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SAMMANFATTNING 

Fysisk aktivitet är en bestämningsfaktor och ingår i ett av de elva målområdena för folkhälsa. 

Även sociala faktorer (relationer, socialt stöd och sociala nätverk) är bestämningsfaktorer för 

en god hälsa. Lagidrott innehåller båda delarna och en positiv inställning och attityd bidrar 

till ungdomsutveckling där motivationen drivs av intresse och utmaning. Syftet med studien 

är därför att undersöka hur unga tjejer upplever att lagidrott påverkar deras hälsa samt vad 

som påverkar valet till fortsatt idrottsutövande inom lagidrott. Metoden som valdes för 

datainsamlingen var en kvalitativ intervjustudie där sex unga tjejer i ett åldersspann på 16–

20 år inom en idrottsförening i Mälardalsregionen intervjuades. Semistrukturerade 

intervjuer tillämpades som datainsamlingsmetod och en kvalitativ innehållsanalys med en 

abduktiv ansats har legat till grund för dataanalysen. Studiens resultat visar att lagidrott 

påverkar den fysiska-och psykiska hälsan genom att den ger fysisk aktivitet, glädje, energi, 

gemenskap, delaktighet och tillhörighet. Dock kan lagidrotten vara en påfrestning på den 

mentala hälsan eftersom det ställs krav och deltagarna får en hög press på sig, vilket kan 

upplevas stressande. Det går att se att lagidrott är betydande och påverkar unga tjejers hälsa 

och belyser den självuppskattade hälsostatusen som bra. Lagidrott ger gemenskap och glädje 

samtidigt som utmaningar och målsättning skapar drivkraft och motivation att fortsätta 

utöva lagidrott. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Gemenskap, Kvalitativa intervjuer, Lagidrott, Motivation, Socialt 

stöd 

 



 

ABSTRACT  

Physical activity is a determinant of health and is included in the eleven objective domains of 

public health. Social factors (relations, social support and social networking) are also 

determinants for the health of an individual. Team sports include both parts and a positive 

attitude within team sports contributes to youth development where motivation is driven by 

interest and challenge. The purpose of this study is to investigate how young women feel 

about team sports and how it influences their health as well as how it affects the choice of 

continuing to exercise the physical activity. The method chosen for the data collection was a 

qualitative interview study where six young women in the age of 16–20 years in a sports 

association in central Sweden were interviewed. Semi-structured interviews were applied in 

the data collection and a qualitative content analysis with an abductive approach has been 

the basis for the analysis. The result of the study shows that team sport affects both physical 

and mental health by providing physical activity, joy, energy, social connection, participation 

and belonging. However, team sports can be strenuous on mental health as demands are 

made and participants get a lot of pressure, which can be stressful. It shows that team sports 

are significant and affect the health of young women and highlight the self-assessed health 

status as well. Team sports provide connection and joy, while challenges and goals create the 

driving force and motivation to continue exercising in team sports. 

 

Keywords: Motivation, Physical activity, Qualitative interviews, Social connection, Social 

support, Team sports
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1 INTRODUKTION  

För barn och unga rekommenderas 60 minuters fysisk aktivitet med måttlig eller hög 

ansträngningsnivå 4–5 dagar i veckan för att bibehålla en god hälsa. Majoriteten av barn och 

unga i Sverige uppfyller inte denna rekommendation, det stillasittande beteendet blir allt 

vanligare, vilket skapar en riskfaktor för målgruppen som istället kunde vara friskfaktor för 

samhället. Att fysisk aktivitet är en friskfaktor, förebyggande och främjar en god hälsa är 

ingen nyhet. Även de sociala faktorerna är bestämningsfaktorer för hälsan samt friskfaktorer 

som förebygger sjukdomar och främjar individers hälsa. Kan det då finnas en möjlighet att 

gruppträning eller att utöva fysisk aktivitet inom ett lag både är fysiskt men också psykiskt 

hälsofrämjande? 

Dock har tidigare forskning visat på en negativ ökad trend när det gäller barn och unga som 

väljer att sluta utöva fysisk aktivitet inom lagidrott. Det blir allt vanligare att individer i ung 

ålder väljer att sluta med lagidrott samtidigt som det stillasittande beteendet ökar. Hur kan 

det komma sig att de väljer att sluta med någonting som positivt förebygger och främjar 

folkhälsan hos en befolkning och vad är det som faktiskt gör att en del stannar kvar? Att ge 

möjligheten och skapa rätt förutsättningar för unga idrottsutövare är en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet. 

Studiens ämne valdes utifrån författarens intresse för barn och ungas både fysiska och 

psykiska hälsa samt intresse för fysisk aktivitet. Egna erfarenheter finns då författaren varit 

aktiv inom flera lagidrotter och är fortfarande aktiv inom lagidrott. Författaren besitter 

kunskap om folkhälsa genom studier på Mälardalens högskola och det 

folkhälsovetenskapliga programmet. En kombination av de två intresseområden ledde till 

valet av ämne för studien. Avsikten med studien är att den ska leda till ökad kunskap och 

djupare förståelse om hur unga tjejer upplever att lagidrotten påverkar deras hälsa samt 

varför de väljer att fortsätta utöva lagidrott.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Fysisk aktivitet 

World health organization (WHO) definierar begreppet fysisk aktivitet som en form av 

kroppsrörelse som avser en energiförbrukning som produceras av kroppens skelettmuskler. 

Effekterna av den fysiska aktiviteten bestäms av intensiteten som förekommer i olika 

ansträngningsgrad, från måttlig till hög intensitet. För att omsätta kroppens 

energiförbrukning krävs aktivering i form av exempelvis vardagsaktiviteter med en viss 

belastning som promenad, cykla, städning trädgårdsarbete med mera. Deltagande i någon 

typ av sport beskrivs ha betydande hälsofördelar för individen. Fysisk aktivitet förutsätter en 

god hälsoutveckling och ökad fysisk aktivitet är en bestämningsfaktor för hälsan och ingår i 

ett av målområdena för folkhälsa som grundades för att skapa förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor (WHO 2018). Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver att målområdet 

trycker på att befolkningen ska öka den fysiska aktiviteten både inom skolan och i anknytning 

till arbetsplatsen men framförallt ge befolkningen förutsättningar till att vara mer fysisk aktiv 

under fritiden. Social tillhörighet har uppkommit allt mer i förhållande till fysisk aktivitet 

som följer sociala mönster som också är kopplat till livsstil och levnadsvanor. Den fjärde 

ledande riskfaktorn för global dödlighet är fysisk inaktivitet och WHO (2018) uppskattar att 

3,2 miljoner globala dödsfall orsakas av det. Fysisk aktivitet i en tillräcklig nivå för individen 

ger möjlighet att minska risken för bland annat hjärt-och kärlsjukdom, diabetes, depression, 

det förebygger benskörhet och minskar även risken för höft-eller ryggfraktur. 

Enligt Allison, Bird och Mcclean (2017) finns det rekommenderade riktlinjer för fysisk 

aktivitet hos barn och unga att förhålla sig till. Minst 60 minuter där ansträngningsnivån hos 

utövarna bör vara måttlig till hög majoriteten av veckans dagar. Dock visar subjektiva data 

att det i åldersgruppen 5–15 endast är 21 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna 

uppfyller de rekommenderade riktlinjerna för fysisk aktivitet. Detta visar att flickor överlag 

är mindre aktiva än vad pojkar är och tidigare studier för ämnet visar även att fysisk aktivitet 

hos flickor har en nedåtgående trend.  

Folkhälsomyndigheten (2017) belyser inaktivitet som en riskfaktor för uppkomsten av 

folksjukdomar exempelvis diabetes, övervikt, en del cancersjukdomar även hjärt-och 

kärlsjukdomar som högt blodtryck och hjärtinfarkt. Enligt en undersökning om skolbarns 

hälsovanor visar att endast en tredjedel av ungdomar i åldersgruppen 11–15 uppnår 

rekommendationerna för fysiska aktivitet. Danielson (2003) belyser statistik som visar att 

pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor. En ökning av fysisk aktivitet hos befolkningen och 

främst hos de yngre skulle bidra positivt på samhällets folkhälsa. Folkhälsomyndigheten 

(2017) beskriver fysisk aktivitet som en bestämningsfaktor och en friskfaktor för hälsa, fysisk 

aktivitet betraktas ha förebyggande och hälsofrämjande egenskaper och omtalas främst ha en 
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positiv effekt på den fysiska hälsan men bör även betraktas ha en positiv effekt på den 

psykiska hälsan, då den bland annat minskar stress. Att vara fysisk aktiv i en grupp medför 

gemenskap, delaktighet, socialt stöd och social status som också är bestämningsfaktorer för 

hälsa samt påverkar det psykosociala hos individen. Att vara delaktig i en förening och utöva 

aktivitet i ett lag kan bidra till en mening och motivation till att faktiskt vara fysisk aktiv. 

2.2 Fysisk aktivitet kopplat till mental hälsa 

Ahn och Fedewa (2011) betraktar barn och ungas fysiska aktivitet i samband med mental 

hälsa, där en del av barnpopulationen ligger i riskzonen för psykiska sjukdomar. Fysisk 

inaktivitet förekommer och har blivit allt vanligare inom denna målgrupp som tidigare 

nämnt kan leda till övervikt och fetma. Ahn och Fedewa (2011) benämner övervikt och fetma 

som en betydande faktor till psykosociala problem hos barn och unga. Det visar sig att fysiska 

aktivitetsinterventioner hjälper till att bygga och öka fysisk kondition och självkänsla hos 

unga. De barn och unga som ligger i riskzonen för övervikt eller fetma riskerar att drabbas av 

ångest och depression som påverkar den mentala hälsan.  

Studierna visade att en fysisk aktivitetsintervention är effektivt för att minska ångest, 

depression och andra psykiska påfrestningar. De barn och unga som utövar aerob träning 

eller motstånd/styrketräning visar sig vara signifikant för att minska den mentala ohälsan 

jämfört med de barn och unga som inte utövar fysisk aktivitet. Aerob träning innebär 

kroppens syreomförsel under maximal intensitet, om individen klarar av att konsumera mer 

syre kommer de resultera i att personens prestation ökar både i intensitet och arbetets längd. 

Motståndsträning och styrketräning innebär korta utbrott med måttliga vikter under 

upprepade repetitioner. Större fysisk aktivitet resulterade i en mindre sannolikhet att som 

ung drabbas av skadliga psykiska hälsoeffekter. Det betyder att träning med både måttlig och 

intensiv nivå ökar barn och ungas mentala hälsa genom att minska den mentala ohälsan. 

Enligt Ahn och Fedewa (2011) finns det ett övergripande förhållande mellan nivån på fysisk 

aktivitet och mental hälsa. Nivån på fysisk aktivitet visade signifikant negativ relation till 

mental ohälsa som depression samtidigt som de visade signifikant positiv relation till mental 

hälsa som självkänsla. Även Theodoratou, Dritsas, Saltou, Dimas, Spyropoulos, Nikolopoulou 

och Valsami (2016) belyser att fysisk aktivitet är till fördel för individers mentala hälsa 

genom att stärka deras självkänsla och självbild samt förbättrad prestation i skolan till 

skillnad från de som inte är fysiskt aktiva. Majoriteten av de som deltog i studien menade 

också att träning gav en stressavlastning samt gav energi och euforiska känslor. 

2.2.1 Lagidrottens påverkan på ungdomars psykosociala utveckling 

Tidigare forskning av García Bengoechea, Sabiston och Wilson (2017) belyser att ungas 

motivation påverkas av intresse och utmaning. Prestationsmotivationen är av betydelse för 

lärande, även förståelse för vad uppgiften/träningen har för nytta och varför den är 

nödvändig, vilket ger ett motiverande beteende hos unga lagidrottsutövare. Burner, Eys, 

Wilson och Côté (2014) betonar vikten på den sammanhängande rollen inom ett idrottslag 

och dess betydelse för ungdomars personliga utveckling inom idrotten. Det visar sig att 



4 

sammanhållning och tillhörighet påverkar den positiva ungdomsutvecklingen. Ett klimat 

inom en gemenskap som innefattar omtanke, hänsyn och uppmärksamhet är förknippad med 

mer positiva attityder, större engagemang för sporten, högre glädje och välbehag hos 

individerna inom en grupp (Fry och Gano-Overway, 2010). Enligt Burner, Eys, Wilson och 

Côté (2014) ger en hög nivå av sammanhållning större personliga och sociala kompetenser. 

Det betyder att ungdomar med en positiv inriktning och attityd till den sociala 

sammanhållningen inom gruppen tenderar till en högre grad av en positiv utveckling. En 

positiv lagmiljö med gemenskap ger en stödjande miljö för individen, vilket påverkar positivt 

på ungdomsutvecklingen.  

2.3 Föreningsidrott för barn och unga 

Det framgår inte hur många barn och unga som är aktiva inom lagidrott i Sverige utan det 

framgår endast hur många som är aktiva inom föreningsidrott vilket betyder att det både 

ingår lagidrott och individuell idrott. I Sverige är det 65 procent av alla barn mellan 6–12 år 

som tränar och tävlar inom en idrottsförening, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av alla 

barn i Sverige. Nio av tio barn och ungdomar är delaktig i någon form av föreningsidrott 

någon gång under sin uppväxt (Riksidrottsförbundet, 2018). SISU idrottsutbildarna (a.å.) är 

idrottens studieförbund som arbetar för att skapa en fysisk aktiv vardag för befolkningen. De 

lägger vikt på involvering och delaktighet oavsett förmåga, erfarenhet och ambitionsnivå och 

på så sätt utveckla talang hos individen. 

Statistik som SISU idrottsutbildarna (2016) har tagit fram visar att det är färre tjejer än killar 

som är medlemmar i idrotts-eller friluftsföreningar. Statistiskt sett är tjejer både som 

medlemmar och de som har ledaruppdrag inom en idrottsförening färre än killarna. Statistik 

från Riksidrottsförbundet (2016) visar att det är vanligare bland killar att utöva lagidrott som 

behandlar bollsporter, medan tjejer var mer aktiva i individuella träningsmetoder. En 

minskning av idrottsutövande sker vid 16–18 års ålder till skillnad från 12–15 års ålder då det 

är fler som är aktiv inom en idrottsförening. Forskning av Thedin Jakobsson (2014) visar att 

det även i Sverige är vanligt att unga avslutar sin medverkan i lagidrotter under de senare 

tonåren och att det sälla förekommer att unga efter 12 års ålder tar upp lagidrottandet. Det 

handlar om att göra lagidrotten och föreningen attraktiv för unga och det behöver ske en 

ökning av fysisk aktivitet hos barn och unga. 

Bollsporter som fotboll, handboll, innebandy, basket och ishockey har högt deltagande och i 

åldrarna 13–16 är deltagarna som flest. Efter 16 års ålder sjunker deltagandet och det 

rapporteras att av de ungdomar som utövar lagidrott vid 12 års ålder är det upp till 50 

procent ungdomar efter 16 års ålder som slutar utöva lagidrott och inte längre är fysiskt 

engagerade i sporten. Att vara fysiskt aktiv påverkade inte endast barn och ungas fysiska 

hälsa utan det visade ha en positiv påverkan på prestationerna för skolarbete. 

Riksidrottsförbundet (2016) lyfter fram statistik som visar att de ungdomar som valde att 

stanna kvar inom en idrottsförening hade högre betyg i skolan, både inom praktiska ämnen 

som idrott och hälsa men också inom teoretiska ämnen, än de ungdomar som inte utövade 

idrott på fritiden samt de som valde att sluta engagera sig i idrott.   
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Fysisk aktivitet inom sport anses vara en stor del i ungas liv, då det uppskattas vara 

motiverande, roligt och meningsfullt. Enligt Thedin Jakobsson (2014) påverkar utmaningar 

och utveckling motivationen samt att vara en del i ett sammanhang där fler delade samma 

intresse ökade betydelsen för att delta. Det förekommer enligt Riksidrottsförbundet (a.å.) en 

uppfattning om att idrottande i högre ålder är förknippat med ett ökat fokus på resultat där 

träningstimmarna ökar samtidigt som intensiteten ökar, ambitionsnivån ökar och 

rangordning inom idrotten blir allt mer vanligare. Detta leder i sin tur till talangjakt och 

uttagningsprocesser till bland annat särskilda utbildningar, distrikts-, elit-och landslag. 

Resultatet blir att fler unga väljer att satsa i alldeles förtidig ålder för att endast engagera sig 

åt en ensidig träning för att lyckas inom den idrotten som påverkat deras motivation negativt, 

vilket inte gynnar individens utveckling. 

2.3.1 Föreningsidrott i Västmanland för barn och unga 

Enligt Västmanlands innebandyförbund (2018) är idrott en av de bästa metoder för att skapa 

en mötesplats för människor och haft en betydande roll och gjort skillnad för ett flertal 

individer. Västmanlands idrottsförbund (2018) vill bryta på den negativa trenden att barn 

och ungdomar blir begränsade och hindras inom sitt idrottande då vinter-och 

sommaridrotter allt mer krockar samt att kraven och pressen från ledare och föräldrar ökar. 

Västmanlands lagidrotter arbetar för att främja barn och ungdomars idrottande genom att ge 

dem möjlighet att vara fysiskt aktiva inom fler idrotter och sporter. Det betyder att barn och 

ungdomar inte ska behöva sluta med en idrott i tidig ålder utan att de istället ska få möjlighet 

att utöva flera idrotter samtidigt. Samsyn Västmanland är en satsning på barn och 

ungdomsidrott med fokus utifrån deras perspektiv. Utifrån Samsyn Västmanland har det 

skapats samarbeten mellan olika lagidrotter som fotboll, handboll, innebandy, ishockey, och 

bandy som är en blandning mellan vinter-och sommaridrotter där de överenskommit om de 

riktlinjer inom Samsyn Västmanland, att exempelvis inte idrotterna ska krocka för barn och 

ungdomar upp till 15 års ålder.  

Västmanlands idrottsförbund (2018) säger ”Inget barn ska behöva välja idrott, 

eller bli bortvald. Från Västmanlands Idrottsförbund ser vi positivt på att flera av 

våra större lagidrotter har valt att gå med i Samsyn Västmanland.” (s. 1). 

Ett långsiktigt mål som Samsyn Västmanland jobbar mot är att detta samarbete ska följa med 

högre upp i åldrarna för ungdomarna och att flera idrotter ska ansluta sig (Västmanlands 

idrottsförbund, 2018). 

2.4 Teoretiskt ramverk 

Ansträngning-och belöningsmodellen av Johannes Siegrist (1996) är en modell som oftast 

förekommer och används på arbetsplatser och avser att det finns en ömsesidighet mellan 

ansträngning (prestation) och belöning (pengar eller uppskattning). Ansträngning-och 

belöningsmodellen kan även användas ur ett lagidrottsperspektiv eftersom lagidrott kan ses 

som ett arbete för unga samt att träningsanläggningen kan ses som deras arbetsplats. 

Individen sammankopplar ett visst beteende med en viss belöning vilket motiverar individen 



6 

att anstränga sig och prestera på en högre nivå eftersom det ger positiva konsekvenser i form 

av en belöning. Det sociala utbytet med medarbetare är av vikt för att inte skapa obalans till 

exempel hög ansträngning och låg belöning. En obalans mellan ansträngning och belöning 

har visat sig påverka hälsan negativt (Siegrist, 1996). Även teorin om KASAM (känsla av 

sammanhang) lägger vikt på den motiverande kraften hos individen och har fokus på 

hälsofrämjande faktorer, att öka individers välbefinnande. Känsla av sammanhang är ett 

centralt begrepp i denna teori och har en grund i det salutogena synsättet. KASAM bygger på 

tre komponenter; begriplighet innebär individens förståelse för information eller olika 

intryck vilket i sin tur leder till att individen får förutsättningar till att förstå och hantera 

olika fenomen. Hanterbarhet innebär att individen har förutsättningarna och resurserna till 

att kontrollera och hantera de fenomen som uppstår i individens verklighet och vardag. 

Meningsfullhet är i beroende av motivationen som styr över i vilken ansträngningsgrad 

individen engagerar sig i de uppgifter och utmaningar som uppstår (Antonovsky, 1996). Den 

tredje komponenten meningsfullhet som ofta även benämns som den viktigaste 

komponenten eftersom den syr över individens intresse för lagidrotten samt 

ansträngningsgraden för vilka utmaningar idrottaren tar sig an (García Bengoechea, Sabiston 

och Wilson, 2017). 

Krav-kontroll-stödmodellen består av tre dimensioner som tillsammans ökar individens 

empowerment eller egenkontroll, delaktighet och inflytande. Om kraven blir för höga till 

skillnad från den upplevda kontrollen och minimalt med stöd hamnar individen i riskzonen 

för att drabbas av ohälsa. Medan om individen upplever kontroll över de kraven som ställs 

tillsammans med socialt stöd i form av uppskattning eller feedback bidrar till ett ökat 

välmående och en god hälsa, där uppskattning kan ses som en motiverande faktor (Karasek 

och Theorell, 1990). Eftersom att det enligt Västmanlands idrottsförbund (2018) förekommer 

en negativ trend kring lagidrott där kraven på spelarna ökar blir krav-kontroll-stödmodellen 

ett betydande hjälpmedel för att minska stress för unga lagidrottsutövare där socialt stöd är 

en viktig dimension att ta hänsyn till. 

2.5 Problemområde 

Riksidrottsförbundet i Sverige beskriver att det endast är 44 procent av pojkarna och 22 

procent av flickorna som uppnår rekommendationerna av den dagliga fysiska aktiviteten.   

”Vi vet vilka oerhörda positiva effekter idrott och fysisk aktivitet har på människors 

livskvalitet och på vårt samhälle i stort. Det här är en av vår tids stora utmaningar 

och svensk idrott är en stor del av lösningen.” (Riksidrottsförbundet, a.å. s. 2) 

En del av förklaringen till att lagidrottandet har en nedåtgående kurva ligger i de globala 

trenderna som förändras genom urbaniseringen som exempelvis digitaliseringen som har lett 

till en ökad individualisering, vilket har påverkat barn och ungas idrottsdeltagande negativt. 

Lagidrotten måste ständigt utvecklas, förändras och förnyas med tiden för att fortfarande 

vara attraktiv hos befolkningen (Riksidrottsförbundet, a.å.). 

García Bengoechea, Sabiston och Wilson (2017) antyder att det finns ett behov av fler studier 

som fokuserar på deltagandet och aktivering inom sport i allmänhet och vad som påverkar 

http://www.rf.se/idrottenssamhallsnytta/
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deltagandet inom ungdomssporten. För att undersöka vad som påverkar unga tjejers val till 

fortsatt idrottsutövande inom ett lag och hur dem upplever att det påverkar deras hälsa kan 

det vara en styrka att utgå ifrån en kvalitativ intervjustudie då Bryman (2011) beskriver att 

det kan leda till rika och fylliga data, vilket bidrar till en djupare kunskap och mer detaljer 

kring unga tjejers upplevelser. 

Social tillhörighet blir allt vanligare i förhållande till fysisk aktivitet som påverkar ungas 

livsstil och levnadsvanor (WHO, 2018). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) kan lagidrott 

påverka det psykosociala hos individen genom att bidra med social tillhörighet, socialt stöd 

och sociala relationer genom till exempel gemenskap och delaktighet. Burner, Eys, Wilson 

och Côté (2014) menar att en hög nivå av sammanhållning ger större personliga och sociala 

kompetenser. En positiv ungdomsutveckling är i beroende positiva attityder till den sociala 

gruppsammanhållningen där lagidrott kan bidra till en stödjande miljö. Därför är det viktigt 

att främja gruppsammanhang och där av värna om medlemmarna inom lagidrott. Det finns 

en markant betydelse för ungdomars deltagande inom lagidrott ändå är forskningen minimal 

kring hur sport och lagmiljö stödjer ungdomars personliga och sociala utveckling (Burner, 

Eys, Wilson och Côté, 2014). 

2.5.1 Forskningsfråga 

Avsikten med denna studie är att den ska bidra med ökad kunskap om vilka faktorer som 

påverkar att ungdomar väljer att fortsätta med lagidrott då fysisk aktivitet är en 

bestämningsfaktor och en friskfaktor för människors hälsa. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka unga tjejers upplevelser av lagidrottens betydelse för 

hälsan och vilka faktorer som påverkar valet för fortsatt idrottsutövande inom ett lag. 
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4 METOD 

I denna del kommer metoden att presenteras samt kommer metoden och tillvägagångssättet 

för studien beskrivas i detalj.  

4.1 Metodval 

Kvalitativ metod avser till stor del att skapa en djupare förståelse för sociala beteenden, 

upplevelser, attityder, tankar och tolkningar som orsakar individers beslutsfattningar och 

handlingar. Att skapa förutsättning för öppna svar där fokus inom kvalitativ forskning ligger 

på orden i vad som sägs och hur fylliga svaren är till skillnad från kvantitativ forskning som 

har mer fokus på objektivitet, siffror och statistik (Bryman, 2011).  

Kvalitativa forskningsintervjuer valdes för att få en mer detaljrik data samt en djupare 

förståelse för unga tjejers upplevelser kring hur lagidrott påverkar deras hälsa samt vilka 

faktorer som påverkar valet till fortsatt lagidrottsutövande. Kvalitativa forskningsintervjuer 

är enligt Bryman (2011) en vanlig metod för att samla in kvalitativa data. Intervjuer valdes till 

denna studie för att få en djupare förståelse för idrottarens upplevelser inom lagidrott. Ett 

salutogent synsätt har valts för studien för att fokusera på de faktorer som bidrar till att 

vidmakthålla hälsan hos individer. Fysisk aktivitet i grupp är en friskfaktor och därför har det 

i denna studie valts att lägga fokus på de faktorer som bidrar till att tjejer väljer att fortsatta 

med lagidrott. Det är viktigt att tänka på att inom kvalitativa forskningsintervjuer inte finns 

några rätt eller fel svar från intervjupersonen då syftet är att betrakta deras upplevelser, 

erfarenheter och tolkningar av en händelse. Kvalitativa forskningsintervjuer öppnar upp för 

en flexibilitet och påverkas av hur intervjupersonen väljer att svara och vad som betonas 

samt vilken vikt som läggs i svaren (Bryman, 2011). 

Ett abduktivt förhållningssätt har legat till grund för metoden i denna studie och Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver abduktion som en resonemangsform för observation och 

betyder att en forskare växlar fram och tillbaka mellan empirin och teorin, för en succesiv 

förståelseprocess. Abduktion grundar sig på både induktion som ses som en spridd 

analysform och skapar och utvecklar frågor, idéer och hypoteser utifrån empirin, det vill säga 

utifrån intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och tolkningar. Abduktion innefattar 

även deduktion som är en kunskapsproduktionsprocess och på så sätt kunna fastställa 

hypoteser från generella teorier (Kvale och Brinkmann, 2014). Enligt Elo och Kyngäs (2008) 

används den deduktiva innehållsanalysen som teoriprovning och induktiva innehållsanalysen 

används då tidigare kunskap och forskning är bristande inom ämnet, vilket författaren 

upplevt och där av vill ta fram ny och användbar kunskap. Deduktivt har studiens syfte legat 

till grund för huvudkategorierna och till viss del styrt arbetet. För att minska att intervjuerna 

ska bli styrda av intervjuarens egna intresse och tidigare erfarenheter av lagidrott har 
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författaren haft ett induktivt fokus samt utgått från intervjumaterialet och utifrån det se 

kopplingar till teoretiska ramverk. 

4.2 Urval 

För studien tillämpades ett målstyrt urval för att hitta lämpliga deltagare och urvalsstorleken 

begränsades till sex respondenter. Målstyrt urval är en av de vanligare metoderna inom 

kvalitativ forskning och enligt Bryman (2011) används målstyrda urval för att välja ut 

respondenter med särskilda kriterier exempelvis att de är delaktiga i lagidrott, vilket är 

intressant för forskningsfrågan samt kan överensstämma med studiens syfte och 

frågeställningar. Den valda föreningen för studien är en mindre idrottsförening i 

Mälardalsregionen som behandlar och utövar lagidrott. För att besvara studiens syfte 

begränsades urvalet till att fokusera på unga tjejer inom den valda föreningen, vilket 

resulterade till en homogenmålgrupp. De utvalda deltagarna ansågs ha erfarenhet om ämnet 

och befann sig i ett ungt åldersspann på 16–20 år och bedömdes som lämpliga för att få svar 

på studiens syfte och forskningsfråga. Detta betyder att relevanta respondenter valts ut på ett 

strategiskt sätt.  

Föreningens styrelseordförande kontaktades genom ett mail och ett telefonsamtal med en 

förfrågan om att få utföra intervjuundersökningen hos deras medlemmar. Ett 

informationsbrev skickades med i mailet som beskrev syftet och varför unga spelare inom 

föreningen ansågs som lämpliga för studien. Efter att ha fått ett godkännande av föreningens 

styrelseordförande kontaktades tränaren för de tjejer som skulle intervjuas via ett 

telefonsamtal. Tränaren kontaktades för att bli underrättad om att spelarna i laget skulle 

kontaktas och bli informerade om studien.  Tjejerna i laget som var i åldrarna 16–20 

kontaktades ytterligare genom mail som hämtats från lagets tränare med en förfrågan om de 

ville delta i studien. Genom mailet fick tjejerna information om det tänkta syftet med studien 

och att deltagarna inte behövde ha någon specifik förkunskap om ämnet hälsa och lagidrott. 

Tid och plats för intervjuerna bokades tillsammans med respondenterna vilka blev de första 

sex tjejerna som tackade ja till att delta i studien.  

4.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes som kvalitativ metod för studiens datainsamling där 

intervjuguiden innehöll 8 huvudfrågor med lämpliga följdfrågor. Enligt Bryman (2011) 

används semistrukturerade intervjuer som intervjuguide vilket skapar en större frihet 

eftersom frågorna inte behövs ställas i någon specifik ordningsföljd samt att intervjuaren får 

möjlighet till uppföljningsfrågor. Frågorna i studiens intervjuguide var uppdelade i två; 

bakgrund och lagidrott som innehöll fyra huvudfrågor vardera samt passande följdfrågor, 

sedan fanns ytterligare en avslutande del för att ge intervjupersonen möjlighet att utveckla, 

tillägga, förtydliga eller säga något mer (Bilaga B). I intervjuguidens bakrundsdel förekom 

det en ledande huvudfråga som inledning resterande huvudfrågor var öppna för att ge 

intervjupersonerna frihet till att svara utifrån sig själva.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör det finnas ett syfte med intervjun och för att 

motverka nybörjarmisstag som intervjuare förbereddes författaren och var påläst på hur en 

intervjuare ska agera för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Innan datainsamlingen 

startade genomfördes en pilotintervju på en individ som utövar lagidrott fast inom en annan 

idrottsförening och är inte en del av studieresultatet. Enligt Bryman (2011) utförs 

pilotintervjuer dels att få svar på de frågor som ingår i intervjuguiden samt testa på att 

intervjua. Efter pilotintervjun bedömdes intervjuguiden som genomförbar och användbar för 

att ge svar på studiens syfte och forskningsfråga och därför gjordes inga ytterligare ändringar 

i intervjuguiden. 

Strukturen och ordningsföljden av intervjuguiden följdes i stort under genomförandet av 

intervjuerna, förutom undantag då det förekom att en del frågor besvarades innan 

intervjuaren hann ställa de frågorna, vilket gjorde att de frågorna inte ställdes då de redan 

hade fått svar. Sammanlagt genomfördes sex stycken intervjuer exklusive pilotintervjun som 

utspelade sig under 20–30 minuter. Intervjuerna ägde rum olika dagar (förutom ett 

undantag då två intervjuer skedde samma dag strax efter varandra) under vecka 11 och 12 i 

enskilda rum för att minimera risken att bli störda under inspelningen. Rummen var i 

anslutning till träningslokalen samt i Mälardalens högskolas lokaler. Innan intervjuerna 

startade fick intervjupersonerna information i pappersform i form av ett informationsbrev 

(Bilaga A), där även författarens och handledarens kontaktuppgifter stod. Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon och när inspelningen av intervjun startade förekom ett skriftligt 

och ett muntligt samtycke från intervjupersonen att de frivilligt gick med på att delta i 

studien.  

4.4 Databearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys har tillämpats som analysmetod och för att bearbeta och 

analysera det insamlade materialet har fokus legat på det manifesta innehållet. Denna typ av 

analysmetod innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att fokus under dataanalysen 

har varit på det synliga och uppenbara innehållet i texten av datamaterialet. 

Innan analyseringen enligt (Bryman 2011) kan börja bör intervjumaterialet transkriberas, 

vilket betyder att intervjuerna skrevs ner ordagrant i datorn. Intervjumaterialet 

transkriberades direkt efter varje enskild intervju i ett Word-dokument på datorn, vilket i 

text omfattade 30 A4 sidor i text. För att få en överblick över det transkriberade materialet 

lästes det igenom och författaren plockade ut meningsbärande enheter, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är mindre stycken eller meningar som innefattar ett likartat 

innehåll hos de olika intervjuerna. Avsikten med att utgå från meningsbärande enheter är att 

finna och plocka ur de mest relevanta från intervjumaterialet och för att författaren skulle 

kunna skilja intervjupersonerna åt så tilldelades dem en varsin färg.  

För att underlätta hanteringen av de meningsbärande enheterna gjordes kondenserade 

meningsenheter, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att huvudinnehållet 

av den meningsbärande enheten lyfts fram. Det betyder att de meningsbärande enheterna 

kortas ner och underlättar processen av dataanalysen. De kondenserade meningsenheterna 
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fördes över till ett nytt Word-dokument där intervjupersonerna fortfarande skiljdes åt genom 

varsin bestämd färg.  

För att ytterligare underlätta hanteringen av datamaterialet kodas de kondenserade 

meningsenheterna (Graneheim och Lundman, 2004). Varje enskild kondenserad 

meningsenhet fick en kod som infördes i kommentarsfältet för att lättare kunna se vilken kod 

som hörde till vilken meningsenhet. En kodlista med kodernas betydelse gjordes i ett separat 

Word-dokument. Sedan skrevs dokumentet ut och varje enskild mening klipptes isär för att 

sedan kunna kategoriseras. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att kategorisering är lämplig inom en manifest 

innehållsanalys eftersom det behandlar och omfattar den beskrivande delen av innehållet. 

Författaren delade in koderna i underkategorier och huvudkategorier. Eftersom författaren 

valde att utgå ifrån ett abduktivt förhållningssätt har under-och huvudkategorierna både 

uppkommit utifrån det insamlande materialet i kombination med att besvara studiens syfte 

och då till viss del utgått från tidigare teorier och hypoteser. Studiens syfte låg till grund för 

två huvudkategorier ”Lagidrottens påverkan på unga tjejers hälsa” och ”Varför unga tjejer 

väljer att fortsätta utöva lagidrott”. Under analyseringen av intervjumaterialet uppkom även 

en tredje huvudkategori; ”Varför unga tjejer väljer att sluta utöva lagidrott”. Den tredje 

huvudkategorin togs bort eftersom det ansågs att den inte besvarade syftet för studien och 

ansågs ha ett mer patogent fokus.  

Meningsenheter som ansågs passande för båda huvudkategorierna uteslöts för att som 

författare enligt Höglund-Nielsen och Granskär (2017) vara så objektiv som möjligt och inte 

låta egna värderingar styra kategoriseringen. Koder som liknade varandra sammanfördes och 

blev åtta underkategorier. Hälsostatus, socialt stöd och engagemang var de underkategorier 

som låg till grund för den första huvudkategorin ”Lagidrottens påverkan på unga tjejers 

hälsa”. Gemenskap, motivation, målsättning, planering och hinder var de underkategorier 

som låg till grund för den andra huvudkategorin ”Varför unga tjejer väljer att fortsätta 

utöva lagidrott” (Tabell 1).  

De två huvudkategorierna bildar två rubriker i Resultatet. I Resultatet redovisas utvalda citat 

från intervjupersonerna och de framförs i syfte om att styrka resultatet och 

intervjupersonerna benämns i texten som IP1 till IP6. I en del citat har författaren valt att ta 

bort ord som inte är relevanta för resultatet eller som kan riskera att identifiera 

intervjupersonerna och istället ersatts av två hakparenteser med tre punkter […] och om 

intervjupersonen tagit en paus under intervjun benämns det i citatet med tre punkter efter 

varandra …   
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Tabell 1: Manifest innehållsanalys med exempel på meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter, kodning, underkategorier och kategorier. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… det känns som 

att man behöver 

en sån här liten 

knuff för att sätta 

igång sen att 

liksom en och 

samma person, 

typ mamma hon 

brukar pusha mig 

och säga men du 

kan gå ner och 

träna idag. 

Ibland behöver 

man en lite knuff 

och mamma 

brukar pusha mig 

Socialt stöd från 

föräldrar 

Socialt stöd Lagidrottens 

påverkan på unga 

tjejers hälsa 

… jag själv blir 

mer driven av att 

träna med lag, att 

träna i ett lag, 

med flera liksom, 

jag behöver det 

typ, de är min grej 

med träning att 

jag behöver 

pushas på och så 

och då är det 

skönt att ha till 

exempel laget. 

Jag behöver träna 

i lag och bli 

pushad, de är min 

grej och jag blir 

mer driven av att 

träna med fler, de 

är skönt att ha 

laget 

 

Drivkraften till 

motivation 

Gemenskap Varför unga tjejer 

väljer att fortsätta 

utöva lagidrott 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

För att en kvalitativ studie ska uppnå kvalitét bedöms tillförlitligheten i studien och 

tillförlitligheten påverkas av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Bryman, 2011). 

Trovärdighet som är en av de fyra tillförlitlighetskriterierna lägger tonvikt på tydlighet i hur 

forskningsprocessens beskrivs samt hur trovärdig och acceptabelt det är i betraktarnas ögon. 

För att skapa ett trovärdigt forskningsresultat bör det finnas relation mellan empiriska data 
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och beskrivningskategorierna samt kan stärkas av utdrag eller citat i resultatet från 

forskningsintervjuerna (Höglund-Nielsen och Granskär, 2017). En tydlig beskrivning av 

forskningsprocessen, specifikt analysprocessen som ger en så tydlig och noggrann instruktion 

som möjligt om hur processen och tillvägagångssättet har sett ut. Semistrukturerade 

intervjuer har legat till grund för datainsamlingen vilket har bidragit med att författaren ställt 

följdfrågor under intervjun för att kontrollera intervjupersonernas svar och på så sätt 

säkerställa att svaret uppfattats korrekt. Datamaterialet har legat till grund för kategorisering 

och tematisering samt har citat använts i resultatet i syfte att stärka, tydliggöra och skapa 

trovärdighet i resultatet. 

Enligt Höglind-Nielsen och Granskär (2017) bör det finnas en kontextuell överförbarhet eller 

tillämpning i studien, att fokus ligger på betydelsen eller meningen av ett fenomen eller en 

aspekt hos det studerade ämnet. Samt att innefatta pragmatisk validitet av studieresultatet, 

vilket betyder att kunskapen som författaren får fram är användbar annars blir den nya 

kunskapen begränsad. Avsikten med detta är att se hur överförbart resultatet är i förhållande 

till en annan kontext eller grupp (Bryman, 2011). Hänsyn har tagits till deltagarna och de som 

medverkat i studien och uteslutit information för att skydda deras konfidentialitet, men har 

utöver de gett en detaljerad kontextuell beskrivning av resultatet gjorts. Tanken är att 

kunskapen som framkommit av studieresultatet ska bidra till ökad kunskap om hur viktig 

lagidrott är för välmående, bidra till hur idrottsföreningar ska arbeta med sina medlemmar 

för att få dem att fortsätta samt att kunskapen ska bidra till fortsatta studier.  

För att stärka tillförlitligheten enligt Bryman (2011) granskas studiens pålitlighet, en 

granskning av hur väl beskrivningen av studiens process och tillvägagångssätt är samt 

stabiliteten i datainsamlingen, som exempelvis stabiliteten av intervjuerna och hur 

konsekvent intervjuaren varit under datainsamlingen. På grund av tidsbrist och av etiska skäl 

har studien inte kunnat granskas. Studiens tillvägagångssätt och forskningsprocess har 

beskrivits så noggrant och tydligt som möjligt. För att vara konsekvent under intervjuerna 

och påverka minimalt fick som tidigare nämnt intervjupersonerna information om studiens 

syfte innan intervjuerna, de fick alltså inte se intervjuguiden innan intervjuns start, detta på 

grund av att deras svar endast ska komma utifrån dem själva och att de inte på något sätt ska 

kunna ha påverkats genom att söka reda på fakta som intervjupersonen tror författaren för 

studien vill ha. Utan att svaren på frågorna ska vara så genuina och ärliga som möjligt.  

Det fjärde delkriteriet behandlar möjligheten till att konfirmera, vilket betyder att forskaren 

inte ska påverka studiens resultat och slutsatser genom eget intresse för förutfattade 

meningar om ämnet (Bryman, 2011). Intresse för ämnet har funnits och för att inte påverka 

och istället försöka styrka och konfirmera resultatet har författaren försökt vara så objektiv 

som möjligt och utgått från intervjumaterialet vid framtagande av resultatet sedan har 

relevant litteratur och vetenskaplig forskning beskrivits och kopplats till studieresultatet och 

på så sätt varit en stor del i studien. Ett abduktivt förhållningssätt valdes för att inte bara utgå 

från redan färdiga teorier och hypoteser och på så sätt styra intervjuerna. Utan genom inslag 

av induktion låta det verklighetsbaserade materialet från intervjupersonerna till viss del 

skapa teorier, teman och kategorier, där kategorierna är begränsade av studiens syfte och 

forskningsfråga.  



14 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) och Bryman (2011) beskriver fyra forskningsetiska principer 

som en forskare bör förhålla sig till enligt svensk lag för att skydda de individer som valt att 

delta i studien. Forskningsetiska överväganden görs i avsikt för att förhindra att deltagarna 

skadas samt för att respektera beslutsfattandet hos individer. De forskningsetiska 

övervägandena som författaren måste ta ställning till är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna för studien blir informerade om studiens 

allmänna syfte och vilka moment som ingår undersökningen. Deltagarna ska även få 

information om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att hoppa av 

studien om det önskas. Även information om konfidentialitet ska ingå, vilka som har tillgång 

till materialet för studien (Kvale och Brinkmann, 2014). Inför denna studie skickades ett 

informationsbrev ut via mail och även utskrivet i pappersform till deltagarna. 

Informationsbrevet innefattade information om studiens syfte, att deras deltagande är 

frivilligt och att det när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Det förekom 

även information om beräknad tid för intervjun samt att den spelas in. I informationsbrevet 

framgick det vilka som skulle ha tillgång till intervjuerna samt annat material. 

Samtyckeskravet innefattar deltagarnas självbestämmelse inom studien, att de själva kan 

vara med och påverka över sin egen medverkan. Eftersom att det finns en risk att behandla 

eller framkalla konflikter kan en skriftlig överenskommelse vara till fördel för både författare 

och deltagare (Kvale och Brinkmann, 2014). Deltagarna fick samtycka till att frivilligt delta i 

studien samtidigt som de fick information om att de kunde välja att avsluta sin medverkan. 

Både skriftligt och muntligt samtycke ägde rum och det muntliga samtycket spelades in 

innan intervjun startade.  

Konfidentialitetskravet avser intervjupersonernas personuppgifter, information som 

framkommer under intervjun, vad som kommer ske med informationen och data samt vilka 

som kommer ha tillgång till denna information. Den privata informationen ska inte avslöjas 

och deltagarna ska få information om eventuell publikation av studien (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Deltagarna fick information om deras konfidentialitet, att endast 

författaren kommer ha tillgång till deras personuppgifter och intervjumaterial samt vid 

behov och önskemål även författarens handledare och examinator. Personuppgifter och 

intervjumaterial behandlades ytterst noggrant, inspelat material förvarades på en 

lösenordskyddad telefon. Direkt efter intervjuerna fördes ljudfilerna över till en 

lösenordskyddad dator som endast författaren har haft tillgång till och ljudfilerna togs sedan 

bort från telefonen. De inspelade intervjuerna och det transkriberade materialet kommer att 

raderas vid studiens slut då studien har blivit godkänd. Deltagarna fick även information om 

att den färdiga studien kommer att publiceras i databasen Diva på Mälardalens högskola. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarna inte ska utnyttjas och de uppgifter och information 

som samlas in om respondenterna endast används till studiens syfte och ändamål (Bryman, 

2011). För att uppnå nyttjandekravet och inte utnyttja deltagarna kommer det insamlande 

materialet enbart att användas till forskningsändamålet och inte användas för nånting annat.  
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5 RESULTAT 

I denna del kommer resultatet som framkommit utav innehållsanalysen av de material som 

uppkommit under studiens sex intervjuer att presenteras. Resultatet presenteras med två 

rubriker som motsvarar studiens två huvudkategorier.  

5.1 Lagidrottens påverkan på unga tjejers hälsa 

Samtliga individer som intervjuades upplever att lagidrotten påverkar deras välmående 

positivt genom att det ger energi, glädje, gemenskap, att de känner delaktighet och att de 

känner att de bidrar med någonting, vilket upplevs stärka den psykiska hälsan. 

”Jag mår bra av att träffa människor och att det asså jag tycker ju att det är kul så 

jag blir ju inte liksom ledsen av att vara här […] men allmänt liksom glädjefylld av 

att liksom ha nånting att dela med andra.” (IP1)  

Dock förekommer det att lagidrotten till viss del påverkar individers välmående negativt. De 

som varit sjuka eller skadade under en period av säsongen upplever att det har en negativ 

påverkan på deras välmående eftersom de inte kan träna ordentligt. Även mentalt kan det 

vara en påfrestning eftersom både individen, lagkamrater och tränare ställer krav på både en 

själv och varandra, vilket kan påverka individens välmående både positivt och negativt 

beroende på hur de känner att de lever upp till kraven samt hur de individuellt och som lag 

presterar. Går det sämre för individen och laget, påverkas individen negativt och kan känna 

sig nere eller bli ledsen medan om de går bra för individen och laget påverkas individen 

positivt genom att individen känner glädje, tillfredsställelse samt känner eufori.  

Det är ingen av intervjupersonerna som upplever att de har en dålig hälsostatus varken 

fysisk-eller psykisk hälsa, men de har ändå drivkraften till att förbättra sin hälsostatus och 

utveckla den både fysiskt och psykiskt. De upplever att fysisk aktivitet bidrar till ett friskare 

välmående. 

”Hälsostatus har jag ju eller ja jag är ju frisk men jag tror att träningen … man blir 

ju piggare av att springa och röra sig och då kan man liksom … ja effekter i skolan 

till exempel blir ju så tydligt att man jämför sig med dem som inte idrottar till 

exempel.” (IP1) 

Det förekommer att en del har känt av att den psykiska hälsan pendlat upp och ner under 

säsongen och påverkats av hur det gått inom sporten samt deras individuella prestation. Hur 

det går inom sporten och den individuella prestationen kan påverka både positivt genom att 

individen känner sig pigg och glad medan förluster och om det går dåligt påverkar att 

individen känner sig trött och nedstämd. Det har även en inverkan på laget genom att det kan 

påverka stämningen och sammanhållningen. Det mentala upplevs vara faktorer som både 
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hindrar och förebygger eftersom det styr motivationen och drivkraften till att fortsätta utöva 

lagidrott. 

Socialt stöd och engagemang har visat sig vara en bidragande faktor till ett positivt 

välmående och god hälsa. Flera av respondenterna upplever att de har svårt att motivera sig 

till enskild och individuell träning och att de är en av flera anledningar till att de valt 

lagidrott. Att inom laget kunna få och ge varandra stöd om de känner sig nere eller mår dåligt 

för tillfället och att även pusha och peppa varandra både till att träna men samtidigt under 

träningen för att få ut max i varje enskild prestation. Att försöka höja varandra upplevs leda 

till en bättre prestation samt en bättre upplevd hälsa. 

”Hur lagidrotten […] ja fysiskt så gynnar det ju bara mig som sagt eftersom att jag 

känner att gruppträning ger ju mig mycket mer än att jag ska stå på gymmet och 

nöta själv liksom, jag gillar att träna i grupp och speciellt liksom med laget för att 

man får ju en speciell relation med allihopa liksom och de är bara push och pepp.” 

(IP4) 

Det sociala stödet från lagkamraterna och tränarna ger energi och drivkraft till att orka och 

fortsätta med lagidrott, att både få och ge stöd, pusha och peppa varandra till utveckling. Att 

genom feedback från lagmedlemmar kunna ta till sig kritik och utvecklas. Även att ha någon 

eller några att dela både den fysiska men också den mentala resan med både som individen 

men också som laget gör under en säsong. Att det finns en trygghet att kunna vända sig till 

någon för råd, hjälp och stöd. Engagemang och stöd från anhöriga, att kunna ha någon att 

vända sig till och ventilera upplevs också ge en positiv påverkan på hälsan. Engagemanget 

från anhöriga är viktigt oavsett om de har kunskap om sporten, men att de visar att de 

försöker och finns där som stöd betyder mycket för den enskilde individen. Engagemang från 

tränarna har stor betydelse, att de lägger ner tid på laget och att de ser individerna samt att 

de ger feedback för att individen och laget ska kunna utvecklas.  

5.2 Varför unga tjejer väljer att fortsätta utöva lagidrott 

Majoriteten började med lagidrott på grund av att familjemedlemmar var engagerade i 

lagidrotten och föreslog att de också skulle testa på den specifika lagidrotten. Den andra 

delen som inte hade familjemedlemmar inom lagidrott hade kompisar eller bekanta inom 

sporten och valde därför att testa på. Alla respondenter som intervjuades uppgav att de 

började med lagidrott i ung ålder och att de fortsatt på grund av att de tyckt att det gett glädje 

och varit roligt samt att motivationen kommit inifrån dem själva och inte fått påtryckningar 

av någon annan att fortsätta.  

”[…] men denna lagidrott har jag tyckt var rolig själv och det är de som har gjort att 

jag har fortsatt också tror jag för då har jag ju också en strävan efter att jag vill bli 

bättre och då måste jag ju träna för att bli bättre och så de, jag vet inte, det är 

därför jag fastnat tror jag.” (IP3) 

Att denna specifika lagidrott är någonting som respondenterna upplevt som roligt och 

motiverande till att fortsätta med lagidrott beror till stor del på att de gillar att se utveckling 

hos sig själva och därför vill tävla inom laget samt testa och utmana sig själva för att på så 
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sätt förbättras. De menar att det är enklare att tävla och utmana sig själva när de ständigt kan 

jämföra sig med andra samt få pushning och peppning från andra lagmedlemmar. 

”[…] jag tror att det är att jag gillar att tävla det är kul att liksom testa sig själv och 

utmana sig själv och det är mycket svårare om man är ensam i nånting, då måste 

man liksom på riktigt, men på en träning kan det vara så här skoj tävling ändå […] 

ja men att utmana sig själv och bli bättre för varje gång man gör det och liksom då 

får man hela laget med sig typ” (IP1)  

5.2.1 Målsättningar motiverar unga tjejer till att fortsätta utöva lagidrott 

Lagidrott uppskattas som en bra och rolig träningsform. Drivkraften till att fortsätta utöva 

lagidrott kommer inifrån, att de ständigt strävar efter att bli bättre, har en stark vilja till att 

utvecklas, har målsättningar och sätter delmål på vägen till utveckling.  

”[…] man tänker ju att det alltid finns en trappa man kan bygga på, som jag har 

börjat i DJ:laget sen gå upp i division 1 och sen till Allsvenskan och så där, så det 

finns, det är klart det finns möjligheter … och det är ju de som gör att, att min 

drivkraft finns och att jag ser ju möjligheterna att kunna bli bättre […] så det är väl 

möjligheterna och viljan som gör att jag har sån drivkraft.” (IP3) 

En gemensam målsättning som alla respondenter har är att få spela i högsta ligan och en del 

vill även få representera Sverige i landskamper, så det går att säga att denna lagidrott är 

någonting respondenterna satsar på. De tränar även för att kunna hålla en jämn och stabil 

fysisk nivå, lagidrotten är även en motivation i sig att en del över huvud taget är fysiskt aktiva 

och att i längden oavsett vilken nivå så är det denna idrott de vill hålla på med för att få den 

fysiska aktiviteten, gemenskap och glädje som kroppen behöver för att må bra.  

5.2.2 Gemenskap påverkar unga tjejers motivation till att fortsätta utöva lagidrott 

Gemenskapen är en viktig faktor för individens drivkraft och motivation till att fortsätta 

utöva lagidrott. Det är viktigt att sammanhållningen i ett lag fungerar och det har betydelse 

att fler delar samma intresse och strävar efter samma mål. En återkommande komponent är 

att träna för laget. Majoriteten av respondenterna ser det som en drivkraft till att fortsätta 

med lagidrott och att faktiskt ta sig ner på träningarna eftersom att det inte bara gynnar 

individen att vara fysiskt aktiva utan att de även gynnar laget och att de utvecklas som lag och 

blir bättre är någonting som motiverar spelare inom lagidrott.  

”[…] i ett lag känner man mer såhär att man måste prestera o inte bara för sig själv 

utan man är ju som ett lag du ska inte bara spela för dig själv liksom och sen då har 

du ju träningar asså oavsett hur pigg du är på att träna så då tar du dig ändå dit 

[…]” (IP6)  

Det sociala faktorerna som bidrar till en god hälsa upplevs även i detta sammanhang av 

intervjupersonerna som en viktig del till varför de fortsätter utöva fysisk aktivitet inom 

lagidrott och att de mår bra utav det. Dels att de utövar fysisk aktivitet samtidigt som de 

kommer ut och får träffa människor, få känna en gemenskap och delaktighet.  
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”[…] tränar för lagidrotten, det blir ju liksom en egen liten värld som man får ta del 

av men […] jag är ganska så här motiverad och envis, de får jag verkligen ut genom 

att jag håller på med lagidrott, då jag känner liksom att … ja men det är nått sånt 

här som jag kan satsa på och lägga energi på … så jag skulle väl säga att det gör att 

jag liksom är bättre tränad och gladare och sen också då att man liksom socialt 

träffar kompisar.” (IP5) 

5.2.3 Planering skapar förutsättningar för unga tjejer att fortsätta utöva lagidrott 

Respondenterna lyfter även fram förebyggande faktorer som skapar förutsättningar till 

fortsatt idrottsutövande. Majoriteten av respondenterna trycker på vikten av att planera, 

vilket IP3 tydligt nämner: 

”[…] bara man planerar och lägger upp allting man ska göra så tycker jag det går, 

allt går om man planerar och om man är villig att göra det, jag har inte haft nått 

problem nu när jag har pendlat, om man lägger upp det bra så går det, sitter i 

skolan och pluggar och så man inte ligger hemma och bara latar sig.” (IP3) 

Respondenterna upplever att lagidrotten tar mycket tid och en del i laget pendlar vilket är 

ännu mer tidskrävande. De upplever att skolan till viss del hindrar utövandet av lagidrott 

samtidigt som lagidrotten egentligen hindrar skolan, men att de väljer lagidrotten före på 

grund av att det är kul samtidigt som de har drivkraft till att vilja träna. Sena träningstider 

upplevs som jobbigt eftersom de påverkar sömnen och även hur utvilad individerna är dagen 

efter. Med hjälp av planering minskar stressen över skolarbeten, uppgifter, inlämningar och 

samtidigt hinna med att träna med laget. I analyseringen framkom det att fysisk aktivitet och 

lagidrott bidrar till en ökad koncentration i skolan, vilket gör att det blir lättare att ta upp 

information samtidigt som det ger energi. Lagidrott ansågs vara ett bra sätt att koppla bort 

och få en paus från skolarbeten och fokusera på någonting annat för en stund. Att jobba med 

psyket upplevs vara en viktig faktor för att minska stressen. Att ha tålamod och försöka 

koppla bort kraven som ställs där planering är en viktig del för att kunna fokusera på 

prestationen.  

5.2.4 Eventuella faktorer som hindrar unga tjejer att fortsätta utöva lagidrott 

En del faktorer upplever intervjupersonerna som hindrande för fortsatt lagidrottande. Det 

främsta som framkommer som hinder till att fortsätta utöva lagidrott är sjukdom och skador.  

”Man har väl inte riktigt nått konsekvenstänk när man tränar idrott det blir ju 

alltid så här ’nej men jag är inte så sjuk idag jag går ner på träningen och så får jag 

se hur jag känner’ och sen efteråt så blir man dyngförkyld samma sak när det gäller 

skador så är det så här ’nej men jag känner ingenting jag kan det här alla andra kan 

ju så varför skulle inte jag kunna’ sen så efteråt så får man smällen typ så det är väl 

lite hindrande.” (IP1)  

Att det inom lagidrott inte finns något konsekvenstänk och tränar oavsett om individen är 

sjuk eller är skadad bara för att personen dels inte vill svika laget samtidigt som personen 

måste prestera för att få speltid, vilket gör att spelarna känner press och krav på att de måste 

vara med på träningarna för att få spela matcher. Pressen till en viss del upplevs som tuff och 
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jobbig, även under vissa perioder när det krockar med skolan upplevs pressen leda till stress. 

Kraven kommer från flera håll, både från individen själv, lagkamraterna, tränare och 

anhöriga.  

”[…] det ju både och, asså då är de ju krav både från tränare, på mig själv och sen 

asså från hela laget, så blir det ju i en lagidrott.” (IP4) 

Återigen är gemenskap en viktig faktor för det förebyggande arbetet då det förekommer att 

en del samåker till träningarna och matcherna, vilket underlättar möjligheterna till att kunna 

träna. En del upplever det till och med som skönt att inte alltid behöva köra bil, inte behöva 

ta sig själv samtidigt som de som inte har körkort har möjlighet att ta sig till träningarna då 

det är fler som ska åka.  

Det förekommer olika åsikter kring att studera vidare efter studenten, det anses både vara 

och inte vara något som hindrar fortsatt idrottsutövande inom ett lag. Lagidrotten finns i de 

flesta städer i Sverige speciellt förekommer dem i studentorterna, så det är ingenting som 

hindrar på det sättet, det som anses som ett hinder är att lämna de lag som de funnit sin plats 

och trygghet i och samtidigt finna sin roll i ett nytt lag och komma in i en ny grupp. Dels bli 

accepterad socialt i gruppen, men samtidigt få en chans och vinna förtroende hos det nya 

laget och tränarna.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Syftet med studien var att undersöka unga tjejers upplevelser av lagidrottens betydelse för 

hälsan och vilka faktorer som påverkar valet för fortsatt idrottsutövande inom ett lag. 

Kvalitativ metod ansågs som lämplig eftersom att kvalitativa intervjuer fokuserar på att gå in 

på djupet av individers egna upplevelser (Kvale och Brinkmann, 2014). På grund av att 

studien grundats på kvalitativa forskningsintervjuer och utgått från intervjumaterial för 

fördjupad kunskap kan heller inte resultatet generaliseras på målgruppen i övrigt (Bryman, 

2011). Däremot har inte syftet med studien varit att generalisera resultatet utan istället få en 

ökad och fördjupad förståelse kring unga tjejers upplevelser om hur hälsan påverkas av 

lagidrott och varför de väljer att fortsätta med det.  

För att utesluta att studiens resultat och slutsatser påverkas på grund av författarens egna 

intresse valdes har studien inslag av induktion i innehållsanalysen. Induktion används enligt 

Elo och kyngäs (2008) för att få fram teorier och hypoteser utifrån det insamlade materialet 

och inte utgå ifrån förutfattade meningar eller egna teorier och hypoteser om ämnet. Ett 

neutralt förhållningssätt har försökt eftersträvas och inte inkludera egna uppfattningar och 

på så sätt försökt minimera att styra både intervjupersonerna samt resultat och slutsatser. 

Dock kan det ha påverkats studiens genomförande trots beaktandet av den tidigare nämna 

problematiken. 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Studiens urval består av unga tjejer som utövar fysisk aktivitet inom en lagidrott i en specifik 

idrottsförening och det homogena urvalet kan diskuteras eftersom urvalet endast behandlade 

tjejer. Denna begränsning ansågs som lämplig för att svara på studiens syfte samt att tidigare 

forskning av Allison, Bird och Mcclean (2017) tryckt på att det är ett vanligare förekommande 

fenomen att färre tjejer är fysiskt aktiva inom lagidrott till skillnad från killar. Ett målstyrt 

urval tillämpades för att hitta deltagare till studien som kunde svara på studiens syfte och 

kunde kontaktas genom mail som utlämnats i godkännande av styrelseordförande inom den 

valda föreningen. Som tidigare nämnt har ett målstyrt urval enligt Bryman (2011) inte 

möjligheten till generalisering på grund av det låga antalet respondenter, vilket inte heller va 

syftet med studien. Dock finns det både fördelar och nackdelar med att urvalet endast togs 

från samma förening då det endast framkommer hur det ser ut inom denna förening och inte 
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överlag i Mälardalsregionen. Samtidigt kan en enstaka intervju inom en förening inte bidra 

med nånting specifikt till föreningen. 

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfråga har semistrukturerade intervjuer 

använts som datainsamlingsmetod. Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer 

används av en intervjuare där intervjuguiden blir som ett stöd eller hjälpmedel för de 

intervjun ska beröra. Det ger intervjuaren en frihet att inte behöva strukturerat följa 

ordningen på frågorna i intervjuguiden till skillnad från ostrukturerade intervjuer där 

deltagarna anses behöva en större kunskap kring ämnet då endast få övergripande frågor 

ligger som grund. Det är även viktigt enligt Kvale och Brinkmann (2014) att författaren har 

ett syfte med att intervjua, en tanke bakom det och en välplanerad strategi för det. I dagens 

samhälle är det enkelt för en oerfaren forskare att ta med en bandspelare och gå ut och 

intervjua personer med endast en god idé som bakomliggande orsak. Det leder sällan till 

värdefull information och istället lyfter fram väsentlig kunskap om individers åsikter och 

fördomar. För att undvika likande problem fanns det ett syfte med intervjuerna samt 

införskaffades kunskap om semistrukturerade intervjuer samt utfördes en pilotintervju för 

att se om frågorna i intervjuguiden blev besvarade. Pilotintervjun hade en positiv inverkan då 

intervjuaren fick testa på att leda samtal, fick en ökad trygghet samt förhålla sig till 

tidsbegränsningar.  

Intervjufrågornas språk i intervjuguiden anpassades till deltagarna för bästa respons som 

möjligt på frågorna och intervjuerna hölls i en liten lokal i träningslokalen förutom ett 

undantag då en intervju hölls i en lokal på Mälardalens högskola. Valet av lokal gjordes med 

avsikt för att det skulle bidra till en trygg miljö för deltagarna. Enligt Bryman (2011) är det av 

vikt att inspelningarna av intervjuerna är av god kvalitet för att underlätta dataanalysen och 

därför ägde intervjuerna rum i en lokal med stängda dörrar vilket gjorde att intervjuerna 

förblev ostörda.  

6.1.4 Analysdiskussion 

Transkribering skedde kontinuerligt efter varje intervju medan informationen fortfarande 

var aktuellt i intervjuarens minne. För bearbetningen och analysering av data valdes 

kvalitativ innehållsanalys med ett abduktivt förhållningssätt med avsikt om att opartiskt 

analysera deltagarnas beskrivningar av upplevelser och samtidigt kunna utgå från studiens 

syfte och forskningsfråga. Även inkludera ett fokus på det manifesta innehållet som enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär att de är det som nämns i ord som analyseras. Det 

kan ses som både en nackdel och fördel med att endast en och samma person analyserade 

intervjuerna eftersom att det egna intresset och förutfattade meningar undermedvetet kan ha 

styrt tolkningen samtidigt som analysen och tolkningen av data kan ha försvårats och tagit 

längre tid då fler forskare ska komma överens om sina olika tolkningar. Ytterligare en 

nackdel med studien är att det inte genomfördes någon respondentvalidering vilket betyder 

att intervjupersonerna går igenom det analyserade materialet för att klargöra författarens 

tolkning av intervjumaterialet. Positivt med att det inte skedde en respondentvalidering är att 
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deltagarna inte kan läsa på om ämnet och ändra sina svar på grund av den nya kunskapen 

och utifrån vad de tror att författaren vill höra (Bryman, 2011).  

Tre huvudkategorier uppkom utifrån analysen av det insamlade materialet, dock togs den 

tredje huvudkategorin bort eftersom att den inte besvarade studiens syfte och 

forskningsfråga. Studien har även ett salutogent fokus och den tredje huvudkategorin ansågs 

enligt Bryman (2011) ha ett mer patogent synsätt. Endast två huvudkategorier kvarstod där 

båda kategorierna gav svar på studiens syfte och forskningsfråga. Placering av 

underkategorierna upplevdes som en utmaning under analyseringen, att identifiera under 

vilken huvudkategori underkategorierna skulle placeras under eftersom att det upplevdes till 

viss del att några underkategorier gick in i varandra. Problematikens orsak för placeringen av 

underkategorierna var på grund av att en del faktorer som ansågs som hälsofrämjande och 

som påverkade tjejernas hälsostatus och välmående med lagidrott, men det var också en 

orsak till att de valde att fortsätta med lagidrott. Enligt Höglund-Nilsen och Granskär (2017) 

är det inom forskning svårt att vara helt objektiv eftersom ingen individ kan frigöra sig helt 

från sina värderingar och tankar. För att lösa problematiken och ett försök till att inte vinkla 

resultatet valdes en del meningsenheter bort från intervjumaterialet eftersom de var 

svårkategoriserade. Dock finns det en risk att tolkningen av resultatet under kategoriseringen 

omedvetet påverkats av författarens värderingar och intresse för ämnet. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Studien har utgått från fyra delkriterier som både Bryman (2011) och Höglind-Nielsen och 

Granskär (2017) tar upp för att stärka tillförlitligheten och studiens kvalitét. De kriterier som 

tagits hänsyn till är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Studiens trovärdighet kan ifrågasättas eftersom studien på grund av tidsbrist inte granskats 

av någon annan forskare för en överensstämmelse för hur författaren för denna studie har 

tolkat intervjumaterialet. Dock kan en sådan granskning ifrågasätta studiens konfidentialitet 

då någon utomstående hade fått tagit del av materialet. För att skapa en sån stor trovärdighet 

som möjligt i forskningsresultatet har forskningsprocessen och studiens alla delar beskrivits 

så utförligt och tydligt som möjligt och på så sätt kunna redogöra de beslut som övervägts 

under forskningsprocessens gång, vilket enligt Höglund-Nielsen och Granskär (2017) kan 

anses öka studiens pålitlighet. Föreningen och deltagarna har endast beskrivits till den 

förmån att deras identitet inte ska identifieras, vilket kan ses som nackdel då minimal 

information om dem framkommer i studien.  

Enligt Bryman (2011) finns det alltid en risk med ärligheten i deltagarnas svar och kan ha 

svårt att öppna upp sig under intervjun. Intervjuaren kände inte deltagarna sedan tidigare, 

vilket kan ha påverkat studien positivt då ärligare svar under intervjuerna kan ha uppkommit 

till skillnad från om de kände varandra så kanske deltagarna gett svar som de anser att 

intervjuaren vill höra och inte utifrån hur de själva känner. Dock kan deltagarna sedan 

tidigare känna igen intervjuaren eftersom de ett flertal gånger vistats i samma miljö/lokaler.  
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6.1.6 Etikdiskussion 

Studien har utgått ifrån och tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska kriterier som både 

Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) benämner. Att deltagarna fått information i 

form av ett informationsbrev om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt samt att 

de kan välja att avbryta sin medverkan när som helst om de känner för det. Att 

intervjumaterialet behandlas konfidentiellt, vilket betyder att deras identiteter avslöjas i 

studien och de har istället blivit benämnda i studien som till exempel IP1, därav har även en 

del från citaten tagits bort för att minimera risken för att kunna identifiera vem som sagt vad. 

Innan intervjun startade informerade intervjuaren ytterligare en gång att materialet endast 

kommer användas till denna studie. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om lagidrottens påverkan på hälsan 

Fysisk aktivitet enligt WHO (2018) förutsätter en god hälsoutveckling och bidrar till en god 

hälsa vilket stärks av denna studie. Samtliga respondenter upplever att lagidrotten påverkar 

deras hälsa och välmående positivt eftersom det bidrar till en ökad energi, gemenskap, 

delaktighet och tillhörighet. Ingen upplever sig ha en dålig hälsostatus utifrån deras syn på 

hälsa. Respondenternas hälsa och välmående påverkas av faktorer som till viss del upplevs 

som hindrande för fortsatt lagidrottande, främst sjukdomar och skador hindrade dem fysiskt 

att kunna utöva lagidrott. Det mentala upplevdes som också till viss del som hindrande och 

påverkades av individens och lagets prestation. Även press och krav upplevdes både som 

hindrande men också som drivkraft till att bli motiverad till att utvecklas. Engagemang och 

stöd från både laget och omgivningen upplevdes ha betydelse för hälsa och välmående. 

Respondenternas upplevelser kring krav och stöd kan kopplas till krav-kontroll-

stödmodellen av Karasek och Theorell (1990) där vikt ligger på att individen känner kontroll 

över de krav som de ställs inför tillsammans med den tredje dimensionen att de upplever 

socialt stöd i form av uppskattning eller feedback före, under och efter de uppgifter som de 

ska utföra och utför. Att medlemmar som utövar lagidrott får en förståelse och kunskap om 

hur de ska kunna kontrollera de höga kraven samtidigt som de blir försedda med socialt stöd 

främjar och förebygger deras mentala hälsa, vilket kan leda till att fler väljer att fortsätta 

utöva lagidrott eftersom att de får rätt förutsättningar och möjligheten till det. Att som 

respondenterna tar upp att lagidrotten är tidskrävande och att de måste planera för att hinna 

med både lagidrotten och skolarbeten. Karasek och Theorell (1990) menar att krav-kontroll-

stödmodellen bidrar till en ökad egenkontroll, delaktighet och inflytande över situationer och 

uppgifter, detta kan ses som en stärkande faktor för individen att kunna ta kontroll över 

situationen, att planera sin vardag och att få stöd när det går trögt eller tungt. 

Ahn och Fedewa (2011) menar att fysisk aktivitetsintervention ökar den fysiska hälsan, vilket 

då inkluderar lagidrott eftersom det bidrar till fysisk aktivitet. Samtidigt ökar också lagidrott 

den mentala hälsan om deltagarna får rätt förutsättningar till det. Att då öka självkänsla men 

också förebygga stress på grund av höga krav och låg kontroll genom exempelvis krav-
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kontroll-stödmodellen. Samtidigt som både Ahn och Fedewa (2011), Theodoratou m.fl. 

(2016) och respondenterna till denna studie trycker på och upplever att fysisk aktivitet och då 

lagidrott även förbättrar prestationerna i skolan.  

Enligt Fry och Gano-Overway (2010) har sammanhållning och tillhörighet en positiv 

påverkan på ungdomsutvecklingen, att som deltagare ha en positiv inriktning och attityd till 

den sociala sammanhållningen menar (Bruner, Eys, Wilson och Côté (2014) ha betydelse för 

en positiv utveckling. Deltagarna i denna studie belyser gemenskap, delaktighet och 

tillhörighet och det upplevs som att de har en positiv attityd och inställning till lagets 

sammanhållning och kan ses som en orsak till varför de stannar inom lagidrotten. 

6.2.2 Diskussion om varför unga tjejer väljer att börja och fortsätta utöva lagidrott 

Gemenskap är en återkommande faktor till att respondenterna väljer att fortsätta utöva 

lagidrott eftersom att det ger glädje, delaktighet och tillhörighet till individen. Det går att 

säga att gemenskapen är drivkraften till motivation inom lagidrott. Prestatinsmotivationen 

har enligt García Bengoechea, Sabiston och Wilson (2017) betydelse och inflytande på 

lärandet och samtidigt ha förståelse för i detta fall träningen och uppgifter inom lagidrott. 

Antonovskys (1996) teori KASAM som grundar sig på känsla av sammanhang går det att se 

en likhet i krav-kontroll-stödmodellen eftersom de båda bottnar i kontroll och hantering av 

fenomen, uppgifter och situationer som sker i empirin. Att som lagidrottare få de möjligheter 

och förutsättningar för att kunna fortsätta utöva fysisk aktivitet inom lagidrott, vilket kan ges 

bland annat genom KASAM. Genom teorin får individen ett bredare utbud av kunskap och 

information av hur olika uttryck kan hanteras, vilket skapar en begriplighet. Begripligheten 

skapar förutsättningar för individen att kunna förstå och hantera situationer och då också 

kravfyllda situationer och uppgifter. Meningsfullheten som styrs av individens motivation till 

att hantera är i beroende av hur pass individen känner meningsfullhet i uppgiften. Samtliga 

respondenter visar att de har motivation och drivkraft för lagidrotten men att även belysa de 

andra två komponenterna; begriplighet och hanterbarhet för att ge idrottarna bästa möjliga 

förutsättningar för att kunna fortsätta utöva lagidrott. Viktigt att belysa enligt Thedin 

Jakobsson (2014) är att samtliga respondenter börjat med lagidrott i tidig ålder, vilket leder 

till att lagidrotten har och tar upp en stor del av deras fritid och de kan anses ha en hög 

ambitionsnivå som drivs av målsättningar, prestanda och utmaningar. Att inom ett lag träna 

för varandra och ha gemensamma mål och intressen ökar individernas känsla av 

sammanhang. 

Även ansträngning-och belöningsmodellen som Siegrist (1996) benämner går att koppla till 

lagidrott och KASAM då motivation skapas hos individer som utövar lagidrott. Modellen kan 

förklaras genom att individens beteende påverkas av belöning som inom detta ämne 

exempelvis kan vara uppskattning, positiv respons och feedback. Det skapar en motivation 

hos individen att vilja prestera för att nå belöningen och som även majoriteten av 

respondenterna uttryckt sig att de inte endast tränar för sig själva utan att de tränar för laget. 

Att de får uppskattning, positiv respons, får känna gemenskap och glädje när de presterar, 

vilket kan ses som deras belöning inom laget och att det är de som skapar motivationen till 

att fortsätta utöva lagidrott. Att arbeta med målsättningar, både långsiktiga och kortsiktiga 
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mål kan ses som en faktor som ökar motivationen samt ses som en belöning när målen 

uppfyllts.  

7 SLUTSATSER 

Unga tjejer upplever sig ha en bra hälsostatus samt att lagidrotten till stor del påverkar deras 

hälsa och välmående positivt där socialt stöd är en viktig komponent. Det går även att se att 

den största anledningen till att unga tjejer väljer att fortsätta idrottsutövande inom ett lag är 

för att det bidrar till gemenskap och att det skapar glädje, vilket kan ses som den största 

motivationen till att de fortsätter med lagidrott. Även att utmaningar och målsättning skapar 

drivkraft och motivation till fortsatt idrottsutövande inom ett lag.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ungas fysiska-och psykiska hälsa är ett viktigt ämne inom folkhälsovetenskapen och inte 

endast inom lagidrott, men det är någonting som har visat sig ha till stor del en positiv 

påverkan på både den fysiska- och psykiska hälsan och därför viktigt att värna om och arbeta 

hälsofrämjande inom. Denna studie har endast inriktat sig på unga tjejer men för fortsatt 

forskning skulle det vara intressant att se hur det ser ut i en större utsträckning samt se hur 

unga killar upplever hur lagidrott påverkar på deras hälsa och varför de väljer att fortsätta 

utöva fysisk aktivitet inom ett lag.  
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BILAGA A; INFORMATIONSBREV 

En intervjustudie om lagidrottens påverkan på hälsa 

Hej! 

Jag heter Gabriella Melin och jag läser min sista termin på folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete och 

jag har valt att inrikta mig på hälsa inom lagidrott. Syftet med denna studie är att undersöka 

unga tjejers upplevelser av lagidrottens betydelse för hälsan och vilka faktorer som påverkar 

valet för fortsatt idrottsutövande inom ett lag.  

Jag önskar att få intervjua dig som är fysiskt aktiv inom en förening som utövar lagidrott. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 20 - 30 minuter vardera och materialet kommer sedan att 

analyseras och utgöra studiens resultat. Intervjuerna kommer att ske i början på mars, i 

samband med din träning i en lokal i anslutning till träningsanläggningen om inget annat 

önskas. Intervjuerna kommer spelas in för att underlätta utskrift och dokumentation. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och med sekretess, vilket innebär att 

ingen obehörig kommer kunna ta del av materialet eller dina personuppgifter förutom jag 

som student, min handledare och examinatorn. Det inspelade intervjuerna kommer att 

raderas efter att examensarbetet blivit godkänt. Intervjumaterialet kommer endast användas 

till denna studie. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst 

under studiens gång. Väljer du att avbryta din medverkan i studien kommer allt material om 

dig raderas och det kommer inte att användas i studien. 

Examensarbetet förväntas vara klart i maj 2018 och efter godkännande från examinatorn 

kommer studien att publiceras i databasen Diva på Mälardalens högskola. 

Jag hoppas du kan tänka dig att medverka i denna studie. Jag kommer kontakta dig inom 

kort med förfrågan om att delta och i så fall kan vi komma överens om en tid och plats.   

För mer information eller om du har några frågor går det bra att kontakta mig. Tack på 

förhand! 

 

Med vänlig hälsning  

Gabriella Melin 

Mina kontaktuppgifter: 

Gabriella Melin 

Student, Folkhälsovetenskap 

Mälardalens högskola 

E-post: xxx@student.mdh.se 

Telefon: xxx-xx xx xx 

 

 

 

Min handledares kontaktuppgifter: 

Elisabeth Jansson 

Fil.mag. Folkhälsovetenskap, 

högskoleadjunkt 

Mälardalens högskola 

Akademi för hälsa, vård och välfärd 

E-post: xxx@mdh.se 

Telefon: xxx-xx xx xx 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

Bakgrund: 

o Hur gammal är du? 

 

o Kan du berätta mer om dina mål med träning? 

- Varför tränar du? 

- Vad ger det dig? 

 

o Har du utövat eller utövar du några andra sporter, i så fall kan du berätta 

mer om det?  

- Individuella? 

- Lagsporter? 

 

o Vad är din uppfattning av hur fysisk aktivitet/träning påverkar din hälsa? 

- Hur upplever du din hälsostatus? 

Lagidrott: 

o Skulle du kunna berätta om hur det kom sig att du började och varför du 

håller på med lagidrott? 

- Hur är det att tillhöra/spela/träna med ett lag? 

- Vad ger lagidrotten dig? 

- Vad har det för betydelse för dig? 

- Vad anser du vara bra/dåligt med lagidrott? 

 

o Kan du berätta hur du upplever att lagidrotten påverkar din hälsa? 

- Fysiskt? 

- Psykiskt? 

- Hur får lagidrott dig att må? 

 

o Kan du berätta om hur du ser på möjligheterna att fortsätta med 

lagidrott? 

- Din drivkraft till att fortsätta utöva lagidrott? 

- Vad är det som gör att du fortfarande är aktiv inom lagidrott?  

- Målsättning för framtida lagidrottande? 

 

o Kan du berätta om vad du upplever som hindrande/jobbigt med 

lagidrotten du utövar och vad som fått dig att fortsätta utöva lagidrott 

trotts dessa eventuella hinder? 

- Vad är det som hindrar? 

- Hur arbetar du/ni för att förebygga att hindren uppstår/få bort hinder som redan 

har uppstått? 

Avslutning: 

o Finns det någonting annat du vill säga eller tillägga?
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