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Bakgrund: Skolsköterskors huvuduppgift är att arbeta hälsofrämjande, en av uppgifterna 

är att motivera tonåringar till fysisk aktivitet. 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa tonåringars tankar om fysisk aktivitet i 

idrottsföreningar efter att de har avslutat ett deltagande. 

 

Metod: För att uppnå syftet valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats och data 

utgörs av intervjuer som analyserats med  hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

utgår från intervjuer med sju tonåringar.  

 

Resultat: Tonåringarnas tankar om vad som påverkar dem att avsluta ett deltagande i en 

idrottsförening kan delas upp i två huvudkategorier, trygghet och kunskap. Tryggheten 

beskrivs som en viktig aspekt för tonåringar som utövar fysisk aktivitet. Tonåringar är i 

behov av att känna en god gemenskap vilket skapar trivsel. Brist på gemenskap skapar en 

obalans i tryggheten och en känsla av att inte vara som alla andra.  

Tonåringarna betonade vikten av ett gott bemötande av tränaren, att tränaren har kunskap 

om tonåringarnas fysiska utveckling samt förståelse för dem. Träningsnivån måste 

anpassas efter tonåringarna så det skapas en balans i livet mellan skola, träning och deras 

utveckling som individer.  

Konklusion: Tonåringar vill ha god gemenskap, vara med sina lagkamrater samt ha en bra 

kommunikation till sina ungdomstränare.   
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Background: The school nurse main task is to promote health, such as to motivate teenagers to 

continue with their physical activity. 

 

Purpose: of this study is to shed light on teenager’s ideas about physical activity in sports club 

after they quit their participation 

 

Method: To achieve the purpose, a qualitative method was chosen with an inductive approach. 

Data comprises of interviews which have been analyzed with a qualitative content analysis. 

The analyze is based on interviews with seven teenagers. 

Results: The results are based on two main categories, knowledge and security. Security is 

described as an important part when practicing physical activity. Security leads to a good 

friendship that creates comfort. Lack of security creates an imbalance and a feeling of not being 

like everyone else. Good treatment from coaches, based on knowledge of physical development as 

well as an overall understanding was underlined, adapting the level of the activity to the teenagers, 

creating balance in life between school, training and the teenagers’ development as individuals.  

 

Conclusion: Teenagers wants to feel friendship when being physically active, they want to be with 

their team mates, and have a good communication with their youth trainers. 
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INLEDNING 

Fysisk aktivitet ger många hälsovinster, till exempel ökat välmående, välbefinnande och 

självkänsla, minskat Body Mass Index (BMI) och inte minst ökat intresse för skolan samt 

förbättrade studieresultat. Skolsköterskors främsta uppgift är att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Skolsköterskor behöver också efterfråga hur elever har det på fritiden, till 

exempel om de upprätthåller någon form av fysisk aktivitet eller om de funderar på att sluta 

med fysisk aktivitet. Det är vanligt att skolsköterskor informerar elever om olika fysiska 

aktiviteter, men där tar det oftast stopp idag. Skolsköterskor kanske kan göra mer för att 

motivera tonåringar till fysisk aktivitet?  

Intresset för den här frågan väcktes vid möte med flertalet ungdomar som slutat med fysisk 

aktivitet. Det är särskilt i tonåren som ungdomar bör fortsätta med någon form av fysisk 

aktivitet för att bibehålla ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. Fysisk inaktivitet kan leda 

till minskat välbefinnande. Det saknas dock forskning inom området, hur tonåringar ser på 

fysisk aktivitet efter att de har slutat att vara aktiva sportsutövare i idrottsföreningar. Med 

tonåringar avses här människor mellan 15 och 18 år.  

 

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet 

WHO definierar fysisk aktivitet som rörelse som får hjärtat att slå snabbare och som 

resulterar i andfåddhet. Begreppet fysisk aktivitet innebär alltså alla typer av rörelse, till 

exempel lek, gymnastik, motion och friluftsliv. Även att gå snabba promenader, dansa eller 

simma är exempel på fysiska aktiviteter (WHO, 2015). För att motion ska få kallas för fysisk 

aktivitet är de ofrånkomliga kraven att den är planerad och strukturerad och innehåller 

repetitiva moment samt syftar till att förbättra eller bevara  en eller flera delar av den fysiska 

konditionen. Fysisk aktivitet ger alltid hälsofördelar – och ett av dess mål är att förbättra 

hälsan och förebygga skador (Pellmer, Wramer, & Wramner, 2012). För barn ger lek och 

fysisk aktivitet möjlighet att utveckla inte bara fysiska förmågor, utan även kognitiva, sociala 

och emotionella förmågor (Ericsson & Karlsson, 2014). Barn och tonåringar som är mellan 

5-17 år rekommenderas vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag, med måttlig till hög 

intensitet. WHO har kommit fram till detta för att främja en god hälsa hos barn och 

tonåringar, både i Sverige och i övriga världen. Barn och tonåringars hälsa kan bli ännu 

bättre om de ökar den fysiska aktiviteten ytterligare. Främst uppmanas det att ungdomar 



 

konditionstränar och i träningen bör ingå fysisk aktivitet med hög intensitet minst tre gånger 

per vecka samt aktiviteter som stärker muskler och benstomme (Statens Folkhälsoinstitut, 

2010). Folkhälsoinstitutet har också kommit fram till att rekommendationerna för fysisk 

aktivitet behöver ses över eftersom det finns mer kunskap idag om den fysiska aktivitetens 

betydelse för hälsan (a.a).  

 

Fysisk aktivitet är hälsofrämjande 

Det finns vetenskaplig evidens för att barn och ungdomar (5-17 år) genom fysisk aktivitet 

erhåller positiva effekter på hälsan, samt att fysisk aktivitet reducerar risken för framtida 

övervikt (De Munter, Tynelius, Magnusson & Rasmussen, 2015). Positiva effekter på hälsan 

är till exempel att fysisk aktivitet främjar motorisk och kognitiv utveckling, samt har positiv 

inverkan på den psykosociala hälsan (Ericsson & Karlsson, 2014). En studie av Engström 

(2010) visar att barn som får en tidig erfarenhet av idrott och utövar fysisk aktivitet fortsätter 

med högre aktivitetsnivå också som tonåringar. 

 

Nordirland har högst förekomst av kranskärlssjukdomar i världen. Utifrån detta faktum 

studerade Riddoch m.fl. (1991) fysisk aktivitet. De studerade aktivitetsmönster, 

hälsokunskaper, attityder och kostvanor i ett slumpmässigt stratifierat urval av 3211 

nordirländska barn, bestående av 1540 pojkar och 1671 flickor i åldrarna 11-18 år.  Studiens 

resultat visade att pojkar var betydligt mer aktiva än flickor. Det viktigaste resultatet var en 

märkbar nedgång i fysisk aktivitetsnivå efter fyllda 14 år. Studien visade också att minskad 

fysisk aktivitet leder till en rad negativa beteendemönster som, om de fortsätter till 

vuxenlivet, kan placera ungdomarna i riskzonen för framtida ohälsa (a.a.). Fysisk aktivitet 

påverkar välmående (Ericsson, 2011), självkänsla (Russell-Bowie, 2009; Schmalz 

m.fl.,2007) och studieresultat (Åberg, 2009). Självkänsla och självtillit är dock komplexa 

begrepp som är svåra att mäta, enligt bland annat Russel-Bowie (2009). Dock synes 

främjande av fysisk aktivitet bland tonårsflickor öka självkänslan och allra tydligast är detta 

hos elvaåriga flickor med högt BMI (Schmalz m.fl., 2007). I en svensk studie från 2011 

mättes självkänsla i samband med fysisk aktivitet, genom en enkätundersökning. Resultatet 

av studien var osäkert eftersom även denna studie poängterarar svårigheten att mäta 

självkänsla (Ericsson, 2011).   

 

Ericsson och Karlsson (2014) fann i sin studie att motorik är av klinisk betydelse för 

skolprestationer samt att barn med motoriska brister vid skolstarten presterar sämre i skolan. 

Det skulle kunna finnas en annan bakomliggande faktor till denna korrelation, men 

sambandet stöds av att Ericsson och Karlsson (2014) visar att med ökad fysisk aktivitet och 

förbättrad motorik förbättras skolprestationerna vilket i sin tur leder till en ökad andel elever 

som kvalificerar för gymnasieskolan (a.a.). Michauda, Narringa, Cauderaya och Cavadinib 

(1999) fann ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, mental hälsa och en hälsosam livsstil.  

Deras resultat visade att ökad medverkan i idrott främjar välbefinnande samt en nedgång i 

frekvens av fysisk aktivitet och idrott efter 14 års ålder varför de understryker vikten av 

idrottsundervisning, samt samarbete mellan skola och idrottsföreningar (a.a). 



 

 

Tammelin, Nävhä, Laitinen, Rintamäki och Järvelin (2003) studerade sambandet mellan 

fysisk aktivitet hos barn och vuxna och kom fram till att fysisk inaktivitet hos 

barn ger sämre skolprestationer. Sämre skolresultat är förknippat med fysisk inaktivitet i 

vuxen ålder. Därför rekommenderas att fysisk aktivitet i tonåren bör ges starkt stöd, då det 

har långsiktiga positiva effekter på vuxnas hälsa genom sin tendens att minska sannolikheten 

för vuxen inaktivitet (a.a.).   

 

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 

Enligt Riksidrottsförbundets (2014) anvisningar för barn- och ungdomsidrott ska denna 

bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa Barnkonventionen. Detta innebär att ha 

respekt för barns åsikter samt att verka för barnens bästa, det vill säga dess välmående, hälsa 

och positiva utveckling. Barn- och ungdomar bör introduceras till fysisk aktivitet gradvis 

och hänsyn måste tas till individers olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. 

Idrottsrörelsen ska använda sig av ungdomars egna erfarenheter och synpunkter i utformning 

och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet. Föreningar och förbund som bedriver barn- 

och ungdomsidrott ska ha ledare som har möjlighet att fördjupa sina kunskaper, såväl om 

träningsplanering inom den egna idrotten, som om flickors och pojkars fysiska, psykiska och 

sociala utveckling. Tävlingsverksamheten ska utvecklas och utformas så att såväl flickor 

som pojkar stimuleras till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, likaså bör utslagning 

motverkas (a.a.). Light, Harvey och Memmert (2013) genomförde fallstudier i Australien, 

Frankrike och Tyskland om varför barn ansluter sig till och stannar kvar i simklubbar. 

Undersökningen visade sig att det är viktigt att barnen får behålla sina sociala relationer och 

ha kvar sitt nätverk samt att de får njuta av idrotten, något som är avgörande för att de ska 

vilja fortsätta. Dessutom hade simklubbarna i fallstudierna utvecklade strategier för att barn 

och ungdomar inte skulle sluta. En annan stor betydelse för att de skulle stanna kvar i 

simklubbarna var att tränarna hade ett positivt bemötande samt hur tränarna hanterade 

tävlingsimning (a.a.).   

 

 

Skolans roll för att främja fysisk aktivitet  
Enligt grundskolans och motsvarande skolformers läroplaner ska skolan sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Dessutom ska skolan uppmärksamma hälso- och 

livsstilsfrågor, samt sträva efter att vara en miljö i vilken social gemenskap kan byggas i en 

atmosfär av trygghet och med vilja och lust att lära (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Alla skolor i Sverige ska ha en likabehandlingsplan för att främja, förebygga och åtgärda 

diskriminering och kränkningar. Syftet med likabehandlingsplaner är att se till att alla elever 

inom skolans verksamhet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får samma rättigheter. Skolan ska 

aktivt arbeta förebyggande beträffande diskriminering och kränkande behandling. 

Skolverket ger direktiv kring vad likabehandlingsplanen ska innehålla, därefter är det upp 

till varje skola att utarbeta en plan (Skolverket, 2016).      



 

  

Tonåringar som rör på sig allt mindre tycks vara ett utbrett problem, visar en studie från 

USA (Schmalz, Deane, Birch, & Kranhstoever-Davison, 2007). Det finns även studier som 

visar på ett samarbete med idrottsverksamheter och skolor i USA (Russell-Bowie, 2009). 

Engström (2010) anser att idrottsrörelser har stor betydelse för fysisk aktivitet på fritiden 

eftersom de når mer än hälften av alla barn och ungdomar. De barn som står utanför 

organiserad idrott är beklagligtvis inte särskilt aktiva under skolans idrottslektioner och 

därför har skolan en viktig roll i att lösa detta problem (a.a.). Engström (2010) menar att 

skolans möjligheter måste breddas och fördjupas när det gäller att kunna ge eleverna 

grundläggande kunskaper som att kunna simma, åka skidor samt att få tillräcklig kunskap 

för att kunna utforma ett allsidigt fysiskt träningsprogram.  

 

I en studie av Kahlin, Werner, Romild och Alricsson (2009), framkommer det att flickor 

med invandrarbakgrund i USA, som går på gymnasiet, har en låg fysisk aktivitet. Studien 

beskriver att genom ett nationellt program organiserat av idrottsföreningar blev flickorna 

mer fysiskt aktiva. Viktiga förutsättningar för att det skulle fungera var kontinuerlig 

uppföljning med såväl instruktioner som ”peppning”, samt att idrottandet var avgiftsfritt. 

Denna studie lyfter fram betydelsen av att idrottsföreningar håller låga avgifter och därmed 

skapar goda förutsättningar för denna grupp att delta i fysiska aktiviteter, så att de kan behålla 

en god hälsa även upp i vuxen ålder (a.a.). 

 

Dobbins, Husson, DeCorby och LaRocca (2013) gjorde en metaanalys av 44 amerikanska 

studier inriktade mot hälsofrämjande åtgärder som pågick från 12 veckor till sex år och som 

hade 36593 deltagare. Metastudien gick ut på att systematiskt sammanfatta bevis på 

effektiviteten av skolbaserade insatser för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. 

Forskarna kom fram till att fysisk aktivitet bör fortsätta att understödjas från politiskt håll 

samt att skolbaserade interventioner bör fokusera på att främja positiva attityder till fysisk 

aktivitet och då anpassas efter elevernas utvecklingsnivå, samt att lärare och skolans övriga 

personal ska uppmuntra barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva under skoldagen. (a.a.).  

 

Russel-Bowie (2009) påpekar att det inte räcker med att skolor ger information om olika 

fritidsprogram, det vill säga olika aktiviteter, som eleverna kan prova på. Russel-Bowie anser 

att skolor bör ta en mer ledande roll i att se till att unga människor rör på sig tillräckligt 

mycket varje dag (a.a.). Anledningen till att det inte sker i en större grad på skolor är att det 

måste finnas politiska beslut för hur skolor ska ta itu med folkhälsan. Det krävs också att det 

finns folkhälsopersonal, som till exempel hälsoplanerare. Dessa personer bör samarbeta med 

lärare och skolor för att bedriva lokala verksamheter och resurserna bör ökas för att främja 

fysisk aktivitet. Dessutom krävs det engagemang från föräldrar (Dobbins, Husson, DeCorby, 

& LaRocca, 2013).   

 



 

Skolsköterskans roll för att främja elevers fysiska aktivitet  

Skolsköterskors främsta uppgift är ett hälsofrämjande arbete, som syftar till att stärka 

och/eller bevara människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Skolsköterskors 

hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade bedömning av sin fysiska, 

psykiska och sociala status (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

 

En viktig del av skolsköterskans hälsofrämjande arbete är att främja elevers motivation för 

fysisk aktivitet eftersom den bidrar till deras långsiktiga välbefinnande (O`Connor, 2011). 

Fysisk aktivitet bidrar även till en lägre grad av riskbeteende liksom en ökad grad av 

hälsofrämjande beteende. Andra aspekter är att tonåringar som utövar fysisk aktivitet kan 

påverka varandra till en sund livsstil (Delisle., m.fl 2010).  

 

Det arbete som elevhälsan, det vill säga skolkurator, skolpsykolog, speciallärare, och rektor 

tillsammans med skolsköterskan, utför bidrar till att skapa miljöer som främjar elevers 

lärande, utveckling och hälsa. Det innebär att arbeta med att stärka elevers delaktighet och 

självkänsla. För att åstadkomma sådana miljöer är det viktigt att elevhälsan deltar i skolans 

värdegrundsarbete och i arbetet mot kränkande behandling. Dessutom kan elevhälsan delta 

i undervisning om goda och hälsofrämjande levnadsvanor (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014). 

 

I sitt förebyggande arbete är elevhälsan med och minskar risken för ohälsa. En viktig del i 

detta är att elevhälsans olika medlemmar är medvetna om elevens sammanhang utanför 

skolan. Det kan till exempel vara att en elev lever i en familj med svårigheter, som påverkar 

elevens välbefinnande. Elevhälsan kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att 

informera vårdnadshavare om elevens psykiska, fysiska och känslomässiga utveckling, så 

att elever som önskar ändra sina levnadsvanor får stöd även hemifrån. Stöd till föräldrar är 

en annan viktig del av elevhälsans arbete, som här har chansen att uppmuntra till goda 

matvanor, fysisk aktivitet och mindre stillasittande. Sammanfattningsvis arbetar elevhälsan 

på olika nivåer – organisatorisk, med grupper samt med individer. Elevhälsan ska också se 

till att övrig personal utbildas vad gäller hälsorisker i arbetet, samt se till att skolans utemiljö 

stimulerar till daglig fysisk aktivitet för elever (Socialstyrelsen, 2013). 

 

För att förändra fysisk inaktivitet kan skolsköterskor exempelvis bidra med information 

genom att sammanställa avidentifierade uppgifter från de individuella hälsosamtalen. Med 

hjälp av statistik över hälsouppgifter är det möjligt att få en bred bild av elevers erfarenheter 

av fysisk aktivitet och hur detta påverkar deras hälsa. Skolsköterskor kan också med sin 

kunskap och kompetens om levnadsvanor och hälsa vara ett stöd i undervisningen, till 

exempel arbeta förebyggande genom att uppmärksamma grupper eller enskilda elever. 

Utifrån den information som samlats in under hälsosamtalen kan det visa sig att samtliga 

eller vissa elever är inaktiva och passande åtgärder kan sättas in, som till exempel klassvis 

utbildning och stödjande och rådgivande samtal med enskilda elever under en begränsad 

period (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 



 

 

Hälsopedagogik är en undervisningsmetod som syftar till att ge individen det stöd som 

behövs för att kunna göra medvetna val ifråga om sådant som har betydelse för hälsan. 

Hälsopedagogik kan även betyda att man påbörjar och befrämjar processer som på sikt ökar 

kompetensen att hantera personliga livsstilsfrågor (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 

2001). Skolsköterskors pedagogiska roll är att skapa ett kommunikativt rum för lärande om 

hälsa och att genom att sätta upp ramar för en dialog med elever åstadkomma ett 

utvecklingsfrämjande samtal. Denna arena för utveckling och förändring, i vilken 

skolsköterskor visar riktningen för samtalet, är grunden för en motiverande kommunikation. 

Tillgängligheten är oerhört viktig för att en kontakt ska etableras, när kontakt väl uppstått är 

det viktigaste att säkerställa en trygg och stödjande miljö (Clausson & Morberg, 2012).   

 

 

Trygghet som vårdvetenskapligt begrepp 

Begreppet trygghet beskrivs i ordböcker med synonymer som trogen, trofast, säker, tryggad, 

ärlig och sann. Dessa ord beskriver egenskaper som vanligtvis är önskvärda hos 

sjuksköterskor. Att känna trygghet är ett grundläggande behov i människors liv. Begreppet 

trygghet vet alla människor något om, eftersom den upplevs genom vardagserfarenheter i 

möten med andra människor. Trygghet finns också i handlingar, i tonfall, i gester och inte 

minst i tystnad, det vill säga i det osagda och utvecklas i möten med andra människor 

(Kristoffersen, Nortvedt &  Skaug, 2005). 

  

 I Barnkonventionens artikel 26 står det att alla barn ska ha rätt till social trygghet och skälig 

levnadsstandard, samt att barn också har rätt till hälsa och fritid (Rädda barnen, 2015). Det 

finns tre former av trygghet: social, emotionell och fysisk. Social trygghet  innebär boende, 

mat, kläder och (för barn) skolgång. Samhället tar stort ansvar för social trygghet för barn 

som föds i Sverige. Emotionell trygghet, däremot, finns i det vi upplever som till exempel 

att någon lyssnar, att du kan vara dig själv och på samma gång blir sedd för den du är, en 

känsla att vara sig själv och våga visa känslor. Om emotionell trygghet saknas, brukar det 

oftast komma till fysiska uttryck som smärta och aggression (Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005). Slutligen, fysisk trygghet har en människa om den har en inre trygghet och 

det är en bra egenskap för att hantera negativ påverkan utifrån. Med det menas att människan 

behöver känna en känsla av sammanhang, vilket grundläggs i de tidiga barnaåren, detta kan 

dock förstärkas eller försvagas av olika händelser i livet. (Dahlberg, 2010). Andra viktiga 

faktorer för att en människa ska utvecklas och känna självtillit är goda relationer och 

gemenskap vilket resulterar i en positiv känsla och en god hälsa. Källor till livskraft är 

upplevelser av trygghet och autonomi i livet (Wiklund- Gustin & Bergbom 2012).   



 

Problemformulering 

Fysisk aktivitet har visats påverka fysisk- och psykisk hälsa samt lärande på ett positivt sätt 

vilket innebär att en viktig del av skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete är att 

motivera elever till fysisk aktivitet. Forskning visar också att många tonåringar slutar med 

fysisk aktivitet och det finns flera orsaker till detta som till exempel bemötandet i 

idrottsklubben vad gäller till exempel elitsatsning, mobbing eller ekonomiska orsaker. För 

att stärka skolsköterskors möjligheter att motivera elever till fortsatt fysisk aktivet krävs en 

fördjupad förståelse för tonåringars upplevelser av fysisk aktivitet inom idrottsföreningar. 

Därför är syftet med denna studie att belysa tonåringars tankar om fysisk aktivitet i 

idrottsföreningar efter att de har avslutat ett deltagande. 

 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa tonåringars tankar om fysisk aktivitet i idrottsföreningar 

efter att de har avslutat ett deltagande.   



 

METOD 

Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och data utgörs av intervjuer som analyserats 

genom en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). För att få en bra 

forskningsstudie av detta slag måste forskningsfrågorna och tillvägagångssättet anpassas till 

varandra. Det vill säga att det är forskningsfrågan som bestämmer vilket metodologiskt 

tillvägagångssätt som ska användas (Sjöberg & Wästerfors, 2008). En kvalitativ 

forskningsintervju innebär att man undersöker personernas livsvärld, det vill säga individers 

subjektiva upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). För denna studie handlar det om att 

undersöka tonåringars tankar om fysisk aktivitet i idrottsföreningar efter att de har avslutat 

ett deltagande.   

 

Urval 

Snöbollsurval har använts i studien. Denna urvalsmetod går till så att först väljs en informant 

ut. Efter intervjun tillfrågas informanten om han eller hon vet någon ytterligare person som 

kan vara relevant för studiens syfte. Denna person kontaktas och tillfrågas om deltagande i 

studien. Denna typ av urval tillåter att närma sig människor som kan antas vara väsentliga 

eller relevanta för undersökningen. Anledningen till att det kallas för snöbollsurval är att 

urvalet växer som en snöboll i takt med att de nytillkomna personerna i sin tur ombeds att 

föreslå ytterligare några, som skulle kunna tänkas ingå i urvalet. Snöbollsurval är en effektiv 

teknik för att bygga upp ett rimligt stort urval, i synnerhet när det används i småskalig 

forskning (Denscombe, 2014). 

 

Studiens inklusionskriterier var att informanterna var i ålder 15-18 år och att de har slutat 

med fysisk aktivitet. Samtliga informanter bor i Västra Götalands län och det handlar om 

fyra pojkar och tre flickor. Sex av dem går i grundskolan och en informant går på gymnasiet. 

De idrotter som informanterna har slutat med är basket, fotboll, handboll och 

truppgymnastik.  

 

Datainsamling 

För att besvara studiens syfte valdes det att göra intervjuer. Författaren av denna studie hade 

kännedom om att en tonåring hade slutat med fysisk aktivitet. Telefonkontakt togs med 

denna person som sin tur kände till flera tonåringar i samma situation. Slutligen hade  antalet 

sju stycken informanter uppnåtts. Samtliga informerades om vad studien handlade om via e-

post. En skriftlig förfrågan om medverkan samt en medgivandeblankett skickades också 

med. 

(Bilaga 1). 

 



 

Innan undersökningen utfördes gjordes en pilotstudie, en testintervju med en person i samma 

åldersgrupp som informanterna (Denscombe, 2014). Dessutom undersöktes tidsåtgången för 

att genomgå frågeguiden och inspelningsutrustningen testades. Några frågor justerades i 

enlighet med Danielsson (2012) innan intervjuerna påbörjades, då resulterat från pilotstudien 

visade att frågeställningarna bör vara strukturerade då det ger mer specifika svar.  

 

Miljön under intervjusituationen bör vara sådan att den inger lugn och trygghet (Henricsson, 

2012), därför valdes en plats där informanterna kände sig hemma. Intervjuerna föregicks 

också av ett samtal om allmänna frågor för att informanten skulle känna sig mer avslappnad. 

 

Intervjuerna spelades in då Denscombe (2014) anger att användning av 

inspelningsutrustning gör det enklare att ta del av den information som informanten ger. 

Denscombe (2014) hävdar vidare vikten av att vara uppmärksam på vad informanten 

berättar, även den icke verbala kommunikationen, samt att föra anteckningar och detta var 

råd som författaren av denna studie följde genom samtliga intervjuer. Författaren till denna 

studie hade inga tidigare förkunskaper om hur en frågeguide ska se ut men hämtade 

inspiration genom att läsa andra forskarfrågor i det berörda ämnet (Perlind, 2012., 

Riksidrottsförbundet, 2004). En strukturerad frågeguide (Bilaga 2) användes således, vilket 

innebär i förväg formulerade frågor och frågorna ställdes på samma sätt till alla 

informanterna (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). 

 

Trots genomförd pilotintervju var erfarenheten att intervjua begränsad och som en följd av 

detta användes inte följdfrågor under den första intervjun. Med mer erfarenhet och utrymme 

för reflektion följde en mer bekväm känsla att ställa följdfrågor. Danielson (2012) beskriver 

att erfarenhet av att intervjua utvecklar intervjutekniken, till exempel förmågan att använda 

följdfrågor (a.a). Intervjuerna, som tog mellan 35 och 60 minuter vardera, spelades in på 

Iphone och renskrevs därefter ordagrant (Wibeck, 2012). 

 

Analys 

Inom vårdvetenskap är innehållsanalys en mycket vanlig metod för att fånga syftet i 

forskningsansatsen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Induktiv ansats är aktuell i denna 

studie för att svara mot studiens syfte. Induktiv ansats innebär att förutsättningslöst analysera 

texter som baseras på berättelser (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det centrala i en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att i ett 

textinnehåll identifiera skillnader och likheter som sedan kan samlas i kategorier. I varje text 

finns nyckelmeningar som kan användas för att kategorisera innehållet. Det dolda budskapet 

fås fram genom att underliggande innebörder upptäcks och dessa måste tolkas för att de ska 

kunna delas in i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).  

 



 

I analysprocessen lästes intervjuerna igenom flera gånger för att få en bra överblick av hela 

materialet. Därefter gjordes en sammanställning av informanternas svar. Informanternas 

svar delades in olika områden, efter innehåll. Därefter identifierades meningsenheter och 

svaren kondenserades, det vill säga parades ihop och avskildes och likheter och skillnader 

identifierades. Därefter skapades preliminära kategorier som sedan redigerades till 

permanenta kategorier. Slutligen framkom två huvudkategorier; trygghet och kunskap som 

byggs upp av fem underkategorier: 1) att skapa trivsel, trygghet och gemenskap, 2) föräldrar 

skapar trygghet, 3) obalans i tryggheten och att inte vara som alla andra 4) tränarens kunskap 

och förståelse för tonåringars behov av utveckling, 5) att skapa en balans i livet.  

 

Etiska överväganden 

Vid all forskning måste etiska riktlinjer följas i form av lagstiftning, konventioner och 

deklarationer. När det gäller omvårdnadsforskning finns FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, vilka är grundläggande etiska principer, samt Helsingforsdeklarationen. I 

Helsingforsdeklarationen fastslås bland annat att forskaren skall inneha kompetens för 

forskning och måste känna till vilken information som måste ges till informanterna, hur 

samtycke ges, av vem det ges och till vem det ges (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Det finns fyra etiska principer som är grundläggande vid all forskning som rör människor. 

Principen om autonomi innebär att säkerställa försökspersonens autonomi och integritet, att 

följa grundregler som frivillighet och skydd av privatliv, att försökspersonen först blir 

informerad om att han eller hon måste ge sitt samtycke att delta, att försökspersonen har rätt 

att dra sig ur ett forskningsprojekt utan att behöva ange skäl, samt att dessa principer skall 

respekteras. Tystnadsplikt ingår också i autonomiprincipen, vilket innebär att forskningsdata 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Principen om att göra gott innebär att 

omvårdnadsforskningen ska vara till konfidentiell nytta för den eller de grupper som 

forskningen avser. Principen om att inte skada säkerställs genom att studien inte har skadlig 

inverkan på de personer som deltar. Forskaren bör reflektera över åtgärder för att förhindra 

eller minska risken för skada. Principen om rättvisa innebär att forskaren ska värna om svaga 

grupper med begränsad eller nedsatt förmåga till självbestämmande, samt se till att dessa 

inte blir utnyttjade i forskningen (Olsson & Sörensen, 2011).    

 

 

Det finns också ett antal krav som måste uppfyllas för att en forskningsstudie ska kunna 

genomföras. Informationskravet innebär att försökspersonerna måste få information om vad 

forskningen går ut på. I detta fall var syftet att belysa varför tonåringar slutar med fysisk 

aktivitet. Samtyckeskravet innebär att informanterna har tackat ”ja” till att delta i en 

undersökning, har vetskap om att det är frivilligt och att de kan avbryta deltagandet när som 

helst. Innan påbörjad intervju fick informanterna läsa igenom medgivandeblanketten med 

information om studiens syfte och metod samt intyga att de samtyckte till deltagande i 



 

studien. Information gavs även om att informanterna när som helst kunde avbryta 

deltagandet utan påföljder. Vidare handlar konfidentialitetskravet om att informanter som 

medverkar i undersökningen kan vara säkra på att deras uppgifter bevaras säkert, så att inga 

obehöriga kan ta del av deras uppgifter och inga namn sparas, utan att deras identitet särskiljs 

med nummerkoder. Slutligen innebär nyttjandekravet att insamlad data endast får användas 

för forskningssyftet och att det insamlade materialet som rör enskilda personer är viktigt för 

forskningsändamålet (Olsson & Sörensen, 2011).  Undersökningen omfattar barn under 18 

år. Informanter som har fyllt 15 år och kan anses förstå vad forskningen innebär, samt förstår 

att de alltid har rätt att avstå eller avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva 

förklara varför, kan själva ge sitt samtycke till att delta i en studie (Kjellström, 2012). Initialt 

avsågs att intervjua tonåringar mellan 13 och 18 år, men efter att ha fått insikt i de etiska 

överväganden som är aktuella och vilka regler som gäller, ändrades åldern till mellan 15 och 

18 år, då dessa ungdomar själva kan välja om de vill vara med eller inte (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden, 2003). 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

  

 

 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna ledde till två huvudkategorier och fem underkategorier. De två 

huvudkategorierna var trygghet och kunskap. Resultatet presenteras i form av 

textbeskrivningar och illustreras med hjälp av citat från intervjuerna.  

 

Huvudkategori  

Trygghet Kunskap 

Underkategori  

Att skapa trivsel, trygghet och gemenskap  

Tränares kunskap och förståelse för 

tonåringens behov och utveckling 

Föräldrar skapar trygghet Att skapa balans i livet 

  

Obalans i tryggheten och att inte vara som 

alla andra  
 

Trygghet  

Tryggheten beskrivs som grundstommen för tonåringar som utövar fysisk aktivitet. För att 

känna trivsel, måste de känna trygghet och gemenskap med sina lagkamrater. Ett gott stöd 

från föräldrar skapar trygghet hos tonåringarna. Obalans i tryggheten uppstår när 

tonåringarna inte är som alla andra t.ex. är blyga eller när omgrupperingar sker.  

 

Att skapa trivsel, trygghet och gemenskap 

Informanterna ansåg att trivsel och trygghet är viktiga delar i lagsport. När det finns trivsel 

i ett lag, skapas det även en trygghet i laget. Trygghet i en lagsport kan ta sig uttryck på olika 

sätt. När tonåringar får beröm och peppar varandra lyfts de allra bästa sidorna fram hos 

samtliga tonåringar. När de utövar fysisk aktivitet vill de höra beröm av lagkamrater 

eftersom det skapar en god gemenskap. En god gemenskap skapas när individer känner 

varandra mycket väl. Det kan också vara så att de har haft en tränare de tyckt om i flera år 

vilket skapar en god gemenskap. Med en god gemenskap skapas trygghet för både tränare 

och de tonåringar som utövar sporten. När tryggheten avtar kan det leda till ett minskat 

intresse och motivation att träna. Tonåringarna motiveras av att träningarna är 

underhållande, vilket i sin tur leder till god laganda och god gemenskap, eftersom även det 

skapar en känsla av trygghet. När alla får vara med i laget blir det en god gemenskap, 

lagkänsla och sammanhållning. De upplever då trygghet med sina lagkamrater samt känner 

att de kan vara sig själva.   



 

 

- Det var en bra gemenskap i gruppen, alla tog hand om varandra och peppade varandra. 

Så vi tog hand om de bästa sidorna av varandra.   

 

En god känsla i gruppen och att alla känner varandra är viktigt, samt att alla i ett lag har 

samma mål, med det skapas en god gemenskap. Likaså om en tränare ser till att alla får vara 

med, samt ger lika mycket uppmuntran till alla. Genom att uppmuntra varandra i ett lag och 

vara sociala gynnas en god gemenskap. Att lära sig att ta hand om varandra i en grupp skapar 

likaså en god gemenskap.  

 

Föräldrar skapar trygghet 

Samtliga informanter uppgav att de känner trygghet med sina föräldrar och att de kan berätta 

hur de upplever sin lagsport och gemenskapen, eller bristen på gemenskap, med sina 

lagkamrater. Att ha en god kommunikation med föräldrar skapar trygghet och en stärkande 

relation.  

En god relation till föräldrarna gjorde det lättare för dem att berätta för föräldrarna att de 

ville sluta med sin lagsport. Trots den goda relationen till föräldrarna ville informanterna 

ibland vänta med att berätta för föräldrarna att de övervägde att sluta med sin sport. De ville 

själva känna sig till freds med, och säkra i, sitt beslut innan de senare berättade för 

föräldrarna varför de ville sluta med sin fysiska aktivitet. Informanterna beskrev alla att de 

fick stöd av sina föräldrar efter att de hade berättat. 

  

-  Jag talade inte riktigt om varför jag slutade. Jag skyllde på att jag var lat och jag skämdes. 

Det var jobbigt att erkänna för sig själv att det var så. Men till slut så sade jag till min 

mamma och pappa och berättade varför jag slutade och inte trivdes. Eftersom det är en 

lagsport och att man inte trivs så kunde jag inte fortsätta 

Obalans i tryggheten och att inte vara som alla andra  

Informanterna förmedlade att för att känna en god gemenskap är det viktigt att få vara 

tillsammans och inte skiljas från gruppen. När det blir en omgruppering i laget, det vill säga 

att vissa ungdomar flyttas upp i bättre grupper minskar gemenskapen. Idrottsföreningarna 

gör det för spelares utveckling men informanterna kände inte att det innebar en utveckling 

utan de kände obalans i tryggheten när de delades upp i olika grupper. Att skiljas från en 

lagkamrat och tränare som informanterna har känt i flera år och börja jämföras med varandra 

kändes inte roligt och påverkade deras motivation.   

 

- Ju äldre man blir desto mer seriöst blir det och då börjar de prioritera andra spelare, 

alltså de bättre. Jag var absolut inte dålig. Där i emellan. Det kanske hade varit roligare 

om alla hölls på samma nivå i laget 

 

 Följdfråga: Du menar att alla i gruppen skulle följas åt? 

 



 

- Ja exakt. Det hade varit roligare om alla i fotbollstruppen hade följts åt.  
 

Något som minskar tonåringarnas motivation att fortsätta med fysisk aktivitet är att skiljas 

från sina lagkamrater. Anledningen till att informanterna utövade en lagsport, var att de 

tycker om att träffa sina kamrater och att alla tycker om sporten. Informanternas 

motivation att träna minskade, eftersom de tyckte att det var påfrestande att börja mäta sig 

mot varandra, samt att det kändes ensamt att skiljas från sin lagkamrat. Informanternas 

motivation minskade också om de kände sig ensamma. Om det finns orättvisor i laget 

minskar också gemenskapen, vilket leder till att spelare tappar motivationen och de 

positiva känslorna inför att gå och utöva en fysisk aktivitet uteblir. Vissa fortsätter en 

period att tvinga sig till att gå till träningen även om glädjen i träningen är borta. Om 

glädjen och gemenskapen i träningen inte återkommer väljer de sedan att sluta helt. 

-      

Informanterna ansåg att det att inte vara och inte göra som alla andra och inte bli sedd för 

den man är påverkar tryggheten. En informant iakttog en lagkamrat som han trodde var 

utanför. Eftersom denna tonåring var vid sidan om gruppen relativt ofta trodde informanten 

att det berodde på blyghet. När någon i ett lag upplevs vara blyg, inte särskilt social eller att 

inte göra som alla andra, kan det påverka tryggheten i gruppen.  

 

- Jag har inte riktigt känt mig utanför, men jag såg en annan som var utanför. Han var rätt 

blyg tror jag.  

 

Informanterna beskrev att om inte tränaren uppmärksammar individer som är blyga eller 

osäkra socialt, kan detta bli påfrestande för individen och medverka till att han/hon slutar. 

Att inte vara som alla andra och göra framsteg har en informant upplevt. Informanten 

beskrev också att framsteg som gjorde att någon utmärkte sig i relation till tränarens barn 

gjorde att de blev negativt särbehandlade av tränaren. Detta kunde leda till att de hamnade 

utanför gemenskapen i gruppen. Tränarens roll, enligt informanterna, är att uppmärksamma 

alla deltagare och ge dem förutsättningar att delta på egna villkor. En tränare som orättvist 

utvecklar enbart vissa spelare och låter vissa spelare vara med jämt medan andra får stå vid 

sidan av, bidrar till otrygghet och minskad gemenskap i laget. 

 

När tonåringar är blyga eller osäkra socialt hamnar de vid sidan av gemenskapen. Risken är 

att de slutar med fysisk aktivet. Därför är det viktigt att uppmärksamma detta både inom 

idrottsverksamheter och inom skolan. Skulle tränaren inte uppmärksamma detta utanförskap 

och fortsätta fokusera på en eller ett par lagspelare och även använda samma spelare i en 

match och utveckla sina släktingar mer än andra, stärker detta ännu mer obalans i tryggheten 

och gemenskapen. Att inte dela upplevelser med lagkamraterna när matchen slutar med vinst 

leder även det till en ökad obalans i tryggheten.     

 



 

Kunskap   

Kunskap och förståelse för tonåringarnas behov och utveckling beskrevs av informanterna 

som en viktig egenskap hos tränaren. Träningsnivån måste anpassas efter tonåringarna så att 

det skapas en balans i deras liv mellan skola, träning och deras utveckling som individer. 

  

Tränarens kunskap och förståelse för tonåringens behov och utveckling  

Informanterna upplevde att tränare inte har kunskap om vilken nivå de befinner sig på. 

Tränare som inte har förståelse eller kunskap och som enbart ger direktiv till tonåringar att 

utföra träningsmoment saknar kunskap om hur tonåringar fungerar. Denna brist på kunskap 

och förståelse kunde tvinga informanterna att lägga sig på en högre träningsnivå än de 

egentligen var på, för att få vara med laget.  

Det finns även skillnader i hur informanterna upplevde att tränares ålder har betydelse för 

deras förmåga att förstå dem. En ung tränare, exempelvis 20-26 år, har större förståelse för 

hur tonåringar fungerar och vad de går igenom. Informanterna upplevde att tränare som är 

äldre saknar kunskap om hur tonårskroppen fungerar eller så har de glömt bort det. För en 

tränare som väljer att träna ungdomar är det, enligt informanterna, viktigt att tänka på hur 

man uttrycker sig till tonåringar och att man har kunskap om tonåringar så att inte 

informationen misstolkas.    

  

- En gång så la jag mål på min tränare och då sa min tränare att jag var dålig och sedan 

fick jag inte vara med på nästa match. Jag vet inte om han menade det eller inte. Han hade 

ju en seriös blick.   

  

Informanter upplevde att tränare är arroganta och inte bryr sig så mycket om vad som händer 

om informanten skadar sig, även om det varierar. Vissa tränare är mer engagerade när en 

skada uppstod än andra. Informanterna beskrev hur viktigt det var för dem att tränaren bryr 

sig när de blir skadade och att de blir mycket ledsna när de inte känner någon empati från 

tränare.    

  

- De ledarna jag har haft vet inte riktigt, dom hade inte någon kunskap om hur kroppen 

fungerade. Dom tränare jag hade, dom sa att bara spring och det gjorde vi. De tänkte inte 

på hur annorlunda alla var.   

 

Detta kan tolkas så att tränarna inte förstår ungdomars olika individuella förutsättningar för 

att klara träningen. Informanterna beskrev att tränare som inte har någon utbildning kan 

uttrycka sig på ett tanklöst sätt. De har ingen kunskap om, och verkar inte tänka på, hur det 

de säger tas emot. Informanterna menade att skolsköterskor har ett annat perspektiv och 

annan kunskap än tränare ibland har. Om skolsköterskor kunde samarbeta med 

idrottsverksamheter för att ge äldre tränare råd om hur de ska bemöta tonåringar och hur 

kroppen fungerar skulle fler ungdomar fortsätta med sin fysiska aktivitet. Informanterna 

menade att skolsköterskor är snälla, har ett bra bemötande mot tonåringar, är duktiga på vad 

de gör och omhändertagande, samt att de är pedagogiska och respektfulla. Informanterna 



 

beskrev även att de tror att ett samarbete mellan skolsköterskor/ elevhälsan och 

idrottsföreningar/ tränare hade varit bra för att de ska vilja fortsätta sin fysiska aktivitet. De 

beskrev att risken att tonåringar slutar med fysisk aktivitet är beroende av vilket bemötande 

de får av sin tränare. När idrottstränare saknar kunskap om hur tonåringar fungerar fysiskt 

och psykiskt är risken stor att tonåringarna väljer att sluta med fysisk aktivitet.  

  

Att skapa balans i livet 

Samtliga informanter berättade att de sörjer över att de slutade med sin idrott. Det är ett stort 

steg att sluta med fysisk aktivitet, särskilt när man har utövat den i flera år. Hade 

förutsättningarna varit annorlunda, till exempel att tränaren hade varit bra, snälla 

lagkamrater, en god gemenskap, eller att skolan inte tagit så mycket tid hade samtliga 

informanter fortsatt med fysisk aktivitet.   

  

- Jag kände att jag var stressad inför alla skoluppgifter, inte hann med skolan och då var 

jag tvungen att plocka bort något och då var det min lagsport. Man kan ju inte plocka bort 

skolan.   

  

Informanterna beskrev att en ökad möjlighet att kombinera fysisk aktivitet och skola hade 

ökat deras förutsättningar att fortsätta med sin fysiska aktivitet. Skolarbetet tar mycket tid 

och informanterna beskrev att de vill ha balans på sin egen tillvaro. För den enskilde 

individen är det även väldigt viktigt att förbättra sina egna prestationer och framsteg för att 

känna sig nöjd med sin fysiska aktivitet och det ger i sin tur en utveckling.  Att känna att det 

finns balans mellan den fysiska aktiviteten och skolarbetet skapar trygghet för en tonåring.   

  

Resultatsammanfattning  

Informanternas tankar om idrottsutövning kan sammanfattas så, att för att fortsätta sin 

fysiska aktivitet, behöver de en god gemenskap, samt trivsel och trygghet. Informanterna 

tyckte att det är viktigt att få vara med sina kompisar när det utövar en fysisk aktivitet 

eftersom gemenskap skapar trygghet. Det är också viktigt att tränare ser alla tonåringar och 

motiverar dem samt att tränare har kunskap om tonåringars utveckling och behov så att 

träningen kan anpassas efter deras individuella utveckling. 

  

Informanterna upplevde att tränarens ålder påverkar deras kunskap och unga tränare, det vill 

säga de som är i tjugofemårsåldern, anses vara bättre tränare än de som är lite äldre. 

Tonåringarna känner stöd från föräldrar när de berättar att de vill sluta med fysisk aktivitet.     

 

  



 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa tonåringars tankar om fysisk aktivitet i idrottsföreningar 

när de har avslutat ett deltagande. För att svara på syftet valdes en kvalitativ intervjustudie 

som metod. Den valda metoden var ett bra sätt att undersöka tonåringars subjektiva 

upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Först var tanken att intervjua tonåringar mellan 13 

och 18 år, men efter att ha fått insikt i de etiska överväganden som är aktuella och vilka 

regler som gäller, ändrades åldern på informanterna till mellan 15 och 18 år, eftersom dessa 

ungdomar själva kan välja om de vill vara med i studien eller inte (Sykepleiernes Samarbeid 

i Norden, 2003). Möjligen kan resultatet ha påverkats av att informanterna som valdes var 

något äldre men det är omöjligt att säkert dra denna slutsats.  

 

När datainsamlingen gjordes, och framförallt vid den första intervjun, var ovanan vid 

intervjusituationen något som fick till följd att resultatet kan ha blivit bristfälligt. Alltför få 

följdfrågor eller beskrivande frågor ställdes, vilket är en svaghet. Enligt Henricson kan 

datainsamling och analys bli begränsad när forskaren inte har någon vana beträffade 

intervjuer och analyser (Henricson, 2012). En reflektion kring tillvägagångssättet gjorde att 

nästkommande intervjuer blev bättre, vilket stärker resultatet och studiens trovärdighet 

(Kvale och Brinkman, 2009). Mer beskrivande, öppna frågor hade sannolikt gett mer 

utförliga svar, men för att uppnå detta krävs en större vana hos intervjuaren. Öppna, 

beskrivande frågor kan också ge mycket omfattande, ibland otydliga, svar om intervjuaren 

är ovan. Därför valdes att använda strukturerade frågor för att bättre svara mot syftet. En 

annan viktig del när informanter ska intervjuas, är att det är viktigt med en lugn miljö, till 

exempel ett bibliotek. Helst bör inte intervjun ske i informanternas hem för det där kan bli 

alltför många störande ljud (Henricson, 2012). För att skapa lugn och trygghet i 

intervjusituationen valdes en plats där informanterna kände sig hemma. Intervjuerna 

föregicks också av att intervjuaren talade med informanten om allmänna frågor, för att 

informanten skulle känna sig mer avslappnad. Detta kan anses som en styrka för studiens 

resultat.  

  

Kvalitativ innehållsanalys bedöms vara en bra metod för denna studie, eftersom intervjuerna 

spelades in, transkriberades och sedan granskades och tolkades. Denna analysmetod används 

inom omvårdnadsforskning för att tolka texter. De kvalitativa intervjuerna analyserades 

förutsättningslöst, det vill säga utan en i förväg bestämd teori (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012) Trovärdigheten stärktes genom att Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalys följdes vid bearbetningen av informanternas utsagor.   

  

Snöbollsurval valdes som en lämplig urvalsmetod då den passar bra när en mindre studie 

som denna ska göras (Denscombe, 2014). Författaren av denna studie hade förkunskap om 

en tonåring som hade slutat med fysisk aktivitet, därför var det lätt att få ihop informanter, 



 

eftersom den första informanten som tillfrågades kände till ytterligare en och på så sätt 

utökades antalet informanter till totalt sju stycken. Styrkan i urvalsmetoden var att det var 

lätt att få ihop informanter eftersom alla tackade ja. Deltagande informanter varierade också 

när det gäller kön, ålder och vilken lagsport de varit aktiva inom, vilket också är en styrka 

för studien (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). En svaghet när ett snöbollsurval används 

kan vara att informanterna känner varandra på något sätt eftersom de rekommenderar någon 

i sin närhet som stämmer in på urvalskriterierna.  

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat beskriver tonåringarna sina tankar kring fysisk aktivitet och att det är 

viktigt med en god gemenskap, att de kan känna trivsel och motivation att gå och träna. De 

vill även känna sig avslappnade när de möter både tränare och lagspelare. Tonåringarna 

betonar betydelsen av trivsel, trygghet och gemenskap för att utöva fysisk aktivitet. I en 

studie av Thedin (2014) framgår det att ungdomar som håller på med fysisk aktivitet gör det 

främst på grund av det sociala umgänget med jämnåriga. Tonåringarna behöver samtidigt 

njuta av idrotten. Delaktighet är en annan aspekt som gör att de vill fortsätta med fysisk 

aktivitet. I Thedins studie framgår det att om tonåringen tycker det är roligt, är han eller hon 

villig att spendera mer tid och fortsätta med sin sport(a.a.). Trygghet, trivsel och en god 

gemenskap beskrivs som mycket viktigt för tonåringarna för att de ska fortsätta att vara 

fysiskt aktiva. Att känna en vardagstrygghet är viktigt för tonåringen när de utövar aktiviteter 

(Kristoffersen,  Nortvedt och Skaug, 2005).  

 

Informanterna i denna studie beskriver att deras motivation att träna avtar om de måste skiljas 

från sina lagkamrater, de känner att de utvecklas mer om de får träna tillsammans med dem. 

Informanterna vill inte heller jämföras med varandra. När det blir förändring i ett lag skapas 

en obalans i tryggheten och i laget. Detta resultat stämmer överens med Thedin (2014) som 

beskriver att när tonåringar märker förändringar i laget som gör att de inte längre känner sig 

bekväma, börjar de fundera på att hoppa av den fysiska aktiviteten trots att de tycker om att 

träna och gillar den sport de utövar (a.a.). Även Carlman m.fl.(2013) kom fram till att när 

idrottsverksamheten börjar fokusera mer på elitsatsning ökar risken att tonåringar slutar med 

sin fysiska aktivitet. Det blir även svårt för dem att börja som nybörjare i en annan idrott 

eftersom tonåringen då kan känna sig mindre kompetent än sina jämnåriga. Risken att 

tonåringen ganska omgående hoppar av också den nya idrottsaktiviteten blir då mycket stor.  

 

 I denna studie visar resultatet att tonåringarna lyfter fram vikten av rättvisa och allas rätt att 

delta. De tycker inte att det ska få förekomma orättvisor och de vill att alla ska få vara med 

i laget. Detta är i linje med Thedin (2014) och Carlman m.fl.(2013) som lyfter upp aspekten 

att det inte bör förekomma orättvisor och elitsatsningar. Även Fraser-Thomas, Côté, och 

Deakin, (2008) poängterar vikten av att främst föräldrar men även personer som lärare och 

skolsköterskor har kunskap om, och motverkar, effekterna av idrottsverksamhetens 



 

elitsatsningar. Detta kan för skolsköterskans del till exempel ske vid hälsosamtal genom att 

visa intresse för hur tonåringen upplever sin fysiska aktivitet och skolsköterskan ska 

motivera tonåringen att fortsätta utöva den (a.a.). När idrottsverksamheter satsar på 

elittänkande, ökar risken att tonåringar slutar med fysisk aktivitet (Fraser-Thomas m.fl. 

2008); Engström 2010). Skolsköterskor bör känna till problematiken med orättvisor inom 

idrottsutövande och att elitsatsningar kan få en negativ effekt på tonåringars vilja att fortsätta 

med sin fysiska aktivitet. Ett ökat samarbete mellan idrottsverksamheten och elevhälsan kan 

bidra till ökad trygghet för tonåringarna och motivera dem att fortsätta vara aktiva fysiskt. 

 

Resultat i föreliggande studie pekar på att kunskap är viktigt och att ungdomstränare förstår 

hur tonåringar fungerar både fysisk och psykiskt. Tränaren bör förstå hur mycket en tonåring 

klarar att träna innan det finns risk för skador. Både Engström (2010) och Crane (2015) lyfter 

fram betydelsen av skador och skadehantering för tonåringars vilja att fortsätta sin fysiska 

aktivitet. Har tränare brist på kunskap eller inte förstår att alla tonåringar utvecklas olika, 

kan det leda till skador som tvingar tonåringen att sluta med fysisk aktivitet. En reflektion är 

att tonåringar är i en utsatt position och att de kan känna ett underläge inför tränaren, 

eftersom han eller hon har en maktposition.  

 

Tonåringarna beskriver också att föräldrarna är en stor trygghet för dem när de väljer att 

sluta med sin fysiska aktivitet. De känner att föräldrarna har förståelse för deras val. Detta 

är inte helt i linje med tidigare studiers resultat. Riddoch m.fl. (1991) kom fram till att 

föräldrarna bör stimulera och motivera barn och tonåringar att fortsätta med fysisk aktivitet 

som främjar hälsan. Vidare poängterar de också att professionella personer som arbetar med 

barn måste uppmuntra till regelbunden fysisk aktivitet under barndomen som en god grund 

för att förvärva en frisk livsstil som vuxen (a.a.). Saknar tonåringen stöd hemifrån när den 

utövar fysisk aktivitet är risken stor att han eller hon slutar. Fraser-Thomas, m.fl. (2008), 

Engström (2010) poängterar vikten av att när en tonåring väljer att sluta med sin fysiska 

aktivitet, bör han eller hon få stöd i detta och bli motiverad att börja med en annan aktivitet. 

Dobbins m.fl. (2013) understryker vikten av att skolsköterskor samarbetar med föräldrar för 

att främja elevers hälsa. För att skapa en bra relation med föräldrar kan skolsköterskor delta 

i föräldramöten och hos de föräldrar som har tonåringar som har slutat med fysisk aktivitet 

kan de hjälpa till att skapa förståelse för tonåringens situation. En bra relation och samverkan 

mellan föräldrar och skolsköterskan, kan skapa en positiv förändring hos en tonåring som 

har slutat med fysisk aktivitet. 

 

Informanterna i denna studie lyfter fram hur viktigt det är att tränare förstår tonåringars 

utveckling och behov även när en individ inte är som alla andra, som till exempel har 

egenskaper som att vara blyg. Tränare som inte kan möta en blyg tonåring kan, genom sitt 

uppträdande, medverka till att tonåringen slutar med fysisk aktivitet. Forskning visar att inre 

trygghet är särskilt viktig för en tonåring som är blyg då inre trygghet krävs för att hantera 

negativ påverkan utifrån (Kristoffersen, m.fl., 2005). Detta är i linje med resultatet i 

föreliggande studie då informanterna beskriver att känslan av trygghet, eller obalans i 



 

tryggheten, påverkar tonåringarnas val att avbryta eller fortsätta med fysisk aktivitet. 

Skolsköterskor kan tänkas bidra till ökad trygghet för tonåringar genom att samverka med 

idrottsverksamheterna och öka tränares kunskap om tonåringars utveckling och behov.  

 

Tonåringarna i föreliggande studie beskriver att tränarens roll är viktig och om tränarens 

egna barn finns med i laget finns risk för att de egna barnen favoriseras eller utvecklas till 

informella ledare. En tonåring som utvecklas mer positivt än ledarens barn kan också råka i 

onåd och bli utfryst. Självförtroendet kan påverkas och det är viktigt att tränaren ser detta. 

Detta är i linje med tidigare studier, Fraser-Thomas, Côté, och Deakin (2008) har kommit 

fram till att när ungdomstränare leder ett lag är det viktigt att tränaren är rättvis och att det 

inte förekommer favorisering av någon individ. En tränare måste anstränga sig för att 

samverka med alla lagmedlemmar, det skapar trygghet och god gemenskap. De poängterar 

också att idrottsverksamheter bör bedriva ungdomsidrott som syftar till att utveckla 

tonåringar fysiskt samt skapa en social gemenskap. En bra kommunikation med föräldrar 

som motiverar tonåringen till att fortsätta med fysisk aktivitet är också en avgörande faktor 

för att tonåringen inte ska hoppa av sitt idrottsutövande (a.a.). Viktiga faktorer för att en 

människa ska utvecklas och känna självtillit är goda relationer och gemenskap vilket i sin 

tur leder till en positiv känsla och en god hälsa (Wiklund- Gustin & Bergbom, 2012).  

 

  

Informanterna i denna studie beskriver att tränarens ålder verkar kunna påverka tonåringars 

val att avbryta eller fortsätta med fysisk aktivitet. Enligt informanterna har ungdomsledare 

som är mellan 20-26 år kunskap om hur det är att vara tonåring. De vet vad tonåringar går 

igenom, ställer rätt frågor och uttrycker sig på rätt sätt för att bemöta dem. Äldre tränare 

tycks ha glömt bort hur det är att vara tonåring, enligt informanterna. Den äldre tränaren kan 

därför uttrycka sig på ett felaktigt sätt som upprör tonåringen vilket slutligen kan leda till att 

han eller hon inte vill gå till träningarna. Balaguer, m.fl (2012) anser att rollen som tränare 

är att vara stödjande, att tonåringen motiveras till att vara delaktig i sin träning (a.a.). 

Carlman m.fl. (2013) poängterar att tonåringar måste kunna njuta av den fysiska aktiviteten 

när det blir en upptrappning av träning och skolarbete. Thedin (2014) beskriver att skolor 

och idrottsverksamheter bör vara uppmärksamma på alla tonåringar som utför någon typ av 

fysisk aktivitet.  Genom att göra det meningsfullt för dem att delta i idrottsverksamhet kan 

flera tonåringar förhoppningsvis delta längre. Ett sätt att få dem att stanna kvar kan också 

vara att fråga dem hur de vill utvecklas i sin egen sport(a.a.). Här har skolsköterskor och 

elevhälsoteam en viktig roll att spela genom att vara en motiverande samtalspartner.  

  

 

I Engströms studie (2010) redovisas olika anledningar till varför 15-åringar slutar med fysisk 

aktivitet, bland annat att de upplevde att tränare ställde för höga krav (a.a.). Fraser-Thomas, 

Côté och Deakin (2008) lyfter fram att tränare måste anstränga sig för att samverka med alla 

idrottare och lyssna på tonåringarnas uppfattningar och åsikter (a.a.) vilket är helt i linje med 

bankonventionen (Rädda barnen, 2016) och Riksidrottsförbundets (2014) anvisningar. Med 



 

sin kunskap om tonåringars fysiska och psykiska utveckling och om barnkonventionen kan 

skolsköterskor i samarbete med tränare inom idrottsverksamheter bidra till att främja 

förutsättningarna för tonåringars fortsatta deltagande i fysiska aktiviteter. 

 

Konklusion    

Det framkom att tonåringarnas tankar kring fysisk aktivitet och deras vilja att fortsätta med 

fysisk aktivitet påverkades av att de upplevde en god gemenskap, vilket i sin tur skapade 

trivsel och ökade deras motivation att gå och träna. Tonåringarna behövde känna sig 

avslappnade i mötet med tränare och lagkamrater och de kände att de utvecklades mer om 

de fick vara med sina lagkamrater. Tonåringarna ville inte jämföras med varandra, de ville 

känna att tränarna behandlar alla rättvist och att alla ska kunna få vara med i laget på lika 

villkor. Att som tonåring känna sig blyg eller osäker socialt kan öka risken att hamna 

utanför gruppen i idrottsföreningen vilket innebär en stor risk att tonåringen slutar med sin 

fysiska aktivitet. Därför är det viktigt att ungdomstränare men också skolan, idrottslärare 

och skolsköterskor uppmärksammar detta för att motverka avhopp från idrottsaktiviteter. 

Viktigt var också att tränarna har kunskap om -och visar respekt för- tonåringars fysiska och 

psykiska utveckling. När tonåringarna valde att sluta med fysisk aktivitet upplevde de att 

föräldrarna var av stor betydelse. Samtliga kände ett stöd hemifrån, de kände sig tillräckligt 

trygga med sina föräldrar för att våga berätta och att föräldrarna respekterade deras beslut 

när de valde att sluta med sin fysiska aktivitet. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

 

Ungdomstränare har varierande kunskap om hur tonåringar fungerar både fysiskt och 

psykiskt och deras medvetenhet om att tonåringar kan vara socialt osäkra eller blyga är 

också varierande. För att öka denna kunskap hos ungdomstränare och idrottsföreningar 

skulle ett samarbete mellan dessa och skolsköterskor vara betydelsefullt. Om 

ungdomstränare skulle uppnå ökad kunskap om dessa faktorer skulle tryggheten hos 

tonåringarna som är aktiva inom ungdomsidrott öka, vilket sannolikt skulle minska risken 

för att tonåringar slutar med sin fysiska aktivitet. 

 

För vidare forskning inom området hade det varit intressant att intervjua ungdomstränare 

och idrottsföreningar för att ta undersöka vilka strategier de använder för att motivera 

tonåringar att fortsätta med fysisk aktivitet. En annan forskningsfråga skulle kunna vara 

ungdomars uppfattning om hur mycket de själva vill träna för att få balans mellan skola, 

fritid och träning. 
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BILAGA 1  

Anita Helmersson 

Examensarbete inom omvårdnad inriktning skolhälsovård/elevhälsa, 15hp. Avancerad 

nivå, VT2016 

Institutionen för Hälsa och Lärande, Högskolan i Skövde   

  

Medgivandeblankett 

Var vänlig och läs igenom följande information innan intervjun börjar.     

  

Jag studerar till skolsköterska på Högskolan i Skövde och skall göra ett examensarbete 

inom Omvårdnad inriktning Skolhälsovård/Elevhälsa, 15hp, på avancerad nivå. Mitt 

examensarbete handlar om varför 15-åringar slutar med fysisk aktivitet.     

  

Syftet med intervjun är förstå varför du slutade med fysisk aktivitet. Du kommer att 

besvara frågor, som handlar om varför du slutade med fysisk aktivitet. Intervjun kan ta 

ungefär en timme. Du får själv bestämma var du vill bli intervjuad.      

  

Det förväntas inte finnas några risker med deltagande i studien. Det utgår ej någon 

ersättning för deltagande i den här undersökningen. Data från studien behandlas 

konfidentiellt, inga namn sparas utan försöksdeltagare särskiljs med nummerkoder. Det 

kommer inte gå att koppla några försöksresultat till din identitet.      

Deltagande är helt frivilligt, och du kan när som helst, och utan att ge någon förklaring, 

avbryta ditt deltagande. Du avbryter ditt deltagande genom att informera intervjuaren.       

  

Efter ditt deltagande kan mer detaljerad information delges, däremot ber vi dig att inte 

berätta för andra om intervjun, då det kan medföra att efterföljande deltagare påverkas. Om 

du vill kan du lämna din e-postadress så skickar vi resultatet av studien när detta är 

färdigställt och data har analyserats.    

Om du har ytterligare frågor eller har övriga ärenden så kan du kontakta mig, Anita 

Helmersson (a14anihe@student.his.se, tel. XXXXX) eller handledaren vid intuitionen.   

Medgivande 

Studiens syfte och metoder har förklarats tillfredsställande och jag samtycker att deltaga i 

denna studie. Jag förstår att jag när som helst får avbryta mitt deltagande utan 

påföljder.       

 Signatur:……………………………………………………………………………………  

Ort/datum:………………………………………………………………………………… 

E-postadress 

(frivilligt):…………………………………………………………………………................. 

     

 

https://mail.his.se/owa/redir.aspx?C=n6nyd5csWkGcwTn3hcKIdIABq0KKfdMIpjWexMfHlSeUkHr6TN7a2_GPsswYynTFqSthDOqKa0I.&URL=https%3a%2f%2fmail.his.se%2fowa%2fredir.aspx%3fC%3d46ayMtSlqEqHXQiOTqygVkv-mrTxe9MI8T_hV0fxAxNehkCaI2ZGAfmJLNKRC0NVtoTGP2-pYfE.%26URL%3dhttps%253a%252f%252fmail.his.se%252fowa%252fredir.aspx%253fC%253dU60IWet_Nky4A6JsHATy3n3CMjL2dNMI22h8rJpGfyQi1ofaCz1VdPP4CbMG7VmXvctb32bCC2s.%2526URL%253dhttps%25253a%25252f%25252fmail.his.se%25252fowa%25252fredir.aspx%25253fC%25253dNPqmAyhqEkShc4heI1mLC6mj3V_IdNMI7dv_fiDwez4R6NArIgrRal4fvYpvdJidFpzK7jmTp_E.%252526URL%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fmail.his.se%2525252fowa%2525252fredir.aspx%2525253fC%2525253dyVZocPM7YkaI6Rg6fbWOTkvwyZ9QZdMIP8bTmKMTJdgmQZx7hjAtG6deREsie-V6WFtbKU6SZJQ.%25252526URL%2525253dhttps%252525253a%252525252f%252525252fmail.his.se%252525252fowa%252525252fredir.aspx%252525253fC%252525253d-qJI9fxihkGzJqCRS0nYEt-CaZ3XXdMIjIMj0X7W8UtlgnHCBS8kURRmpJBsKjPIL3L1QWSacUI.%2525252526URL%252525253dhttps%25252525253a%25252525252f%25252525252fmail.his.se%25252525252fowa%25252525252fredir.aspx%25252525253fC%25252525253dnryx_HanK0yO-MSg1pXIpFRI9NjEN9MI6FtgixriS0oOPLcXYD_5BtAeKUsDi_4CqFzGBipeeMs.%252525252526URL%25252525253dhttps%2525252525253a%2525252525252f%2525252525252fmail.his.se%2525252525252fowa%2525252525252fredir.aspx%2525252525253fC%2525252525253dVr8L8KFb1UeeC7MNiaqkrGmmp0dRNdMIA8o_Laqj2EUCwQ_nWMJ_apQuS8B5-hV1FZpuUUeGmKQ.%25252525252526URL%2525252525253dmailto%252525252525253aa14anihe%2525252525252540student.his.se


 

 

BILAGA 2     

 Forskningsfrågor 

1. Vilket kön är du? 

2. Hur gammal är du idag? 

3. Hur gammal var du när du slutade du med fysisk aktivitet? 

4. Vilken fysisk aktivitet/ sport slutade du med? 

5. Varför slutade du? Vad skulle fått dig att fortsätta med fysisk aktivitet? 

6. Vad var roligast med att träna? 

7. Vad tycker du är viktigt med din sport? 

8. Tycker du att ni hade en bra gemenskap i laget eller träningsgruppen? 

9. Vad tycker du det var som gjorde det till bra/dålig gemenskap? 

10. Har du någon gång känt dig utanför i laget eller träningsgruppen när du var med? 

11. Berättade du den egentliga anledningen till att du slutade för någon när du gjorde det? 

12. Ångrar du att du slutade med din sport? Har du börjat med någon annan sport? 

13. Tycker du att du erbjöds träning som stimulerar och utvecklar dig i föreningen du har 

varit aktiv i? 

14. Ser du någon skillnad på bemötande mellan en skolsköterska och tränare/ ledare i 

idrottsförening, och på vilket sätt i så fall? 

15. Tyckte du att din ledare hade tillräcklig kunskap om tonåringars 

fysiska/anatomiska/psykiska utveckling, och hur märktes det? 

es16. Hade du önskat att en skolsköterska hade samarbetat med idrottsverksamheter för att 

följa upp hur den fysiska aktiviteten fungerar föreningen.  Eftersom att skolsköterskan har 

kunskap om barnkonventionen samt hur ungdomar och barn fungerar och hur de vill bli 

bemötta? 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad påverkar tonåringars beslut 
att sluta med fysisk aktivitet  
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