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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa har blivit allt mer uppmärksammat i Sverige och de senaste 10 åren har en 100 

% ökning skett. Att utöva sport som fritidsaktivitet är mycket vanligt i Sverige. 80% av alla 

ungdomar har någon gång deltagit i någon form av sportaktivitet. Syftet med denna studie var 

att undersöka hur sportaktivitet påverkas ungdomar internaliserade problem. De tre 

internaliserade som valdes i denna studie var depressiva symptom, misslyckande 

förväntningar och dålig självkänsla. Tidigare forskning visar att självkänslan ökar vid ett 

aktivt sportande, depressiva symptom minskar vid ett aktivt sportande medan misslyckande 

förväntningar och sport aktivitetens betydelse var ett mycket begränsat forskningsområde. Vi 

undersökte högstadieelever vid två tillfällen med ett års mellanrum. De var 14 år gamla vid 

första tillfället. Resultaten från denna studie visade att självkänslan ökade, depressiva 

symptom och misslyckande förväntningar minskade hos ungdomar som idrottade jämfört 

med de som inte idrottade. Studien fokuserade även på att dela in ungdomarna i fyra grupper 

där vi hade ungdomar som inte idrottade vid något av de två tillfällens, de som idrottade vid 

båda tillfällens, de som idrottade vid första men inte vid det andra tillfället, och slutligen hade 

vi ungdomar som inte idrottade vid första tillfället men som gjorde det vid andra tillfället. 

Som slutsats visade studien att sportaktivitet påverkar ungdomars internaliserade problem och 

att det inte är viktigt hur mycket ungdomarna idrottar utan om de gör det eller inte. Mer 

betydelsefullt, vi fann att avsaknad av sportaktiviteter vid första tillfället predicerade 

ökningar i dåligt självförtroende och ökningar i misslyckande förväntningar från det första till 

det andra tillfället. 

Nyckelord: Internaliserade problem, depressiva symptom, misslyckande förväntningar, dålig 

självkänsla, sportaktivitet  
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Abstract 

Mental illness has become more noticeable in Sweden and in the last 10 years a 100% 

increase has occurred. To attend sports as a leisure activity is very common in Sweden. 80% 

of all children have participated in any form of sport activity. The purpose of this study was 

to investigate how sport activity affects youth’s internalized problems. The three internalized 

problems which were chosen in this study were depressive symptoms, failure expectations 

and poor self-esteem. Earlier research shows that self-esteem increases when youth are active 

in sports, depressive symptoms decrease when youths activate themselves in sports while 

failure expectations and sports activities are very limited in research. The results of this study 

showed that self-esteem increased and depressive symptoms and failure expectations 

decreased in youths who exercised sports compared to those who did not exercise. The study 

also focused on dividing the youths into four groups where we had youths who had never 

been active, youth who had always been active, those who started but then stopped being 

active and finally we had youths who did not exercise first but who started practicing sports 

later on. In conclusion, the study showed that sports activity affects youths internalized 

problems and that it is not important how much youths are exercising sports it is whether they 

do or do not. More importantly, we found that the absence of sports activities initially 

predicted increases in poor self-confidence and increases in failure expectations from the first 

to the second occasion. 

Keywords: Internalized problems, depressive symptoms, failure expectations, bad self 

esteem, sports activity 
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Internaliserade problem och sportaktivitet 

 

Psykisk ohälsa har blivit mer uppmärksammat och studerats i allt fler rapporter, 

Socialstyrelsen (2017) visar att de senaste 10 åren har en 100% ökning skett. Antalet personer 

med någon form av psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 190 000, och depression och 

ångestsyndrom är centrala diagnoser bakom den stigande psykiska ohälsan (Socialstyrelsen, 

2017). Psykisk ohälsa definieras olika beroende på sammanhanget, här definieras det i form 

av oro, ångest och negativa påfrestningar som gör det svårt att klara av det vardagliga livet 

(Socialstyrelsen, 2013). Bris (2017) tar upp i sin årsrapport upp att hälften av deras samtal 

med ungdomar mellan 16 och 18 år handlar om deras mentala hälsa. 

Folkhälsomyndigheten (2018) menar att de ökade kraven från skola och 

arbetsmarknaden är två faktorer som påverkar den här stora ökningen. Den psykiska ohälsan 

har inte avtagit de senaste åren och det pekar på en oroväckande utveckling (Socialstyrelsen, 

2017).  Det har föreslagits att ett alternativ till att reducera depressiva symptom, stress eller 

ångest är att delta i aktiviteter där någon form fysisk aktivitet är inblandad (Faskunger & 

Sjöblom, 2017). Det finns studier som visar att sociala färdigheter förbättras och att social 

ångest samt isolering avtar genom deltagande inom idrott och sport (Faskunger & Sjöblom, 

2017).                

Definitionen av sportaktivitet i den här studien var enkel. All form av idrott eller sport 

som utövas utanför skoltid räknades som sportaktivitet i denna studie. Allt ifrån fotboll, 

handboll, höjdhopp till ridning var inkluderat i den här kategorin.  Utövande av 

sportaktiviteter är något de flesta kan relatera till då studier visar att 80% av svenska 

ungdomar är engagerade i någon form av idrott (Franzén & Peterson, 2004), och dessutom är 

över 50% av alla svenska barn och ungdomar regelbundet aktiva i någon form av 

sportförening (Thedin-Jakobsson & Engström, 2008). Den här typen av aktiviteter bidrar till 
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att skapa en plattform där barn och ungdomar kan lära känna nya vänner, ha roligt samt en 

plats där de mår bra (Jakobsson, Britta Thedin, 2014). Ungdomar som sportar och upplever 

mening med sin aktivitet känner att det är utvecklande, roligt och motiverande (Jakobsson, 

2014).  Britta Thedin Jakobsson (2015) skriver i sin avhandling att samhörighet och glädje 

bidrar till ett fortsatt sportande, slutligen blir sportandet en del av ungdomarnas identitet. Det 

är mycket som pekar på att regelbunden träning är ett alternativ till att minska olika 

psykosomatiska problem och samtidigt stärka den fysiska kapaciteten (Riksidrottsförbundet, 

2009).            

 Denna studie fokuserar på internaliserade problem bland ungdomar. Internaliserade 

problem är ett brett begrepp som innefattar olika typer av problem som ungdomar kan ha som 

inte alltid syns utåt. Det kan exempelvis vara ångest, depressiva symptom, misslyckande 

förväntningar eller dåligt självförtroende. Några exempel på depressiva symptom är 

nedstämdhet, oro, viktminskning, viktökning och känsla av hopplöshet (American Psychiatric 

Association, 1994).  Hassmén och Hassmén (2005) menar att ungdomar med depressiva 

symptom kan uttrycka sitt dåliga mående i olika former av beteenden.  Ätstörningar, 

aggressionsutbrott eller att ta avstånd från andra och isolera sig socialt är några exempel på 

sådana beteenden.             

 Ett aktivt sportande och fysisk aktivitet kan skapa förutsättningar för en bättre fysisk 

och psykisk hälsa och minska internaliserade problem. Studier visar att depressiva symptom 

minskar vid fysisk aktivitet (Faskunger & Sjöblom, 2017). En svensk studie med 1770 

ungdomar visade att ett aktivt deltagande i idrott gav ungdomarna en bättre inställning till sin 

framtid och de upplevde sig mer tillfredsställda jämfört med dem som inte var aktiva 

(Riksidrottsförbundet, 2005).  En annan svensk studie visade att ungdomar som slutade med 

sina sportaktiviteter visade en högre grad av psykosomatiska symptom jämfört med de 

ungdomarna som fortfarande var aktiva med sporten. Självkänslan var även den lägre hos de 
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ungdomar som slutade (Wagnssons, 2009).Vidare har man kunnat se att problem som 

sömnsvårigheter, magont och huvudvärk är större hos ungdomar som slutar med idrott 

jämfört med ungdomar som vidmakthåller sina sportaktiviteter (Trondman, 2005). En studie 

från Nya Zeeland med 203 barn i åldrarna 11- 14 visade att depressiva symtom var färre hos 

ungdomar som var mer aktiva inom idrottande jämfört med ungdomar som var mindre aktiva, 

och samma studie visade även att psykosomatiska besvär var mindre hos de ungdomar som 

var aktiva (Donaldson & Ronan, 2006). 

Ett annat internaliserade problem är dålig självkänsla. Idag definierar man självkänsla 

som människors förståelse av sig själva, sitt värde och sin självuppfattning (Hinic Hansa, 

2004). Självkänsla är något som kan byggas på eller tas skada under livets gång och kan ses 

som något pendlande beroende på om man lär sig något nytt eller förbättrar sina tidigare 

kunskaper (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003).  Griffin (1998) reflekterade över hur 

idrottande kan påverka barn och ungas självkänsla och menade att självkänslan skapas när de 

uppnår ett gott resultat. Han menade att barn och ungdomars erfarenheter av lyckade och 

misslyckade händelser konstruerar deras självkänsla. Griffin (1998) tar upp idrott som en 

plattform för barn och unga att få konkreta bevis på om en förmåga och kunskap är tillräcklig 

för att bidra till resultattavlan. Hinic (2001) menade att sporten och idrotten har utrymme och 

ger möjligheter för att öka deltagarnas självkänsla genom att också utveckla sociala 

färdigheter och ledarskap förmågor. Ungdomar som idrottar får en förhöjd självkänsla när de 

idrottar då får de bevis och belöning på en lyckad prestation, kontra att en negativ prestation 

kan försämra självkänslan när resultatet är dåligt och omgivningen visar på ett missnöje 

(Griffin, 1998). 

Ett tredje internaliserat problem är misslyckande förväntningar som innebär en rädsla för 

att misslyckas inför en ny utmaning. Man möter situationer med låga krav på ens egna 

prestationer genom att vara lätt distraherad och ha ett ursäktande beteende inför utmaningar 
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och uppgifter. Upprepade negativa resultat tillsammans med dålig prestation ökar 

ångestsymptomer och ett undvikandebeteende uppkommer för att slutresultatet av den nya 

uppgiften blir ett misslyckande och därför kommer man med ursäkter för att kunna skydda 

sin förmåga inför sig själv eller andra (Jari-Erik Nurmi, Kaisa Aunola, Katariina Salmela-Aro 

and Maria Lindroo, 2003). I en av Nurmi’s (1995) studier delade man upp elevers strategier i 

två olika kategorier beroende på vilken studieteknik de hade. Den pessimistiska strategin var 

vanlig bland studenter som upplevde ångestsymtom och satte låga krav för att skydda sig 

själva.  Nurmi och kollegor förklarar att den pessimistiska attityden är associerat till lägre 

akademiska resultat och att det finns en relation mellan depressiva symptom och lågt 

självkänsla och den pessimistiska attityden i skolan. 

               Riksidrottsförbundet talar om den stora fördelen i barns utvecklingen av de 

sociala, fysiska och psykiska aspekterna vid barn och ungdomsidrott hos föreningsidrotten 

(Sveriges riksidrottsförbund, 2009). Andra perspektiv som också behöver se tills är Stefan 

Wagnsson, som är lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Han ifrågasatte i sin 

doktorsavhandling riksidrottsförbundets kampanj “idrotten vill” i vilket han menar att 

idrottsforskning idag ska ses med ett kritiskt tänkande. Han tog upp de negativa 

konsekvenserna av barnens förenings idrottande så som överträning, sexism, doping, 

pennalism och att föräldrapress blivit ett större problem. Han menade också att den moraliska 

och fair play attityden i sport kan övergå till en resultatfokuserat fostran där regelbrytande 

och oschysst spelande anses vara naturligt och accepterande för vinstens skull (Wagnsson, 

2009). 

Det finns inga studier idag som visar vilken betydelse sportaktiviteter i åldrarna 13–15 

har på internaliserade problem mer generellt. Vårt mål med studien är att undersöka hur stor 

påverkan och betydelse sportaktivitet har i relation till ungdomarnas internaliserade problem. 

Denna studie skiljer sig ifrån tidigare forskning genom att vi försöker att fånga olika typer av 
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internaliserade problem istället för att undersöka endast enstaka symptom. Genom denna 

studie får läsare en större helhetsbild än tidigare forskning kring internaliserade problem i 

relation till sportaktiviteter. 

I studien ställer vi en serie frågor. Den första frågan är om de tre indikatorerna som vi 

undersöker i denna studie – dåligt självförtroende, depressiva symptom, och misslyckande 

förväntningar – kan alla tre sägas mäta internaliserade problem. Den andra frågan är om 

ungdomars sportaktiviteter hänger samman med de tre mått på internaliserade problem som 

vi undersöker. Vi undersöker också om frekvensen av idrottsutövande har samband med de 

tre indikationerna på internaliserade problem. Den tredje forskningsfrågan är mer precis och 

den handlar om de kausala processerna: vi undersöker om de förändringar över tid som 

existerar i internaliserade problem (dåligt självförtroende, depressiva symptom, och 

misslyckande förväntningar) kan prediceras av ungdomarnas sportaktiviteter vid första 

tillfället. Den frågan har man inte ställt i tidigare litteratur. 

Metod 

Deltagare 

Detta är en longitudinell studie med datainsamling från två olika tillfällen, mellan 

tillfälle 1 och tillfälle 2 skilde det 1 år. Insamlingen av data gjordes på ungdomar som gick i 

årskurserna 7–9 där eleverna på skolorna var mellan 13–15 år gamla. Sju högstadieskolor 

valdes ut i Örebro, och urvalet gjordes på olika socioekonomiska områden i Örebro för att 

möjliggöra en generalisering av studien på hela landet. Antal elever i stickprovet för studien 

var 1121 med 590 pojkar och 531 flickor.  Vid tillfälle 1 samlades data från 992 elever varav 

478 pojkar och 514 flickor.  Medelåldern på deltagarna var 13,94 år och med en 

standardavvikelse på 0,74. Vid tillfälle 2 var antal deltagare 877 elever (44 % flickor och 56 

% pojkar (medelvärde=13,8). 

Procedur 
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Vi har använt oss utav tidigare insamlade data. “7 skolor” heter projektet vi använde och det 

leddes av Håkan Stattin och Margaret Kerr som gjorde studien åren 2012-2015. En 

enkätundersökning i skolan var metoden som användes för datainsamlingen och enkäterna 

delades ut till elever under skoltid Ett mail skickades till föräldrarna där de blev informerade 

om studien och hade möjligheten till att avstå från att deras barn skulle delta i studien. Det 

blev slutligen mindre än 1 % av föräldrarna som valde att deras barn inte skulle delta. Svaren 

på frågorna hanterades konfidentiellt och deltagandet var frivilligt. Ungefär 3 % av eleverna 

avböjde att delta. Frågorna var på svenska och elever med språksvårigheter erbjöds hjälp utav 

forskningsassistenter som var på plats för att informera och hjälpa eleverna om studiens 

innehåll. Ingen ekonomisk ersättning delades ut för deltagandet av studien. Datainsamlingen 

godkändes av en regional etisk granskning styrelse. 

Mätinstrument 

Enkätundersökning är gjord på två olika tillfällen från samma grupp. Frågorna som 

ställdes i enkätundersökningen täckte frågor om deltagarnas egna fysiska och psykiska hälsa, 

relationer till vänner och familjevänner, om skola och fritidsaktiviteter, narkotika, 

alkoholvanor, sexualitet och kriminalitet. Vi har valt att endast använda frågor om 

självkänsla, depressiva symptom, misslyckade förväntningar och sportaktiviteter som är 

relevanta för den här studien. 

Sportaktiviteter: 

De frågor som ställdes till ungdomarna var ”Håller du på med någon idrott eller sport utanför 

skoltid (tex. Fotboll, ishockey, ridning, segling, gymnastik, löpning)?” Svarsalternativ: 1. 

Nej, inte regelbundet 2. Ja, jag sysslar med: (blankt, får fylla i själva vilken sportaktivitet) 

och den andra frågan som ställdes var ”Hur många dagar i veckan brukar du träna? 

”Svarsalternativ: 0–7 dagar i veckan.   
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Depressiva symptom: 

Den här skalan är tagen från Center för epidemiologiska studier-depression 

(Weissman, M. M., Ofräsche, H., & Padian, N., 1980) och frågorna som ställdes i denna 

studie var till exempel “Oroat mig för sånt som jag inte brukar oroa mig för? Inte haft någon 

matlust, helt enkelt inte varit hungrig? Inte kunna känna mig glad även om min familj eller 

mina vänner försökt pigga upp mig? Svarsalternativ: 1 = inte alls, 2= enstaka gånger, 3= då 

och då, 4 = ofta. Reliabiliteten mätt som Cronbach’s alpha vid första tillfället var .93 och vid 

andra tillfället var den.94. 

Dålig självkänsla:   Rosenberg skala för självkänsla (Rosenberg, 1979) användes 

med svensk översättning. Alla “Jag” i frågorna om självkänsla ändrades till “Du”. Ett par 

exempel på frågorna som ställdes var:  Du känner dig verkligen oduglig emellanåt? Du tycker 

att du har många goda egenskaper?  “Svarsalternativ: 1= stämmer inte alls, 2= stämmer inte 

så bra, 3= stämmer ganska bra, 4= stämmer mycket bra. Cronbach’s alpha vid tillfälle ett var 

.94 och vid tillfälle två .93. 

Misslyckande förväntningar: 

 Exempel på frågor var: Jag litar inte riktigt på min förmåga att klara av svåra uppgifter? Jag 

tycker det är roligt med svåra problem och uppgifter?  Svarsalternativ:1= stämmer inte alls, 

2= stämmer inte riktigt, 3=stämmer ganska, bra, 4= stämmer precis. Cronbach’s alpha vid 

första tillfället var .76 och vid tillfälle två var den .70. 

Statistiska analyser 

Följande analyser gjordes i IBM Statistical Package for the Social Studies, (SPSS), Vi 

började med att göra en faktoranalys för att konfirmera att det fanns en gemensam faktor 

bakom depressiva symptom, självkänsla och misslyckande förväntningar. Vi utförde en 

vanlig principalkomponent analys med varimax rotering för att komma fram till resultatet att 

våra tre skalor hade en gemensam faktor. Vi utförde därefter envägs variansanalyser för att 
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undersöka hur sportaktiviteter förändrades och hur dessa hänger samman med måtten på 

internaliserade problem vid de två insamlingstillfällena. Slutligen utförde vi en multipel 

regressionsanalys för att se om förändringar i sportaktiviteter under året predicerade 

förändringar i självkänsla, misslyckande förväntningar och depressiva symptom från första 

till andra tillfället. 

Resultat 

Tvärsnittliga analyser. Vi började med att göra en faktoranalys där vi fann en 

gemensam faktor. Faktorladdningarna var .63, .66 och .77 . Denna faktoranalys visade att de 

tre problem vi undersökte kan fångas in av en dimension. Sedan gjorde vi tre envägs 

variansanalyser där vi undersökte om de ungdomar som idrottade skilde sig från dem som 

inte idrottade vad gäller självkänsla, depressiva symptom, och misslyckande förväntningar. 

Dessa resultat är tvärsnittliga och genomfördes för första tillfället. Tabell 1 visar att 

ungdomar som idrottade hade en högre självkänsla än ungdomar som inte idrottade. De hade 

också mindre av depressiva symptom och misslyckande förväntningar. 

  

Tabell 1 

Envägs variansanalyser som redovisar skillnader i tre internaliserade problem mellan de 

ungdomar som idrottar och de som inte gjorde det vid första mättillfället. I tabellen har 

måtten på de tre internaliserade problemen standardiserats. 

Tabell 1  

  N M Std F df Sig. 

Självkänsla Ej idrott 477 -, 18 1,00 24,10 1,1366 <,001 
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 Idrott 891 ,10 ,98    

Depressiva 

symptom 

Ej idrott 480 ,14 1,04 15,22 1,1375 <,001 

 Idrott 897 -,07 ,96    

Misslyckade 

förväntningar 

Ej idrott 475 ,27 1,01 59,21 1,1362 <,001 

 Idrott 889 -,15 ,97    

 

I ett nästa steg undersökte vi om omfattningen av idrott samvarierade med internaliserade 

problem. Bland de ungdomar som idrottar: Har de som idrottar ofta mindre av internaliserade 

problem än de ungdomar som idrottar mindre ofta? Här beräknade vi korrelationer mellan 

frekvensen av idrottande och omfattningen av internaliserade problem. Analyserna visade att 

det inte spelar någon roll hur mycket man aktiverar sig inom idrott utan det viktiga var om 

man idrotta eller inte. Självkänsla visade en korrelation på .03 vilket inte var signifikant. 

Depressiva symptom visade en korrelation på .04 vilket igen inte var signifikant. Slutligen 

visade misslyckade förväntningar en korrelation på .05 vilket inte var signifikant.  

Longitudinella analyser. Vi jämförde om de ungdomar som var sport aktiva vid första 

tillfället också var det ett år senare. Vi delade in ungdomarna i fyra grupper: (1) de som var 

varken sport aktiva vid första eller andra tillfället, (2) de som inte var sport aktiva vid första 

tillfället men var det vid det andra [började sporta], (3) de som var sport aktiva vid första 

tillfället men var det inte vid andra tillfället [slutade sporta], och (4) de som var sport aktiva 
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vid båda tillfällena. Med denna indelning undersökte vi i tre envägs variansanalyser om det 

fanns skillnader mellan dessa grupper i internaliserade problem. 

Som redovisas i Tabell 2 fanns det signifikanta skillnader mellan de fyra grupperna 

för alla de tre internaliserade problemen, och speciellt för självkänsla och misslyckande 

förväntningar. Som kan ses i tabellen hade de ungdomar som inte idrottade vid något av de 

två tillfällena den högsta nivån av depressiva symptom och också hög nivå av misslyckande 

förväntningar. Den högsta nivå av självkänsla och lägsta nivån av misslyckande 

förväntningar återfanns hos de ungdomar som var sport aktiva vid båda tillfällena. Vad gäller 

depressiva symptom vad de högst bland ungdomarna som inte var sport aktiva vid de två 

tillfällena och lägst för dem som slutade med att sporta mellan de två tillfällena. 

 

Tabell 2- Homogeneous subsets, Post Hoc Tests 

Student-Newman- Keuls a,b 

 

  N Ne] Börja

t 

Sluta

t 

Forts

att 

F Sig. 

Självkänsla 815 2.99 2.99 3.07 3.26^ 7.14 <.001 

Depressiva symptom 818 1,81 1,78 1,62 1,67 3.32 .020 

Misslyckade 

förväntningar 

805 2,35^ 2,40^ 2,15 2,03 19.37 <.001 

 

^= mer än 0.5 dem upphöjda tecken representerar signifikanta skillnader mellan grupperna i 
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I den sista analysen använde vi oss av multipel regressionsanalys. Vi predicerade 

först självkänsla vid andra tillfället och använde den dikotoma variabeln Sportaktivitet vid 

första tillfället som en prediktor. Den andra prediktorn var graden av självkänsla vid första 

tillfället. I den här analysen ”kontrollerar” vi således för de skillnader i självkänsla som fanns 

vid tillfälle ett. Ett annat sätt att säga det är att vi predicerar den förändring i självkänsla som 

uppträdde mellan de två tillfällena utifrån sportaktiviteten vid första tillfället. Kan sportande 

vid första tillfället ge upphov till förändringar i självkänsla över tid? Vi gjorde detsamma för 

depressiva symptom och misslyckande förväntningar. Som redovisas i Tabell 3, fann vi att en 

avsaknad av sportaktiviteter predicerade ökningar i dåligt självförtroende och ökningar i 

misslyckande förväntningar från det första till det andra tillfället 

 

Tabell 3- ANOVA 

  df F Sig. 

a) Självkänsla T1 1 419,46 <. 001 

a) sport T1 1 3.64 <. 05 

b) Depressiva symptom T1 1 256.94 < .001 

b) sport T1 1 2.56 n.s 

c) Misslyckande förväntningar T1 1 492.55 < .001 

c) sport T1 1 5,88 < .001 
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(T1)= Tillfälle 1, (T2)= tillfälle 2. 

 

  

Diskussion 

I den här studien ville vi undersöka hur sportaktiviteter påverkar ungdomars 

internaliserade problem. Till skillnad från tidigare studier som studerat enskilda symptom på 

internaliserade aktivitieter har vi undersökt tre indikatorer (dålig självkänsla, depressiva 

symptom och misslyckande förväntningar). Vad har sportaktiviteter för betydelse för 

ungdomarnas internaliserade problem? De första resultaten från den här studien visar att det 

är inte lika viktigt om ungdomar idrottar ofta eller mindre utan det centrala är om de idrottar 

eller inte.                                    

Tidigare forskningar indikerar på att självkänsla ökar genom att sporta aktivt jämfört 

med att inte vara aktiv ( Griffin, 1998). Den här indikationen överensstämmer med vårt 

resultat angående dålig självkänsla i relation till att idrotta eller inte idrotta. De ungdomar 

som idrottar hade betydligt mindre dålig självkänsla än ungdomar som inte idrottade. 

Ungdomar som fortsatte idrotta under båda tillfällena hade högst självkänsla medan 

ungdomarna som inte idrottade vid något av tillfällena visade lägst självkänsla. En möjlig 

förklaring till den framträdande skillnaden mellan de två grupperna var att ungdomarna som 

fortsatte idrotta hade större möjligheter och en plattform att bygga sin självkänsla (Hinic 

(2001).                                                                                                                                                     

 Psykosomatiska symptom som oro och ångest  menade ett flertal tidigare studier var 

mindre hos ungdomar som aktiverade sig mer inom sport jämfört med de som inte var aktiva 

(Donaldson & Ronan, 2006). Den här studien visade att ungdomar som idrottade hade mindre 

depressiva symptom än de som inte idrottade. Tidigare studier överensstämmer med vårt 

resultat. Slutligen visade vår studie att misslyckandeförväntningar påverkas om man är aktiv 
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eller inte inom sport. Ungdomar som var aktiva vid båda tillfällena hade lägre misslyckande 

örväntningar än ungdomarna som inte var aktiva vid något av tillfällena. Tidigare studier om 

misslyckande förväntningar var fokuserade på prestationer i skolan (Nurmi, 1995) medan den 

här studien visar att om ungdomar idrottar tenderar de att ha mindre 

misslyckandeförväntningar.        

Ett annat mål med den här studien var att undersöka om förändringarna över tid i de 

internaliserade problemen kunde prediceras av sportaktiviteter vid första tillfället. Mellan 

första och andra tillfället kan vi konstatera att en ökning sker för dåligt självförtroende och 

misslyckandeförväntningar hos ungdomarna som slutar idrotta.  

Studien visar att förändringarna hos ungdomars sportaktiviteter var associerade med 

internaliserade problemen. Detta såg vi genom att studera fyra olika grupper som vi använt 

oss utav i studien vid mätning av sportaktivitet och internaliserade problem. Det var 

ungdomar som började, slutade, fortsatte och som förblev icke-aktiva. Det vi kom fram till 

var att ungdomar som fortsatte idrotta visade på en minskning eller en stabilitet i sitt 

hanterande av internaliserade problem. Vi såg att ungdomarna som var aktiva vid båda 

tillfällena hade högst självkänsla, minst depressiva symptom och misslyckandeförväntningar, 

medan de som inte sportade vid något av tillfällena hade tvärtom. Det intressanta som vi 

uppmärksammade var de förändringarna som skedde mellan gruppen ungdomar som började 

och slutade med idrottsaktiviteter. Självkänslan visade sig vara högre bland ungdomar som 

inte hade idrottat vid första mätningstillfället men som hade just börjat idrotta vid det andra 

tillfället. Ett annat intressant resultat från gruppen ungdomar som börjat idrotta vid andra 

tillfället var att misslyckandeförväntningar och depressiva symtom var högre hos gruppen 

som “började” jämfört med gruppen ungdomar som slutat. En möjlig förklaring till det ökade 

självförtroende hos gruppen “började” kan vara som tidigare forskning mena på att 

sportaktivitet är en plats där nya vänner kan skapas, prestationer bedöms och träna på att bli 
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bättre kan vara ett alternativ till att öka självkänslan hos ungdomar (Thedin, 2014). Sedan har 

vi gruppen ungdomar som slutade idrotta vid andra tillfället där vi ser att deras självkänsla 

var lägre än både gruppen ungdomar som “började” men även ungdomarna som inte idrottade 

vid något av tillfällena.    

Studien har bidragit till litteraturen med att undersöka på en bredare nivå om 

ungdomars internaliserade problem och betydelsen av sportaktivitet. Tidigare forskning har 

fokuserat mycket på hur fysisk aktivitet påverkar självkänsla, depressiva symptom och 

misslyckade förväntningar som enskilda komponenter. Det vår studie erbjuder är att vi ger en 

potentiell förklaring till hur sportaktivitet påverkar de internaliserade problemen som helhet. 

Det här forskningsområdet är begränsad och med vår studie hittade vi att det fanns skillnader 

i internaliserade problem  mellan ungdomar som var aktiva inom idrott och inte aktiva. 

Genom våra resultat kan vi bidra med ny information till litteraturen som kan användas eller 

vidareutvecklas inom ett relativt outforskat område.                     

En styrka med den här studien är att vi hade tre begrepp - depressiva symptom, dålig 

självkänsla och misslyckadeförväntningar – som representerade det gemensamma 

paraplybegreppet internaliserade problem. De tre begreppen gjorde analysen bredare och 

möjliggjorde att skapa en större förståelse av kopplingen mellan sportaktivitet och 

internaliserade problem. En annan styrka i den här studien är att den är longitudinell, genom 

att det är två mät tillfällen ger det oss en möjlighet till att förstå förändringsprocesser som 

sker mellan de två tillfällena.  Den här studien hade väldigt starka mått med ett representativt 

urval. Det tidigare studier har gjort är att undersöka sport aktiviteters betydelse för mentala 

hälsan vilket är ett stort begrepp. Fördelen med den här studien är vi har kunnat avgränsa oss 

till internaliserade problem.                                                                                                                                                              

   En begränsning med den här studien är att den undersöker inte varför ungdomar 

slutat med idrottandet. Framförallt vet vi inte om de ersatt tiden där de brukade sporta med 
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någon annan aktivitet. En annan nackdel är måttet på sportintresset, vilket är ett globalt mått. 

Vi vet inte om det internaliserade problem skiljer sig mellan lagsport och individuella sporter. 

Vi vet även inte om till exempel curling påverkar ungdomars internaliserade problem mer än 

till exempel fotboll.                                                                                                                                                                          

   Tre områden som skulle kunna utveckla studien är att göra en större longitudinell 

studie med mer än två tillfällen inom ett större geografiskt område, den andra idéen är att 

undersöka på en djupare nivå genom att göra en kvalitativ studie för att skapa förståelse om 

varför barn slutar idrotta och hur de påverkar de internaliserade problemen ur en kvalitativ 

synvinkel. Slutligen kan forskningen titta närmre på andra variabler som kön och val av 

sportaktivitet.  Om sportaktivitet påverkar ungdomars internaliserade problem beroende på 

kön eller beroende på individuell/lagsport. 

Organisationer som Bris och Riksidrottsförbundet samarbetar för att motverka den 

psykiska ohälsan idag bland barn och unga inom föreningsidrotten. Föräldrar till barn inom 

idrotten behöver idag en större förståelse och kunskap om sportaktivitens betydelse för deras 

barns internaliserade problem. Självkänsla, depressiva symptom och misslyckade 

förväntningar är alla viktiga komponenter för ett barns mentala hälsa. Den här studien kan 

förhoppningsvis hjälpa föräldrar att tänka till vad som händer när ungdomar fortsätter att 

engagera sig inom sport och vad det kan bli för konsekvenser på deras internaliserade 

problem när ungdomarna slutar.  
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Bilagor 

Sportaktiviteter 

”Håller du på med någon idrott eller sport utanför skoltid (tex. Fotboll, ishockey, ridning, 

segling, gymnastik, löpning)?” Svarsalternativ: 1. Nej, inte regelbundet 2. Ja, jag sysslar med: 

(blankt, får fylla i själva vilken sportaktivitet) och den andra frågan som ställdes var ”Hur 

många dagar i veckan brukar du träna? ”Svarsalternativ: 0–7 dagar i veckan. 

Depressiva symptom: 

“Oroat mig för sånt som jag inte brukar oroa mig för? Inte haft någon matlust, helt enkelt inte 

varit hungrig? Inte kunna känna mig glad även om min familj eller mina vänner försökt pigga 

upp mig? Inte kunnat koncentrera mig på det jag håller på med (under den senaste veckan)? 

Känt mig ”nere” och olycklig (under den senaste veckan)? Känt mig för trött för att orka göra 

något (under den senaste veckan)? Tycker att sånt jag i vanliga fall klarar, inte har gått bra för 

mig (under den senaste veckan)? Känt mig rädd (under den senaste veckan)? Inte sovit så bra 

som jag brukar (under den senaste veckan)? Varit mer tyst och tillbakadragen än vanligt den 

här veckan? Känt mig ensam och utan vänner? Känt det som om kompisar inte gillar mig och 

inte vill vara med mig (under den senaste veckan)?  Känt det som att jag vill gråta (under den 

senaste veckan)? Känt mig ledsen (under den senaste veckan)? Trott att andra inte tycker om 

mig (under den senaste veckan)? Haft svårt att komma igång med det jag ska göra (under den 

senaste veckan)?” Svarsalternativ: 1 = inte alls, 2= enstaka gånger, 3= då och då, 4 = ofta.  

Dålig självkänsla:    

” Du det hela taget är du nöjd med dig själv? Du känner dig verkligen oduglig emellanåt? Du 

tycker att du har många goda egenskaper?  Du klarar av att göra saker lika bra som de flesta 

andra? Du tycker att du inte har så mycket att vara stolt över? Ibland tycker du att du inte är 

till någon nytta? Du tycker att du är värd en hel del, åtminstone lika mycket som andra ”DU 

önskar du kunde ha höga tankar om dig själv? På det hela taget har du lätt för att känna dig 
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misslyckad? På det hela taget uppfattar du dig själv som positiv? “Svarsalternativ: 1= 

stämmer inte alls, 2= stämmer inte så bra, 3= stämmer ganska bra, 4= stämmer mycket bra. 

Misslyckande förväntningar: 

Jag litar inte riktigt på min förmåga att klara av svåra uppgifter? Jag tycker det är roligt med 

svåra problem och uppgifter? Jag blir lätt osäker när jag ska göra något jag aldrig gjort? Jag 

tycker ofta att det inte ens är någon ide att försöka när jag ställs inför krävande uppgifter? Jag 

tror för det mesta att jag klarar av saker, även ganska svåra uppgifter? Just känslan av att jag 

har svårt att klara av saker och ting, gör att jag inte lyckas så bra i skolan som jag skulle 

kunna göra? Svarsalternativ:1= stämmer inte alls, 2= stämmer inte riktigt, 3=stämmer ganska, 

bra, 4= stämmer precis. 

  

  

  

  

  

  

 


