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Abstrakt 

Bakgrund: Att uppmärksamma ungdomars levnadsvanor för att bidra till goda uppväxtvillkor 

är av vikt. Tidigare forskning har påvisat att ungdomars fysiska aktivitetsnivå minskar med 

stigande ålder och att stödjande faktorer är av vikt för att göra det möjligt för ungdomar att 

vara fysiskt aktiva. 

Syfte: Syftet var att undersöka flickors upplevelser om hur olika faktorer kan påverka deras 

fysiska aktivitetsnivå. 

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod. Två fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med gymnasieungdomar som läste första året på gymnasiet. Det insamlade 

materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar på viktiga faktorer som kan motivera ungdomarna att bli fysiskt 

aktiva. Det handlade om vikten av stöd från sin familj för att få ökad möjlighet att träna. Att 

hitta roliga aktiviteter bidrar till att träningen blir motiverad samt att sätta mål och nå dem. 

Genom att nå sina mål upplevde de en känsla av att de klarar av något och det kunde de dra 

lärdom av i andra situationer. Det visade sig även finnas hindrande faktorer i form av att 

skolan tar mycket tid, vilket bidrar till att de blir trötta samt att det var svårt att hitta en 

aktivitet för nybörjare. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, flickor, ungdomar, socialt stöd, skola. 
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1. Bakgrund 

1.1 Hälsa och folkhälsa 

Det finns inget entydigt begrepp gällande hälsa. World Health Organization [WHO] 

definierade 1948 hälsa som ”Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity (WHO, 1948). Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller handikapp. Hälsa är ett begrepp som betonar sociala och 

personliga resurser samt den fysiska kapaciteten. Att arbeta hälsofrämjande ska göra det 

möjligt för människor att ta kontroll över sin hälsa. Hälsa ska ses som en resurs i 

vardagslivet och ska inte vara livets mål. En god hälsa är en viktig resurs när det handlar 

om social-, ekonomisk- och personlig utveckling (WHO, 1986). Ungdomar som själva 

fått beskriva vad hälsa var för dem, angav att det var att må bra både fysiskt och 

psykiskt. De associerade hälsa med att äta bra, sova bra, inte röka och att undvika stress 

(Mikaelsson, 2012).  

Folkhälsa kan beskrivas som ett hälsotillstånd, där befolkningen med en god folkhälsa 

ska ha så bra och jämlik fördelad hälsa som möjligt. Folkhälsoområdet omfattar 

arbetsliv, levnadsvanor, miljö, samhällsstruktur och vårdsystemets betydelse för hälsan 

(Ejlertsson & Andersson, 2009).  

Folkhälsopolitiken i Sverige har som övergripande mål att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska vara på 

att främja hälsa och förebygga ohälsa. Hela samhället har ansvar för människors hälsa. 

Folkhälsoarbetet är indelat i elva målområden som ska vägleda folkhälsoarbetet 

nationellt, regionalt och lokalt och behandlar de viktigaste bestämningsfaktorerna för 

hälsa och hälsoutveckling. Målområde 3 behandlar barn och ungas uppväxtvillkor och 

målområde 9 behandlar fysisk aktivitet (FHI, 2010). 

1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor, Målområde 3 

Barn och unga hör till en målgrupp som är särskilt angelägen för det hälsofrämjande 

arbetet. Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett av målen i 

folkhälsopolitiken. Detta ska uppnås genom att främja ungas hälsa och minska 

skillnader i uppväxtvillkoren. Att skapa trygga och goda uppväxtvillkor kan vara 
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avgörande för folkhälsan på lång sikt och kan betraktas som en investering som 

individen får ta del av senare i livet. Att därför uppmärksamma barn och ungas 

levnadsvanor är betydande för att möjliggöra en god hälsa genom hela livet (Prop. 

2007/08:110).  

Inom målområde 3 framhävs arbetet med att skapa möjligheter till en bra start i livet 

genom att främja miljön i både hem, förskola och skola. Genom att skapa goda 

uppväxtvillkor grundlägger man för en god hälsa även i vuxen ålder. Det ska även vara 

möjligt att främja delaktighet och inflytande i samhället genom goda uppväxtvillkor. En 

kartläggning av framtida behov har visat att kommuner, landsting och regioner har ett 

stort ansvar inom detta målområde och att lokala insatser och åtgärder inom området 

kan utvecklas (FHI, 2010). 

1.3 Fysisk aktivitet, Målområde 9 

En förutsättning för en god hälsoutveckling är fysisk aktivitet, där kommuner och 

landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet på området (Prop. 2007/08:110). I 

målområde 9 framhävs arbetet med att skapa bra förutsättningar när det gäller fysisk 

aktivitet. Målet innebär att möjligheter till fysisk aktivitet ska utvecklas så att samhället 

utformas med förutsättningar till mer fysisk aktivitet i bland annat skola, förskola och 

på fritiden. Genom att arbeta med både den fysiska- och den psykosociala miljön bidrar 

man till att skapa stödjande miljöer för att främja fysisk aktivitet (FHI, 2010). Att arbeta 

med fysisk aktivitet kan ses som samhällsekonomiskt lönsamt (Prop. 2007/08:110). 

Detta genom att kostnader för hälso- och sjukvård, förlorad arbetsinkomst och 

produktionsbortfall i och med sjukfrånvaro eller för tidig död minskar genom det 

förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet. Framtida insatser inom detta målområde 

ska riktas mot att ändra värderingar, attityder och beteenden. En översyn av 

tillgängligheten till stödjande miljöer och att förbättra dessa vid behov, bör genomföras 

(FHI, 2010). 

1.4 Vad innebär fysik aktivitet 

Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger en ökad energiförbrukning och 

innebär aktivitet genom aktiv transport, fysisk aktivitet i vardagen, motion samt träning 

med inriktning på tävling (FHI, 2006). Det innebär att man använder musklerna, vilket 

stimulerar till att bygga upp dem. Dessutom bör den fysiska aktiviteten vara 

regelbunden för att få en positiv effekt (Axelsson, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 
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2012).  Kroppen mår bra av att röra på sig och människan är byggd för rörelse. Oavsett 

ålder och kön uppnår en individ hälsovinster genom att vara fysiskt aktiv och individen 

förbättrar sitt välbefinnande och sin livskvalité (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2008).  

1.5 Effekter av fysisk aktivitet 

Genom att vara fysiskt aktiv får man många positiva effekter på sin hälsa. Fysiskt 

aktivitet kan minska risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Risken för: förtidig död, 

hjärt- och kärlsjukdomar, slaganfall, viss typ av cancer, typ-2 diabetes, benskörhet, högt 

blodtryck, höga blodfetter, psykisk ohälsa, övervikt och fetma minskar (FHI, 2006). 

Högt blodtryck och högt blodsocker är den tredje största orsaken till för tidig död i 

världen. Detta kan påverkas genom att vara fysiskt aktiv. Fysisk inaktivitet är den fjärde 

största orsaken till för tidig död i världen (FHI, 2011a).  

Det finns en oro för att barn och unga blir mindre fysiskt aktiva och att detta är något 

som kan leda till problem med hälsan både under uppväxten och i vuxen ålder 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). Fysisk inaktivitet i form av tv-tittande och 

datoranvändande hos barn och ungdomar ökar med stigande ålder (FHI, 2011b). Barn 

och ungdomar bör vara fysisk aktiv dagligen i form av lek, sport, aktiv transport, 

skolidrott och träning. Det ger grundläggande fördelar gällande barn och ungas hälsa 

genom att bygga upp rörelseförmåga, skelett och muskler (WHO, 2010).  

1.6 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Enligt WHO:s (2010) rekommendationer bör barn och unga i åldern 5-17 år vara fysiskt 

aktiva i minst 60 minuter per dag med måttlig till hög intensitet. Från 18 års ålder 

rekommenderas 30 minuter per dag. Ökas den fysiska aktiviteten till mer än denna 

rekommendation, kan hälsan nå ännu bättre resultat. Den fysiska aktiviteten bör mest 

bestå av konditionsträning och minst 3 gånger i veckan ska träningen vara med hög 

intensitet för att stärka muskler och benstomme. Sverige följer WHO:s 

rekommendationer men det finns dock ingen myndighet som ansvarar för att säkerställa 

uppdatering och kvalitetssäkring inom området (FHI, 2010). 

Loprinzi, Cardinal, Loprinzi och Lee (2012) har visat att en stor del av barnen inte når 

upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. I tidigare studier 

som genomförts på ungdomar, har visat att det är cirka 15% som uppnår 
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rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag (Lowry, Lee, Fulton, 

Demissie & Kann, 2013; Woll, Kurth, Opper, Worth & Bös, 2011).  

I en rapport om svenska skolbarns hälsovanor som genomförts av Statens 

Folkhälsoinstitut visade det sig att det var en av fem 11-åringar som uppnådde 

rekommendationen och att den siffran halverades när ungdomarna var 15 år (FHI, 

2011b). Det har visat sig att deltagande i fysisk aktivitet i tidig ålder ökar sannolikheten 

till att fortsatt vara aktiv även i vuxen ålder (Taylor, Blair, Cummings, Wun & Malina, 

1999; Telama et al. 2005; Telama et al. 2013). 

1.7 Faktorer som påverkar fysisk aktivitet 

Ungdomar som är regelbundet fysiskt aktiva har visat sig ha en bättre upplevd 

livskvalité mot de ungdomar som i högre utsträckning är stillasittande (Gopinath, 

Hardy, Baur, Burlutsky & Mitchell, 2012). 

Något som har visat sig öka deltagandet av aktiviteter hos ungdomar är tillgängligheten 

av sporter på fritiden samt skolans möjligheter till bra idrottsanläggningar (Mandic, 

Bengoechea, Stevens, Leon de la Barra & Skidmore, 2012). En positiv attityd och stöd 

från vuxna har även visat sig öka den fysiska aktivitetsnivån (Eime, Payne, Casey & 

Harvey, 2010; Lowry et al. 2013). Även Bélanger et al. (2011) , Coleman, Cox och 

Roker (2008) och Mikaelsson (2012) har i sina studier uppmärksammat att stödet från 

föräldrar och övriga familjemedlemmar är viktigt för att stödja ungdomars möjlighet till 

att vara fysiskt aktiv. Att ha förebilder inom familjen är en viktig del i att ungdomarna 

vill vara fysiskt aktiv, framförallt barnens föräldrar (ibid.). Barnen tar i stor utstäckning 

efter föräldrarnas uppfattningar om vad som är rätt och fel (Prop. 2007/08:110). 

Individer som kommer från familjer som inte är fysiskt aktiva är vanligtvis inte aktiva 

själva (Coleman et al. 2008). 

Det har visat sig att om en individs familj och vänner är aktiva, stärker det individens 

fysiska kapacitetet i form av bättre kondition och ökad muskelstyrka (Martín-Matillas et 

al. 2012). Det har också visat sig att de som är fysiskt aktiva beskrivit att de lär sig nya 

färdigheter genom sin aktivitet samt att de får en ökad självkänsla och bättre kondition 

(Allender, Cowburn & Foster, 2006).  

Ungdomar som deltog på skolidrotten och är verksamma i idrottslag fick positiva 

effekter på den rekommenderade fysiska aktiviteten och deltagande i idrottslag har även 
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visat sig minska ungdomars stillasittande tid i form av tv-tittande, dataanvändande och 

speltid (Lowry et al. 2013). 

Coleman et al. (2008) och Mikaelsson (2012) har funnit att det är viktigt att 

ungdomarna har roligt när de utövar fysiska aktiviteter. Det har upplevts som positivt 

om ungdomarna haft valmöjligheter i form av olika träningsalternativ på 

idrottslektionerna genom att de själva kunde välja en aktivitet som de tyckte var rolig 

(Mikaelsson, 2012). Idrottslektioners bristande variation fann flickor som tråkiga 

(Allender et al. 2006). Statens folkhälsoinstitut har tagit fram som förslag att utveckla 

skolidrotten med mer variation för att inte utesluta grupper som saknar intresse för vissa 

aktiviteter som t.ex. bollspel. De lyfter även upp skolans möjligheter till samverkan 

mellan andra aktörer i det lokala samhället för att bredda utbudet av aktiviteter (FHI, 

2010). 

En studie som genomförts bland flickor har visat att de föredrog att flickor och pojkar 

delas upp i två separata grupper på idrottslektionerna. Detta då flickor upplevde att de 

hade sämre motorik och att pojkarna var starkare än dem samt att de var alltför 

tävlingsinriktade. Genom en uppdelning undviks det faktum att visa upp några 

svagheter (Eime, Payne, Casey & Harvey, 2010). 

En utveckling av skolidrotten genom att satsa på hälsoundervisning, utbildningsmaterial 

och lärarutbildning har visat sig leda till 5-25% ökning av fysisk aktivitet under 

idrottslektioner. Detta gäller dock i högre grad för pojkar än för flickor. Genom 

interventioner i skolan som ger stöd för beteendeförändringar samt med involvering av 

föräldrar, kan man nå en positiv inverkan på barn och ungas fysiska aktivitet både under 

skoldagen och i vissa fall även på fritiden (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008).  

Andelen barn och unga som blir trötta av skolan ökar med stigande ålder och det är mer 

vanligt att flickor känner sig stressade över skolarbete där 24 % av 15-åriga tjejer 

känner sig stressade jämfört med 13 % av pojkarna. (FHI, 2011b). Vidare påverkas barn 

och unga positivt gällande både inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga om de är 

fysiskt aktiva (FHI, 2011a). 

Några faktorer som hindrar deltagandet i sporter har visat sig vara bristande intresse, att 

ungdomarna upplever att de inte har kompetens nog, brist på tid eller det faktum att 

ingen av deras vänner deltar i någon sport (Mandic et al. 2012). Även Coleman et al. 

(2008) har påvisat att vänner har betydelse för en individs fysiska aktivitetsnivå. Har 
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individen inga vänner som är fysiskt aktiva, är det svårt för en enskild individ att själv ta 

steget till att vara det. Skulle en individs vänner öka sin fysiska aktivitetsnivå så skulle 

detta även stärka den enskilda individen till att bli mer aktiv. Genom att umgås med 

personer som är fysiskt aktiva kan den enskilda individens aktivitetsnivå öka eftersom 

det är enklare att vara aktiv tillsammans med andra än att vara det ensam (Loman, 

2008). 

Något som visat sig vara svårt är att komma som ny på en aktivitet om individen inte 

tränat aktivt i någon sport tidigare. Dessa hade en bristande självkänsla och kände oro 

både över det egna utseendet samt omgivningens uppfattning av dem som nybörjare då 

de kände sig uttittade (Coleman et al. 2008). Även Eime et al. (2010) har påvisat att det 

är svårt att vara nybörjare på grund av bristande självförtroende samt att den kroppsliga 

motoriken bland de som tidigare inte varit aktiv, är sämre än bland de som är fysiskt 

aktiva. Det visade sig att en möjlighet att komma förbi detta var att välja en 

träningsform som individen utövar ensam, till exempel gymträning. Samtidigt har 

Loman (2008) påvisat att gymträning ofta utförs av individer över 20 år och att det kan 

behövas specifik gymträning riktat mot tonåringar. 

1.8 Skillnad mellan flickor och pojkar 

En studie som genomförts i Europa visar att det är skillnad mellan flickors och pojkars 

fysiska aktivitetsnivå. Flickor är fysiskt aktiv i mindre utsträckning än pojkar och 

flickor spenderade mer tid till stillasittande aktiviteter (Martinez-Gomez et al. 2011). 

Även Lowry et al. (2013) visar i sin studie att flickor var fysiskt aktiva i mindre 

utsträckning. Att pojkar är fysiskt aktiva och tränar i högre utsträckning är något som 

även FHI (2013) har påvisat. Samtidigt visar en studie av Alricsson, Landstad, Romild 

och Werner (2006) att flickor som är fysiskt aktiva är det på en lägre intensitetsnivå. I 

denna studie var det 81 % av pojkarna som rapporterade en bra hälsa jämfört med 71 % 

hos flickorna. Flickorna rapporterade även mer smärta i nacke, rygg, knän och höfter. I 

samband med den rapporterade smärtan bedömde de även sin hälsa som sämre än 

flickor utan smärta i kroppen. Alricsson et al. (2006) menar att det är viktigt att eleverna 

är fysiskt aktiva för att förebygga sjukdom och för att de ska ta ansvar för sitt eget 

välmående.  

Woll et al. (2011) har visat att pojkar presterade bättre i de tester som utfördes för att 

mäta den fysiska aktiviteten samt att flickor i mindre utsträckning (52 %) är medlemmar 
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i idrottsföreningar jämfört med pojkar (63 %). Det är även mer vanligt att pojkar i större 

utsträckning deltar i tävlingar och att ungdomars deltagande i idrottsföreningar minskar 

med stigande ålder. 

1.9 Beteendeförändring genom Social Cognitive Theory 

Social cognitive theory används för att förstå interaktionen som uppstår mellan en 

individs beteende och dennes miljö samt att dessa faktorer influeras av varandra. Det 

handlar även om att lära genom sitt eget och andra individers beteenden samt att 

uppfatta de fördelar som mottagits genom sitt beteende. En annan faktor som har 

betydelse inom Social cognitive theory är att ha kunskap, detta för att få förmågan att 

förutse och bedöma värdet av det resultat som en förändring i sitt beteende kan ge. Men 

den viktigaste faktorn för att klara av en beteendeförändring är en individs självtillit, så 

kallad self-efficacy. En individ med hög self-efficacy räknar med gynnsamma utfall i en 

förändringsprocess, medan de med låg self-efficacy bedömer att ansträngningarna 

individen lägger ner i beteendeförändringen ger dåliga resultat. Det handlar om att sätta 

upp mål. Målen ska vara realistiska och genomförbara, vilket leder till att individen ökar 

tilltron på sin förmåga och ser det positiva i beteendeförändringen.  Detta avgör hur 

mycket kraft en individ lägger ner för att genomföra förändringen och vad utfallet blir. 

Det handlar om tron på sig själv samt att individen kan få kontroll över sina hälsovanor 

och de förväntningar individen har inför en beteendeförändring (Bandura, 2004; 

Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Dishman, Saunders, Motl, Dowda och Pate (2009) har 

funnit att flickor som har en uppfattning om starkt socialt stöd hade en stabilare nivå av 

fysisk aktivitet. Detta gällde speciellt de som hade förmåga att tro på sig själv. Om det 

sociala stödet saknas eller minskas finns en risk för att den fysiska aktivitetsnivån 

minskar.  

1.10 Problemformulering 

Flickor rapporterar en sämre hälsa och det finns olika faktorer som påverkar en ung 

individs fysiska aktivitetsnivå. Undersöker man vilka faktorer som påverkar flickornas 

möjligheter att öka sin fysiska aktivitetsnivå, kan man rikta interventioner mot det de 

anser vara avgörande i processen att de ska bli fysiskt aktiva. Detta skulle bidra till en 

positiv hälsoutveckling hos flickorna och de skulle ges möjligheter till att utvecklas 

både kroppsligt och mentalt. 
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2. Syfte 

Syftet var att undersöka flickors upplevelser om hur olika faktorer kan påverka deras 

fysiska aktivitetsnivå. 

3. Metod 

För att svara på syftet med denna undersökning genomfördes en kvalitativ studie med 

fokusgruppsintervjuer på en gymnasieskola i en mindre stad i Mellannorrlands inland. 

Valet av kvalitativ metod grundade sig i att undersöka elevernas egna upplevelser i 

ämnet.  

Kvalitativ forskning används för att få en djupare förståelse för vad som påverkar 

människors handlande. Forskaren är en del av samhället och det ger en möjlighet att få 

mer kännedom om forskningsföremålen. Genom att studera den sociala verkligheten 

utvecklas en förståelse av innebörden i de val som görs (Ahrne & Svensson, 2011).  

3.1 Urval 

I denna studie har ett målinriktat urval använts. Ett målinriktat urval används när 

forskaren eftersträvar en överensstämmelse med forskningsfrågan och urvalet. 

Informanterna ska vara relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Detta gjordes 

genom att vända sig till de flickor som gick första året på gymnasiet i både teoretiska 

och praktiska program. Sju informanter var 16-17 år, en var 19 år och en var 20 år. 

Informanterna till respektive fokusgruppsintervju gick på samma gymnasieprogram och 

i samma årskurs för att skapa en bra atmosfär som uppmuntrade till diskussion. Tanken 

var att informanterna både hade kunskap inom fysisk aktivitet och något gemensamt, 

vilket eleverna hade när det gällde skolidrotten. Informanterna fick ha olika erfarenhet 

av att utöva fysisk aktivitet varför deras fysiska aktivitetsnivå på fritiden skiljde sig åt. 

Några var fysiskt aktiva, någon hade varit det tidigare i livet, medan några inte var 

fysiskt aktiv alls. Skillnaderna önskades för att få igång diskussioner samt för att få 

olika perspektiv på ämnet. 

Att välja informanter som kände varandra genom att de gick i samma klass var ett 

medvetet val. Förhoppningen med detta var att skapa en mer förtroendefull miljö vilket 

Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver som positivt för att få öppnare diskussioner genom att 

de kan relatera till varandras kommentarer.  
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3.2 Fokusgruppsintervjuer 

För att undersöka flickornas upplevelser i ämnet och för att få en inblick i deras tankar 

och värderingar genomfördes två fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper var passande för 

att undersöka informanternas upplevelser och för att få en inblick i deras tankar och 

värderingar samtidigt ges en bild av deras uppfattningar. För att stimulera till detta 

användes en semistrukturerad intervjuguide, se bilaga 1. Inledande frågor om till 

exempel ålder och nuvarande aktivitetsnivå användes för att få en bild av informanterna 

samt att få dem avslappnade och bekväma i att svara på frågor. Intervjuaren blandade 

sig inte i diskussionerna utan det var flickorna som bidrog till en öppen och fri 

diskussion, vilket Bryman (2008) och Dahlin-Ivanoff  (2011) menar är av vikt för att 

informanterna ska kunna dras med i varandras tankar och funderingar, vilket bidrar till 

att stimulera diskussion.  

3.3 Genomförande 

Genomförandet startades genom att kontakt togs med rektorn på gymnasieskolan. Detta 

för att få klartecken gällande studien och vilka lärare som kunde kontaktas för att hitta 

informanter. Därefter togs kontakt med lärarna för två klasser. Även idrottsläraren för 

respektive klass involverades för att undersöka möjligheten om att nyttja 

idrottslektionen till genomförandet av intervjuerna, vilket de gav sitt godkännande till. 

När detta var godkänt hade forskaren planerat att besöka eleverna personligen. Någon 

som inte gick att genomföra med den första klassen där läraren på eget initiativ 

informerade eleverna. Detta ledde till att den aktuella klassen informerades om studien 

via ett informationsbrev som läraren delade ut. Det var därefter tre elever som svarade 

via sms att de ville delta. Dessa tjejer ombads kontrollera med sina klasskamrater om 

ingen mer önskade delta, vilket det inte var. Forskaren valde att gå vidare ändå och 

använde de tre informanter som anmält sitt intresse. Den andra klassen besöktes 

personligen för att lämna information både muntligt och via informationsbrevet. Det var 

fem elever som anmälde sitt intresse direkt. 

När det praktiska beträffande tid och plats var klart kontaktades informanterna via sms. 

Intervjuerna skedde på skolan under lektionstid och pågick i cirka 45 minuter. 

Lokalerna som användes var för den ena gruppen ett kontor och för den andra gruppen 

en lektionssal.  
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Den första fokusgruppsintervjun genomfördes enligt planerna och samtliga tre 

informanter skrev under en samtyckesblankett. Den andra fokusgruppsintervjun hade 

problem med bortfall. Något som informanterna själva på eget initiativ hade löst genom 

att bjuda in andra deltagare. Även dessa deltagare gick första året på gymnasiet men på 

ett annat program, de hade idrottslektionen gemensamt. När intervjun skulle 

genomföras visade det sig att bortfallet inte var så stort varför det blev sex informanter i 

denna grupp, varav den sjätte personen anlände sent och intervjun hade redan börjat. 

Forskaren valde att låta samtliga sex informanter delta. Samtliga erhöll 

informationsbrev och fem stycken erhöll samtyckesblankett, vilken de skrev under. Den 

sjätte informanten var genom informationsbrevet informerad om sina rättigheter men 

skrev under samtyckesblanketten vid ett senare tillfälle då det saknades en 

samtyckesblankett på grund av det ökade antalet deltagare.  

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon som var inköpt för 

ändamålet. För att undvika problem med tekniken testades diktafonen upprepade gånger 

innan intervjuerna, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) rekommenderar.  

Den här typen av intervju genererar ofta stora mängder data och det kan vara svårt att 

höra på inspelningen vem som säger vad. Att anteckna under intervjun kan vara både 

svårt och störande (Bryman, 2008), därför hade forskaren med sig en person som 

agerade sekreterare och förde anteckningar om vem som sade vad. Ytterligare en 

anledning att använda en sekreterare är att ha stöd i anteckningarna om det blir problem 

med tekniken samt att fånga ansiktsuttryck eller gester (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011; Malterud, 2009). Sekreteraren var påläst inom ämnet och är utbildad inom 

sociologi. Denna person hade erfarenheter av fokusgruppsintervjuer. Direkt efter varje 

avslutad intervju påbörjades transkriberingen av materialet och inspelningarna lyssnades 

igenom flertalet gånger för att fånga helheten, något som Dahlin-Ivanoff (2011) 

rekommenderar. Anteckningarna från sekreteraren användes som stöd. 

3.4. Dataanalys 

Analysen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning. Detta ledde till att hela den transkriberade texten ingick i 

analysen och de båda intervjuerna lyssnades och lästes igenom flertalet gånger för att 

öka förståelsen för innehållet. Texten delades upp i meningsbärande enheter vilka 

kondenserades utan att förlora innebörden i texten. Därefter kodades meningarna och 
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skrevs ut var för sig. Det var enbart koder som var relevanta för syftet som önskades 

användas i den fortsatta analysen varpå irrelevanta koder lyftes bort från 

analysprocessen. De kvarstående koderna sorterades sedan utifrån innehållet i koden 

och då framträdde sju stycken subkategorier där koder med liknande innebörder 

placerades i samma subkategori. Utifrån dessa subkategorier framträdde två stycken 

kategorier i analysen. Se tabell 1 för exempel på hur meningar kondenseras och mynnar 

ut i kod, subkategorier och kategorier. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande  

Enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Subkategori Kategori 

Jag skulle tycka 

att det kändes 

jättekonstigt om 

inte jag fick så 

mycket stöd som 

jag har. För det 

skulle… Jag 

skulle inte kunna 

uppnå mina mål 

utan dom, det 

skulle inte gå. 

Känner jag.  

 

Skulle vara 

konstigt utan 

stöd från 

föräldrar. Då 

skulle jag inte 

kunna uppnå 

mina mål. 

Ej nå mål 

utan stöd från 

föräldrar. 

Att ha stöd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiverande 

faktorer Alltså man mår ju 

bättre. Man mår 

ju bättre. Tex när 

jag rör på mig… 

så… Jag mår 

MYCKET bättre, 

är mer positiv. Är 

inte trött på 

skolan. Det är 

det. 

Man mår bättre 

av att röra på 

sig och blir mer 

positiv och inte 

lika trött i 

skolan. 

Mår bättre av 

träning och 

är inte lika 

trött. 

Inspiration till 

att träna 

 

3.5 Etiska överväganden 

Informanterna fick enligt informationskravet information om studien och syftet med 

den. Där framgick att det var frivilligt att medverka och att de kunde hoppa av om de 

önskade. Informanterna fick enligt samtyckeskravet själva bestämma över deras 

medverkan. Personuppgifterna och den information som rörde deras medverkande kom 

enligt konfidentialitetskravet att behandlas med konfidentialitet. Informanterna fick 
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information gällande nyttjandekravet där de informerades om att det insamlade 

materialet användes för forskningsändamålet (Bryman, 2008). Informanterna var inte 

anonyma för forskaren eller sekreteraren eftersom ett möte skedde med informanterna. 

De uppgifter som framkom redovisades dock på ett sådant sätt att en utomstående inte 

kan härleda resultatet till någon enskild individ, vilket Svensson & Ahrne (2011) 

rekommenderar. Ett informationsbrev, se bilaga 2, med denna information lämnades till 

samtliga medverkande i undersökningen samt att informanterna fick skriva under en 

samtyckesblankett, se bilaga 3. 

Något godkännande från föräldrarna krävdes aldrig då det enligt 18 § i lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS. 2003:460) inte behövs om 

informanterna kommer att vara över 15 år. Detta under förutsättning att informanten är 

införstådd med vad forskningen innebär. Informanterna fick denna information genom 

informationsbrevet. Det fanns heller ingen avsikt att behandla känslig information utan 

det var informanternas upplevelser om fysisk aktivitet som stod i fokus. 

4. Resultat 

Den här studiens resultat utgår från de två kategorier som framträdde under 

analysarbetet och dess sju subkategorier har använts som underrubriker, se tabell 2. I 

resultatet framgår även ordagranna citat från informanterna i syfte att stärka resultatet. 

Tabell 2. Subkategorier och kategorier 

 

Subkategorier 

 

Kategorier 

 

Inspiration till att träna  

 

 

 

Motiverande faktorer 
 

Att uppnå något 

 

Att ha stöd 

 

Svårt att vara nybörjare 

 

 

 

 

Hindrande faktorer 

 

Att ha tid och ork 

 

Skilda intressen begränsar umgänge 

 

Omotiverande idrottslektioner 
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4.1 Motiverande faktorer 

4.1.1 Inspiration till att träna 

Genom att hitta en aktivitet som är rolig motiverades flickorna till att vara fysiskt 

aktiva. När de tränade kunde de vinna fördelar i att må bättre både fysiskt och psykiskt, 

att få en finare kropp och att bli piggare. Att få träningen som en del i ens vardag bidrog 

till att det var en självklarhet att åka på träning och att tänka sig ett liv utan träning var 

inte aktuellt. 

Att få visa familj, klasskamrater och vänner vad de kan och vara stolt över det är en 

bidragande faktor till att motivera träning och det bidrar till ett bättre självförtroende. 

Kompisar kunde även vara en inspirerande faktor till varför de tränar, ifall de var 

pushande och ville träna tillsammans, det gör att flickorna blir glad. 

”Mina kompisar ville ju att jag skulle spela fotboll… så det gjorde jag. Det är väl något 

som påverkar mig när kompisar vill att jag ska göra det.”(Informant 5) 

4.1.2 Att uppnå något 

Att kämpa för att nå ett mål var något som utvisade sig vara viktigt. Detta kunde de dra 

lärdom av i olika situationer under hela livet, till exempel i skolarbetet. Genom att sätta 

ett mål med sin träning och sedan nå detta mål med hårt arbete visar på att det går att 

klara av att uppnå det som påbörjas. På detta sätt lär de sig mycket om sig själv och sina 

egna gränser samt att ändra på delar i upplägget för att klara av att nå målet. Vikten av 

att det är mål som är realistiska lyfts fram. 

”Alltså jag tror att man känner att man uppnår någonting. Alltså bara av att träna inte 

av att tävla. Man känner ändå att det ger resultat att man vet att man kan. Och det 

hjälper ju till i skolan och i mycket annat. Att veta att man kan.”(Informant 7) 

I samband med detta framkommer även att det är en skön känsla att gå framåt i 

utvecklingen med sin träning och att man ska utgå från sig själv och ens egna 

förutsättningar, det behöver inte enbart handla om att vinna en tävling. Att vinna över 

sig själv med förbättrade resultat visade sig minst lika viktig. 
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4.1.3 Att ha stöd 

Det är viktigt att ha stöd från familjen i de val de gör gällande träning. Det gäller både 

skjuts till och från olika aktiviter men även det praktiska i vardagen. Genom att få hjälp 

med de vardagliga sysslorna underlättas möjligheten att träna.  

”… Så behöver man väldigt mycket hjälp alltså hemifrån, såhär att man hinner kanske 

inte ställa sig å laga mat. Utan man kanske behöver det liksom framme när man 

kommer.”(Informant 7) 

Stöd från sin familj när det gäller de val som görs är viktigt för att slippa prioritera sina 

uppgifter. Föräldrar kan även stötta genom att bidra med kunskap om den aktivitet de 

medverkar i, genom att komma med tips på förbättringar. 

Har föräldrarna själva varit aktiva har de en bra förståelse för varför man vill träna och 

kan därigenom vara ett stöd i de val som görs. Det visade sig även att det är lättare att 

åka och träna om flickorna har aktiva föräldrar. Motsatsen gällde om för de som inte 

hade föräldrar som var aktiva. 

”… det är ingen i min släkt som rör på sig precis. Inte min familj i alla fall så det ingen 

som…. Pappa säger: Jag rörde inte på mig när jag var liten heller så jag behöver inte 

tvinga dig att röra på dig heller… så då sitter vi hemma mest.”(Informant 4) 

Flickorna kan även få stöd hos föräldrar och tränare genom att sätta mål tillsammans. 

Detta kan då motivera till att prestera bättre.  

Har man en partner underlättar det om denne själv är aktiv i någon idrott. Då finns en 

förståelse från partnern kring att man vill träna och de kan därmed vara stöttande i de 

val som görs.  

4.2 Hindrande faktorer 

4.2.1 Svårt att vara nybörjare 

Det visade sig som en svårighet att vara nybörjare i en grupp som tränat under en längre 

tid. Ska en individ satsa på någon sport är det viktigt att göra det i tidig ålder. Börjar 

individen för sent blir det svårt att komma upp i samma nivå som de andra om det 

handlar om att medverka i en lagsport. Har laget en ojämn nivå, påverkar det även 

resultatet och ambitionerna kan vara olika. Någon medverkar för att vinna och någon 
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annan medverkar för att träna. Om ambitionen att vinna är olika kan det medföra att den 

som har vinna som ett mål, inte längre finner det meningsfullt att fortsätta att vara aktiv. 

Att komma helt ny på en aktivitet visade sig vara känsligt. Det är inte lätt att komma 

helt ny och ovetandes till en träning då man kan se dum ut om man inte vet vad man 

gör. 

”Jag skulle ju aldrig gå på gymmet, typ utan dig […], utan jag skulle aldrig komma dit 

och bara: jaha… Nu ska jag sätta mig på den här maskinen, vad gör jag nu? Alltså det 

blir ju liksom… vet man inte riktigt vad man gör då… Då ser man ju bara dum ut…” 

(Informant 8) 

För att klara detta krävdes en viss självsäkerhet och en insikt om att man inte kan klara 

av allt till en början. 

Flickorna upplevde att nybörjaraktiviteter riktade mot deras åldersgrupp saknades och 

redan existerande aktiviteter är ofta allt för tävlingsinriktade. Ofta är den typen av 

aktiviteter riktade mot äldre eller mot barn. Att i 16-årsåldern komma som nybörjare i 

en grupp med småbarn är inte att föredra. 

”Sen när man börjar med en ny sport så finns det så lite, så då får man vara med typ 

småbarn”(Informant 3) 

För att ta första steget till att börja träna krävs så en del mod. Det saknas aktiviteter när 

man blir äldre, aktiviteter för att medverka för att ha roligt. Stöd när man ska testa på en 

ny aktivitet är vänner som redan är aktiva inom den sport man vill testa. De kan hjälpa 

en att ta första steget.  

Flickorna upplever många aktiviteter som allt för tävlingsinriktade och att det i dessa 

sporter saknas motionsgrupper där de kan medverka för att de upplever det som roligt. 

Genom att skapa motionärsgrupper kan man öka möjligheterna för många att vara med 

utan att behöva tävla. Att komma som nybörjare i en stor grupp kan verka hindrande 

från att ta första steget varför mindre nybörjargrupper skulle hjälpa. Är väl första steget 

taget uppleves träningen som rolig. 

4.2.2 Att ha tid och ork 

Större delen av flickornas vardag upptas av skolan. Träning får därför ske efter skoltid. 

Ett stort hinder till att vara fysiskt aktiv var att skolan även tog upp flickornas fritid i 
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form av läxor. Skolan och läxor medför trötthet och då orkar de inte alltid träna eller 

göra någonting alls. När läxorna är gjorda är det knappt om tid för att hinna med 

träningen. Bor man dessutom utanför staden blir avstånden långa och även resandet tar 

tid.  

Medverkan i en sport där tävlingar förläggs på helgen kan det medföra minskad tid att 

umgås med vänner. Genom att prioritera träning och tävling, kan man få prioritera bort 

andra saker som att umgås med ens partner eller vänner. 

4.2.3 Skilda intressen begränsar umgänge 

För att kunna ha ett umgänge med vänner och en eventuell partner är det bra om man 

delar samma intresse i att träna. Vänner med olika intressen är det lätt att man glider 

ifrån. 

”Jag tror att det är svårt att umgås med kompisar som alltid är ute och som liksom 

skiter i att träna och bara gör vad man vill liksom, så är det väldigt svårt att vara i ett 

sånt gäng och göra något helt annat.” (Informant 7) 

Det kan vara svårt att vara tillsammans med någon som prioriterar träning om en själv 

inte har samma intresse i det eftersom flickorna vill umgås med sin partner. Tränar man 

i stor utsträckning kan en partner som inte tränar, bidra till att flickorna prioriterar bort 

träningen framför umgänge. 

4.2.4 Omotiverade idrottslektioner 

Det visade sig att skolidrotten var omotiverande och tråkig. Utbudet är dåligt och det 

saknas variation på idrottslektionerna. När skolidrotten upplevs som tråkig tar man 

heller inte ut sig under dessa lektioner. Deltagande sker endast för att det krävs.  

Flickorna upplever att fler valmöjligheter på skolidrotten skulle kunna bidra till att fler 

hittar sporter som de tycker är roliga. 

”Jag tror att fler också skulle bli aktiv inom idrott ifall man fick lite välja själv vad man 

skulle göra på idrottslektionen. Att man kanske skulle få testa just den sporten…” 

(Informant 9) 

Det fanns delade meningar kring deras egna inflytande och delaktighet. Några menade 

att om de själva fick hålla i, och planera var sin idrottslektion, skulle det bidra till att 

nya sporter framträdde och deras egenskaper som ledare skulle kunna framhävas. Detta 
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skulle då leda till att fler individer hittar till de sporter som i dagens idrottslektioner inte 

framhäver. Några menade att detta enbart skulle skapa problem då det finns många olika 

viljor att ta hänsyn till. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Eime et al. (2010) fann fynd som tydde på att flickor tränar av hälsoskäl och för att hålla 

sig i form. Även flickorna i föreliggande studie upplevde vissa kroppsliga fördelar med 

att vara aktiv men det var ändå viktigast att träna för att det är roligt precis som 

Coleman et al. (2008) fann i sin studie. 

Att komma ny på en träning upplevs som jobbigt och det krävs ett visst självförtroende 

både bland de som var fysiskt aktiva sedan tidigare och bland de som inte var det. 

Coleman et al. (2008) visade detta resultat enbart bland de som inte var fysiskt aktiva 

sedan tidigare. Resultatet av föreliggande studie innebär att oavsett om du är fysiskt 

aktiv eller inte sedan tidigare, så är det inte lätt att bestämma sig för att börja med en ny 

aktivitet. Det är rollen som nybörjare som känns betungande, inte en individs tidigare 

aktivitetsnivå. Eime et al. (2010) fann stöd för att det var vanligt testa gymträning som 

nybörjare. Flickorna i denna studie upplevde att det var obekvämt att komma ny även på 

gymmet och att flickorna i så fall önskade ha någon med sig som redan kan den 

träningsformen. Även aktiviteter för nybörjare riktade mot deras åldersgrupp 

efterfrågades precis som Loman (2008) fann i sin studie. 

Det visade sig att vara svårt att börja med en aktivitet som flickorna inte kan, om 

flickorna har låg självkänsla och lågt självförtroende. Självkänslan kan enligt Allender 

et al. (2006) höjas genom att medverka i en aktivitet. Men frågan är hur man ska komma 

dit och hur flickorna ska kunna ta det första steget. Man behöver tänka att det är en 

utsatt situation att vara nybörjare och försöka gå individerna till mötes genom 

exempelvis nybörjargrupper. 

Att stöd från vänner och familj och att familjens aktivitetsnivå kan påverka 

aktivitetsnivån framträdde tydligt i denna studie i enlighet med vad Bélanger et al. 

(2011), Coleman et al. (2008), Eime et al. (2010), Lowry et al. (2013) och Mikaelsson 

(2012) redan påvisat. Intressant var det som framkom genom att en av informanternas 
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förälder inte varit fysiskt aktiv och därför inte pushade sin dotter till det. Hade det 

kunnat se annorlunda ut om informanten haft ett tydligare stöd från föräldern? Det var 

inget som framkom i föreliggande studie men kan vara av vikt att tänka på vid framtida 

forskning. 

Läroplanen för gymnasieskolan syftar på att undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar ett intresse för olika rörelseaktiviteter och att de ska kunna delta utifrån sina 

egna förutsättningar (Skolverket, 2011). Resultatet i denna studie visade att flickorna 

upplevde skolidrotten som tråkig och med bristande variation. Det är något som får stöd 

i tidigare forskning, där bristen av variation på idrottslektionerna beskrivs som ett 

hinder till att vara fysiskt aktiv (Allender et al. 2006). Även Mikaelsson (2012) har 

funnit att det är bra med variation och valmöjligheter på skolidrotten. I den här studien 

menar flickorna att mer variation kan bidra till att de får upp ögonen för en ny sport och 

de kanske hittar aktiviteter som de upplever roliga. Detta resultat tyder på att 

läroplanens mål inte uppfylls, vilket borde belysas ur ett folkhälsoperspektiv.  

Sverige är ett av de länder i Europa som har minst garanterad tid avsatt till skolidrott 

och hälsa per vecka (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). En ökning av antalet 

idrottstimmar tolkas utifrån flickornas upplevelser i denna studie inte vara behövd så 

länge idrottslektionerna saknar variation och är tråkiga. Ska antalet idrottstimmar öka 

bör upplägget granskas och ses över för att möta efterfrågan på mer variation och 

önskemål om inflytande från eleverna. FHI (2010) föreslår samverkan med andra 

aktörer i det lokala samhället. Genom samverkan med lokala fritidsföreningar kan man 

skapa en bredd i utbudet.  

Resultatet i denna studie visar att flickorna önskade få visa vad de kan på 

idrottslektionerna, även detta beskrivs i tidigare forskning där flickor beskrivit att om de 

inte får visa klasskamrater sina färdigheter så känner de sig obekväma på 

idrottslektionerna (Allender et al. 2006). Känslan av att känna sig obekväm var inget 

som framgick i denna studie men däremot vill de gärna visa vad de kan för läraren. 

Intressant utveckling i denna studie var att förbättringsförslag framträdde i 

analysarbetet. Flickorna hade många idéer på förbättringsförslag för att främja fysisk 

aktivitet inom deras egen målgrupp genom t.ex. nybörjargrupper inom olika sporter 

samt större variation på idrottslektionerna. Detta är något som bör beaktas i både 

framtida forskning och vid eventuella interventioner. Vid interventioner bör man se över 
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möjligheten att låta flickorna vara delaktiga i processen, låta dem komma med förslag 

om vad som passar dem.  

Resultatet i denna studie visade att socialt stöd var viktigt för att klara av att vara eller 

bli fysiskt aktiv samt att det är viktigt att ha en stödjande miljö. Något som även visat 

sig finnas inom ramen för framtida behov inom folkhälsoarbetet i Sverige (FHI, 2010). 

Detta framträder i flertalet av de subkategorier som resultatet visar. Det gäller både på 

skolan och på fritiden. Detta är något som är viktigt inom Social cognitive theory 

(Bandura, 2004), vilken kan vara en utgångspunkt vid interventioner inom detta ämne. 

Vikten av att sätta realistiska mål var något som framgick tydligt i resultatet. Det stödjer 

individer att tro på sin egen förmåga (Bandura, 2004). Dishman et al. (2009) fann att de 

med starkt socialt stöd hade en högre nivå av fysisk aktivitet. I den analys som 

genomfördes i denna studie framkom inte detta, men det gick ändå att skönja att de med 

ett lägre stöd och lägre tro på sig själv och sin förmåga, även hade en lägre fysisk 

aktivitetsnivå. Tidigare forskning har funnit belägg för att fysisk aktivitet ger en bättre 

självkänsla (Allender et al. 2006). Framtida forskning bör ta i beaktning hur de som 

upplever lägre socialt stöd ska få det stöd som behövs för att de ska kunna utveckla sin 

fysiska aktivitet. 

Resultatet av flickornas upplevelser i denna studie visade att de tyckte väldigt lika 

gällande vilka faktorer som påverkar deras fysiska aktivitetsnivå, oavsett om de var 

fysiskt aktiva eller ej. Det kan vara av vikt att tänka på vid eventuella interventioner. 

Det kan innebära att man kan rikta samma intervention till båda dessa grupper. Genom 

att på bred front, arbeta med att främja fysisk aktivitet i unga år kan man bidra till en 

bättre folkhälsa.  

5.2 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod ansågs vara passande för att undersöka studiens syfte.  

Forskaren hade som mål att personligen besöka de båda klasserna innan undersökningen 

startade och förhoppningen var att få fem informanter från respektive klass. Möjligtvis 

var frånvaron av det personliga mötet med forskaren i den första klassen en förklaring 

till att den innehöll tre informanter. Forskaren hade inte möjlighet att förklara syftet 

med studien muntligt och informanterna fick inte påbörja någon relation med forskaren. 

Atmosfären i denna fokusgruppsintervju blev i detta fall avslappnad och öppen. 

Forskaren upplevde inte att det uteblivna personliga mötet hade någon direkt inverkan 
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på utfallet av intervjun. Inte heller att det blev tre informanter i denna fokusgrupp 

upplevdes som något negativt. Det blev bra diskussioner med de som deltog. 

Den andra gruppen fick ett personligt besök av forskaren och de var mer intresserade av 

att vara med. Detta är att beakta i framtida forskning. Ett personligt möte med 

informanterna kan komma att öka deltagandet. Det ojämna antalet deltagare i de två 

genomförda fokusgrupperna i denna studie anses inte ha påverkat resultatet negativt. 

I den andra fokusgruppsintervjun anslöt en sjätte person en bit in i intervjun, vilket 

skapade en viss förvirring och det tog ett tag innan intervjun kom igång efter avbrottet. 

Det kan hända att vissa åsikter hämmades i samband med avbrottet då det var svårt att 

fortsätta intervjun där den var innan avbrottet. 

Informanterna hade olika bakgrund gällande fysisk aktivitet något som upplevdes svårt 

när det kom till att ställa frågor som passade samtliga informanter. Frågeguiden 

upplevdes mer passande för de informanter som var fysiskt aktiva. De som inte var 

fysiskt aktiva upplevdes ha svårare att svara. Något att tänka på är möjligheten att dela 

upp informanterna i två grupper utifrån deras aktivitetsnivå. Denna fördelning hade 

möjligtvis gjort det enklare att ställa frågor som passade alla i gruppen. Dock hade detta 

alternativ kunnat påverka atmosfären i gruppen om de inte kände varandra. Önskemålet 

om att öppet diskutera sina åsikter hade då kunnat påverkas. 

Om forskaren frångår det fakta att informanterna skulle känna varandra genom att gå i 

samma klass för att istället dela upp dem beroende på aktivitetsnivå. Då får forskaren 

väga fördelarna med att bättre kunna formulera frågorna mot nackdelarna att de kanske 

hindras att öppet diskutera sina åsikter. Forskaren anser dock att informanternas svar var 

tillräckliga för att få en bra analys. En aspekt att tänka på är om frågorna hade anpassats 

bättre om provintervjuer hade genomförts. Då hade forskaren på förhand haft möjlighet 

att testa frågorna och bedöma frågornas relevans beroende på aktivitetsnivå. Detta var 

dock svårt att genomföra på grund av att studien genomfördes under en begränsad 

period. Trots detta fungerade frågorna på båda dessa grupper och resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning på området. 

I den andra fokusgruppen med sex deltagare blev informanterna stundvis tystlåtna. 

Detta avhjälptes delvis genom att ställa följdfrågor, vilket Bryman (2008) 

rekommenderar. Även då var det svårt att få dem avslappnade och bekväma. 
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Informanterna ville svara på frågorna men behövde mer stöd. Frågan är om det 

påverkades av att de gick i olika klasser och inte kände varandra i lika stor utsträckning. 

Gruppsammansättningen är något att ha i åtanke inför framtida forskning. 

Bryman (2008) beskriver att fokusgrupper kan vara svåra att organisera. Detta 

upplevdes även i denna undersökning då det var både ämneslärare och idrottslärares 

synpunkter som skulle tas i beaktning. Att hitta en tid och en lokal att vara i var 

tidskrävande. Tid och plats meddelades informanterna via sms och ändå var det en 

informant som inte hittade den avtalade platsen och kom sent. Detta trots att 

informantens lärare på förhand informerat att samtliga skulle veta var lokalen fanns 

belägen. Om en liknande studie skulle genomföras i framtiden bör man kontrollera så 

att informanterna vet var lokalen finns belägen. 

Ur ett etiskt perspektiv uppfylldes samtliga krav. Att en av informanterna fick skriva 

under samtyckesblanketten i efterhand upplevdes inte som någon nackdel då 

informanten var informerad om dennes rättigheter samt studiens syfte. Detta visade sig 

särskilt tydligt då informanten valde att inte svara på en viss fråga. 

Genomförandet av denna studie har redogjorts för hela processen så tydligt som möjligt 

och för att få en bild av hur analysprocessen genomförts, visas exempel i tabell 1. En 

handledare har även kontrollerat delar av analysprocessen för att säkerställa resultatet. 

En tydlig redogörelse av genomförandet och att forskningen genomförs utifrån de regler 

som finns, bidrar till en ökad trovärdighet och överförbarhet (Bryman, 2008). Detta är 

något som eftersträvats i denna undersökning för att bidra till ett tillförlitligt resultat. Ett 

annat sätt att öka trovärdigheten är att genomföra en respondentvalidering, vilket 

innebär att forskaren förmedlar resultatet till deltagarna för att bekräfta att resultatet är 

riktigt (Bryman, 2008). Någon respondentvalidering har tyvärr inte genomförts på 

grund av den begränsade tiden som projektet hade. Genom att göra en fullständig 

redogörelse för hela processen har forskaren försökt att skapa pålitlighet, vilket Bryman 

(2008) menar är av vikt för att säkerställa pålitligheten. Även objektivitet har 

eftersträvats. Detta innebär att personliga värderingar inte påverkat genomförandet 

(Bryman, 2008). 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Förklara innebörden med fysisk aktivitet. 

- Vad heter du och hur gammal är du? 

- Är det någon som är fysiskt aktiv? Går till och från skolan, tränar osv. 

- Är det någon som medverkar i en organiserad aktivitet på fritiden? 

- Om ja, i vilken omfattning? Hur ofta? 

- (Om nej, är det någon speciell anledning till att du inte är det?) 

 

- Vad/vem inspirerar/motiverar er till fysisk aktivitet? 

- Vilka faktorer hjälper er att vara fysiskt aktiv?  

- Vilka faktorer skulle kunna hjälpa dig att vara eller bli mer fysiskt aktiv? 

- Upplever ni att det finns något som hindrar er till fysisk aktivitet 

- Vilket utbud finns det på aktiviteter på fritiden? Upplever ni att det finns ett bra 

utbud? 

- Vad upplever ni är största vinsten med att vara fysiskt aktiv? 

- Om du väljer att vara fysiskt aktiv, väljer du bort något annat? 

- Vad avgör att du är/inte är fortsatt aktiv? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

 

Som kvinnlig elev på Gudlav Bilderskolan inbjuds du härmed till att medverka i en 

undersökning om fysisk aktivitet och vilka faktorer som kan avgöra din fysiska 

aktivitetsnivå. 

Att vara fysiskt aktiv bidrar till en bättre hälsa, vilket kan påverka oss genom hela livet. Vad 

som avgör och motiverar oss till att vara fysisk aktiv är av vikt för att kunna stödja en individs 

förutsättningar till att vara eller bli fysisk aktiv. 

Jag heter Lina Runesson och studerar folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Som en del i 

denna undersökning kommer jag att genomföra gruppintervjuer för att ni tillsammans ska 

diskutera vad som kan vara viktiga faktorer i arbetet med att främja fysisk aktivitet.  

Du som väljer att delta kommer att träffa mig under skoltid på en överenskommen tid och plats. 

Jag uppskattar att gruppintervjun kommer att ta cirka 60 minuter och för att ingen viktig 

information ska missas kommer jag att spela in och sedan skriva ut intervjuerna i syfte att 

säkerställa dokumentationen. Jag kommer även att ha en kollega med mig för att ytterligare 

säkerställa dokumentationen. Därefter kommer jag att analysera texten och du får gärna ta del 

av undersökningen när den är klar om så önskas. 

Jag kommer att följa forskningsetiska riktlinjer i undersökningen vilket innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och du avgör själv om du vill svara på frågorna. Du kan själv välja att 

avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Den information som framkommer behandlas 

konfidentiellt och ingen obehörig kan ta del av den. Inga namn kommer att framgå i uppsatsen 

vilket innebär att det inte går att utläsa att du deltagit i undersökningen. 

Den insamlade informationen kommer att användas till en C-uppsats i programmet Folkhälsa, 

samhälle och projektledning vid Mittuniversitetet. 

Kontakta mig via sms, telefon eller mail senast 8 april om du är intresserad att vara med. 

Intervjuerna kommer i samråd med skolan att ske någon gång under perioden 9 april – 16 april. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Kontaktuppgifter: 

Student:    Handledare: 

Lina Runesson   Linda Näsström 

    Doktorand Hälsovetenskap   

liru1104@student.miun.se   linda.nasstrom@miun.se 

Telefon: 076-820 06 36   Telefon: 063-16 56 66 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

 

 

 

Syftet med den studie jag kommer att medverka i är hur flickor upplever fysisk 

aktivitet och vilka faktorer som är avgörande för den fysiska aktivitetsnivån. 

Jag samtycker härmed till att medverka i en gruppintervju och att jag fått information 

om studiens syfte. Mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avbryta min 

medverkan utan att förklara varför. Mitt namn kommer inte att framgå i uppsatsen och 

mina personuppgifter hanteras oåtkomligt för obehöriga. 

 

 

Ort och datum: ______________________________________________________ 

 

Namnunderskrift: ____________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________________ 

 


