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Sammanfattning 
Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga. Underlag finns som säger att träning ger 

psykologiska hälsovinster. Evidensläget är dock bristfälligt avseende unga. Få studier har 

hittats som jämför hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som utövar lag- respektive 

individuell sport samt som undersöker sambandet mellan mängden träning och det psykiska 

måendet i gruppen. 

  

Syfte: Syftet var att jämföra generell hälsorelaterad livskvalitet och det psykiska måendet 

mellan flickor på gymnasiet som utövade lag- respektive individuell sport, samt att undersöka 

sambandet mellan mängden träning och det psykiska måendet av hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Metod: En kvantitativ, icke-experimentell, jämförande och korrelerande tvärsnittsstudie 

gjordes baserad på insamlad data från idrottsföreningar i Uppsala Län.  

  

Resultat: Ingen skillnad förelåg i generell hälsorelaterad livskvalitet. De som tränade i lag 

hade något bättre psykiskt mående. Sambandet mellan mängden träning och psykiskt mående 

var mycket svagt, om något alls, i hela undersökningsgruppen.  

 

Slutsats: Båda grupperna hade hög livskvalitet och ingen skillnad fanns mellan grupperna. 

Resultatet visar en antydan till att flickor som tränar i lag mår bättre vilket överensstämmer 

med tidigare forskning. Detta kan indikera att Fysioterapeuter i större utsträckning borde 

rekommendera lagsport för flickor med psykisk ohälsa.  

  

Keywords: adolescence, health related quality of life, mental health, individual sports, team 

sports, physical activity. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 
Background: Mental illness is growing among young people. Exercise improves 

psychological health. The evidence is inadequate for young people. Few studies have been 

found comparing health related quality of life (HRQOL) and who investigates the correlation 

between exercise and mental health in girls who practice in team sports and individual sports.  

  

Aim: The aim was to compare HRQOL and mental health between girls in high school who 

were physical active in team sports and individual sports, and to investigate the correlation 

between the amount of exercise and mental health of HRQOL. 

  

Method: A quantitative, non-experimental, comparative and correlating cross-sectional study 

was made based on data from sports clubs in Uppsala County.  

  

Results: There was no difference in HRQOL. Those who practiced in team sports had better 

mental health. The correlation was very small, or zero, between the amount of exercise and 

the psychological subscale in the whole group.  

  

Conclusion: Both groups had high HRQOL and there was no difference between them. The 

results shows a trend that girls who are physical active in team sports feel better which is 

consistent with previous research. This indicates that physiotherapist possibly should 

recommend team sports for girls with mental illness.  

  

Keywords: adolescence, health related quality of life, mental health, individual sports, team 

sports, physical activity. 
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga (1). Idag finns underlag som visar på att 

träning ger positiva psykologiska hälsoeffekter (2, 3-5) såsom förbättrad självkänsla, 

kognitiva funktioner och minskade ångestrelaterade symtom. Evidensläget gällande detta är 

dock bristfälligt avseende unga individer (6). Det har visat sig att både träning i lag samt 

individuella former av fysisk aktivitet kan förbättra vårt psykiska mående (7-9).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar fysisk aktivitet som all kroppslig aktivitet som 

medför energiförbrukning. Aktiviteterna kan genomföras under arbete, lek, fritidsaktiviteter 

och hushållsarbete (10).  

 

Barn och ungdomar mellan 6-17 år rekommenderas 60 minuter fysisk aktivitet dagligen. 

Utöver det bör minst tre dagar innefatta 30-60 minuter aerob fysisk aktivitet på hög intensitet 

i syfte att förbättra den aeroba kapaciteten (11). Muskelstärkande aktiviteter rekommenderas 

tre dagar i veckan under minst 8 veckor för att en muskelstärkande effekt ska ske (12). Hos 

barn i yngre åldrar spelar det ingen roll vilken belastning som används eftersom all rörelse 

ger effekt på muskelstyrkan. I syfte att öka muskelstyrkan hos en individ bör dennes mål, 

kön, ålder samt teknik av övningen ses över (13). Hos aktiva idrottsungdomar i åldrarna 13-

18 år har det visat sig att styrketräning med fria vikter, färre repetitioner och med högre 

belastning ger bäst effekt på muskelstyrkan (14).  

 

Enligt WHO:s definition innebär fysisk träning att individen har ett syfte att förbättra olika 

komponenter av sin fysiska kapacitet. Den kroppsliga aktiviteten ska vara planerad, 

strukturerad och repetitiv (10).  

 

Forskning har visat på att aerob träning ger kortsiktiga antidepressiva effekter likvärdiga de 

effekter som antidepressiva läkemedel resulterar i (2). De antidepressiva effekterna som sker 

vid träning skapas genom fysiologiska förändringar i hippocampus (15). Bland annat frisätts 

hormonet Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) samt endorfiner och serotonin (15). De 

fysiologiska förändringarna som sker leder till ökad nervcellsnybildning i hippocampus (15). 

Det har även visat sig att träning verkar leda till en försvagad HPA-axelrespons på fysisk och 

psykisk stress (16).  
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Psykisk ohälsa har definierats som “en samlande beteckning för både mindre allvarliga 

psykiska problem såsom oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller 

kriterierna för psykiatrisk diagnos” (1). År 2014 visade det sig skett en fördubbling av 

psykiska hälsobesvär hos 15-åriga flickor och pojkar de senaste 30 åren. Exempel på sådana 

psykiska hälsobesvär är känslor bestående av ängslan, oro samt ångest. De nämnda besvären 

är vanligast förekommande hos unga flickor (1). Exempel på mer allvarliga symtom är svår 

depression, panikångestsyndrom och personlighetssyndrom.  

 

Vid psykisk ohälsa kan livskvaliteten komma att påverkas. Livskvalitet definieras som en 

individs egen uppfattning om sin situation i livet avseende den kontext personen lever i och i 

förhållandet till dennes mål, förväntningar, normer och bekymmer (17).  

 

Fysisk träning har visat sig ha en positiv effekt avseende reducering och lindring av 

depressiva symtom hos vuxna män och kvinnor (2, 3, 4). Även hos barn och ungdomar ses 

liknande effekter, dock inte lika stora jämfört med hos vuxna individer (5).  

I kombination med sedvanlig behandling, vilken innefattar psykoterapi och farmakologisk 

behandling, förbättrar aerob träning livskvaliteten hos vuxna individer med depression (3, 4). 

Effekten på livskvaliteten är i det här fallet större än effekten vid enbart sedvanlig behandling 

(3, 4). Fysisk träning har även en effekt på självkänsla, kognitiva funktioner och 

ångestrelaterade symtom. Evidensläget gällande detta är dock bristfälligt avseende unga 

individer (6). En ökad fysisk träningsnivå kan leda till positiva men i sådana fall begränsade 

ökningar av självupplevd hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar (18). Detta behöver 

dock inte innebära att fysisk träning inte har effekt på livskvaliteten hos unga, utan snarare att 

de träningsinterventioner som studerats kanske inte varit av tillräcklig intensitet, frekvens 

eller duration för att en förändring ska kunna ske (18).  

  

Fysisk träning kan kopplas till olika typer av sporter. Handboll, fotboll och innebandy är 

några exempel på lagsporter där medlemmar bildar ett lag. Lagsport innefattar en 

tävlingsverksamhet som huvudsakligen är inriktad på att tävla mot andra lag. Individuell 

sport är motsatsen till lagsport (19) och innebär därmed att en enskild individ tävlar mot 

andra enskilda individer. Exempel på individuell sport är simning, friidrott, tennis och golf. 

Det har visat sig att både träning i lag samt individuella former av fysisk aktivitet ger positiva 
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psykologiska hälsoeffekter (7-9). De fördelar som deltagandet i både individuell idrott och 

lagsport ger verkar vara störst bland flickor (20). 

Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga (1). Idag finns starkt underlag som talar för 

att träning ger positiva psykologiska hälsoeffekter (2, 3-5). Evidensläget gällande detta är 

dock bristfälligt avseende unga individer (6). Inga studier som jämför den generella 

hälsorelaterade livskvaliteten och det psykiska måendet hos flickor på gymnasiet som utövar 

lagsport respektive individuell sport har hittats. Detsamma gäller studier som undersöker 

sambandet mellan mängden träning och psykiskt mående av den hälsorelaterade 

livskvaliteten hos flickor. Resultatet kan vara betydelsefullt för Fysioterapeuter som arbetar 

med flickor med psykisk ohälsa.  

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra generell hälsorelaterad livskvalitet och det psykiska 

måendet mellan flickor på gymnasiet som utövade lagsport respektive individuell sport hos 

ett antal idrottsföreningar i Uppsala Län. Syftet var också att undersöka om det fanns något 

samband mellan mängden träning och det psykiska mående. 

Frågeställningar 

1. Hur skiljer sig den generella hälsorelaterade livskvaliteten mätt med Kidscreen-27 mellan 

flickor i åldrarna 16-18 år som utövar lagsport respektive individuell sport? 

2. Hur skiljer sig det psykiska måendet mätt med den psykologiska subskalan, “Allmän 

sinnesstämning och känslor om dig själv”, i Kidscreen-27 mellan flickor i åldrarna 16-18 år 

som utövar lagsport respektive individuell sport?  

3. Finns det något samband mellan mängden träning och det psykiska måendet av den 

generella hälsorelaterade livskvaliteten hos flickor i åldrarna 16-18 år, och i så fall vilket? 
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Metod  

Design 

Studien var en kvantitativ icke-experimentell tvärsnittsstudie då insamlingen av data skedde 

genom frågeformulär vid ett tillfälle (21). Studien var jämförande eftersom den jämförde 

generell hälsorelaterad livskvalitet och specifikt det psykiska måendet mellan flickor på 

gymnasiet som utövade lagsport respektive individuell sport. Den var även korrelerande då 

den undersökte om det fanns något samband mellan mängden träning och det psykiska 

måendet.  

Urval 

Målet var att rekrytera 30 deltagare som utövade lagsport och 30 deltagare som utövade 

individuell sport i Uppsala Län. Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, då 

föreningarna individerna tillhörde fanns nära till hands (21) i Uppsala Län.  

  

Inklusionskriterier 

Den population som inkluderades i studien var flickor i åldrarna 16-18 år gamla, varav en 

grupp av dessa utövade lagsport och övriga individuell sport. Individerna var medlemmar i 

olika idrottsföreningar i Uppsala Län och de hade tränat regelbundet den senaste månaden, 

det vill säga minst 1-3 timmar i veckan. 

  

Exklusionskriterier 

Deltagarna i studien fick inte vara under 16 år respektive över 18 år. De deltagare som 

utövade både individuell sport och lagsport, samt de som varit medlemmar i den aktuella 

föreningen eller laget i mindre än tre månader exkluderades. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformuläret Kidscreen-27 användes i studien och besvarades av varje deltagare i de två 

grupperna vid ett tillfälle. Syftet var att skatta generell hälsorelaterad livskvalitet och psykiskt 

mående hos varje deltagare. Mätinstrumentet ämnar sig till barn och ungdomar som är 8-18 

år gamla. Den svenska versionen av Kidscreen-27 är validitets- och reliabilitetstestad och 

prövningen har visat på god validitet och reliabilitet (22).  
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Formuläret bestod av 27 frågor om hälsorelaterad livskvalitet. Dessa frågor var indelade i fem 

subskalor som bland annat berörde områdena “Fysisk aktivitet och hälsa” samt “Allmän 

sinnesstämning och känslor om dig själv”. Exempel på frågor var “Hur mår du rent allmänt?” 

och “Om du tänker på förra veckan, var du nöjd med dig själv?” (23), se bilaga 1. Tidsramen 

för Kidscreen-27 hänvisade till förra veckan, vilket innebar att när frågorna besvarades av 

varje deltagare skulle de tänka på hur det hade varit veckan innan (23). 

  

Med hjälp av den psykologiska subskalan i Kidscreen-27, “Allmän sinnesstämning och 

tankar om dig själv”, undersöktes det psykiska måendet hos ungdomarna. Denna subskala 

inkluderade positiva känslor och tillfredsställelse med livet såväl som frånvaron av känslor, 

ensamhet och sorg (23). Enligt Kidscreen-gruppens definitioner kännetecknades låg 

hälsorelaterad livskvalitet av att individen inte såg något nöje i livet, kände sig deprimerad, 

olycklig och hade låg självkänsla. Hög hälsorelaterad livskvalitet kännetecknades av att 

individen var glad, såg positivt på livet, var nöjd med livet samt känslomässigt balanserad 

(23). Det minsta värdet för den generella hälsorelaterade livskvaliteten var 27 poäng och det 

högsta värdet var 133 poäng. Ju högre poäng desto bättre livskvalitet hade personen som 

svarade på enkäten och ju lägre poäng desto sämre livskvalitet. Avseende den psykologiska 

subskalans värde var det minsta värdet 7 poäng och det högsta värdet 35 poäng (23).  

  

Som komplement till Kidscreen-27 fick deltagarna svara på specifika frågor avseende 

träning. De frågor som formulerades var “Utövar du lagsport eller individuell sport?”, 

“Vilken sport utövar du?”, ”Hur länge har du tillhört laget eller föreningen som du tränar i 

idag?”och “Hur många timmar i veckan har du tränat sammanlagt i din sport och skolidrott 

den senaste månaden?”, se bilaga 2.  

Genomförande 

Data samlades in från deltagarna under februari, mars och april månad i de tillfrågade 

föreningarna som personligen besöktes. Innan besöket kontaktades varje enskild förenings 

ordförande via mail eller telefonsamtal. Syftet var att få ett godkännande avseende att utföra 

studien på de medlemmar i föreningen som uppfyllde inklusionskriterierna.  
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Efter godkännande från ordförande kontaktades ledarna till de potentiella deltagarna och 

delgavs information om studien. Via ledaren nåddes ungdomarna och informerades både 

muntligt och skriftligt om studien. I vissa fall kontaktades ungdomarna direkt genom 

föreningens ordförande. Efter ett skriftligt samtycke från deltagarna kunde datainsamlingen 

inledas. Berörda föräldrar informerades antingen via mail eller genom ett informationsblad 

som ungdomarna fick ta med sig hem. I vissa fall, då detta ej var möjligt, informerades 

föräldrarna muntligt av sina barn innan de fyllde i frågeformulären. Frågeformulären 

samlades in direkt på plats. För att veta vilken samtyckesblankett som tillhörde vilket 

frågeformulär kodades dessa. På så sätt var det möjligt för deltagarna att avbryta sitt 

medverkande under studiens gång, samtidigt som de kunde vara anonyma. 

Databearbetning 

Första steget efter datainsamlingen var att koda om negativt formulerade frågor och dess 

tillhörande svarsalternativ i Kidscreen-27. Ett exempel på en negativt formulerad fråga var 

“Kände du dig ledsen?”. Svarsalternativen och tillhörande poäng formulerades på följande 

sätt efter omkodning; “Aldrig” motsvarade fem poäng, “sällan” motsvarade fyra poäng, 

“ibland” motsvarade tre poäng, “ofta” motsvarade två poäng och “alltid” motsvarade ett 

poäng (23).  Ett exempel på en positivt formulerad fråga var “Kände du dig frisk och i god 

form?”. Dessa typer av frågor behövde inte kodas om då svarsalternativen med tillhörande 

poäng var formulerade på följande sätt istället; “Inte alls” motsvarade ett poäng, “lite grann” 

motsvarade två poäng, “sådär” motsvarade tre poäng, “mycket” motsvarade fyra poäng och 

“jättemycket” motsvarade fem poäng (23). 

  

Därefter fördes varje deltagares data in i ett excel-dokument med angiven kod. Där 

sammanställdes varje individs svar i form av ålder, om personen utövade individuell sport 

eller lagsport samt vilken typ av idrott. Vidare angavs även om deltagarna hade varit 

medlemmar i föreningen i mer eller mindre än tre månader och hur många timmar i veckan 

de tränade. 

  

Nästa steg var att identifiera eventuella missade svar i Kidscreen-27. Vid missade svar 

räknades och infördes medelvärdet av övriga frågor i respektive subskala för samma individ 

(23). Därefter bearbetades den insamlade datan från den generella hälsorelaterade 

livskvaliteten, där totalsumman av samtliga subskalor i Kidscreen-27 räknades ut och 
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adderades. I steg två lades särskilt fokus på flickornas psykiska mående. Detta utfördes 

genom att den psykologiska subskalan, “Allmän sinnesstämning och tankar om dig själv”, 

separerades från totalsumman i syfte att specifikt bearbeta datan från denna delskala. 

Totalpoängen för den generella hälsorelaterade livskvaliteten samt för den psykologiska 

subskalan fördes in i samma excel-dokument. 

  

För beskrivande statistik användes median samt min- och maxvärde (24). Mann-Whitneys 

test användes då data var på ordinalskalenivå samt för att göra en jämförelse mellan de två 

oberoende grupperna (24), där den ena gruppen utövade lagsport och den andra gruppen 

utövade individuell sport. Vald signifikansnivå för den statistiska analysen var att p-värdet 

skulle vara under 0,05 (24). Även U-värdet visade hur stor skillnad det var mellan grupperna 

då det visade hur många värden som skiljde sig åt mellan dem. Ett värde på 0 innebar att alla 

värden i en grupp var större än alla värden i den andra gruppen.  

 

Spearmans korrelation användes för att analysera om det fanns något samband mellan 

mängden träning och den psykologiska subskalan. Korrelationskoefficiensen (r-värde) 

beräknades då utfallet var ordinalt (24). Svarsalternativen för hur många timmar i veckan 

deltagarna tränade transformerades till siffrorna 1-4 för att möjliggöra användning av 

Spearmans korrelation. “1-3 timmar i veckan” transformerades till 1, “4-6 timmar i veckan” 

till 2, “7-9 timmar i veckan” till 3 samt “10 timmar eller mer” till 4.  

  

R-värdet angav vilken grad av korrelation som fanns mellan de två variablerna (21) och dess 

styrka bestämdes enligt följande; ett r-värde på 0,00-0,25 motsvarade en liten, om någon, 

korrelation. Ett värde på 0,26-0,49 motsvarade en låg korrelation, ett värde på 0,50-0,69 

motsvarade en måttlig korrelation, ett värde på 0,70-0,89 motsvarade en hög korrelation och 

ett värde på 0,90-1,00 motsvarade en mycket hög korrelation (21). Ett r-värde på 0 innebar 

därmed att det inte fanns något samband alls, och ett r-värde på 1 var ett perfekt samband 

(21).  

Etiska överväganden 

En förfrågan tillsammans med ett informationsblad sändes via mail till ordförande i varje 

förening, se bilaga 3 och 4. Efter godkännande från ordförande och tränare informerades 

deltagarna om studiens syfte och bakgrund både muntligt och skriftligt. I informationsbladet 
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fanns en beskrivning om att inget namn eller personnummer behövde anges och att 

deltagandet var frivilligt. Deltagarna informerades även om att medverkandet kunde avbrytas 

när som helst utan att anledning behövde anges, se bilaga 5 och 6. Föräldrarna till de berörda 

ungdomarna fick ta del av samma information skriftligt via mail alternativt genom ett 

informationsblad som ungdomarna tog med sig hem, se bilaga 7.  I vissa fall, då detta ej var 

möjligt, informerades föräldrarna muntligt av sina barn innan de fyllde i frågeformulären. 

Varje deltagares frågeformulär samt samtyckesblankett kodades och på så sätt kunde varje 

individ vara anonym. Kidscreen-27 innehåller inga kränkande frågor och har i tidigare frågor 

inte upplevts problematiska. 

Resultat 
Totalt 26 flickor i åldrarna 16-18 år gamla som tränade i lag medverkade i studien varav fyra 

exkluderades. Individerna i denna grupp utövade fotboll och bandy. Se tabell I. I gruppen 

med flickor som utövade individuell sport var det totalt 14 personer i åldrarna 16-18 år gamla 

som deltog varav en exkluderades. Individerna i denna grupp tränade inom friidrott, 

orientering och dans. Se tabell II. Anledningen till att fem deltagare exkluderades var att de 

antingen utövade både individuell sport och lagsport, eller att de varit medlemmar i laget 

alternativt föreningen i mindre än tre månader.  
 

Tabell I: Bakgrundsdata för gruppen som utövade lagsport där n = antal deltagare.  

Sport n n per ålder n per mängd 
träning 

Fotboll 15 6 = 16 år 
6 = 17 år 
3 = 18 år 

3 = 1-3 h/v 
6 = 4-6 h/v 
6 = 7-9 h/v 

Bandy 7 4 = 16 år 
2 = 17 år 
1 = 18 år 

6 = 4-6 h/v 
1 = 7-9 h/v 

 
Tabell II: Bakgrundsdata för gruppen som utövade individuell sport där n = antal deltagare.  

Sport n n per ålder n per mängd 
träning 

Friidrott 4 3 = 16 år 
1 = 18 år 

3 = 7-9 h/v 
1 = >10 h/v 

Orientering 3 1 = 16 år 
2 = 17 år 

1 = 4-6 h/v 
2 = 7-9 h/v 

Dans 6 1 = 16 år 
2 = 17 år 
3 = 18 år 

1 = 1-3 h/v 
2 = 7-9 h/v 
3 = >10 h/v 



 

9 
 

 

Endast två deltagare hade missat att svara på en fråga var och således imputerades dessa svar. 

Ett av de missade svaren var på en fråga i den psykologiska subskalan. 

  
Det fanns ingen signifikant skillnad i den generella hälsorelaterade livskvaliteten mellan de 

flickor som utövade lagsport respektive individuell sport. Se tabell III. 

 

 
Tabell III: Skillnaden i generell hälsorelaterad livskvalitet mellan de två grupperna där n = antal deltagare, Md 

= median och där Min och Max är gruppens minsta respektive högsta värde i Kidscreen-27. 

Grupp                          n                   Md                   Min                    Max……………………. 

 
Lagsport                   22                   110                    92                        126 

 
Individuell sport       13                  105                    83                        124          

 
                                                   p  = 0,12               U = 189 

 

 

Det fanns en signifikant skillnad i den psykologiska subskalan mellan de flickor som utövade 

lagsport respektive individuell sport, där gruppen som utövade lagsport skattade bättre 

psykiskt mående. Se tabell IV. 

 

 
Tabell IV: Skillnaden i den psykologiska subskalan mellan de två grupperna där n = antal deltagare, Md = 

median och där Min och Max är gruppens minsta respektive högsta värde i den psykologiska subskalan. 

Grupp                          n                   Md                   Min                    Max…………………….                                

 
Lagsport                   22                   29                    22                        34 

 
Individuell sport       13                  26                     20                        33        

 
                                                   p  = 0,04            U = 203 
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För hela den undersökta gruppen fanns det ett mycket litet samband mellan mängden träning 

och det psykiska måendet. Spearmans korrelationskoefficient r = -0,16 (p = 0,36). Se figur 1.  

 

 
 
Figur 1: Korrelationen mellan mängden träning och det psykiska måendet i hela den undersökta gruppen. Y-
axeln visar mängden träning i antal timmar per vecka där 1 = 1-3h/v, 2 = 4-6 h/v, 3 = 7-9 h/v och 4 = 10 h/v. 
X-axeln visar totalpoängen för den psykologiska subskalan “Allmän sinnesstämning och tankar om dig själv”. 
  
  
Korrelationskoefficienten för hela den undersökta gruppen visade en svag och negativ 

korrelation (21), vilket innebar att de som tränade mycket hade sämre psykiskt mående. 

  

Grupperna analyserades även separat för att se korrelationen mellan mängden träning för 

respektive grupp. Korrelationskoefficienten var r = 0,05 (p = 0,83) i gruppen med flickor som 

utövade lagsport, respektive r = 0 (p=1) i gruppen med flickor som utövade individuell sport. 

Således förelåg inget samband mellan mängden träning och det psykiska måendet hos de 

individuella utövarna. Hos de som tränade i lag fanns ett mycket svagt samband. 

Diskussion  
Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i generell hälsorelaterad 

livskvalitet mätt med Kidscreen-27 mellan flickor i åldrarna 16-18 år som utövade lagsport 

jämfört med de som utövade individuell sport. Det fanns en signifikant skillnad i psykiskt 

mående mätt med den psykologiska subskalan i Kidscreen-27 mellan deltagarna som utövade 

lagsport jämfört med de som utövade individuell sport, där de som utövade lagsport skattade 

bättre psykiskt mående. 
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Sambandet mellan mängden träning och det psykiska måendet hos deltagarna i den hela 

undersökta gruppen visade sig vara mycket litet, om något alls, som visade på att ju mer 

flickorna tränade desto sämre psykiskt mående hade de. Det fanns inget samband mellan 

mängden träning och det psykiska måendet hos de flickor som utövade individuell sport. 

Vidare fanns det ett mycket litet samband mellan mängden träning och det psykiska måendet 

hos de flickor som utövade lagsport. 

Resultatdiskussion 

År 2014 visade det sig skett en fördubbling av psykiska hälsobesvär hos 15-åriga flickor och 

pojkar de senaste 30 åren. Besvären är vanligast förekommande hos unga flickor (1). Idag 

finns starkt underlag som talar för att träning ger positiva psykologiska hälsoeffekter (2, 3-5, 

25). I denna studie hade flickor i åldrarna 16-18 år som tränade i lag respektive individuellt 

bra hälsorelaterad livskvalitet och psykiskt mående.  

  

Forskning har visat att vuxna som är medlemmar i idrottsklubbar har bättre livskvalitet, 

psykiskt välmående och livstillfredsställelse jämfört med de utan medlemskap som 

exempelvis tränar individuellt på gym (7). Deltagandet i idrottsföreningar ger större 

psykologiska och sociala hälsovinster såsom minskad stress och ångest (8). Även hos barn 

har det visat sig att medlemskap i idrottsklubbar är förenat med hög hälsorelaterad 

livskvalitet (26).  I denna studie var samtliga deltagare medlemmar i idrottsföreningar. Det 

kan förklara varför det inte var någon skillnad i hälsorelaterad livskvalitet mellan de båda 

grupperna och varför de båda grupperna överlag hade bra hälsorelaterad livskvalitet och 

psykiskt mående. En anledning kan vara att chansen är större att medlemmar i 

idrottsföreningar lättare uppnår de allmänna rekommendationerna för träning, då de oftast har 

bestämda tider för träningar och tävlingar. Att vara medlem i en idrottsförening tillför även 

social interaktion med andra vilket kan tänkas öka både hälsorelaterad livskvalitet och 

psykiskt mående hos de som tränar i lag respektive individuellt.  

 

Fysisk träning har visat sig ha en positiv effekt avseende reducering och lindring av 

depressiva symtom (2-4). De flesta deltagarna uppnådde sedvanliga rekommendationer för 

fysisk aktivitet sett till den senaste månaden, vilket är tillräckligt för att träningen ska leda till 

hälsovinster (27). Då sambandet mellan mängden träning och psykiskt mående var så svagt 

bör detta replikeras innan slutsatser kan dras. Den svaga korrelationen visade på att de som 
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tränade mer hade sämre psykiskt mående, vilket är ett intressant fynd som bör undersökas 

vidare i framtida studier. Teoretiskt kan en stressupplevelse kunna påverka resultatet. 

Möjligen borde vi tittat specifikt på stress och ha efterfrågat flickorna att skatta sin allmänna 

stressnivå. En hög stressnivå hos en enstaka individ skulle kunna få genomslag på resultatet 

och förklara det svaga sambandet, då undersökningsgruppen i det här fallet var så liten. Att 

någon tränar mer eller mindre än någon annan behöver kanske inte heller innebära att 

individen mår psykiskt bättre eller sämre. Att uppnå de allmänna rekommendationerna för 

träning leder till positiva hälsoeffekter (27), vilket kanske räcker för att förbättra psykiskt 

mående. 

 

Både lagsport och individuell styrketräning kan likvärdigt öka fysisk funktion, psykiskt 

välmående, generell livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet samt minska depressiva och 

ångestrelaterade symtom (9). Detta stämmer överens med resultatet i denna studie där båda 

grupperna hade bra hälsorelaterad livskvalitet och psykiskt mående, samt att det inte var 

någon skillnad i hälsorelaterad livskvalitet. Dessutom innefattar idrotterna som deltagarna 

utövade generellt sett både aerob och muskelstärkande träning, vilket kan minska depressiva 

symtom (3, 4, 28). Till följd av detta behöver det kanske inte vara avgörande om en person 

tränar i lag eller individuellt. Det kanske snarare handlar om att hitta en aktivitet som passar 

individen. Idrottsföreningarna kan i sådana fall dra nytta av att utveckla strategier som 

möjliggör att unga individer får möjlighet att testa på olika sorters idrotter, både individuella 

former och idrotter där man tränar i lag. På så sätt skulle hälsorelaterad livskvalitet och 

psykiskt mående kunna förbättras hos unga i samhället i stort, framförallt om 

idrottsföreningarna lyckas fånga upp de ungdomar som står inför hälso- och sociala hinder. 

Om deltagandet i idrott skulle öka bland unga så skulle även den fysiska aktivitetsnivån öka. 

Det långsiktiga resultatet av detta skulle kunna bli att dessa ungdomar bibehåller en god 

fysisk aktivitetsnivå även i vuxen ålder, vilket i framtiden kan tänkas leda till en bättre 

hälsorelaterad livskvalitet och ett bättre psykiskt mående även i den vuxna populationen. 

  

Att tillhöra ett lag har visat sig vara förknippat med större psykologiska och sociala 

hälsovinster jämfört med andra individuella former av fysisk aktivitet (8). Även i denna 

studie visade det sig att de som utövade lagsport skattade något bättre psykiskt mående i den 

psykologiska subskalan jämfört med de som utövade individuell sport. Detta kan bero på att 

de som tillhör ett lag är socialt interagerande med andra lagkamrater. Det behöver dock inte 

vara den avgörande faktorn. Även de som är fysiskt aktiva i en individuell sport kan träna i 
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grupp tillsammans med andra individuellt utövande idrottare. Dessutom finns det forskning 

som säger att personer som föredrar att delta i individuella aktiviteter trots detta kan dra nytta 

av mentala hälsofördelar (8). Vidare skulle det kunna förklara varför det i vår studie inte var 

någon skillnad i hälsorelaterad livskvalitet mellan de båda grupperna. En hypotes som stärker 

teorin om att den sociala aspekten inte nödvändigtvis behöver vara en avgörande faktor är att 

deltagandet i ett lag skulle kunna ge motsatt effekt. Unga flickor kanske jämför sig med sina 

lagkamrater och ställer högre krav på sig själva då de vill platsa i laget. Även krav från 

lagkamrater och tränare kan leda till besvikelse, stress och sämre psykiskt mående.  

 

Både de som tränar i lag och individuellt är motiverade till att träna. Däremot visar de som 

tränar i lag på en högre nivå av både nöje och motivation (9). Detta främst på grund av den 

sociala interaktionen under aktiviteten (9). Det skulle kunna vara så att flickorna i vår studie 

som tränade i lag hade en högre nivå av både nöje och motivation, och till följd av detta hade 

bättre psykiskt mående jämfört med de som tränade individuellt. Om så var fallet skulle 

möjligtvis följsamheten kunna öka till att träna regelbundet, och därmed kanske deltagandet i 

lagsport långsiktigt leder till bättre psykiskt mående över tid.  

 

Motivation och nöje är alltså en viktig aspekt när det gäller fysisk aktivitet (9), speciellt hos 

de som står inför hälso- och sociala hinder för deltagande i träning. Depression kan vara ett 

sådant hinder. Träning förbättrar fysisk hälsa, kroppsbild, hanteringsstrategier vid stress, 

livskvalitet och självständighet hos äldre med depression (25). Genom att förbättra patientens 

motivation till träning kan de psykologiska hälsovinsterna bli fler (25). Som Fysioterapeut är 

det därför viktigt att kunna identifiera de symtom på depression och andra fysiska 

hälsoproblem som kan hindra deltagande i träning. Sådana problem kan vara intresseförlust, 

minskad motivation, minskad energi och lågt självförtroende (25). Motiverande strategier bör 

därför vara en del i upplägget av träningen (25). Därmed kan det vara betydelsefullt att 

Fysioterapeuter vet vilka alternativ som finns att rekommendera till personer med låg 

motivationsnivå till följd av en låg hälsorelaterad livskvalitet och psykiskt mående.  

  

I många fall kanske träning i grupp, exempelvis utövande av lagsport, är ett passande 

alternativ för att höja en individs psykiska mående och motivationsnivå. Resultatet i denna 

studie visar på att det finns en liten antydan till att det möjligtvis är bättre att rekommendera 

flickor att träna i lag, då det kan stärka deras psykiska mående. Detta stämmer även överens 
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med tidigare forskning som har visat på att barn som utövar lagsport har bättre hälsorelaterad 

livskvalitet jämfört med barn som utövar individuell sport (20).  

Metoddiskussion 

Studien innefattade totalt 35 deltagare varav gruppen som utövade lagsport bestod av 22 

personer och gruppen som utövade individuell sport bestod av 13 personer efter exkludering. 

Målet var att rekrytera 30 deltagare till varje grupp för att möjliggöra ett mer tillförlitligt 

resultat. Då antalet deltagare var lågt bör resultatet tas med beaktande, då det kan påverka 

resultatets tillförlitlighet och generaliserbarhet. Det bör även tas i beaktande att gruppen som 

utövade individuell sport var nio deltagare färre jämfört med gruppen som utövade lagsport. 

  

Många av personerna som tillfrågades tackade nej, vilket till stor del förklarar det låga antalet 

deltagare. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet. Det kan finnas flera anledningar till att 

många inte ville ställa upp. Dels var deltagandet frivilligt, men de som tillfrågades kan också 

ha varit medvetna om sin hälsorelaterade livskvalitet och därmed kanske de med upplevd 

sämre livskvalitet valde att tacka nej till att medverka. 

  

Den svenska versionen av Kidscreen-27 är validitets -och reliabilitetstestad och prövningen 

har visat på god validitet och reliabilitet (22). Detta stärker tillförlitligheten av resultatet då 

datainsamlingsmetoden i hög grad mätte det som avsågs att mätas, det vill säga hälsorelaterad 

livskvalitet samt psykiskt mående. Tillförlitligheten av mätningen antas därför vara god, med 

visst beaktande av att antalet deltagare var få.  

  

Kidscreen-27 hade en tidsram som hänvisade till förra veckan vilket innebar att när 

deltagarna svarade på enkäten skulle de tänka på hur det hade varit den föregående veckan 

(23). Beroende på vad som hade hänt i personens liv veckan innan skulle det kunna ha 

påverkat resultatet. Något traumatiskt kanske hände alternativt något mycket bra vilket gjorde 

att det känslomässiga påverkade vad personen skattade i enkäten. Deltagarna skulle även 

ange hur många timmar i veckan de tränat den senaste månaden. Detta skulle kunna ha 

påverkat svaren på liknande sätt. Personen i fråga kanske hade många sjukdagar den berörda 

månaden och uteblev från träningarna eller så kanske det var lov och personen inte deltog i 

skolidrotten. 
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Studiens urval riktades mot flickor i Uppsala Län vilket var en fördel då deltagarna fanns 

nära till hands och det var lätt att nå ut till dem. En annan fördel var att restiden till och från 

idrottsplatserna kunde minimeras, och därmed även kostnaderna. Nackdelen med valet att 

fokusera på en begränsad geografisk plats är att det kan påverka resultatets generaliserbarhet. 

  

Insamlingen av data utfördes på samma sätt i de båda grupperna men med skilda 

förhållanden. För att fånga en så stor grupp av deltagare som möjligt vid ett och samma 

tillfälle skedde insamlingen av data i de flesta fall i samband med en träning, antingen före 

eller efter. En nackdel med detta kan dock ha varit tidsaspekten då deltagarna kanske var 

stressade över att hinna i tid till träningen eller för att åka hem efter träningen. De som 

medverkade i studien uppmuntrades till att ta den tid som rekommenderades för att fylla i 

frågeformuläret, men det är svårt att utvärdera om de faktiskt gjorde det. Vidare kan 

koncentrationsförmågan ha spelat en avgörande roll för vad deltagarna svarade då det vid de 

flesta tillfällen fanns en rad olika störande moment. Ljudnivån var relativt hög och i många 

fall fanns det kompisar runt omkring som inte deltog i studien. Vid andra tillfällen var 

förhållandena annorlunda då insamlingen skedde i en lugn miljö där det fanns möjlighet att ta 

god tid på sig. Detta var ofta möten med endast en person vid ett tillfälle. I den etiska 

aspekten kring detta kan funderingar uppstå om denna metod var rätt. Deltagaren kan i detta 

fall ha känt sig observerad vilket i sin tur kan ha påverkat personens svar. Det skulle även 

kunna tänkas vara så att personen i fråga inte kände sig anonym och att en rädsla fanns kring 

att svaren skulle kunna kopplas till individen. 

Framtida forskning 

Då samtliga deltagare i vår studie var fysiskt aktiva i sin sport innan studiens start vore det 

intressant om framtida studier undersöker effekten av träning i lag respektive individuellt hos 

flickor som inte varit fysiskt aktiva innan. Vidare skulle det även vara lämpligt att utröna 

huruvida lagsport och individuell sport kan ge positiva psykologiska hälsovinster hos 

individer som från studiens start har nedsatt hälsorelaterad livskvalitet samt psykiskt mående. 

Det vore det även intressant att se framtida forskning undersöka skillnaden i hälsorelaterad 

livskvalitet och psykiskt mående mellan liknande grupper, där flickorna som utövar 

individuell sport inte tränar tillsammans i grupp med andra individuellt utövande idrottare för 

att säkerställa att träningen sker enskilt. För att kunna dra säkrare slutsatser vore det positivt 

om forskning kring området inkluderade en större grupp deltagare. 
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Konklusion  

Båda grupperna hade hög livskvalitet och ingen skillnad fanns mellan dem. Resultatet visar 

en antydan till att flickor som tränar i lag mår bättre vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. Detta kan möjligtvis bidra till att Fysioterapeuter i större utsträckning borde 

rekommendera lagsport för flickor med psykisk ohälsa. Mer forskning kring området krävs 

för att kunna dra säkra slutsatser.  
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Bilaga 2: Specifika frågor avseende träning 

 
Inledningsvis ska du besvara fyra frågor om träning och dina träningsvanor. Därefter följer 
fler frågor och påståenden rörande din hälsa. 
Var vänlig fyll i enkäten så noggrant och ärligt du bara kan. Ta god tid på dig och se till att du 
svarar på alla frågor. 
 
Utövar du lagsport eller individuell sport? Kryssa i det alternativ som stämmer in hos 

dig. 

Lagsport. T.ex fotboll, handboll, innebandy och basket       

Individuell sport. T.ex simning, friidrott, tennis och golf   

Båda                                                        

 

 

Vilken sport utövar du? 

 

________________________________________________________________________ 

 

  

Hur länge har du tillhört laget eller föreningen som du tränar i idag? Kryssa i det 

alternativ som stämmer in hos dig. 

Mindre än 3 månader   

Mer än 3 månader   

 

Tänk på hur det varit den senaste månaden. Hur många timmar i veckan har du tränat 

sammanlagt i din sport och skolidrotten? Kryssa i det alternativ som stämmer in hos 

dig. 

1-3 h/veckan   

4-6 h/veckan  

7-9 h/veckan  

10 h eller mer  
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Bilaga 3: Mail med förfrågan till ordförande 

 
Hej! 
 
Vi heter Mimmi Sundbom och Frida Olsson och studerar sista året på 
Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Det är nu dags för oss att skriva vårt 
examensarbete där vi valt att genomföra en studie vars syfte är att jämföra den generella 
hälsorelaterade livskvaliteten och specifikt den psykologiska dimensionen mellan flickor på 
gymnasiet som utövar lagsport respektive individuell sport hos ett antal idrottsföreningar i 
Uppsala Län. Syftet är också att undersöka om det finns något samband mellan mängden 
träning och den psykologiska dimensionen av den hälsorelaterade livskvaliteten. 
  
Vi skulle gärna vilja utföra en del av vår studie i Er förening och kommer nu med förfrågan 
om Ni vill delta. Vi har bifogat ett informationsblad till Er med mer detaljerad information. 
  
Vi avvaktar några dagar och ringer sedan upp. 
 
Har Ni fler frågor är Ni välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning, 
  
Mimmi Sundbom och Frida Olsson 
fridamimmift@gmail.com 
  
Handledare Sara Frygner-Holm 
Sara.Frygner-Holm@crb.uu.se 
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Bilaga 4: Informationsblad till ordförande och tränare 
  
Informationsblad om studien; 
“Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag” 
 
Syftet med studien är att jämföra den generella hälsorelaterade livskvaliteten och specifikt 
den psykologiska dimensionen mellan flickor på gymnasiet som utövar lagsport respektive 
individuell sport hos ett antal idrottsföreningar i Uppsala Län. Syftet är också att undersöka 
om det finns något samband mellan mängden träning och den psykologiska dimensionen av 
den hälsorelaterade livskvaliteten. Deltagarna vi söker är flickor mellan 16-18 år gamla. 
 
Medverkandet i studien innebär att den deltagande svarar på ett frågeformulär som handlar 
om livskvalitet och hälsa. Medverkandet är frivilligt. Vi kommer ej be om namn och 
personnummer. Ingen enskild persons svar kommer att kunna identifieras då endast 
gruppvärden presenteras i resultatet. Den som deltar har rätt till att när som helst avbryta och 
om detta blir aktuellt behöver ingen anledning anges. 
  
Vi planerar att besöka Er i februari månad om det blir aktuellt. Vi skulle vara mycket 
tacksamma om Ni svarar på vår förfrågan så snart som möjligt. 
  
Om Ni väljer att godkänna vår förfrågan skulle vi gärna vilja ta del av kontaktuppgifter till 
berörd ledare eller tränare så snart som möjligt så att vi kan kontakta dem.  
 
Väl mött! 
 
Mimmi Sundbom & Frida Olsson 
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Bilaga 5: Informationsblad till deltagare 
 
Informationsblad och förfrågan om att vara med i en enkätstudie med titeln; 
“Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag” 
  
Hej! 
 
Vi heter Mimmi Sundbom och Frida Olsson och studerar sista året på 
Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. I utbildningens sista termin ingår det att 
skriva ett examensarbete, där vi valt att genomföra en studie som sedan kommer redovisas i 
en skriftlig uppsats. 
 
Syftet med studien är att jämföra generell hälsorelaterad livskvalitet och specifikt den 
psykologiska dimensionen mellan flickor på gymnasiet som utövar lagsport respektive 
individuell sport hos ett antal idrottsföreningar i Uppsala Län. Syftet är också att undersöka 
om det finns något samband mellan mängden träning och den psykologiska dimensionen av 
den hälsorelaterade livskvaliteten. 
  
Deltagandet i studien innebär att du, som är mellan 16-18 år, svarar på ett frågeformulär 
innehållande 30 frågor som handlar om livskvalitet och hälsa. Din medverkan är frivillig. Vi 
kommer ej be om namn och personnummer. Ingen enskild persons svar kommer att kunna 
identifieras då endast gruppvärden presenteras i resultatet. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet och om detta blir aktuellt behöver ingen anledning anges. 
  
Om du accepterar att medverka i studien vill vi att du signerar den samtyckesblankett som 
följer på nästa sida. Behåll detta informationsblad. Om det skulle uppstå några funderingar är 
du välkommen att kontakta oss. 
 
Väl mött!  
 
Mimmi Sundbom och Frida Olsson 
fridamimmift@gmail.com 
  
Handledare Sara Frygner-Holm 
Sara.Frygner-Holm@crb.uu.se 
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Bilaga 6: Samtyckesblankett till deltagare 
 
Samtyckesblankett till medverkande i studien; 
“Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag” 
  
Jag har informerats om studiens syfte och om hur informationen samlas in och bearbetas. Jag 
är även medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 
medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i studien 
“Hälsorelaterad livskvalitet hos unga flickor som tränar individuellt respektive i lag” 
  
  
  
Ort: ____________________________________________________________________ 
 
  
Datum/År:_______________________________________________________________ 
  
  
Namnunderskrift:__________________________________________________________ 
  
  
Namnförtydligande:________________________________________________________ 
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Bilaga 7: Informationsblad till föräldrar 
  
Informationsblad om studien; 
“Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag” 
 
Hej! 
 
Vi heter Mimmi Sundbom och Frida Olsson och studerar sista året på 
Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. I utbildningens sista termin ingår det att 
skriva examensarbete, där vi har valt att genomföra en studie som sedan kommer redovisas i 
en skriftlig uppsats. 
 
Syftet med studien är att jämföra generell hälsorelaterad livskvalitet och specifikt den 
psykologiska dimensionen mellan flickor på gymnasiet som utövar lagsport respektive 
individuell sport hos ett antal idrottsföreningar i Uppsala Län. Syftet är också att undersöka 
om det finns något samband mellan mängden träning och den psykologiska dimensionen av 
den hälsorelaterade livskvaliteten. 
  
Vi söker deltagare mellan 16-18 år gamla som kan tänka sig att svara på ett frågeformulär 
innehållande 30 frågor som handlar om livskvalitet och hälsa. Medverkandet är frivilligt. Vi 
kommer ej be om namn och personnummer. Ingen enskild persons svar kommer att kunna 
identifieras då endast gruppvärden presenteras i resultatet. Den som deltar har rätt till att när 
som helst avbryta och om detta blir aktuellt behöver ingen anledning anges. 
  
Vid ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta oss. 
 
Hälsningar  
 
Mimmi Sundbom och Frida Olsson 
fridamimmift@gmail.com 
  
Handledare Sara Frygner-Holm 
Sara.Frygner-Holm@crb.uu.se 
 
 
 
 
 


