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Abstrakt 

 

Syfte: Är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 

13–19, i Mellansverige. 

Frågeställningar: Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten 

och hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten.  

Metod: Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer, med sex tränare i 

Mellansverige. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide. 

Studien hade en deduktiv ansats och teorin känslan av sammanhang (KASAM) har 

använts för att analysera tränarnas arbete med att göra hälsan begriplig, hanterbar och 

meningsfull för idrottande ungdomar.   

Resultat: Resultatet visade att tränarna arbetade med fysisk, psykisk och social hälsa. 

Hur tränarna arbetade med hälsan var genom kommunikation, för att informera och öka 

idrottande ungdomars förståelse för hälsa. Tränarna arbetade också med att få idrottande 

ungdomar att bli självständiga för att de skulle ta ett eget ansvar över hälsan, men 

samtidigt fanns deltagarna tillgängliga som stöd. Avslutningsvis arbetade tränarna med 

att motivera idrottande ungdomar till varför hälsan var viktig. Vilket skedde genom att 

få idrottande ungdomar att inse att hälsan är viktig om de vill prestera och gå långt inom 

sin idrott samt att låta idrottande ungdomar göra misstag, för att på så vis ta lärdom av 

varför hälsan är betydelsefull. 

Slutsats: Slutsatsen visar på att de tränare som deltagit i studien ser hälsa som fysiskt, 

psykiskt och socialt. Noterbart är att den sociala hälsan upplevdes som någonting 

svårdefinierat och inte var något deltagande tränarna till en början nämnde då de själva 

fick definiera vad hälsa var. Den här studien kan även ge en inblick i hur tränare arbetar 

hälsofrämjande inom ungdomsidrotten, det visar sig vara genom bland annat 

kommunikation, ökad självständighet samt att öka motivationen hos idrottande 

ungdomar. Studien kan bidra som ett verktyg för både tränare och föreningar i strävan 

att utveckla idrottande ungdomars hälsotillstånd och det hälsofrämjande arbetet inom 

ungdomsidrotten. Studien kan också ses som någonting grundläggande och 

förhoppningsvis någonting som uppmanar andra till att utföra flera kvalitativa studier 

inom området.  

 

Nyckelord: Hälsa, Känslan av sammanhang, Hälsofrämjande arbete, 

Ungdomsidrotten 
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1.0 Inledning 
 

Idrotten har under en längre tid uppmärksammats som en plattform med potential att 

förbättra ungdomars hälsa p.g.a. antalet utövare (Kokko, 2014; Kokko, Kannas & 

Villberg, 2009; Van Hoye, Sarrazin, Heuzè & Kokko, 2015). Att idrotta ger flera 

positiva hälsoeffekter för ungdomar exempelvis förbättrad hälsa, minskad risk för fetma 

och ökad självkänsla (Twisk, 2001). Hälsofrämjande arbete kan definieras som en 

process för att öka individens kontroll och förbättra sin egen hälsa (World Health 

Organisation (WHO), 1986). Målet är att förändra individers hälsobeteende och arbetet 

för att främja hälsan har tidigare bedrivits inom miljöer där människor befinner sig i sitt 

vardagsliv, exempelvis hälsofrämjande arbetsplatser och skolor (Golden & Earp, 2012). 

En god hälsa är inte enbart fördelaktigt för idrottande ungdomars hälsa, utan även för 

deras prestation (Kokko, 2014). Forskning visar dock att det finns risker med 

ungdomsidrotten, som kan resultera i en sämre hälsa för vissa idrottande ungdomar, 

exempelvis skador (Denault & Poulin, 2018; Difiori, Benjamin, Brenner, Gregory, 

Jayanthi, Landry & Luke, 2014). Det är därför viktigt att belysa hur ungdomsidrotten 

arbetar för att stärka idrottande ungdomars hälsa och minska riskerna för hälsan. 

Riksidrottsförbundet understryker att syftet med idrotten är att förbättra hälsa och ta 

ställning mot sådant som är skadligt, exempelvis alkohol (Riksidrottsförbundet, 2015). I 

ett nytt strategidokument menar Riksidrottsförbundet (2015) att idrott ska bedrivas för 

att ha roligt, må bra och utvecklas. Hälsa verkar få allt större plats inom 

ungdomsidrotten och tränarna har en betydelsefull roll. Tränarna är en auktoritetsfigur 

och har möjligheten att influera ungdomar att bli mer hälsosamma samt har förmågan 

att påverka idrottande ungdomars hälsa genom den informella utbildningsmiljön 

(Kokko, 2014). Forskningen om tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten 

är begränsad och därför vill denna studie belysa tränares hälsofrämjande arbete inom 

ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige. 
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras definitioner av hälsa samt det hälsofrämjande arbetet och det 

hälsofrämjande arbetets betydelse för en tränare. Utöver det introduceras uppkomsten 

av hälsofrämjande arbete inom idrotten, dess motiv och tidigare studier om en tränares 

hälsoarbete inom idrottsföreningar. 

1.2 Hälsa och hälsofrämjande arbetet  

Ordet hälsa kan ha flera olika betydelser för många individer, men den här studien ser 

hälsa som en resurs för människor i det vardagliga livet. “Health is, therefore, seen as a 

resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities” (WHO, 

1986, s.1).   

 

Grunden för dagens hälsofrämjande arbete lades 1986 vid den första internationella 

konferensen för det hälsofrämjande arbetet, kallad The Ottawa Charter for Health 

Promotion (Hansson, 2004; The International Union for Health Promotion and 

Education, 2008). The Ottawa Charter definierar hälsofrämjande arbete som “Health 

promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health…” (WHO, 1986, s.1). Ordet process innebär att hälsa inte är något som går 

snabbt, utan det tar tid och syftar till att ge makt samt möjligheter till människor som 

berörs (Hansson, 2004). Information om vad som är hälsosamt skulle därmed kunna 

förmedlas generellt för att öka individers eller gruppers medvetenhet samt kunskap, för 

att möjliggöra och motivera till hälsosamma val (Hansson, 2004). Vidare förklarar 

WHO även att: 

 

Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where 

they learn, work, play and love. Health is created by caring for oneself and others, by 

being able to take decisions and have control over one's life circumstances, and by 

ensuring that the society one lives in creates conditions that allow the attainment of 

health by all its members. (WHO, 1986, s. 2). 

 

Det tilläggs att människors hälsa även formas av omgivningen, samt att de åtgärder som 

främjar hälsan måste omfatta både individen och miljön (Hansson, 2004). Författarna 

anser att hälsoarbetet därför blir lämpligt att applicera i miljöer där människor redan 
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befinner sig, exempelvis idrottsföreningar. Geidne, Quennerstedt & Eriksson (2013) 

menar att om utgångspunkten är att förändra människors hälsobeteende i miljön där 

individer befinner sig i är fokuset inte enbart fysisk aktivitet eller individuell kunskap, 

utan även idrottande ungdomars sociala och mentala välmående. The Ottawa Charter 

(WHO, 1986) beskriver att hälsofrämjande arbetets fokus är att förespråka betydelsen 

av en god hälsa, möjliggöra för hälsofrämjande arbete och integrerar alla delar i 

samhället i arbetet för en bättre hälsa. The Ottawa Charter (WHO, 1986) deklarerar 

också fem strategier för hälsofrämjande arbete  

 

1. Skapa allmänna hälsopolicys: En hälsofrämjande policy handlar om att 

regeringen skapar förslag till lagändringar, skatter, etc. Vilket leder till hälsa, 

inkomst och social policy för att öka jämlikheten. Målet är att göra det 

hälsosamma valet till ett enklare alternativ för alla individer. 

 

2. Skapa stödjande miljöer: För att förbättra hälsan positivt behöver därför 

människors liv, arbete och fritid påverkas positivt. För att skapa ett hälsosamt 

samhälle, behöver individens arbets-och fritidsmiljö vara hälsofrämjande.  

 

3. Stärka lokala aktioner: Det hälsofrämjande arbetet strävar efter att ge makt till 

samhällen och få dem att ta kontroll över sitt eget hälsoarbete samt stärka hälsan 

i samhället.  

 

4. Utveckla individers kunskap: Hälsofrämjande arbete stödjer individer och 

samhällen genom information, utbildning och förbättring av livserfarenhet. 

Genom denna hjälp får individer mer kontroll över sin hälsa samt omgivning 

och har möjligheten att göra hälsosamma val. 

 

5. Förändra hälsosektorn: Ansvaret för ett hälsofrämjande arbete ligger inte enbart 

på hälsosektorn, utan delas av samhället, individen, regeringar, hälsoexperter 

och institutioner.  

 

Den här studien har för avsikt att undersöka tränares hälsofrämjande arbete inom 

ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige, utifrån punkt 2 och 4, hur de ökar 

individers kunskap och stärker deras miljö. För att sammanfatta anser författarna att 
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hälsa är en resurs i människors dagliga liv. Hälsofrämjande arbete innebär att hjälpa 

människor att öka kontrollen och förbättra sin egen hälsa (WHO, 1986) men det läggs 

även ett fokus på åtgärder för att förändra människors beteende angående hälsa inom 

specifika miljöer (Hansson, 2004). Författarna anser att idrottsföreningar är en miljö där 

människor lever samt spenderar tid och blir av den orsaken en lämplig miljö för att 

arbeta hälsofrämjande inom.  

 

1.3 Uppkomsten av hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten 

Hälsofrämjande arbete är inget nytt fenomen utan har bedrivits tidigare och främst har 

åtgärder för att främja hälsan för individer skett i vad som benämns som hälsofrämjande 

miljöer (Golden & Earp, 2012). Hälsofrämjande miljöer är en specifik plats där åtgärder 

mot att främja hälsan sker, platser där hälsofrämjande åtgärder har dokumenterats är 

exempelvis skolor och arbetsplatser, där interventioner mot rökning, alkohol, med mera 

har genomförts (Golden & Earp, 2012).  

 

En av de allra första studierna som uppmärksammar ungdomsidrottens kapacitet för 

hälsofrämjande arbetet är Kokko, Villberg & Kannas (2006). Kokko et al. (2006) utgår 

från The Ottawa Charter och menar att idrotten är en plats där människor lär sig, 

arbetar, leker och gläds samt att det behövs nya miljöer för att arbeta hälsofrämjande 

inom. Kokko et al. (2006) skapa ett formulär för att bedöma hur hälsofrämjande en 

idrottsförening är, inom alla nivåer av en idrottsklubb från föreningens policy till 

tränarna. För att säkerställa kvaliteten av standarden rekryterades 27 stycken 

hälsofrämjande experter från diverse hälsoorganisationer, Finlands regering samt 

experter från idrottsföreningar (Kokko et al., 2006). Slutprodukten är 15 punkter, som 

tillsammans med ett tillägg av 7 punkter från Kokko et al. (2006) bildar ett index med 

22 punkter uppdelat på fyra subgrupper, policy, ideologi, praktik samt miljö, för att 

bedöma hur hälsofrämjande en idrottsförenings är. Kokko et al. (2006) standard ligger 

till grund för och appliceras på flera efterföljande studier för att bedöma hur 

hälsofrämjande idrottsföreningar är inom ungdomsidrotten (Kokko et al., 2009; Van 

Hoye et al., 2015). Standarden har även till viss del använts av den här studien, se 

metod delen  
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1.4 Potentialen för hälsofrämjande arbete inom idrotten 

Författarna anser att det finns flera anledningar till varför ungdomsidrotten i Sverige är 

en bra plats för att arbeta hälsofrämjande. Ett argument är att idrottsrörelsen i Sverige är 

en stor rörelse med många utövare, enligt Riksidrottsförbundet (2015) har de 3,2 

miljoner medlemmar och 52% av ungdomar mellan 13–20 år tränar i en förening. Flera 

studier påpekar att det stora antalet idrottsutövande ungdomar är en viktig anledning till 

varför idrotten är en bra miljö för hälsofrämjande arbete (Kokko, 2014; Kokko et al., 

2009; Van Hoye et al., 2015).  

 

Ett annat argument är att hälsofrämjande arbete och idrott passar bra ihop (Kokko, 

Villberg & Kannas, 2015). En ungdomsidrottare som inte äter bra eller sover för lite får 

inte enbart sämre individuell hälsa utan möjligheten att prestera bra och utvecklas inom 

den valda idrotten minskar också (Kokko et al., 2015). Ett annat argument är att det 

borde vara en viktig del i idrottens arbete att motverka ohälsa därför att det minskar 

möjligheten för idrotten att få fram duktiga idrottare då ohälsa minskar 

prestationsförmågan (Kokko, 2013; Kokko et al., 2015).  

 

Ett annat argument för ett hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten är att 

riksidrottsförbundet (2015) i sin värdegrund bland annat har som syfte att förbättra 

hälsan inom idrotten. Riksidrottsförbundet (2015) hävdar att idrotten också lär 

ungdomar vad som krävs för att kroppen ska må bra och att idrotten tar ställning mot 

skadliga saker, exempelvis alkohol och dopning. Riksidrottsförbundet (2015) menar 

dessutom att utbildning och träning på rätt sätt förebygger skador vilket uppstår inom 

idrotten. Ett annat argument är att Riksidrottsförbundet (2015) i sin nya strategi för 

2025 uttryckt att idrott bedrivs för att ha roligt, må bra och utvecklas. Författarna anser 

att Riksidrottsförbundet därmed har perspektivet att hälsa är en central del av idrotten 

och formulerar sig på ett sätt som ger intrycket att idrotten försöker främja ungdomars 

hälsa. Ungdomsidrotten har också visat få idrottande ungdomar att röra sig mot en 

bättre hälsa (Fitch, Ma’ayah, Harms & Guilfoyle, 2016; Loprinzi, Cardinal, Loprinzi & 

Lee, 2012; Twisk, 2001; Ullrich-French, McDonough & Smith, 2012). 

1.5 Positiva hälsoeffekter av ungdomars idrottsutövande 

Att vara fysiskt aktiv som ungdom har visat på en mängd olika fördelar som inkluderar 

fysisk, psykisk (Twisk, 2001) och social utveckling (Fitch et al., 2016; Loprinzi et al., 
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2012; Ullrich-French et al., 2012). Twisk (2001) hävdar bland annat att det finns ett 

samband mellan fysisk aktivitet och bättre lipidnivåer, blodtryck och glukosnivåer. 

Vidare förklaras det att fysisk aktivitet är positivt associerat med högdensitets 

lipoprotiennivåer, kardiorespiratorisk kondition, motverkar benskörhet och ger en ökad 

självkänsla. Fysiskt aktiva ungdomar associeras även med en minskning av fetma och 

lägre stress (Twisk, 2001). Loprinzi et al. (2012) hävdar att ungdomar som är fysiskt 

aktiva vid tidig ålder får en utvecklad motorik, som resulterar i en livslång utveckling 

som sträcker sig till vuxenåldern.  

 

Att vara fysiskt aktiv som ungdom inger även en ökad självkänsla och ett ökat fokus 

under den fysiska aktiviteten (Fitch et al., 2016; Loprinzi et al., 2012; Ullrich-French et 

al., 2012). I studierna av Fitch et al (2016) och Wagnsson, Augustsson och Patriksson 

(2013) finns ett samband mellan fysisk aktivitet och ökad motivation till att uppnå andra 

mål, som exempelvis bättre studieresultat. Vidare hävdar Fitch el al. (2016) att 

deltagandet för idrottande ungdomar kan ses som en plattform för meningsfullt 

deltagande. Det visar sig resultera i en slags psykisk drivkraft för att utveckla 

meningsfulla relationer med andra och en meningsfull process för att bryta ner barriärer, 

mellan olika kulturer (Fitch et al., 2016). Idrottandet hos ungdomar kan även medföra 

att de skapar en positiv identitet, stöttning från föräldrar och ledare, utveckling av 

upplevelser, ökad social kompetens, engagemang till att lära sig, samt positiva 

värderingar som exempelvis rättvisa (Fitch et al., 2016).  

 

Idrottande ungdomar som anser att de gör bra ifrån sig inom idrotten och som samtidigt 

får en ökad socialkompetens, har resulterat i nya relationer med andra individer 

(Wagnsson et al., 2013).  Välmående ökar då man själv anser sig göra en bra prestation 

under sitt utövande. I studien av Wagnsson et al. (2013) sågs det att ungdomar som 

idrotta har en positiv självuppskattad hälsa och att det även bidrog till en minskning av 

rökning. Trots allt positivt ungdomsidrotten för med sig, har idrotten i vissa fall visat 

leda till en sämre hälsa för idrottande ungdomar (Difori et al., 2014; Fraser-Thomas, 

Cote & Deakin, 2005). 

1.6 Negativa hälsoeffekter av ungdomars idrottsutövande 

Allt fler ungdomar deltar i en eller flera idrotter hela året om med flertalet träningar och 

matcher under en vecka, en av de vanligare medföljande riskerna är 
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överansträngningsskador (Difiori et al., 2014). Difiori et al. (2014) menar på att 

ytterligare en risk med ungdomsidrott är utbrändhet vilket sker vid överträning, 

utbrändhet leder i vissa fall till att ungdomar lämnar idrotten. Det verkar existera en risk 

för en ökad alkoholkonsumtion inom idrotten, framförallt verkar risken finnas inom 

lagidrotter (Denault & Poulin, 2018; Wagnsson et al., 2013; Wichstrøm & Wichstrøm, 

2009). 

 

Ungdomar som väljer att sluta med sport har även visat på en ökning av rökning 

(Wagnsson et al., 2013). Wagnsson et al. (2013) tillägger även att det finns ett 

signifikant samband mellan att ungdomar slutar idrotta och upplevd socialkompetens, 

samt prosocialt beteende. Ungdomar med mindre gynnsamma sociala egenskaper drar 

sig tillbaka från organiserade sporter oftare, än unga som besitter gynnsamma 

egenskaper (Wagnsson et al., 2013).  

 

Fraser-Thomas et al. (2005) menar att det finns en ökad vilja att vinna inom 

ungdomsidrotten och ungdomar känner ibland av pressen att vinna för mycket. Det kan 

leda till att ungdomarna inte känner sig ha tillräckligt med kompetens för att delta i 

idrotten, vilket kan leda till lägre självförtroende och självkänsla (Fraser-Thomas et al., 

2005). De studierna visar att det finns faktorer inom ungdomsidrotten som kan bidra till 

större ohälsa för idrottande ungdomar (Denault & Poulin, 2018; Difori et al., 2014; 

Fraser-Thomas et al., Wagnsson et al., 2013; Wichstrøm & Wichstrøm, 2009). Det 

verkar dock finnas vissa svårigheter med att etablera hälsofrämjande arbete inom 

ungdomsidrotten (Kokko, Kannas, Villberg & Ormshaw, 2011; Kokko, Green & 

Kannas, 2014).  

1.7 Vad talar emot hälsofrämjande arbete inom idrottsföreningar 

En svårighet med att applicera hälsofrämjande arbete inom idrottsföreningar är att 

hälsoarbetet inte är första prioritet, idrottsföreningars fokus förefaller vara på idrottsliga 

prestationer och resultat (Kokko et al., 2011). För att lyckas implementera 

hälsofrämjande arbete inom idrottsföreningar måste tränarna ha viljan och kunskapen att 

utföra åtgärderna, för det är tränarna som står för det praktiska arbetet med de idrottande 

ungdomarna (Kokko et al., 2014) Ett hinder för att applicera ett hälsofrämjande arbete 

inom idrottsföreningar är enligt författarna att i Sverige består idrottsföreningarnas 

tränare, främst i barn och tidig ungdomsålder av volontärer. Enligt författarnas 
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erfarenhet har tränarna endast en grundläggande tränarutbildning, de är sällan 

heltidsanställda och har eventuellt inte orken eller kunskapen att arbeta hälsofrämjande 

fullt ut.   

1.8 Hälsofrämjande arbete inom idrottsföreningar   

Efter flertalet sökningar konstaterar författarna att antalet studier om hur det 

hälsofrämjande arbetet ser ut är få och det finns möjligtvis ännu färre studier utförda om 

hur tränare arbetar hälsofrämjande. År 2009 publicera Kokko et al. (2009) den första 

studien där de applicera den nya Health Promotion Sport Clubs index för att bedöma 

hur hälsofrämjande en ungdoms idrottsförening är. Tränare och officiella personer, 

exempelvis styrelseordförande, inom olika föreningar fick svara på enkätfrågor och 

resultatet blev att idrottsföreningarna är tämligen aktiva med att arbete hälsofrämjande, 

ur tränares samt officiella personers perspektiv (Kokko et al., 2009).  

 

Van Hoye et al. (2015) visar liknande resultat när de undersökte franska tränare och 

officiella personers syn på hälsofrämjande åtgärder inom ungdomsidrotten, resultatet är 

även där att de franska ungdomsföreningarna upplevs vara tämligen aktiva i sitt 

hälsofrämjande arbete. Jämförelsen mellan studierna visar att båda fick relativt höga 

poäng angående ideologi och miljö på HPSC indexet men Van Hoye et al. (2015) studie 

indikerar att tränare möjligtvis inte är villig att utför hälsofrämjande arbete i en 

idrottsmiljö. Kokko (2013) hävdar att ett sätt att få flera tränare att intressera sig av att 

utföra hälsofrämjande arbete är att öka deras kunskap och färdigheter samt att 

idrottsföreningar motiverar dem till att verkställa de hälsofrämjande åtgärderna. Att 

tränarna behöver mer stöd för att bedriva hälsofrämjande arbete i sitt dagliga arbete med 

idrottande ungdomar är också något en annan studie påpekar (Kokko et al., 2015). 

 

I en undersökning om hur tränare och ungdomsspelare upplever tränarnas 

hälsofrämjande arbete visar det sig att tränarna uppfattar sig själva som relativt aktiva i 

förmedlingen och arbetet med hälsofrämjande åtgärder (Kokko et al., 2015). De 

idrottande ungdomarna bedömer dock att tränarna inte alls är lika aktiva i sitt 

hälsofrämjande arbete som de själva anser (Kokko et al., 2015). Det finns dock vissa 

områden av tränarnas hälsofrämjande arbete där både tränare och idrottande ungdomars 

bedömning är att tränarnas arbete är utfört i hög grad. Det är angående 

skadeförebyggande, säkerhet under övningar, behandla alla lika, lämpliga träningstider 
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och balans i den fysiska ansträngningen i förhållande till individens utveckling (Kokko 

et al., 2015). 

 

Ytterligare en studie undersöker om tränares hälsofrämjande arbete ökar 

ungdomsidrottares glädje för sporten, självkänsla, självskattad hälsa och minskar 

avhoppen från idrotten (Van Hoye, Heuzè, Van den Broucke & Sarrazin, 2016). I 

studien framkommer det att idrottsungdomar främst anser att tränarna arbetar med 

respekt för andra, fair play, uppvärmning före aktivitet samt streching efter aktivitet 

(Van Hoye et al., 2016). Studien visar också att en tränare lägger mindre fokus på att 

arbete med områden som berör alkohol, doping och rökning, ett positivt samband ses 

även mellan respekt för sig själv, andra och glädje med sporten (Van Hoye et al., 2016). 

Ett samband ses även mellan positiv självskattad hälsa samt en minskad intention att 

sluta med den valda idrotten, studien visar att hälsofrämjande arbete av en tränare har 

positiva effekter på ungdomsidrottare (Van Hoye et al., 2016). 

 

Sammanfattningsvis visar studierna att hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten 

existerar och att en del tränare arbetar med hälsa inom ungdomsidrotten och att det i 

någon mån är positivt för idrottande ungdomar, även om tränarna i vissa aspekter verkar 

överskatta det de gör (Kokko et al., 2009; Kokko et al., 2015; Van Hoye et al., 2015; 

Van Hoye et al., 2016). De negativa hälsoeffekterna som idrotten visat sig kunna 

medföra (Twisk, 2001; Difori et al., 2014) och avsaknaden av antalet studier som gjorts 

om en tränares hälsofrämjande arbete i Sverige leder till ett ökat behov av fler studier 

inom området. Ett hälsofrämjande arbete för en tränare kan dock innebära flera olika 

saker (Kokko et al., 2009; Kokko et al., 2015; Van Hoye et al., 2015; Van Hoye et al., 

2016; WHO, 2018; WHO, 1986). 

 

1.9 Tränares hälsofrämjande arbete  

Utifrån definitionen av WHO (2018) är en tränares hälsofrämjande arbete allt som 

hjälper idrottande ungdomar att öka kontrollen och förbättra sin egen hälsa. Med 

utgångspunkt i The Ottawa Charters fem strategier för ett hälsofrämjande arbete, har 

tränarna en förmåga att påverka idrottande ungdomars kunskap samt påverka deras 

miljön, för att få idrottande ungdomar att röra sig mot en ökad hälsa (WHO, 1986). 
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Kokko et al. (2009) och Van Hoye et al. (2015) tar upp att hälsofrämjande arbete för en 

tränare innebär en rad saker. Studierna tar bland annat upp hur en tränare bör vara ett 

gott föredöme genom sina egna handlingar när det kom till hälsa, främja hälsa bortom 

idrottsliga prestationer och att en potentiell uppkomst av konflikter eller mobbning 

hanteras och reds ut (Kokko et al., 2009; Van Hoye et al., 2015). 

 

Van Hoye et al. (2016) menar att en tränares hälsofrämjande arbete är att prata om 

riskerna med dopning, rökning och alkohol. Dessutom hur tränare förmedlar och 

förespråkar fördelarna med uppvärmning och stretching, i samband med fysisk aktivitet 

(Van Hoye et al., 2016). Ett annat exempel är hur en tränare kontrollerar aggressiviteten 

på planen, ett gott uppförande även om matchen ser ut att resultera i en förlust, 

respektera andra individer, en hälsosam livsstil, sömn och vila efter fysisk aktivitet, att 

vara fysiskt aktiv istället för att spendera tid framför exempelvis en tv eller mobil, en 

god hygien samt att äta och dricka hälsosamt (Van Hoye et al., 2016). 

 

Kokko et al. (2015) studie liknar Van Hoye et al. (2016) men nämner ytterligare 

exempel på faktorer som klassas som ett hälsofrämjande arbete för en tränare, exempel 

är jämställdhet, att träning ska resultera i glädje, den fysiska aktiviteten ska vara i fas 

med varje individs individuella utvecklingen, storlek och att den tekniska nivå 

uppmärksammas i samband med idrotten, att ungdomsspelarna ges möjlighet till att 

interageras med varandra under träning, specifika träningstider är fördelaktiga, hälsa 

diskuteras med ungdomsspelarna, den fysisk aktiviteten är i balans under veckan, social 

interaktion motiveras mellan lagmedlemmarna, föreläsningar ges angående hälsa, hälsa 

diskuteras med föräldrar (Kokko et al., 2015). Studierna visar att en tränare har 

möjligheten att på ett eller flera olika sätt arbeta med hälsa samt positivt påverka 

idrottande ungdomars hälsa och att det hälsofrämjande arbetet inom ungdomsidrotten 

till viss del redan startat (Kokko et al., 2009; Kokko et al., 2015; Van Hoye et al., 2015; 

Van Hoye et al., 2016; WHO, 2018; WHO, 1986). Varför är då tränarna så viktiga för 

hälsoarbetet i en idrottsförening? 

1.10 Varför tränarna är viktiga för hälsoarbetet 

Kokko et al., (2014) anser att hälsoarbetet inom en idrottsförening kan delas upp i tre 

nivåer, en makronivå (idrottsföreningen), en mesonivå (klubbledningen) och en 

mikronivå (tränare). I den här studien väljer författarna att fokusera på mikronivån och 
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tränarnas hälsofrämjande arbete. Primärt är tränarna betydelsefulla p.g.a. att de träffar 

de idrottande ungdomarna nästan dagligen och interagerar tillsammans med dem 

(Kokko et al., 2015).  

 

Kokko (2014) hävdar att tränarna genom det informella lärandet kan påverka idrottande 

ungdomars hälsa positivt. Ungdomarna söker sig till idrotten frivilligt och av eget 

intresse, genom att anpassa informationen för att passa den individuella idrotten samt 

idrottsutveckling kan tränarna skapa hälsofrämjande miljö som är motiverande (Kokko, 

2014). Tränare är också i många fall auktoritetsfigurer för idrottande ungdomar och av 

den orsaken har de möjlighet att influera hur ungdomsidrottare ser på hälsa (Kokko, 

2014). Tränarna är personerna som arbetar med de idrottande ungdomarna (Kokko et 

al., 2015) och det innebär, enligt författarna, i praktiken att det är de som ska arbeta 

samt stå för den hälsosyn Riksidrottsförbundet (2015) har på hälsa inom 

ungdomsidrotten.  

 

2.0 Teori 

2.1 Känslan av Sammanhang (KASAM) 

Med det salutogena synsättet försökte Aaron Antonovsky flytta bilden från enbart det 

patogena synsättet som innebär att man försöker förklara varför människor blir sjuka 

(Antonovsky, 1987). Det salutogena ser istället hälsa-ohälsa som ett kontinuum och 

frågar sig varför människor hamnar på den positiva polen av hälsa-ohälsa dimensionen 

(Antonovsky, 1987). Utifrån det salutogena synsättet skapade Antonovsky (1987) teorin 

om känslan av sammanhang (KASAM). KASAM består av tre komponenter, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och tillsammans bildar de känslan av 

sammanhang (Antonovsky, 1987). Begriplighet innebär att man upplever inre och yttre 

stimuli gripbar, informationen är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig 

istället för oordnad, slumpmässig, oväntad eller oförklarlig (Antonovsky, 1987). En 

individ med hög begriplighet förväntar sig att framtida stimuli är förutsägbara eller att 

de åtminstone går att ordna och förklara, livets motgångar upplevs vara utmaningar att 

möta (Antonovsky, 1987). 

 

Hanterbarhet definierar den grad personer upplever att det finns resurser till hands för 

att möta de krav stimuli ställer på personen (Antonovsky, 1987). Resurser innebär 
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exempelvis sig själv, lärare, partner, kollegor, någon man känner att man litar på och 

räknar med (Antonovsky, 1987). En hög hanterbarhet betyder att personen inte känner 

att livet behandlar en orättvist utan att personen i fråga känner att hen kommer kunna 

klara av det (Antonovsky, 1987) 

 

Meningsfullhet betraktas som motivations komponenten, att problem individer ställs 

inför inte är bördor utan utmaningar värda att investera engagemang i (Antonovsky, 

1987). Meningsfullhet verkar vara den viktigaste komponenten eftersom människor som 

är motiverade alltid kan finna förståelse och resurser (Antonovsky, 1987). 

 

När personer upplever en känsla av sammanhang rör de sig mot en ökad hälsa 

(Antonovsky, 1987) därför resonera den här studien att genom att idrottande ungdomar 

upplever hälsan som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet går de mot en 

förbättrad hälsa. När idrottande ungdomar får information om hälsa från tränare 

upplever de en förståelse för vad hälsa är, vilket ökar begripligheten (Antonovsky, 

1987). Hanterbarheten ökar när idrottande ungdomar känner att det finns resurser för att 

klara av hälsan, en resurs kan vara att de själva känner att de klarar av att hantera 

kraven, exempelvis att de har kunskap om hälsa (Antonovsky, 1987). En annan resurs 

kan vara att tränarna finns tillgänglig för frågor angående hälsan, men också trygghet är 

associerat med hanterbarhet (Antonovsky, 1987; Redelius & Thedin, 2007). 

Meningsfullhet skapas när idrottande ungdomar känner att det finns en mening med att 

arbeta med sin hälsa, de förstå varför hälsan är viktig, vilket ökar deras motivation 

(Antonovsky, 1987). Delaktighet är också viktigt för meningsfullheten, enligt Redelius 

& Thedin Jakobsson (2007).  

 

3.0 Problemformulering 

Forskningen om en tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten är 

fortfarande, till författarnas vetskap, relativt outforskat, främst i Sverige. Att idrotta kan 

i dagsläget leda till ökad hälsa för ungdomar (Twisk, 2001; Loprinzi et al., 2012). Det 

finns dock en del studier som visar att idrotten i vissa fall leder till negativa 

hälsoeffekter för ungdomsidrottare, exempelvis i form av skador och låg självkänsla 

(Fraser-Thomas et al., 2005; Difiori et al., 2014). Det är därför nödvändigt att belysa hur 

tränare arbetar med att öka hälsan för idrottande ungdomar. Riksidrottsförbundet (2015) 

vision är att idrotten ska förbättra hälsan och att idrotten ska ta ställning mot aspekter 
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som anses vara skadligt, exempelvis alkohol och dopning. Det finns även ett nytt 

strategidokument för vilken riktning idrotten som helhet ska arbeta emot, i strategin 

lyfter författarna fram påståenden att idrotten bedrivs för att ha roligt, må bra och 

utvecklas (Riksidrottsförbundet, 2015). En tränare har en avgörande roll i hälsoarbetet 

inom en idrottsförening, de träffar idrottande ungdomar nästan dagligen och kan 

påverka deras inställning till hälsa (Kokko, 2014; Kokko et al., 2015). Därför ville den 

här studien belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–

19, i Mellansverige. 

 

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, 

åldrarna 13–19, i Mellansverige. 

 

4.2 Frågeställningar 

Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten? 

Hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten? 

 

5.0 Metod 

I den här delen presenteras hur studien har genomförts. Det ämnen som presenteras är 

metodval, urval, genomförande/datainsamling, analys, 

trovärdighet/pålitlighet/tillförlitlighet och etiska ställningstaganden. 

 

5.1 Metodval  

Den här studien är en kvalitativ med semistrukturerade intervjuer för att samla in data. 

Studiens design är tolkande eftersom teorin känsla av sammanhang används för att 

analysera resultaten. Intervjuer valdes för att de ansågs vara den mest lämpade metoden 

för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer medför 

att författarna inte är låsta av fasta frågor, utan har möjlighet att ställa följdfrågor och 

respondenterna har dessutom chansen att utveckla sina svar (Gratton & Jones, 2010). 

Intervjuer skapar dessutom ett djup, vilket kvantitativa metoder inte gör (Gratton & 

Jones, 2010). Till författarnas vetskap är alla studier som hittills gjorts om tränares 
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hälsofrämjande arbete av den kvantitativa arten, vilket gör det aktuellt att utföra en 

kvalitativ studie (Kokko et al. 2011). 

 

5.2 Urval 

Studien har använt sig av ett bekvämlighetsurval, med hänsyn till den begränsade 

tidsperioden var det viktigt att relativt lätt få tag på deltagare (Hassmen & Hassmen 

2008). Det fanns två inklusionskriterier som studien utgick från, det första var att 

personen i fråga antingen var huvudtränare, eller andra tränare och tränade idrottande 

ungdomar i åldrarna 13–19. Riksidrottsförbundet (2018) benämner individer mellan 13–

25 år för ungdomar. I denna studie har dock författarna valt att definiera ungdom som 

13–19 år, p.g.a. att författarna upplever att efter 19 års ålder brukar de flesta ha tagit 

klivet från ungdomsverksamheten till en seniorverksamhet. Andra inklustionskriteriet 

var att föreningen tränaren arbetade i skulle vara medlem i Riksidrottsförbundet. Det 

fanns inget krav att deltagarna i studien skulle ha en tränarutbildning, arbetat inom 

ungdomsidrotten ett visst antal år eller enbart tränat ungdomar hela sin tränarkarriär. 

Den enda exklustionskriterierna var om personen inte var huvudtränare, eller andra 

tränare och istället var fystränare eller liknande. För att svara på studiens syfte deltog 

och intervjuades sex stycken tränare. Två tränare kom från samma förening och tränade 

friidrottare. En tränare tränade fotboll, en tränare tränade ishockey, en tränare tränade 

taekwondo och en tränare tränade boxning. Det sker en djupare presentation av 

deltagarna i resultatdelen. 

 

Det har varit två bortfall i den här studien. Första bortfallet skedde när en kontaktperson 

på en gymnastikförening i Mellansverige kontaktades via föreningens hemsida. 

Kontaktpersonen på gymnastikföreningen vidarebefordrade en förfrågan till föreningens 

tränare, om intresse att delta i författarnas studie. Det visade sig vara ett svalt intresse 

från föreningens tränare att delta i studien, eftersom författarna inte kontaktade tränarna 

direkt är det oklart hur många som tackade nej till deltagande i studien. Andra bortfallet 

skedde när en fotbollstränare för ett ungdomslag kontaktades direkt via telefon och sms. 

Fotbollstränaren svarade varken på telefonen eller sms och räknas därmed som ett 

bortfall. En förklaring av bortfallen sker i metoddiskussionen. 
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5.3 Genomförande och datainsamling 

5.3.1 Kontakt med tränarna 

För att nå ut till föreningar och potentiella deltagare samt olika idrotter gjordes tre av 

fem sökningar av utvalda idrotter via sökmotorn Google. Det fanns sen tidigare en 

kännedom om två av fem föreningarnas existens, vilket medförde att en direkt sökning 

gjordes på respektive förening via Google. Den specifika idrotten vi valde, boxning, 

friidrott och taekwondo, skrevs in tillsammans med ett specifikt område i 

Mellansverige. Det resulterade i att föreningar som hörde till region Mellansverige 

kunde hittas. Utifrån det kunde föreningarnas respektive hemsidor besökas och 

kontaktuppgifter till tränare eller kontaktperson hittas. Vid samtliga tillfällen, bortsett 

från ett, kontaktades respektive deltagare direkt via telefon. Deltagaren som inte 

kontaktades via telefon fanns, utan författarnas vetskap, på plats då första 

intervjutillfället skulle äga rum. Eftersom personen i fråga levde upp till 

inklusionskriterierna beslutade författarna väl på plats att låta personen delta i studien. 

Vid första kontakten via telefon berättade författarna vilka de var, syftet med studien, 

vad det skulle innebära att delta, att det skulle vara konfidentiellt och att det var frivilligt 

att delta samt en förfrågan om att delta i studien.  

 

5.3.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden utformades av författarna, eftersom en tidigare använd intervjuguide som 

passade syftet och frågeställningarna inte hittades. Frågeställningarna skapades för att 

kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Tidigare studiers enkätfrågor 

undersöktes, för att se om det fanns frågor som kunde omformuleras och användas i 

intervjuguiden. Från tidigare studier användes frågor beträffande vad hälsoarbete kan 

innebära för en tränare, exempelvis ett eventuellt arbete med sömn och dopning. Utifrån 

Kokko et al. (2006) HPSC standard omformulerades två frågor. Första frågan var om 

föreningen tränaren arbetade i hade en policy om hälsa och den andra om tränaren ansåg 

att han var en förbild angående hälsa. Orsaken till att fler frågor från HPSC standard 

inte formulerades var, dels att vissa frågor redan var applicerade i intervjuguiden, dels 

för att HPSC standarden rör även aspekter som inte har med tränarnas hälsofrämjande 

arbete att göra. Frågor för att kunna tolka resultatet med KASAM teorin lades till, 

frågorna handlade om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den färdigställda 
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intervjuguiden består av 4 bakgrundsfrågor och 17 frågor för att svara på studiens syfte 

och frågeställningar.  

5.3.3 Pilotstudie 

Innan studiens intervjuer kunde genomföras, gjordes en pilotstudie för att testa om 

intervjuguiden gav den data som eftersöktes. För att intervjun skulle bli 

verklighetstrogen, valdes en person som var tränare för ungdomar i åldrarna 13–19. 

Kontakt togs med en fotbollstränare för pojkar 15 år. Personen i fråga var bekant med 

en av författarna och var villig att ställa upp på en pilotintervju. Platsen för intervjun 

valdes av deltagaren, för att skapa en trygg miljö för intervjudeltagaren. Intervjun ägde 

rum på platsen där personen arbetar och utfördes i ett avskilt rum. Intervjun började 

med att personen fick läsa igenom informationsbrevet och kommentera om det var 

något som var otydligt med brevet. Själva intervjun varade i cirka 30 min. När intervjun 

var färdig fick intervjudeltagaren läsa igenom frågorna och efter det diskuterades 

intervjun med personen för att få feedback, för att på så vis uppmärksammas om 

någonting i intervjuguiden behövde förbättras.  

 

Efter pilotstudien genomförts kom författarna framtill att vissa frågor behövde tilläggas 

för att kunna underlätta användningen av KASAM teorin. Frågorna som lades till 

berörde tränares arbetssätt för att öka idrottande ungdomars begriplighet och 

hanterbarhet angående hälsa. Det medförde i sin tur till tidsbrist och en ny pilotstudie 

kunde därmed inte genomföras, eftersom den första intervjun redan vara inbokad. 

Därför har inte den slutliga intervjuguiden testas innan insamling av data påbörjades. 

5.3.4 Intervjuerna 

Intervjuerna utfördes face to face, fördelarna med den formen är att deltagarnas 

kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck kan analyseras, vilket kan anses vara 

fördelaktigt (Gratton & Jones, 2010). Deltagarna blev informerade om att de själva fick 

välja plats och tid för intervjun, för att de skulle känna sig bekväma (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Platserna för intervjuerna varierade, fyra av intervjuerna utfördes 

antingen tidigt på förmiddagen eller sent på eftermiddagen i idrottslokalen där 

deltagaren ledde sina träningar. Intervjuerna genomfördes alltid relativt avskilt för att 

inte deltagarna skulle bli påverkade av andra människor (Gratton & Jones, 2010). Två 

av sex intervjuer utfördes inte i idrottslokalen där deltagarna ledde sina träningar, de 



 

17 

 

genomfördes på den ena deltagarens arbetsplats och den andra utfördes i en tom 

restaurang. Författarna hade en inplanerad intervju med den ena friidrottstränaren, men 

när intervjun skulle genomföras var den andra friidrottstränaren där också och tränarna 

frågade om intervjun kunde genomföras med båda samtidigt. Det var inte planerat, men 

författarna gick med på det och intervjun genomfördes med båda tränarna på samma 

gång. Under intervjun var det endast en av författarna som ledde intervjun, han ställde 

först en fråga till den ena tränaren och upprepade sen frågan till den andre tränaren.   

 

Intervjuerna tog mellan 20–45 min att utföra, beroende på hur mycket individerna 

talade. Innan intervjuerna fick deltagarna återigen information om de forskningsetiska 

principerna, för att veta vad det var som skyddade deras deltagande (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Deltagarna gavs ett informationsbrev för att läsa igenom samt 

signera sitt samtycke för att delta i studien. Innan intervjuerna startade berättade 

författarna också återigen vilka de var, vad studien handlade om, att deras deltagande 

var konfidentiellt, de hade rätt att avsluta sitt deltagande när som helst samt frågade 

författarna om deltagarna godkände att intervjuerna spelades in. Alla deltagare gav ett 

godkännande till inspelning av intervju. Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner 

för att säkerställa att två stycken upplagor av ljudfilen fann tillgänglig, med anledning 

av att försäkra sig om att inte gå miste om en intervju utifall en mobil skulle tappas bort 

eller gå sönder. Båda författarna valde att delta vid intervjuerna men endast en ledde 

själva intervjun genom att ställa frågorna. Författarna turades om att anföra intervjuerna 

och upplägget gav den andra chansen att studera deltagarnas kroppsspråk (Gratton & 

Jones, 2010) mer ingående, men även möjligheten att ställa följdfrågor. Under intervjun 

försökte författarna vara neutrala, inte visa vad de tyckte, samt använda tystnaden för att 

låta deltagarna utveckla och svara på frågorna (Gratton & Jones, 2010).  

 

5.4 Databearbetning/analys  

En kvalitativ innehållsanalys har valts för att analysera datan, det är en systematisk 

metod för att vetenskapligt analysera och tolka material för att hitta teman, mönster och 

mening (Hassmen & Hassmen, 2008). Analysen började med att författarna manuellt 

transkriberade vad som sades i intervjuerna med deltagarna, från ljudinspelning på 

mobilen till skriftligt format, i ett word dokument på datorn. Författarna valde att 

transkribera varannan intervju. Nästa steg blev att författarna först läste igenom den 

transkriberade datan enskilt för att få bättre förståelse för texten (Hassmen & Hassmen, 
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2008). Efter att läst igenom texten letade författarna efter meningsbärande enheter som 

kodades och sen bildades kategorier genom de meningsbärande enheternas likheter och 

skillnader (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Koderna var 

förutbestämda utifrån studiens två frågeställningar, vilka hälsoområden arbetar tränarna 

med inom ungdomsidrotten och hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten.  

Författarna träffades efter det för att tillsammans diskutera det de gjort separat för att 

sen tillsammans resonera fram det slutliga resultatet, för att öka trovärdigheten 

(Hassmen & Hassmen, 2008).  

 

Den här studien har en deduktiv ansats p.g.a. att Aaron Antonovskys KASAM teori har 

använts för att tolka resultatet och undersöka hur tränare arbetar för att skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet beträffande idrottande ungdomars hälsa. 

KASAM teorin har anpassats för att passa den här studien, författarna har till viss del 

inspirerats av Redelius & Thedin Jakobsson (2007) i deras anpassning av teorin. 

Författarna analyserar begriplighet genom att undersöka om och vad tränarna informerar 

idrottande ungdomar om angående hälsan och hur tränarna ser till att de förstår 

informationen. Analysen av hanterbarhet sker genom att undersöka hur tränarna arbetar 

för att få spelarna att själva vara en resurs, om tränarna själva finns tillgängliga som en 

resurs samt hur tränarna arbetar med den sociala samhörigheten för att öka tryggheten. 

Meningsfullhet analyseras genom att undersöka hur tränarna arbetar för att de idrottande 

ungdomarna ska veta varför hälsa är viktigt och hur tränarna motiverar dem att arbeta 

med sin hälsa.    

 

5.5 Trovärdighet, Pålitlighet och Överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning är det vanligare att prata om trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet än validitet och reliabilitet (Brinkmann & Kvale, 2015), därför använder 

den här studien de begreppen. För att öka trovärdigheten och pålitligheten i studien har 

författarna börjat med att analysera och tolka datan enskilt, för att sen träffas och 

diskutera resultatet de producerade (Hassmen & Hassmen, 2008). Författarna 

resonerade för vad som talade för och emot slutsatserna som gjorts och kom sen 

gemensamt fram till vad som skulle tas med i studiens resultat (Hassmen & Hassmen, 

2008). För att ytterligare höja trovärdigheten har författarna i metod delen redovisat ett 

förhållande till deltagarna i studien (Hassmen & Hassmen, 2008). 
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När det kommer till överförbarhet har den här studien försökt att utförligt beskriva den 

insamlade datan som redovisas, för att läsaren om den vill ska kunna avgöra om det går 

att överföra resultatet och slutsatserna till andra personer och situationer (Hassmen & 

Hassmen, 2008). Författarna har även försökt beskriva metod delen utförligt för att 

läsaren ska få större möjlighet att bedöma studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

I en kvalitativ metod är validera att kontrollera (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att kontrollera trovärdigheten genom hela 

arbetet, vilket författarna har gjort. Författarna har exempelvis valt en metod som 

passade studiens syfte och frågeställningar, frågorna som ställs till deltagarna utgår från 

intervjuguiden och ställs i samma ordning, ett stort fokus har varit på att tolka resultatet 

korrekt och redovisa huvudresultatet i studien. 

 

  

5.6 Etiska ställningstaganden  

Forskarna har i denna studie utgått från fyra forskaretiska krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet: När kontakten togs med deltagarna informerades dem om vilka 

författarna var, studiens syfte, hur undersökningen skulle gå till samt deras roll i 

studien. Det framfördes även att deltagandet var helt frivilligt, deltagarna hade helt rätt 

att avbryta när som helst utan förklaring. Vid intervjun återupprepade författarna 

informationen som getts när första kontakten togs. Deltagarna fick också ett 

informationsbrev där det framgick att detta var ett examensarbete på Högskolan i Gävle 

och att resultatet av studien publiceras på DIVA.  

  

Samtyckeskravet: I samband med intervjutillfället ombads undersökningsdeltagarna 

skriva under att de samtyckt och deltog frivilligt i studien. Intervjutillfället utfördes på 

en tidpunkt som passade undersökningsdeltagarna och de var medvetna om hur lång tid 

intervjun på ett ungefär skulle hålla på. Innan intervjun påbörjades förtydligades det 

återigen att undersökningsdeltagarna hade rätt att avbryta när som helst utan påföljd   
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Konfidentialitetskravet: All insamlad data har förvaras oåtkomligt för obehöriga och 

undersökningsdeltagarna blev tilldelade en siffra istället för namn i arbetet med den 

insamlade datan. Informationen undersökningsdeltagarna har angett har förvarats på 

forskarnas mobiler/datorer och ingen utomstående har getts tillgång till någon av 

apparaterna. Det förklarades för undersökningsdeltagarna att enbart forskarna och deras 

handledare hade tillgång till informationen och informationen kommer inte kopplas till 

dem. 

 

Nyttjandekravet: Informationen denna studie samlar in från undersökningsdeltagarna 

används enbart med ändamålet att genomföra ett examensarbete och informationen, i 

form av intervjuer, kommer raderas efter godkänt resultat.  

 

Utöver de fyra etiska forskningskraven anser Kvale & Brinkmann (2014) att det är 

viktigt att under en intervjustudie ta hänsyn till forskarens roll och konsekvenserna av 

studien. Kvale & Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att uppmärksamma att 

forskarens integritet är avgörandet för de etiska beslut som tas under arbetets gång. 

Forskarens oberoende är också något som borde beaktas, det nära samspelet med 

intervjupersonerna risker att påverka forskarens distans till dem och kan leda till att 

tolkningen och rapporteringen blir missvisande (Kvale & Brinkmann, 2014). I en 

intervjustudie blir det viktigt att ta hänsyn till vilka konsekvenser studien kan ha för 

intervjupersonerna som deltar, exempelvis stress under intervjun och förändringar av 

självuppfattningen (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie ansågs det att ett 

deltagande möjligtvis skulle få intervjupersonerna att se sitt arbete i ett annat perspektiv 

men att ämnet var av sådan art att deras självbild inte skulle skadas negativt. Forskarens 

roll och relation till intervjupersonerna diskuteras och under intervjutillfällena var 

forskarna noga med att försöka vara objektiva för att inte påverka intervjun. 

Informationsbrevet finns som en bilaga, under rubriken bilagor.          

 

6.0 Resultat 

Under den här delen kommer resultatet av intervjuerna presenteras. Resultatdelen börjar 

med en kort beskrivning av deltagarna, fortsätter med att redovisa resultaten utifrån 

studiens två frågeställningar och avslutas med en sammanfattande analys av 

intervjuerna utifrån KASAM teorin. Deltagarna har i resultatdelen blivit tilldelad en 

siffra istället för namn och benämns 1 till 6. Syftet med studien är att belysa tränares 
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hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i mellan Sverige. Första 

frågeställningen är vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten. 

Den andra frågeställningen är hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten. 

  

6.1 Introduktion till resultatet 

Sex tränare deltog i studien och alla hade en hög erfarenhet av att arbeta inom 

ungdomsidrotten, alla hade arbetat som tränare inom sin idrott mellan 6 till 30 år. 

Majoriteten hade dock arbetat omkring 10 år som ungdomstränare. Deltagarna hade alla 

varit aktiva själva inom sin idrott och ingen utom en tränare hade barn i den förening de 

tränade. Deltagaren som hade ett barn i föreningen tränade dock inte det barnet. 

Deltagare 1 och 2 är friidrottstränare, deltagare 3 är fotbollstränare, deltagare 4 är 

taekwondotränare, deltagare 5 är boxningstränare och deltagare 6 är ishockeytränare. 

Deltagare 1 och 2 har elittränarutbildning för juniorer, deltagare 3 har högsta junior 

tränarutbildningen inom fotbollen. Deltagare 4 hade tränarutbildning från SISU, 

deltagare 5 hade tränarutbildning från boxningsförbundet och deltagare 6 hade den 

högsta junior tränarutbildningen inom ishockey. 

 

6.2 Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten 

Alla sex deltagare som intervjuades anser att hälsa först och främst handlar om två 

övergripande områden, den fysiska hälsan som i sin tur är kopplat till den 

psykiska/mentala hälsan. Alla deltagare understryker att hälsa är både fysisk och mental 

samt att det finns ett samband sinsemellan. Deltagare 1, 2 och 6 nämner under sina 

intervjuer att när det kommer till vad hälsa är, är det helt enkelt att må bra och för att må 

bra måste du vara i en god hälsa både fysisk och mentalt, de menar att det ena utesluter 

inte det andra. Ingen av deltagarna svarar att hälsa också är socialt, tills författarna 

ställer en följdfråga om det och alla deltagare säger att hälsa även innefattar en social 

aspekt. Alla deltagare svarade att det de definiera som hälsa arbetar de även med. 

 

”Hälsa tänker jag att det är kroppsligt och mår kroppen bra brukar knoppen oftast må 

bra också, det håller ihop” (5). 

 

Samtliga deltagare var överens om att hälsan hade en plats inom ungdomsidrotten och 

att den skulle kunna få en större roll. De ansåg att en idrottande ungdomars hälsa inte 

enbart var bra för individen men även för prestationen. Deltagare 6 beskrev det som att 
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det är svårt att prestera om en individ inte mår bra och deltagare 2 menade att allt måste 

vara på plats. Deltagare 1 beskrev det som “En sund själ,en sund kropp”. 

 

6.3 Hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten 

6.3.1 Kommunikation  

Alla sex deltagarna förklarade att de jobbar med enskilda samtal. Samtidigt poängterar 

deltagare 1, 3 och 6 att de utöver individuella samtal, jobbar med kollektiva samtal. 

Deltagarna 2, 4 och 5 berättar att det endast sker individuella samtal.  

 

”Det är väl mycket att man prata med dem när vi har mycket teori, där vi går igenom 

mycket. Ja, men hur man lär sköta sig, hur man lär sova, vilka, visst antal timmar, vilka 

timmar som är viktigast, kost, mat, förberedelser och alla såna grejer, mycket”(6). 

 

Teoretiska föreläsningar är någonting som sker någon enstaka gång under året. Hälften 

av deltagarna som intervjuats nämner att teoretiska föreläsningar är aktuellt för deras 

del. Deltagare 3 nämner att det har teoretiska föreläsningar, men att det inte sker från 

honom personligen. Utan att de har en fysiologisk-tränare som håller i dessa pass. 

Deltagaren förklarar att under dessa pass lägger man mycket fokus på områdena: sömn, 

skadeförebyggnade och kost. Deltagare 6 antyder att det absolut inte är någonting som 

sker regelbundet men att det kan förekomma någon gång under året. Deltagare 4 nämner 

att de kan ha träffar där det pratar mycket om kost, sömn och målsättning innan 

tävlingar i syfte att öka prestationen och vara så väl förberedd som möjligt. Deltagare 1, 

2 och 5 arbetar ingenting med teoretiska föreläsningar, dock nämner deltagare 5 att detta 

är någonting som kommer ändras längre fram.  

”Nej, men det kommer vi faktiskt göra. Det är så att vi har planer på att göra det här 

med mat och sömn och hela den biten. Vi ska få in en föreläsare om den saken för det är 

ingen av tränarna som har rätta verktygen för det. Vi är en av Sveriges bästa klubbar 

och ja...norra europa iallafall och vi känner att vi vill fixa till alla dem här 

pusselbitarna, så kosten är en del som vi känner att vi ska bli jävligt bra på!” (5). 

Angående om samtal sker med föräldrar om idrottande ungdomars hälsa, skiljer sig 

deltagarnas arbete åt. Deltagare 1 och 2 menar att kontakt med föräldrar endast sker vid 

behov. I övrigt sker inget föräldramöte i någon form. Deltagare 3 poängterar att hans 



 

23 

 

ungdomar är myndiga, vilket innebär att föräldramöten inte är aktuellt för deras del. 

Han förklarar vidare att det dock kan hända att föräldrar hör av sig ändå, men att det 

sällan sker eftersom många av utövarna bor själva. Han vill dock understryka att i lägre 

åldrar där utövarna är omyndiga, så sker det föräldramöten. Deltagare 4 jobbar mer med 

att föra en dialog med föräldrar före eller efter sina träningspass istället för att ha 

bestämda föräldraträffar. Deltagare 5 nämner att bestämda föräldraträffar inte är 

någonting som är aktuellt för varken hans del eller någon annan tränares del i 

föreningen. Anledningen är att många av utövarnas föräldrar är aktiva som tränare och 

finns redan på plats, vilket resulterar till att föräldramöten inte är aktuellt. Han nämner 

dock att vid eventuella funderingar, så är föräldrar alltid välkomna att fråga om allt. 

Informant 6 förklarar att föräldramöten är någonting som är aktuellt inom föreningen. 

”När vår trupp är klar, har ju vi ett samtal eller ett föräldramöte. Där går vi igenom 

alla grejer med återhämtningsmål, sömn etc. Allt som har med det att göra, vad som 

gäller för att klara av den här nivån helt enkelt, så det har vi, absolut!” (6). 

För att kort sammanfatta visar resultatet att deltagarna främst arbetar med enskilda 

samtal när de förmedlar information om hälsa till idrottande ungdomar. Teoretiska 

föreläsningar menar hälften av deltagarna sker vid något enstaka tillfälle under året, 

medan resterande deltagare antyder att de inte arbetar med hälsa genom teoretiska 

föreläsningar. Enbart två deltagare nämner att samtal med föräldrarna förs aktivt, när det 

kommer till idrottande ungdomars hälsa.  

I vissa fall kan informationen som förmedlas ske på ett annorlunda sätt om deltagarna 

arbetar med den psykiska hälsan, deltagare 1 och 2 nämner att de vid specifika fall kan 

ta hjälp av en psykolog och deltagare 3 förklarar att de använder ett frågeformulär. 

Vidare förklarar han att detta sker två gånger om året och att formuläret består av olika 

skalor, där spelarna får fylla i områden som berör deras välmående. Han poängterar att 

detta hjälper honom att få en större inblick av spelarnas mentala status, då det ibland 

inte alltid framgår i vanliga samtal med spelarna. Deltagare 4 menar att hur han arbetar 

med det fysiska och mentala skiljer sig åt… 

 

”Vanligtvis är det ju så att när vi pratar om fysisk hälsa håller dem igång hela tiden, 

men när vi går in mentalt vill jag helst att vi ska kunna sätta oss ner och inte vara 

uppvärmda. Jag vill bara ha dem fokuserade, helt enkelt att dem har energi i kroppen 
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och att de kan lyssna. Att de inte sitter där efter en träning och är trött. Det är två helt 

olika sätt att hålla i en träning”(4). 

 

Deltagare 6 understryker att det inte är någon skillnad i hur han arbetar beroende på 

vilket hälsoområde det är. Utan mer att det gäller att vara så tydlig som möjligt och 

prata ett bra språk, så alla förstår vad handlar om. Deltagare 3 förklarar att den fysiska 

delen är mer konsekvent och att både det sociala och mentala är svårare.  

”Socialt det är ju svårare. Det här fysiska ser man ju mer på något vis, att det är 

tydligare. Det är väl det här dagliga, sen frågar man väl mycket hur dem mår och så 

vidare. Den här dagliga kontakten liksom, så den fysiska blir ju mer konsekvent! Den 

kör vi ju varje dag och gnuggar på, sen psykiska den får man läsa av på något vis, mer 

att om en spelare inte mår bra, eller om en spelare är sjukt väldigt ofta…vad beror det 

på. Då får man ta det, om man ser mönster i någonting. Då får man ju ta och bearbeta 

det då”(3). 

Deltagare 5 beskriver att arbetet inte skiljer sig beroende på hälsoområdet utan förklara 

att det är viktigt att hela tiden utvecklas själv och skapa ett nytt tänk. Genom att hitta 

olika knep och vägar att gå och inte fastna i det ”gamla” tänket i hur man ska gå tillväga 

med de fysiska, psykiska och sociala delarna.  

Till viss del kan hälsoarbetet i stort se annorlunda ut mellan deltagarna därför att de har 

alla olika förutsättningar. Deltagare 1 och 2 förklarar båda att när det krävs tar de hjälp 

från personer med en annan kompetens inom vissa områden, exempelvis skadehantering 

eller om mentala svårigheter uppstår för idrottande ungdomar i föreningen. Deltagare 3 

tar precis som deltagare 1 och 2 hjälp av personer med spetskompetens inom vissa 

områden, dock skiljer det sig då denna förening har anställda som enbart jobbar och 

hjälper till med områden som berör kost, sömn, skadebehandling, skadeförebyggande 

och styrketräning. Deltagare 6 har även han personer inom föreningen som är anställda 

för att hjälpa till med den fysiska hälsan.  

I arbetet med att idrottande ungdomar ska nå en förståelse för informationen tränarna 

förmedlar verkade kommunikation vara en viktig faktor. Att kommunicera och låta de 

idrottande ungdomarna med egna ord berätta vad tränarna hade förmedlat var något som 

återkom i intervjuerna. Deltagare 1 beskrev “Ibland kan jag fråga förstår ni? och då 

säger dem ja. Okej men vad är det du förstår?” Deltagare 3 hade ett liknande 
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tillvägagångssätt och arbetade med att ställa frågor och motfrågor till de idrottande 

ungdomarna. Deltagare 3 arbetade även till viss del med att öka idrottande ungdomars 

förståelsen genom att involvera dem, ställa frågor om hur man skulle kunna göra det 

bättre. Deltagare 2 beskrev att kommunikationen var ett viktigt element generellt i hans 

tränar arbete inte enbart när det kom till förståelse angående hälsan “Man har pratat om 

innan vad vi ska tänka på i det här hoppet och sedan så lyssnar jag av efter hoppet hur 

man upplever detta och så vidare…det är med kommunikation”(2). 

Deltagare 4 underströk vikten av hur en tränare kommunicerar som ett viktigt element 

till om de idrottande ungdomarna förstår informationen eller inte. “Viktigaste av allt är 

hur man förmedlar (...) språket man använder, händer, det är retoriken och allting 

spelar roll”(4). 

 

Hur man förmedlar och att vara tydlig ansåg deltagare 6 vara viktigt för att få alla 

idrottande ungdomar att förstå informationen och att tränaren anpassar 

kommunikationen till gruppen men även individen. Deltagare 5 hade inte funderat över 

frågan tidigare men ansåg att ansvaret vilar hos de idrottande ungdomarna att de vill lära 

sig och eftersom de har valt att idrotta har det ett intresse av att förstå det tränaren lär ut.  

 

För att återigen kort sammanfatta visar resultatet att fyra av deltagarna arbetar 

annorlunda med den psykiska hälsan, av de fyra deltagarna menar en att den social 

hälsan också skiljer sig, jämfört med den fysiska hälsan. Förutsättningarna för 

deltagarna är olika, fyra av deltagarna har hjälp av personer inom föreningen som har en 

kompetens inom andra områden, exempelvis skadehantering. För att idrottande 

ungdomar ska få en förståelse för hälsan, arbetar deltagarna med kommunikation genom 

att bland annat be idrottande ungdomar att återberätta instruktioner som angivs av 

deltagarna. En annan metod är tydlighet i informationen som ges om hälsa. 

 

Det var enbart två föreningar som hade en policy angående hälsa som kunde påverka 

informationen tränarna förmedlade om hälsa men varken deltagare 3 eller 6 hade hundra 

koll på vad det innebar. Deltagare 6 var ny i klubben och hade inte koll på det men 

visste att de hade ramar att jobba utifrån men tyckte det var en trygghet att ha en policys 

att utgå från. Deltagare 3 pratade om att de inom föreningen hade en policy mot rökning 

och snusning samt hur de ska uppträda mot varandra. Varken deltagare 1,2, 4 eller 5 
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kände till att deras föreningen hade en policy om hälsa. Deltagare 5 ansåg att “Det har 

inte behövts” men att en policy var aktuellt för föreningen i framtiden. Deltagare 4 

ansåg inte att en policy inom föreningen behövdes för hälsofrågor, därför att alla hade 

en egen definition av hälsa och att det skulle vara svårt att hitta en gemensam definition. 

De var endast deltagare 1 och 2 som talade om att det hade varit bra med en policy 

angående hälsa inom föreningen “Det kanske skulle vara bra att vi hade en tydlig policy 

om hur vi skulle jobba med detta i olika åldrar”(2). Alla deltagare menade att de, även 

om det inte fanns en policy, hade förtroende för att arbeta med idrottande ungdomars 

hälsa från föreningen, deltagare 1 beskrev det som att eftersom det inte fanns klara 

direktiv fick tränarna fria tyglar.  

 

“Jag tror att det är bra att om man som förening skull säga att vi ska aktivt jobba med 

hälsa och att man gör det uppifrån (....) om man som förening jobbar med det mycket 

bredare och man väljer att satsa på det, då skulle det tror jag…kvalitetssäkra till att 

aktiva i alla fall får chans att reflektera och diskutera kring det och det tror jag skulle 

kunna göra att möjligtvis flera skulle kunna stanna kvar i föreningen i högre åldrar, att 

man faktiskt får prata om vad man känner”(1). 

 

För att informationen om hälsan deltagarna förmedlar skulle vara korrekt, försökte alla 

deltagarna uppdatera sin nuvarande kunskap om hälsa. Flera av deltagarna arbetade med 

att utveckla sin kunskap inom hälsoområdet genom att vara uppmärksamma och 

diskutera hälsa med personer i deras närhet som de kände hade kunskap inom området. 

Deltagare 3 beskrev “Jag försöker fråga dem som jag tycker kan någonting inom 

ämnet” vilket deltagare 6 också gjorde men han tyckte dessutom att 

tränarutbildningarna var en kunskapskälla. Deltagare 2 och 4 studerade även andra 

tränare, hur de arbetade och ställde frågor till dem. Deltagare 1, 2 och 4 var även 

observanta och försökte läsa sig till ny kunskap om hälsa och deltagare 4 tryckte på att 

det också handlade om erfarenhet, att hen lärde sig med tiden. Deltagare 5 delade synen 

på att erfarenhet var viktigt och la till att det var viktigt att aldrig tycka att man är 

färdiglärd inom ett område, det ledde till att intresset för att lära sig minskade.  

6.3.2 Självständighet 

För att göra hälsan hanterbar för idrottande ungdomar arbetade tränarna till stor del med 

idrottande ungdomars självständighet. Deltagare 6 ansåg att det är viktigt att idrottande 
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ungdomar ska kunna ta egna beslut och arbetar med att låta de idrottande ungdomar ta 

ett eget ansvar genom att dela ut uppgifter de ska lösa individuellt eller med hjälp av 

lagkamrater. Eget ansvar för att öka självständigheten var något återkommande och 

deltagare 1 gav de idrottande ungdomarna verktyg att ta med sig i framtiden “Jag pratar 

om det här om alkohol och att jag faktiskt ger lite exempel på hur det har kunnat bli” 

(1). Deltagare 2 lät idrottande ungdomar ta eget ansvar genom att låta dem själva 

fundera över vad som skulle vara bästa att göra “Sen får de tänka ut strategierna...jag 

lämnar över det till dem ibland” (2). Både deltagare 3 och 5 pratade om att arbeta för att 

medvetandegöra de idrottande ungdomarna om att deras hälsa är viktig och att de har ett 

eget ansvar. Att prata om betydelsen av hälsan för att medvetandegöra de idrottande 

ungdomarna gjorde deltagare 6 regelbundet och han menade att vissa idrottare förstår 

det snabbare än andra. Deltagare 4 och 6 tyckte att spelarnas självständighet angående 

deras hälsa kunde öka genom att höja deras självförtroende. Ett ökat självförtroende 

betyder enligt deltagare 6 att “Då känner man att man behärskar kanske lite mer av 

tillvaron”.  

 

“jag tror det tar väldigt lång tid innan man sen är medveten om det egna ansvaret, jag 

tror inte det tar ett halvår eller ett år utan det tar lång tid och jag tror vi gör ganska 

rätt och vi försöker se till så att de klarar sig själv men det är ganska svårt” (5). 

6.3.3 Stöd från tränarna 

Deltagarna var alla eniga i att de alltid fanns tillgängliga och villiga att hjälpa till om 

idrottande ungdomar behövde hjälp med hälsofrågor. Deltagare 3 beskrev “De kan 

komma och det gör de då och då, vad gäller hälsa överlag”. Deltagare 4 hade en 

liknande åsikt “Självklart, jag har haft 3 killar nu som kommer nästan hela tiden på 

träning och frågar hur dem ska göra och sånt”. Deltagare 4 upplevde dock att enbart 

ungefär hälften av de idrottande ungdomarna hen tränade brukade komma med frågor 

angående hälsan, de resterande trodde deltagaren var för osäkra för att våga fråga. 

Resterande tränare upplevde att det var flertalet av de idrottande ungdomarna de tränade 

som kom för att be om råd.    

6.3.4 Social trygghet 

När det kommer till social hälsa arbetar tränarna med att försöka få bra 

gruppsammanhållning, för att alla skulle bli bekväma och må bra i gruppen. Deltagare 1 
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brukade prata om grupprocesser med de idrottande ungdomarna, hur de kommer gå 

igenom olika faser och att ibland kommer kemin vara bättre och ibland sämre. Både 

deltagare 2 och 6 försökte få stark lagsammanhållning på försäsongen eller 

träningsläger och deltagare 2 beskrev att han “Försöker se alla i sin grupp, så att alla 

känner att dem är delaktiga” (2). Deltagare 5 talade också om att det är viktigt att se 

alla, få alla delaktiga och känna att de arbetade tillsammans. Deltagare 3 berättade att 

“det viktiga tror jag nog är att man får vara lite grann den man är” (3), men ansåg att 

det var viktig för att alla ska vara trygga i gruppen. För att öka den sociala tryggheten 

brukade deltagare 4 para ihop idrottande ungdomar under träning för att de tillsammans 

skulle utföra en träningsform som krävde två personer. Deltagare 5 involverade också 

de äldre i föreningen för att öka inte enbart idrottande ungdomars trygghet i den egna 

åldersgruppen utan även tryggheten i föreningen. 

6.3.5 Motivation 

Tränarna arbetade för att de idrottande ungdomarna skulle förstå varför hälsan är viktig 

på olika sätt. Flera deltagare beskrev det som att idrottande ungdomars motivation till 

att arbeta med sin hälsa kom ifrån hur långt de ville komma inom sin idrott och att de 

gällde för tränarna att få dem att inse det. Deltagare 3 pratade om vad som krävdes för 

att ta sig till A-laget och hur viktigt det var med hälsan. Deltagare 1 och 6 instämmde i 

att det krävdes att de idrottande ungdomarna insåg hur långt de ville gå och deltagare 6 

tyckte att det sen var tränarnas jobb att förbereda dem på vad som krävdes, däribland 

hälsoaspekten. Deltagare 2 och 3 pratade även om att äldre idrottare kan vara en 

motivationsfaktor för hälsan, de ser och blir medveten om vad som krävs för att nå dit 

dem är.  

 

“vi är med 15–16 åringar så kommer det några av våra elitaktiva in, det är klart att 

man kan stanna till med ungdomarna och titta mot dem äldre som tränar och sen så blir 

det motiverande och tänker att ”vill vi komma dit?” och då pratar vi lite om vad som 

krävs för att komma dit och att det då inte bara är träningen utan vad det är vad jag gör 

före träningen och vad jag gör efter träning och sånt” (2). 

 

Deltagare 1 tillade det deltagare 2 sagt med att det var viktigt att förklara för de 

idrottande ungdomarna att idrotten är mer än bara vad dem trodde, att det krävdes mer 

än fysisk styrka utan de behövde också må bra och att det är flera bitar som skulle passa.  
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“Det är livsstilen! Det är därför friidrott är så jäkla svårt! du måste tänka hur du ska 

jobba, det här med att få ihop skola/plugg och sen få ihop sociala relationer med andra 

och hur du mår rent fysiskt, har du skador eller skavanker…sen hur man mår i huvudet, 

det är ju liksom ett jättepussel” (1).  

 

Deltagare 5 arbetade med att först förklara varför det var viktigt för idrottaren med hälsa 

för att sen öka motivationen genom att referera till tidigare prestationer för att förklara 

varför det är viktigt för deras prestation att äta, sova med mer. Deltagare 4 hade en 

liknande åsikt och beskrev “Jag pratar om hälsan och försöker få dem att förstå hur 

viktigt det är...är de inte tillräckligt hälsosam, tar man inte det tillräckligt seriöst kan 

det komma skador och det kan oftast bli ett litet wake up call”. Att lära sig av sina 

misstag var någonting deltagare 1 och 2 upplevde som viktigt för att få idrottande 

ungdomar att få en förståelse av varför hälsa är betydelsefullt. Vidare förklarar de att det 

inte var förrän idrottande ungdomar gjort fel, exempel på detta kunde vara om de sovit 

för lite innan tävling. Det bidrog i sin tur till att det påverkade prestationen under 

tävlingen dagen efter. Misstagen idrottande ungdomar gjorde ledde till att de själva 

insåg att om de ville göra bra ifrån sig måste de prioritera hälsan.  Majoriteten av 

deltagarna kände även att det var väsentligt att de själva agerade som förebilder för de 

idrottande ungdomarna när det kommer till hälsa. Deltagare 3 menade på att han inte 

behövde vara en förebild i den mån att kunna lyfta eller träna likadant som de aktiva, 

men mera att vara en förebild i hur han beter sig som person. Deltagare 6 ansåg att det 

var tvärtom, att de var viktigt att han höll sig i form och deltagare 1 menade att de var 

inspirerande för de idrottande ungdomarna att se aktiva äldre individer i ett bra 

hälsotillstånd. Deltagarna 1, 2, 5 och 6 ansåg även att det gällde att inte säga till 

idrottande ungdomar att gör tvärt om från det som lärs ut, “De är inte jättesmart att 

komma in med kanske en coca-cola flaska och sen säga att vi ska tänka på kosten”(1). 

Endast deltagare 4 tyckte att det mer var en fråga om att lära idrottande ungdomar om 

hälsa och att det var av mindre betydelse hur tränare själv levde. 

 

Det var blandade meningar om idrottande ungdomar hade möjlighet att påverka 

hälsoarbetet inom föreningen. Deltagare 2, 4 och 6 tyckte att spelarna hade möjlighet 

om de ville, att påverka vad tränarna tog upp angående hälsan, även om deltagare 2 inte 

kunde minnas att det hänt tidigare. Deltagare 4 beskrev det som att han flera gånger fått 
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olika hälsofrågor och att även om det inte skedde regelbundet kunde han prata med hela 

eller en stor del av gruppen om en specifik hälsofråga flera idrottande ungdomar hade 

frågat om. Deltagare 3 beskrev att idrottande ungdomar kunde komma med önskemål 

men att tränarna oftast bestämde vad som togs upp angående hälsan Deltagare 3 beskrev 

också att det kunde finnas fördelar med att göra dem delaktiga “kanske att dem blir mer 

motiverade” men att det skulle vara svårt. Deltagare 6 hade en liknande åsikt att de 

fanns fördelar och nackdelar med att involvera idrottande ungdomar i hälsoarbetet. 

Deltagare 5 ansåg inte att idrottande ungdomar borde vara delaktiga, “Nej det tycker jag 

inte de har men det tycker jag inte att dem ska ha heller”(5). Det för att deltagare 5 

ansåg att de saknade kunskapen. Deltagare 1 ansåg att: “Det tror jag är en mer 

ledningsfråga! Att man uppifrån föreningen känner att såhär vill vi att tränarna ska 

kunna lyfta eller jobba med” 

 

7.0 Sammanfattning-känslan av sammanhang 

Intervjuerna analyseras för att se hur tränarna arbetar kan göra hälsan begriplig, 

hanterbar och meningsfull för ungdomsidrottare.  

 

7.1 Begriplighet 

Alla tränarna förde fram information till de idrottande ungdomarna om fysisk, psykisk 

och social hälsa. Informationen ledde till att förståelsen för hälsan ökade vilket gör att 

begripligheten för hälsan ökade hos idrottande ungdomar. Hur tränarna gjorde 

informationen begriplig var genom olika typer av kommunikation. Oftast skedde 

kommunikationen genom enskilda samtal, vilket gjorde att tränarna kunde anpassa 

information till individen. För att försäkra sig om att de idrottande ungdomarna hade 

fått en förståelse, brukade tränarna ställa frågor och följdfrågor till dem samt vara tydlig 

i sättet de talade till de idrottande ungdomarna. Informationen idrottande ungdomar får 

om hälsan påverkas till stor del av tränarnas kunskap, att majoriteten av tränarna inte 

hade hjälp av en policy ses som olyckligt. Tränarna arbetade dock alla på olika sätt med 

att öka sin kunskap om hälsa vilket gynnar informationen idrottande ungdomar 

mottagare. Att tränarna ansåg att hälsan främja både individens hälsa och prestation ses 

som ett tecken på att de förmedlar information till idrottande ungdomar om hälsan. 
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7.2 Hanterbarhet  

Resurser och trygghet är ord som förknippas med hanterbarhet. För att hälsan ska vara 

hanterbar behöver idrottande ungdomar känna att de själva klarar av att hantera hälsan. 

Några tränare arbetade med att förklara betydelsen av hälsan för de idrottande 

ungdomarna och sen låta dem ta eget ansvar för hälsan. Andra tränare delade ut 

uppgifter för att öka självständigheten och låta idrottande ungdomar själva hantera sin 

egen hälsa. Ett par tränare nämnde att genom att öka idrottande ungdomars 

självförtroende ökade även deras självständighet, vilket skulle kunna göra att fler tar 

egna initiativ angående deras hälsa. Att tränarna alltid var tillgängliga för att besvara 

frågor om hälsan kan ses som en resurs för de idrottande ungdomarna. Det är dock 

osäkert hur många idrottande ungdomarna känner att de kan komma med hälsofrågor, 

en av tränarna nämnde att han upplevde att vissa fortfarande var rädda att ställa frågor. 

Idrottande ungdomar som känner sig bekväma i gruppen får fler resurser att tillgå, de 

känner möjligtvis sig trygga i att fråga tränare eller lagkamrater om råd angående sin 

hälsa. Tränarna försökte se alla individer, låta dem vara sig själva och få dem att känna 

en tillhörighet med gruppen.  

7.3 Meningsfullhet  

Tränarna hade delade åsikter om idrottande ungdomar skulle vara delaktiga i 

hälsoarbetet. Vissa av tränarna menade att idrottande ungdomar kunde påverka arbetet 

genom att be deltagarna tala om ett visst hälsoämne, andra tränare ansåg inte att 

idrottande ungdomar påverkade hälsoarbetet och borde inte göra det heller. En tränare 

som inte gjorde de idrottande ungdomarna delaktiga spekulerade i att det möjligtvis 

kunde göra dem mer motiverade. Flertalet tränare menade att idrottande ungdomars 

motivation till att arbeta med hälsan kom ifrån hur långt de ville gå inom sin idrott, 

desto högre upp en idrottare ville ju mer betydelsefull blev hälsan. Det blev då tränarens 

jobb att förmedla varför det var viktigt men sen upp till de idrottande ungdomarna 

själva att hitta motivation utifrån deras mål. En källa till motivation för idrottande 

ungdomars hälsa var senior idrottare och genom att se hur viktig hälsan var för dem 

försökte vissa tränare höja idrottande ungdomars motivation för deras egen hälsa.  

 

Utifrån studiens upplägg var det svårt att fastställa om känslan av sammanhang ökade 

idrottande ungdomars hälsa och om de upplevde hälsan som begriplig, hanterbar och 

meningsfull utan att fråga de idrottande ungdomarna själva. Författarna anser dock 
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utifrån resultatet och analysen att tränare kan potentiellt förbättra hälsans begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet för idrottande ungdomar och därmed känslan av 

sammanhang. 

 

8.0 Diskussion 

I den här delen presenteras resultat-och metoddiskussion. Syftet med studien är att 

belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i 

Mellansverige. Resultatet visar att deltagarna arbetar med fysisk, psykisk och social 

hälsa, dock antyder ingen av deltagarna inledningsvis att de arbetar med den sociala 

hälsan. Hur tränarna arbetar med hälsan är till stor del genom att kommunicera med de 

idrottande ungdomarna, öka deras självständighet samtidigt som deltagarna försöker 

finnas tillgängliga som stöd och arbeta för att ge idrottande ungdomar motivation till att 

arbeta med hälsan.    

 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att alla tränare bedriver ett hälsofrämjande arbete, vilket stämmer 

överens med tidigare studier (Kokko et al., 2009; Van Hoye et al., 2015; Van Hoye et 

al., 2016). Att alla tränarna arbetar med hälsa, den fysiska, psykiska och sociala, visar 

att de arbetar i linje med riksidrottsförbundets vision att idrotten ska förbättra hälsan. 

Om tränarna medvetet arbetar med RF:s vision eller inte är oklart, det är även oklart om 

hälsan förbättras för idrottande ungdomar. Att deltagarna arbetar med hälsan visar dock 

att vissa tränare tar ansvaret att, medvetet eller omedvetet, försöka göra idrotten mer 

hälsosam.  

 

Det går att konstatera från resultatet att tränarna arbetar hälsofrämjande. The Ottawa 

Charter (WHO, 1986) menar att två sätt att arbeta hälsofrämjande är att utveckla 

individers kunskap och miljön de befinner sig i. Tränarna arbetar alla med att 

kommunicera information till idrottande ungdomar om hälsa och öka deras förståelse 

för hälsa. De arbetar även med att motivera varför hälsa är viktigt, allt detta leder till en 

ökad kunskap om hälsa. Tränare som arbetar med den sociala hälsan och att alla ska 

trivas i gruppen, kan även förbättra miljön där idrottande ungdomar befinner sig. 

Genom att ge idrottande ungdomar kunskap om hälsa och få dem att ta ett eget ansvar 

när det kommer till hälsan, ökar deras självständighet. Vilket även stämmer överens 
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med Ottawa Charter (WHO, 1986) definition av hälsofrämjande arbete, vilket är 

processen att få individer att ta kontroll över och förbättra sin egen hälsa.  

 

Tränarna definierar hälsa som fysisk och psykisk, men när följdfråga ställs om 

deltagarna anser att det finns en social aspekt till hälsa svarar samtliga tränarna att de 

instämmer. Varför tränarna automatiskt tänker på fysisk och psykisk hälsa, men inte 

direkt på den sociala hälsan när de arbetar med den kan tyda på att hälsa är någonting 

som är svårdefinierat. Hansson (2004) menar att hälsa har blivit mer än enbart fysisk 

hälsa, men är fortfarande ett begrepp som är svårt att definiera. Social hälsa kvarstår 

dock som någonting som kanske inte hade nämnts inom definitionen hälsa, om en 

följdfråga inte hade ställts till deltagarna.  

 

Resultatet visar att hur tränarna förmedlar information om hälsa och får idrottande 

ungdomar att nå förståelse, sker genom kommunikation. Alla tränare använde sig av 

enskilda samtal för att förmedla informationen om hälsan, men endast tre av sex 

deltagare använder sig av kollektiva samtal. En policy om hälsa skulle ha möjligheten 

att påverka vilken typ av information som förmedlas och stödja tränarna i arbetet med 

hälsa men endast två tränare nämner att föreningen har en policy om hälsa. Kokko 

(2013) och Kokko et al. (2015) hävdar att tränare behöver mer stöd i arbetet med hälsa, 

vilket två av tränarna håller med om. Intressant är att en av tränarna inte tycker att en 

policy skulle hjälpa eftersom hälsa betyder olika saker för olika människor. Vad inga 

direktiv om hälsa innebär i praktiken är att informationen som nu ges om hälsa till 

idrottande ungdomar baseras på vad tränarna anser är hälsa men också vad de anser är 

viktigt. Det ställer stora krav på att tränaren har kunskapen och viljan att utföra de 

hälsofrämjande åtgärderna (Kokko et al., 2014). Hur stor kunskap och vilja tränarna har 

att i praktiken arbeta med hälsan är svårt att veta men alla tränarna pratade om vikten av 

hälsa för prestationen. Vilket talar för att de har en vilja att arbeta med hälsan, för att 

öka prestationen. Vilket går emot Kokko et al. (2011) åsikt att hälsofrämjande arbete 

kan vara svårt eftersom fokuset är på prestation och resultat. Det är möjligt att ett 

hälsofrämjande arbete går att kombinera med ungdomsidrotten, även fast fokuset är på 

prestationer, eftersom hälsan förbättrar prestationen. Det stämmer med Kokko et al. 

(2015) som menar att hälsofrämjande arbete och bättre prestationer går hand i hand. 

Intressant tanke är om det går att motivera ett större fokus på hälsa inom 

ungdomsidrotten med att hälsa ökar prestationen.  
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Den sociala hälsan är som tidigare nämnt inget som tas upp till en början av tränarna, 

utan blir aktuellt efter att en följdfråga ställts. Längre in i intervjun berättar flera tränare 

om hur det går tillväga i sitt arbete för att förbättra den sociala hälsan, om hur viktigt det 

är med att stärka relationen mellan varje utövare och att en tränares uppgift är att få alla 

att känna sig delaktig. Beskrivandet om hur de går tillväga, framförs på olika sätt. Dock 

tolkas detta som att det i slutändan finns ett gemensamt syfte hos alla sex tränare. Fitch 

et al. (2016) nämner bland annat att det handlar om att utveckla meningsfulla relationer, 

vilket överensstämmer med samtliga av tränarnas beskrivande gällande den sociala 

hälsan. En av tränarna uttalar sig specifik om att det är viktigt att alla ska få vara den 

man är, vilket skulle kunna kopplas med Fitch et al. (2016) påstående, att relationer är 

en meningsfull process som bidrar till en nedbrytning av barriärer mellan exempelvis 

kulturer. 

 

Fem tränare förklarar att det är viktigt att vara en god förebild för sina egna utövare, 

eftersom en tränares handlingar kan ha en betydande roll för idrottande ungdomars sätt 

att se på hälsa. Tidigare studier gjorda av Kokko et al. (2009) & Van Hoye et al. (2015) 

tar bland annat upp hur en tränare bör vara ett föredöme genom sina egna handlingar, 

kopplat till hälsa. Samma studier understryker även hur hälsa bör främjas bortom 

idrottsliga prestationer, vilket samtliga tränare i studien instämmer att det gör när 

samma typ av fråga ställs.  

I resultatet kan författarna se ett mönster i hur tränarna arbetar med hälsan och hur 

många delar påverkar varandra. Antonovsky (1987) menar att motivation är den 

viktigaste komponenten för en ökad hälsa. En individ som är motiverad har en större 

möjlighet till att uppnå en ökad förståelse och finna resurser för att hantera en situation 

(Antonovsky, 1987). Tränarna menar att motivation för hälsan är ett ansvar som ligger 

hos varje utövare. Fortsättningsvis förklara tränarna varför hälsan är viktig, men att 

ansvaret till att finna motivation ligger i utövarens händer, beroende på vilken typ av 

framgång utövaren vill uppnå. De understryker också betydelsen av att idrottande 

ungdomar lära sig varför hälsa är viktig. Genom misstag kan idrottande ungdomar få 

lärdom om varför det är viktigt. Författarna ser detta som ett stort ansvar, att den 

viktigaste komponenten, motivation, vilar i slutändan på varje utövares axlar. Samtidigt 

kan det ses som ett sätt för varje utövare att öka sin egna självständighet, vilket även 
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tränarna nämner under intervjuerna. Att lära sig av sina misstag kan i sin tur medföra att 

en utövare får en större förståelse för hälsa. Den ökade förståelsen kan i sin tur leda till 

en ökad kunskap som gör att varje utövare kan hantera hälsa på egen hand, vilket kan 

resultera i en ökad självständighet. Självständighet är sedan tidigare nämnt en central 

del inom en tränares arbete. Det skulle kunna tolkas som att tränarens arbete är en 

strävan till att förse utövaren med resurser, i önskan att kunna hantera sin egen hälsa.  

 

Prestationen är en faktor som ständigt är återkommande i hur tränarna arbetar med 

hälsa. När samtliga tränare talar om hur de arbetar med hälsa, återkopplar de arbetet till 

utövarens förmåga att prestera. Det stämmer överens med påståendet från Kokko et al. 

(2011) att idrotten är inriktad på prestation. När tränarna definierar hälsa finns det ett 

stort fokus på ett allmänt välmående och författarna upplever att hälsans innebörd inte 

är direkt kopplad till idrotten. När tränarna väl beskriver hur de arbetar med de olika 

hälsoområdena, uppstår en tydligare uppfattning att hälsa är kopplat till utövarens 

prestation. Det skulle kunna stödja Kokko et al. (2014) att om hälsa anpassas till den 

specifika idrotten och utveckling, i det här fallet prestation, kan en hälsosammare miljö 

skapas. Hälsa får en tydligare plats inom ungdomsidrotten om den kopplas till 

utveckling eller prestation.  

 

Antonovsky (1987) menar att hälsan ökar om individen känner en känsla av 

sammanhang. Därför försökte författarna tolka resultatet med KASAM teorin och se hur 

tränarnas arbete kan få idrottande ungdomar att uppleva känslan av sammanhang. Den 

uppenbara nackdelen är att det blir omöjligt att veta om idrottande ungdomar upplever 

KASAM kopplat till sin hälsa, genom att enbart intervjua tränare. Resultatet tyder dock 

på att tränare kan arbeta med att försöka få idrottande ungdomar att uppleva KASAM 

angående sin hälsa. Tränare som arbetar med hälsa och använder kommunikation för att 

informera och försöker få idrottande ungdomar att nå en förståelse för hälsa, ökar 

begripligheten hos dem. Hanterbarheten hos idrottande ungdomar kan öka om tränare 

arbetar för att göra dem mer självständiga samt finnas tillgängliga som stöd angående 

hälsan. Hanterbarheten ökar dessutom om tränarna arbetar med den social miljön för att 

skapa en social trygghet. Tränare kan arbeta med att motivera idrottande ungdomar till 

varför hälsa är viktig för dem, vilket ökar meningsfullheten. Intressant är dock att 

tränarna talar om att hälsa är viktigt men menar att motivationen till att arbeta med hälsa 

kommer från idrottande ungdomar själva. Tränarna är också delade i frågan om 
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idrottande ungdomars delaktighet, vilket är en motivationsfaktor enligt Redelius & 

Thedin Jakobsson (2007). Hälften av tränarna menar att idrottande ungdomar har 

möjligheten att påverka vad som tas upp om hälsa, även om en av dem inte kan minnas 

att det har hänt. De andra tränarna menar att idrottande ungdomar inte är delaktiga och 

det framstår som om de inte borde vara det, intressant är att en av dem spekulerar i att 

större delaktighet kanske leder till mer motivation. De tränare som inte anser att 

idrottande ungdomar är delaktiga menar att det är svårt att göra dem delaktig eller att 

idrottande ungdomar saknar kunskapen för att kunna göra rätt val. En av tränarna 

nämner att det är en ledningsfråga hur delaktiga idrottande ungdomar borde bara inom 

föreningen och det indikerar att stödet för hur tränare arbetar med hälsa behöver bli 

större. Genom att låta idrottande ungdomar själva hitta motivation för hälsa och inte 

göra dem delaktiga, kan resultera i att motivationen för hälsa minskar för vissa 

idrottande ungdomar. Intressant tanke är om det är idrottande ungdomar med 

ambitionen att gå långt inom sin idrott, som också är personerna som kommer och 

frågar tränarna om råd om sin hälsa. Det innebär eventuellt att tränarnas hälsoarbete 

främst når ut till idrottande ungdomar med motivation och de utan motivation kanske 

inte tar lika stor del av hälsoinformationen tränarna har att ge. Det är möjligt att det 

behövs en annorlunda approach för att ge alla idrottande ungdomar motivation att arbeta 

med hälsa, inte enbart dem med ambitionen att lyckas inom sin idrott.  

 

Det resultatet visar är att genom att tolka resultatet med KASAM teorin framkommer 

det att tränarna redan i dag arbetar med att göra idrottande ungdomars hälsa begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Om tränarna sen får idrottande ungdomar att uppleva 

KASAM är oklart och behövs studeras vidare. 

 

8.2 Metoddiskussion  

Det borde påpekas att urvalet i studien var litet i förhållande till antalet ungdomstränare 

det finns i Mellansverige, en styrka med studien är dock att författarna upplevde en 

datamättnad. Efter att samtliga intervjuer genomfördes upplevde författarna att ingen ny 

information uppstod, vilket stärker studiens trovärdighet. Författarna tror att studiens 

resultat eventuellt hade sett annorlunda ut om studien enbart inriktat sig på individuella 

idrotter, eller kollektiva idrotter. Studiens resultat hade förmodligen blivit mer specifik, 

eftersom författarna upplever att det kan finnas skillnader mellan hur en tränare arbetar 

hälsofrämjande i en kollektiv idrott kontra individuell idrott. Syftet med studien är dock 
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inte att generalisera och säga att tränare arbetar hälsofrämjande på just det här sättet, 

utan syftet med studien är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom 

ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige. 

 

Innan intervjuerna började utfördes en pilotstudie som författarna upplevde gick bra, 

dock upptäcktes vid ett senare tillfälle att frågor behövdes lägga till för att kunna 

använda teorin känslan av sammanhang. Frågorna handla om hur tränarna arbetade med 

att öka begripligheten och hanterbarheten beträffande hälsa för idrottande ungdomar. 

Tidsbristen gjorde att ingen ny pilotintervju kunde bokas och författarna upplevde en 

viss tidspress innan första intervjun som författarna redan hade flyttat fram en gång. I 

efterhand anser författarna att det hade varit fördelaktigt att ha testat intervjuguiden en 

gång till innan intervjuerna startade, även om författarna erfar att intervjuguiden svarar 

på studiens syfte och frågeställningar hade det ändå varit en trygghet för författarna att 

ha testat den slutliga intervjuguiden innan intervjustart.  

 

Att författarna lät deltagarna välja plats för intervjun resulterade förhoppningsvis i att de 

blev tryggare. Intervjuerna var en process även för författarna och de blev mer bekväma 

för varje intervju som utfördes, det är dock oklart om intervjumaterialet blev bättre 

p.g.a. att författarna blev mer bekväm med situationen, eftersom varje intervju utgick 

från samma intervjuguide. Det kan ses som en svaghet att deltagarna i efterhand inte 

fick ta del av den transkriberade intervjun, det är dock en styrka att författarna först 

enskilt läste igenom transkriberingarna för att hitta meningsuppbyggnader, för att sedan 

bilda koder utifrån studiens frågeställningar. Författarna diskuterade sen tillsammans 

vad de kommit fram till för att sen gemensamt bestämma resultatet, vilket stärker 

studiens trovärdighet (Hassmen & Hassmen, 2008).  

 

När första intervjun skulle genomföras var en andra deltagare på plats som tidigare hade 

avböjt deltagande p.g.a. tidsbrist men frågade nu om han kunde delta och intervjun 

kunde genomföras tillsammans med båda deltagarna. Intervjun skedde med båda 

deltagarna och ena författaren ledde intervjun. Deltagarna kan ha påverkats av varandra 

utan att veta om det och i efterhand skulle författarna kunnat delat på och genomfört 

intervjun en och en, eftersom båda författarna var på plats. Styrkorna var dock att 

författarna hade möjlighet att intervjua en deltagare som annars inte kunnat vara med 
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och att författarna upplevde att båda deltagarna kom till tals samt att deltagarna 

utvecklade svar den andra tidigare varit vag angående. 

 

Det har varit två bortfall i den här studien. Först kontaktades en kontaktperson för en 

gymnastikförening, eftersom kontaktuppgifter direkt till tränarna saknades. 

Kontaktpersonen framförde en förfrågan till föreningens tränare, som passade in på 

inklusionskriterierna, om att delta i studien. Intresset var svalt från tränarna i föreningen 

och ingen ville delta. Andra bortfallet var en fotbollstränare, personen kontaktades via 

telefon och sms men svarade aldrig. Bortfallen har noterats och motiv till bortfallen har 

diskuterats mellan författarna. En möjlig förklaring är att författarna inte hade chansen 

att prata med personerna och förklara syftet med studien. Författarna har upplevt att 

deltagarna blev mer intresserade av att delta i studien när de fick en förklaring om vad 

den gick ut på. Om författarna hade fått en möjlighet att få numret till en eller flera 

tränare i gymnastikföreningen och kunnat prata med dem direkt, hade de kanske valt att 

delta, detsamma gäller fotbollstränaren som inte valde att delta. 

 

I studien av Kokko et al. (2015) framkom det att idrottande ungdomar upplever att 

tränarna inte var lika aktiva i det hälsofrämjande arbete som tränarna ansåg sig själva 

vara. Det ledder författarna till att tror att det finns en möjlighet att tränarna i studien 

förskönar bilden av vilka hälsoområden de arbetar med, fysisk, psykisk eller social, 

samt hur de arbetar med hälsa. Författarna skulle behöva antingen observera tränarna 

under en period eller intervjua idrottande ungdomar för att säkerställa inom vilka 

hälsoområden tränarna arbetar och hur de arbetar med hälsa. Författarna är medvetna 

om att deltagarna kanske inte fullt ut talar ”sanningen” men anser att deltagarna 

uttrycker sin personliga uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågan om validitet 

beror på frågan vad som undersöks (Kvale & Brinkmann, 2009). Det blir en styrka att 

syftet med studien är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, 

åldrarna 13–19, i Mellansverige och resultatet i studien visar tränares hälsofrämjande 

arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige, ur sex tränares 

perspektiv. Författarna menar att resultatet blir trovärdigt eftersom dels det som vill 

undersökas också undersöks och dels för att syftet inte var att säga så här går det till, 

utan enbart belysa situationen och visa att så här kan det gå till, vilket studiens resultat 

visar.   
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En av författarna var ursprungligen från distriktet och är själv involverad i en sport i 

området. Det medförde att ena författaren var sen tidigare bekant med deltagare 4 och 6, 

relationen kan dock inte beskrivas som en stark bekantskap. Författarna kan inte 

utesluta att relationen har haft en påverkan på resultatet men anser inte att den tidigare 

relationen har haft en negativ inverkan på studien. Tvärtom kan de varit positivt då båda 

deltagarna upplevdes vara avslappnade redan från början. En styrka är också att båda 

dessa intervjuerna leddes av den andra författaren för att minska påverkan.  

 

Det var första gången författarna genomförde en större intervjustudie och använde sig 

av teorin KASAM, vilket eventuellt har påverkat resultatet. Något som ökar 

trovärdigheten och pålitligheten i studien är att deltagarna separat analyserat datan för 

att sen tillsammans sitta ner och diskutera fram det slutliga resultatet (Hassmen & 

Hassmen, 2008). Studiens trovärdighet ökar också därför att författarna har försökt att 

utförligt beskriva metod delen, för att läsaren själv ska kunna bedöma trovärdigheten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna har även kontrollerat studiens trovärdighet 

genom hela arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009). Exempelvis genom att välja ett 

metodval kändes relevant för att svara på studiens syfte samt frågeställningar, i 

efterhand anser författarna att det var ett korrekt val. Under intervjun tänkte författarna 

även på att utgå från intervjuguiden för att alla intervjuer skulle vara liknande, eftersom 

de utfördes av båda författarna.  

 

Författarna har under hela arbetet reflekterat över de etiska kraven. Alla deltagare deltog 

i studien frivilligt, deltagarna var informerade om att de kunde avbryta deltagandet när 

som helst och alla deltagare skrev under ett samtyckesformulär. Deltagarnas identitet 

har varit konfidentiellt och intervjuerna har enbart använts till den här studien. I övrigt 

har inga etiska problem uppstått under arbetet med studien.   

 

8.3 Framtida forskning 

Studier om hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten är fortfarande ett relativt 

outforskat fenomen och borde därför studeras vidare. En intressant tanke är att 

undersöka fenomenet både kvantitativt och kvalitativt. Först använda enkäter för att 

undersöka hur många tränare arbetar hälsofrämjande inom ungdomsidrotten i Sverige, 

för att sedan intervjua ett antal av deltagarna om hur och varför de arbetar 
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hälsofrämjande. Det vore även intressant att i framtiden intervjua idrottande ungdomar 

för att undersöka hur de upplever känslan av sammanhang angående deras hälsa.  

 

8.4 Slutsats 

Slutsatsen visar på att de tränare som deltagit i studien ser hälsa som fysiskt, psykiskt 

och socialt. Noterbart är att den sociala hälsan upplevdes som någonting svårdefinierat 

och inte var något deltagande tränarna till en början nämnde då de själva fick definiera 

vad hälsa var. Den här studien kan även ge en inblick i hur tränare arbetar 

hälsofrämjande inom ungdomsidrotten, det visar sig vara genom bland annat 

kommunikation, ökad självständighet samt att öka motivationen hos idrottande 

ungdomar. Studien kan bidra som ett verktyg för både tränare och föreningar i strävan 

att utveckla idrottande ungdomars hälsotillstånd och det hälsofrämjande arbetet inom 

ungdomsidrotten. Studien kan också ses som någonting grundläggande och 

förhoppningsvis någonting som uppmanar andra till att utföra flera kvalitativa studier 

inom området. 
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Ungdomstränare kan bidrar till att positivt stärka ungdomars hälsa och idrottsliga 

utveckling. Som tränare har du en central roll i din idrottsförening och en förebild för 

idrottande ungdomar. 

 

Syftet med studien är att belysa hur tränare arbetar med hälsa inom ungdomsidrott. 

  

Studien kommer resultera i en C-uppsats inom idrottsvetarprogrammet i Högskolan 

Gävle. Genom att delta i studien bidrar du med ökad kunskapen inom området. 

Deltagandet sker genom en intervju som äger rum vecka 15-16 och beräknas ta ca 30-40 

minuter. Intervjuerna sker i en ostörd miljö, där Du bestämmer tid och plats. 

  

Information som du delar med dig av har endast författarna samt handledaren tillgång 

till och ingen deltagare kan identifieras i samband med studien. Deltagandet är frivilligt, 

du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Informationen 

raderas efter godkänd studie. Studien kommer slutligen publiceras via Högskolans 

databas DIVA, i Gävle. Du kommer att ha möjlighet att ta del av uppsatsen genom en 

kopia av arbetet. 

  

Vi kommer att kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervju. Vi ansvarar för 

att ta med en kopia av informationsbrevet, så att du som deltagare kan skriva under och 

därmed godkänner ditt deltagande i studie.  

 

Vi ställer därmed frågan om du vill delta i denna studie.  

 

Namnunderskrift..………………………………………. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss! 

 

Björn Johansson          Tel: 076-398 99 02 b_j89@live.se                            

Henrik Strömlind        Tel: 076-816 76 54 henrik_stromlind@hotmail.com     

Handledare: LenaSvennberg     Tel:026-648417 Lena.svennberg@hig.se  
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Hur länge har du arbetat som ungdomstränare? 

Har du själv varit aktiv inom idrotten du tränar?  

Har du en eller flera barn i föreningen du tränar? 

Vad har du för tränarutbildning? 

Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten? 

Vad är hälsa för dig? 

• Kost  

• Sömn  

• Skadeförebyggande 

• skadebehandling 

• Alkohol 

• tobak 

• doping 

• Hälsosam livsstil  

• Respekt för andra 

• Fair play 

• Fysisk aktivitet 

• Psykisk hälsa 

• Social hälsa 

Vilka av de hälsoområden du nämner arbetar du med? 

 

Hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten? 

Hur arbetar du som tränare med ungdomars hälsa? 

• Enskilda samtal 

• Kollektiva samtal 

• Teoretiska föreläsningar 

• Samtal med föräldrar angående hälsa 

• Arbetar ni annorlunda beroende på vilken typ av hälsa det handlar om, ex. 

fysisk ,psykiska eller social? 

 

Hur arbetar du som tränare med idrottande ungdomars sociala tillhörigheter i en grupp?  

 

Hur arbetar du själva med att utveckla er egen kompetens inom hälsoområdet? 

• Kurser 
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• Egen efterforskning 

• Om tränarna inte arbetar, varför inte? 

Hur arbetar du off-season respektive on-season med hälsa? 

• Förberedelse innan match? 

• Förberedelse innan träning? 

Hur arbetar du som tränare för att försäkra dig om att spelarna förstår syftet 

informationen du ger? 

• Om de inte arbetar, hur skulle du kunna arbeta? 

• Om de arbetar, hur skulle arbetet kunna förbättras? 

Hur arbetar du för att öka spelarnas självständighet, för att de ska kunna ta eget ansvar 

över hälsan?  

• Positiv feedback? 

• Öka deras självförtroende? 

• förtroende? 

Har spelarna möjlighet att påverka hälsoarbetet inom föreningen, exempelvis vad som 

tas upp på träningar? 

• Om nej, skulle det finnas fördelar med större delaktighet från spelarna? 

Har spelarna möjlighet att komma till dig som tränare för råd angående sin hälsa? 

• Om ja, upplever du att många gör det?  

• Om nej, skulle det vara en  

Hur arbetar du för att motivera spelarna till att förstå fördelarna med en god hälsa? 

• Om nej, varför inte, utveckla? 

Har föreningen en policy om hälsa? 

• om ja, hur ser du på den? 

• om nej, hur ser du på det? 

Har du som tränare stöd från föreningen att arbeta med hälsa? 

• om ja, hur känns det? 

• om nej, skulle du vilja ha mer stöd från föreningen? 

• Förs det en dialog med föreningen angående hälsoarbetet?  

• utveckla? 

Har hälsoarbetet en roll inom ungdomsidrotten? 

• I vilken grad anser du att hälsa är en del av tränaryrket? 

Skulle hälsa kunna vara en större del av ungdomsidrotten? 

• Om ja, utveckla? 
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• om nej, utveckla?  

Hur ser ni på er roll som förebild angående hälsa? 

• Utveckla? 

Är hälsoarbete något som enbart påverkar hälsa eller påverkar den också den idrottsliga 

prestationen? 

• Om den enbart påverkar hälsan, varför? 

• Om den påverkar idrottsliga prestationen också, varför? 

 

 

 

 

 


