiska aktivitets- och hälsovanor.

Upplägg samt genomförande
Samtliga gymnasieskolor i Stockholms
kommun delades in i fyra geografiska områden/regioner. Inom varje område/region lottades det fram fyra gymnasieskolor. Dessa 12
gymnasieskolor tillfrågades om deltagande i
studien. Fyra skolor accepterade deltagandet
och 494 flickor deltog i ett screening test för
att skilja ut de inaktiva flickorna för vidare
förfrågan om önskemål att deltaga i studien
(se flödesschema fig 1). Screeningenkäten
bestod av frågor ur ett tidigare frågeformulär
för gymnasieungdomar (6) Formuläret bestod
av 6 frågor angående självskattad hälsa, fysisk
aktivitet, deltagande i idrottsaktiviteter, aktiv
i idrottsförening, aktivitetsgrad, duration.
Screeningsenkäten fylldes i på lektionstid med
muntliga instruktioner. Samtliga flickor som
svarade att de inte deltog i någon idrottsaktivitet och rörde sig på en låg fysisk aktivitetsnivå
erbjöds att deltaga i studien. Totalt tillfrågades
262 inaktiva flickor och 104 av dessa tackade
ja till att deltaga (fig 1).

Försökspersoner
De 104 inaktiva flickorna delades in i två
grupper, en interventionsgrupp (n=60) och en
kontrollgrupp (n=44) medelvärde för flickorna i interventionsgruppen var 17.21 (SD
0.55), och i kontrollgruppen 16.13 (SD 0.34). I
interventionsgruppen ingick 69 % flickor med

Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas
med ett fysiskt aktivitetsprogram?
6

svensk bakgrund och 31 % med utländsk bakgrund och kontrollgruppen bestod av 61.5 %
flickor med svensk bakgrund och 38.5 % med
utländsk bakgrund.

sens isomeriska styrkeuthållighetstest (37),
enbenshopptest (38), bålstabilitet i stödstående
fram på armbågar (Core Muscle Strength and
Stability Test) (37).

Definitionen för svensk bakgrund i denna
studie är född i Sverige, båda föräldrarna är
födda i Sverige eller modern född i Sverige.
BMI (body mass index) var i interventionsgruppen 20.56 (SD 2.76) och i kontrollgruppen
19.73 (SD 2.17).
Samtliga
gymnasieungdomar
genomgick
fysiska tester och besvarade frågeformulär
med frågor om självskattad hälsa (6), fysisk
självkänsla (”Sådan är jag - Ungdom” profil
över barn och ungdomars fysiska själuppfattning, CY PSPP) (32) samt Swedish universities
Scales of personality (SSP) (33,34)(baseline)
och åter igen efter 6 månader. Data samlades
in hösten 2010 och i slutet av våren 2011. Därefter följdes samtliga försökspersoner upp efter
ytterligare 6 månader. (i slutet av 2011).

Figur 2. Bålstabilitetstest.

Tester
Varje elev både från interventionsgrupp och
kontrollgrupp genomgick konditionstest och
styrketester vid två olika tillfällen, vid projektets start och efter 6 månader enligt nedan;

Figur 3. Isometriskt uthållighetstest.

Aktivitetsgrupp:
Gymnasieflickorna i aktivitetsgruppen blev
instruerade att träna regelbundet minst en
gång per vecka i sex månader. Flickorna tränade på träningscenter där de fick välja på
ett stort utbud av olika aktiviteter tex gym
och många olika gruppaktiviteter. Flickorna valde själv aktiviteter och de har också
uppmuntrats att pröva på olika aktiviteter.
Kontrollgrupp:
Gymnasieflickorna i kontrollgruppen har
endast deltagit i gymnasieskolans ordinarie
idrottslektioner.
Figur 1. Enbenshopp i startställning

One mile walk test (33). Kvalitativ styrketester: situps i 3 nivåer (36), modifierad Sören-

Etiska överväganden
Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Dnr: 2010/72-31.
Muntligt och skriftligt brev skickas hem till
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samtliga föräldrar inklusive samtyckesformulär till de barn som deltog screenigtestet
och som klassificerades som inaktiva och var
aktuell för interventionsstudien respektive
kontrollgruppen. Ifyllt samtyckesformulär
lämnades sedan till forskningsledaren vid
första testtillfället (baseline tester). Samtliga
flickor informerades om att det var frivilligt
att deltaga och att man kunde avbryta deltagandet när som helst utan ange skäl. All data
behandlades konfidentiellt.

Resultat
I interventionsgruppen deltog 60 flickor och
vid 6 mån uppföljningen kvarstod 55 av dessa
och i kontrollgruppen var det 39 flickor av
44 som följdes upp med samtliga tester vilket
betyder att det var 5 flickor i respektive grupp
som föll bort. (fig 1). Gymnasieflickornas träningsaktiviteter på sportcentrat varierade, 25
gymnasieflickor tränade styrke- och uthållighetsträning i gymmet, 7 flickor deltog i olika
gymnastikpass och 28 flickor tränade både i
gymmet och deltog i olika gymnastikpass.
Aktivitetsfrekvensen varierade vilket bidrog
till att interventionsgruppen på 55 flickor
analyserades slutligen i 2 olika under grupper,
regelbunden träningsgrupp och oregelbunden
träningsgrupp utifrån kriteriet minst en gång i
veckan respektive mindre än en gång i veckan.

Generell hälsa
Gymnasieflickorna i interventionsgruppen
som tränade regelbundet skattade sin hälsa
högre vid 6 månaders uppföljning jämfört med
kontrollgruppen (p=0.01).

Fysiska tester
Maximal syreupptagning, VO2max ökande
signifikant i interventionsgrupperna (regelbunden träningsgrupp och oregelbunden
träningsgrupp) jämfört med kontrollgruppen
(p=0.001).
Övriga styrke- och uthållighetstester visade

inga signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen.

Fysisk självkänsla
Frågeformuläret fysisk självkänsla delas in i
fysisk styrka, fysisk kondition, idrottslig förmåga, global självkänsla, fysisk självkänsla
samt kroppsattraktivitet. Resultatet visade att
interventionsgruppen (n=55) ökade signifikant
sin idrottsliga förmåga (p=0.03), fysiska kondition (p=0.04), fysiska styrka (p=0.03) samt
fysiska självkänsla (p=0.004) efter genomförd
träningsperiod på 6 mån i förhållande till
kontrollgruppen (n=44) med skattningsinstrumentet. Resultatet för interventionsgruppen
när det gäller förändring över tid vid (baseline,
6 mån, samt 12 månader) så var 5 av 6 variabler signifikanta (idrottslig förmåga (p=0.001),
fysisk kondition (p=0.04), fysisk styrka
(p=0.001), fysisk självkänsla (p=≤0.001) samt
kroppsattraktivitet (p=0.03). Vilket tyder på
att även 6 månader efter avslutad intervention
så behöll interventionsgruppen sin fysiska
självkänsla enligt skattningsinstrumentet.
Vid 1-årsuppföljningen hade många i interventionsgruppen slutat att träna och exakta siffror
på hur många som fortsatte var svårt att få
fram från flickorna. Orsaken till att de slutade
var framför allt kostnaderna för träningskort
och medlemskap i förening vilket många inte
hade möjlighet att betala. Även tidsbrist på
grund av skolarbete framkom.

Konklusion
Studien visar att inaktiva flickor på gymnasiet många med invandrarbakgrund går
att aktivera med fysisk aktivitets program i
idrottsförening under 6 månader med hjälp
av kontinuerlig uppföljning med instruktioner
och ”peppning” om förutsättningarna är att
det är avgift fritt.
Därför är det viktigt att idrottsföreningar
skapar förutsättningar för denna grupp att
deltaga i fysiska aktiviteter med låga avgifter
så att de kan behålla god hälsa även upp i vuxenlivet.
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Figur 1. Flödesschema
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