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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka elitidrottande ungdomars självkänsla. Studien 

omfattar totalt 80 elever från fem olika riksidrottsgymnasium i Sverige. 

Undersökningen är en kvantitativ studie som genomfördes med en validerad enkät, 

Self-esteem scale. Resultatet från Self-esteem scale visar att elitidrottande ungdomar 

har god självkänsla men att det finns en skillnad mellan elitidrottande flickor och 

elitidrottande pojkar. Undersökningen visar ingen skillnad i självkänsla när det 

kommer till deltagande i individuell idrott eller lagidrott, dock visar resultatet att 

flickor inom lagidrott har sämre självkänsla än flickor inom individuell idrott. I 

resultatet går det inte att urskilja någon skillnad i självkänsla i förhållande till 

träningsmängd. 

 

Abstract 

There is not so much research on psychological problems in elite sport, however 

during recent years several debates about elite sport and if it is in fact only healthy 

benefits and what is considered right and wrong for young people's health. The 

purpose of this study is to investigate young elite athletes self-esteem. The study 

includes a total of 80 students from five different national sports college in Sweden. 

The study is a quantitative study made by a validated questionnaire, Self-Esteem 

Scale. Results from Self-Esteem Scale shows that elite young athletes have good 

self-esteem but that there is a difference between young elite athletes girls and young 

elite athletes boys. The study shows no difference in self-esteem when it comes to 

participation in individual sports or team sports, however, the results show that girls 

in team sports have lower self-esteem than girls in individual sports. In the result you 

can not discern any difference in self-esteem in relation to the amount of training. 
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Keywords: Self-esteem, elite athletes, adolescents   



 

Innehåll	
1 Inledning och bakgrund ........................................................................................................... 1 

1.1 Tidigare Forskning ........................................................................................................... 2 

1.2 Riksidrottsgymnasium ...................................................................................................... 7 

1.3 Riksidrottsförbundets riktlinjer för elitidrotten ................................................................ 7 

2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 9 

3 Metod .................................................................................................................................... 10 

3.1 Undersökningsmaterial ................................................................................................... 10 

3.2 Urval och bortfall ........................................................................................................... 10 

3.3 Etiska Aspekter .............................................................................................................. 11 

3.4 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 12 

3.5 Genomförande/Datainsamling ....................................................................................... 12 

3.6 Dataanalys ...................................................................................................................... 12 

4 Resultat .................................................................................................................................. 13 

4.1 Bortfall ........................................................................................................................... 13 

4.2 Presentation av resultat ................................................................................................... 13 

5 Analys .................................................................................................................................... 16 

5.1 Självkänsla och kön ........................................................................................................ 16 

5.2 Självkänsla och idrott ..................................................................................................... 17 

5.3 Självkänsla och träningsmängd ...................................................................................... 17 

5.4 Självkänsla mellan elitidrottare och icke elitidrottare .................................................... 18 

6 Diskussion ............................................................................................................................. 19 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 19 

7 Framtida forskning ................................................................................................................ 22 

8 Källförteckning ...................................................................................................................... 23 

9 Bilagor ................................................................................................................................... 29 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 29 



 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 30 

Bilaga 3 ................................................................................................................................ 31 

 

 

 

  



1 
 

1 Inledning och bakgrund  

Ett stort antal barn och ungdomar i Sverige deltar i någon form av idrott. Enligt 

Riksidrottsförbundet har närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige 

någon gång under sin uppväxt varit medlem i en idrottsförening 

(Riksidrottsförbundet, 2014). Idrotten är en stor del av barn och ungdomarnas fritid 

och påverkar deras utveckling, både fysiskt och psykiskt (Hinic, 2001). 

 

Det senaste året har ett flertal officiella rapporter påvisat en ökad psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar och en av de psykiska åkommorna är låg självkänsla 

(Petersen et al. 2010). Självkänsla handlar om vad vi känner och tycker om oss 

själva, och de som inte lyckas känna glädje över sig själva drabbas sannolikt av låg 

självkänsla (Cullberg Weston, 2005). Personer med låg självkänsla gör saker för att 

hävda sig samt få bekräftelse ifrån andra. Detta kan delvis bero på att 

samhällsklimatet idag lägger för stort värde kring prestationer och utseenden. 

(Johnson, 1997).   

Idrotten kan på många sätt vara en grund till att barn och ungdomar utvecklar en god 

självkänsla (Hinic, 2001).  En av anledningarna till att barn och ungdomar utvecklar 

god självkänsla genom idrottande anses vara att de genom utveckling och framgång i 

sin idrott känner sig oberoende av andras förväntningar, och till led av detta 

utvecklas självkänslan. (Bergström & Lindström, 2004). Fysisk aktivitet och därmed 

idrott har genom studier visat ge positiv effekt på vår mentala hälsa. Varför 

självkänslan stärks genom fysisk aktivitet är ännu inte fastställt men en teori är att 

fysisk aktivitet påverkar hjärnans kemi vilket flera olika hormoner avges och 

signalsubstansen serotonin utsöndras. Serotonin påverkar vårt humör och gör att vi 

mår bra, och när vi mår bra och känner oss tillfreds med oss själva kan detta leda till 

en förhöjd självkänsla (Lindwall, 2004).   

Dock finns det en risk för motsatt utveckling av självkänslan genom 

idrottsdeltagande. Detta eftersom det kan bli för intensiva träningsbelastningar, 

orealistiska förväntningar, samt även höga krav från föräldrar, tränare och sponsorer 

som kan leda till en försämrad självkänsla då pressen blir för stor. De ungdomar som 
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ligger i riskzonen för denna åtkomma är elitidrottare då de tävlar på hög nivå och har 

ofta stora krav på sig själva både utifrån och från sig själva (Pedersen & Seidman, 

2004).  Studier visar även att det finns en förhöjd risk till en försämrad självkänsla i 

puberteten, då detta är en period man skapar sig en identitet och många olika faktorer 

spelar in i skapandet av ett eget ”jag” (Vårdguiden, 2012). Med bakgrund av detta 

vill vi undersöka nivån i självkänslan hos elitidrottande ungdomar. Vi väljer att 

undersöka de som går på riksidrottsgymnasierna eftersom dessa elever klassas som 

elitidrottare. . Motivet till att välja dessa elever är att de är en målgrupp som både 

tränar på elitnivå samt befinner sig i puberteten. 

 

1.1 Tidigare Forskning 

Det finns i dagsläget lite forskning kring psykiska problem inom elitidrotten. Att det 

finns lite forskning kring psykiska problem inom elitidrott är något forskaren Göran 

Kenttä ser som ett problem. Göran Kenttä arbetar vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan och är Sveriges främsta inom idrottspsykologi och väl insatt i 

problemet. Kenttä1 menar att psykiska problem, depressioner och prestationsångest 

är vanligt förekommande inom elitidrotten. Han menar att dessa Psykiska problem 

kan utmynna i dålig självkänsla. Däremot finns det gott om forskning som berör 

självkänsla. Psykologen Baumeisters(2003) menar att vissa individer tror att mycket 

av människors problem går att förklara med hjälp av dålig självkänsla, därav har det 

under de senaste åren släppts en uppsjö av böcker om självkänsla skrivna av 

föreläsare och coacher i självkänsla. Han menar att det pågår en debatt om 

självkänsla inom forskarvärlden och med stor sannolikhet kommer denna debatt att 

fortsätta.   

 

Psykologen Cullberg Weston (2005) definierar självkänsla som ”Känslan inför oss 

själva”. På liknande sätt beskriver Nationalencyklopedin (2010) självkänsla som 

”medvetenhet om den egna personlighetens värde”. Lindwall (2008) menar att 

                                                 
1 Göran Kenttä, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, mail den 9 april 2015. 
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självkänsla är något som är svårt att mäta, men mäts genom en övergripande och 

global utvärdering av hur människor värderar sig själva, positivt eller negativt. 

Att ha en låg självkänsla kan medföra att personen i fråga inte vågar ta plats i sociala 

sammanhang. Osäkerheten kan ha till följd att man blir skygg för att man inte vill ha 

någon uppmärksamhet riktad emot sig, att man inte tar för sig eller motsatt effekt 

som gör att man försöker hävda sig för att få bekräftelse. Personer med låg 

självkänsla uppfattas ofta som egocentriska vilket kan leda till att de blir illa 

omtyckta utav omgivningen (Cullberg Weston, 2005). Baumeister (1993) menar att 

låg självkänsla kan bidra till nedstämdhet och ångest. Studier har visat att personer 

med låg självkänsla har svårt att ta emot feedback och kritik. (Kernis et al., 1993). 

Studier visar även att de personer med lägre självkänsla i större utsträckning blundar 

för kroppens varningssignaler så som magont, huvudvärk, hög stress och 

sömnproblem etc. (Blom, 2011). 

Ju större medvetenhet en person har om sitt eget värde desto högre självkänsla 

(Törnblom, 2005; Johnson 1997; Cullberg Weston, 2005).  Har man god självkänsla 

kan man lättare stå upp för sig själv och sina känslor (Blom, 2011). Johnson (1997) 

menar att individer med hög självkänsla presterar för sin egen skull och känner inte 

behov av att hävda sig. Personer med hög självkänsla får sina prestationer bekräftade 

inifrån. De kan själva känna att de lyckats med en uppgift och behöver inte 

bekräftelse utifrån, utan känner sig tillfreds med att själva veta att de gjort en bra 

prestation (Johnson, 1997). Personer med hög självkänsla har lättare att ta åt sig 

kritik jämfört med personer med låg självkänsla. Hög självkänsla har en förmåga att 

kunna mildra förhållandet mellan sjukdomar och stress (Rector & Roger, 1996). 

Rector och Roger (1996) menar att beroende på hur självkänslan är uppfattar 

människan händelser i livet olika. Personer med hög självkänsla ser i högre 

utsträckning händelser i sitt liv som mer positiva än de med låg självkänsla. Personer 

med en hög självkänsla fokuserar på möjligheter istället för att dras ner av olika 

händelser i livet. Torres och Fernandez (1995) menar att ungdomar med högre 

självkänsla har mer hälsosamma vanor och beteenden. Omgivningen påverkar 

utvecklingen av självkänslan och det är genom den närmsta omgivningen man skapar 

sina värderingar, det är därmed viktigt att man känner en trygghet i den miljö man 

lever i (Raustorp, 2006).  Hög självkänsla är alltså viktig då den bidrar till 
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känslomässig stabilitet, högre stresstolerans och högre upplevd lyckokänsla 

(Sonstrom, 1997; Diener & Diener, 1995).  

Barn och ungdomar som har en aktiv fritid, som tränar eller idrottar, har bättre 

självkänsla än de som inte har en aktiv fritid (Ottoson, 2009). Studier har visat att 

ungdomar som deltar i idrott- och tävlingsevenemang har en högre upplevd god 

psykisk hälsa jämfört med de ungdomar som inte idrottar. Johansson (2005) menar 

att ha ”idrott” som identitet kan göra att det är lättare att passa in i den sociala 

samvaron och känna tillhörighet vilket i sin tur kan leda till en ökad självkänsla. 

Deltagande i idrott kan främja självkänslan då den ökar genom att individen skapar 

en talang och skicklighet samt finner en gemenskap med andra likasinnade personer 

(Pedersen & Seidman, 2004).  Hinic (2001) förklarar att idrotten på många sätt kan 

vara en bra grund för barn och ungdomars utveckling av självkänslan. Genom 

idrotten kan ungdomarna testa sig själva samt jämföra sig med andra och på ett 

positivt sätt skapa förutsättningar för en god självkänsla. En av anledningarna till att 

barn och ungdomar utvecklar god självkänsla av idrottandet anses vara av de 

framsteg de gör i idrotten. Framstegen leder till att de känner sig oberoende av andras 

förväntningar och själva känner att de lyckas. 

Dock kan deltagandet i idrott även utmynna i negativ påverkan på självkänslan då för 

intensiva träningsbelastningar, orealistiska förväntningar och kraven från omvärlden 

kan bli för stor och pressen att prestera utöver sin kapacitet kan leda till psykiska 

problem så som depression, ätstörningar etc. (Pedersen & Seidman, 2004). En 

riskgrupp blir således de ungdomar som utsätter sig för hög belastning och höga 

förväntningar. En sådan grupp är elever på Riksidrottsgymnasier varför gör det 

intressant att studera dessa. 

Självkänslan kan skifta över tid och det kan bland annat bero på mognad genom 

olika utvecklingsstadier som personen befinner sig i. Självkänslan påverkas även av 

kriser och andra psykiska besvärligheter. Puberteten brukar vanligtvis starta vid 10 

till 13 års ålder och flickor hamnar normalt sett i puberteten tidigare än vad pojkar 

gör. Hela puberteten pågår i omkring 6 till 8 år det vill säga tills man är omkring 18 

till 20 år. Puberteten kan vara ända till 25 års ålder (Vårdguiden, 2012). 
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Under puberteten förändras kroppen, den känns inte likadan och den ändrar även 

utseende och lukt vilket kan vara svårt att hantera och acceptera. När kroppen växer 

under puberteten kan det påverka motoriken och kroppen kan uppfattas som 

klumpig, då alla delar på kroppen inte växer i samma takt. Främst är det skelettet 

som växer och många blir längre, slankare och i slutet av puberteten växer musklerna 

på grund av hormonförändringar och mängden fett som ökar i kroppen. Detta blir 

oftast mer synligt på pojkar än flickor. Under tonåren och puberteten blir många 

ungdomar mer medvetna och funderar mycket på vad som sker med kroppen och vad 

som anses vara normalt eller inte. Det är inte bara osäkerhet om kroppen som uppstår 

under puberteten utan även tankeförmågan utvecklas kraftigt vilket kan leda till en 

allmän osäkerhet då det kan vara svårt att veta vad som är rätt och fel samt att de 

vuxna börjar ge ungdomarna i fråga mer eget ansvar. En känsla av utsatthet och 

självkritiskt tänkande uppstår normalt (Vårdguiden, 2012). 

 

Ungdomar blir under puberteten mer medvetna om omvärlden och sina egna brister 

vilket kan vara en bidragande faktor till sänkt självkänsla. Därför är det under 

tonåren extra viktigt att man kan få stöd och trygghet av vuxna i sin omgivning för 

att motverka risken att ett dåligt självförtroende följer med in i vuxenlivet. Som ung 

och osäker påverkas självbilden och självkänslan av det som finns i ens omgivning, 

så som familjen, vänner, skolan, idrotten och media. Det är viktigt att som förälder 

ha förståelse om hur barnens och ungdomarnas hälsa påverkas genom vilka 

levnadsvanor och åsikter man själv har som vuxen. Genom att ha goda levnadsvanor 

som bland annat en bra kost och fysisk aktivitet kan man minska risken för att barn 

drabbas utav dåligt självförtroende (Vårdguiden, 2012). 

Det senaste året har ett flertal officiella rapporter påvisat en ökad psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar och en av de psykiska åkommorna är låg självkänsla 

(Petersen et al. 2010). Studier visar att flickor har lägre självkänsla än pojkar 

(Quatman & Watson, 2001). En studie gjord av McMullin och Cairney (2004) visade 

att kvinnor hade sämre självkänsla än män och detta stämde även in oavsett ålder och 

klass. En anledning till att flickor tenderar att ha sämre självkänsla än pojkar anses 

vara för att flickor blir sedda för vad de gör och förväntas vara duktiga och lydiga, 

medan pojkar får vara mer som de är och inte blir dömda lika hårt (Brodin & 

Hylander, 2002). Flickor självkänsla minskar under puberteten till följd av kroppens 
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förändring. Flickor känner att de inte kan leva upp till de skönhetsideal som finns i 

samhället och upplever ett misslyckande vilket speglar av sig i självkänslan 

(Wasserman, 2003). Även en studie gjord av Block och Robins (1993) framkom att 

pojkar har en högre självkänsla än flickor. Denna skillnad könen emellan ökade 

också med ålder, det vill säga desto äldre personerna var desto större skillnad i 

självkänsla. Enligt Block och Robins kan en förklaring till detta vara att pojkar har 

lättare än flickor att se händelser i sitt liv ur en mer positiv synvinkel. Detta kan vara 

en bidragande faktor till att pojkarna upplevde högre självkänsla än flickorna 

(McLean & Breen, 2009). 

Psykiska problem är kanske inte det första som associeras med elitidrottare, men 

psykiska problem så som bristande självkänsla, är en av de svårigheter en 

elitidrottare kan uppleva under sin karriär (Andersson, 2013). I en studie av Kerr och 

Gross (1997) undersöktes självkänsla kopplat till kontrollfokus hos kvinnliga 

elitgymnaster jämfört med kvinnliga icke elitgymnaster. Kontrollfokus innebär 

uppfattningen om huruvida man själv har kontroll över olika situationer. Personer 

med hög kontrollfokus har högre självkänsla än de med låg kontrollfokus. Resultatet 

visade att kvinnliga elitidrottsgymnaster hade lägre självkänsla och kontrollfokus än 

kvinnliga gymnaster som inte var aktiva på elitnivå. 

Att det finns lite forskning kring psykiska problem inom elitidrott är något forskaren 

Göran Kenttä ser som ett problem. Göran Kenttä arbetar vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan och är Sveriges främsta inom idrottspsykologi och väl insatt i 

problemet. Kenttä2 menar att psykiska problem, depressioner och prestationsångest 

är vanligt förekommande inom elitidrotten.  

Varför forskning kring elitidrott och ungdomar är viktigt är, som tidigare nämnt, att 

de personerna befinner sig i puberteten vilket är en kritisk period för utvecklandet av 

självkänsla. I slutet av puberteten är man inte riktigt vuxen än, men man anses heller 

inte vara ett barn längre, man befinner sig i någon typ av ”mellanperiod” vilket har 

stor påverkan på hur självkänslan utvecklas. SVT:s pågående serie Idrottens himmel 

och helvete handlar bland annat om Sveriges elitidrottande ungdomar och om hur 

                                                 
2 Göran Kenttä, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, mail den 9 april 2015. 
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bristen på kunskap och forskning kring elitidrott påverkar våra barn och ungdomars 

framtid.  

 

1.2 Riksidrottsgymnasium 

I Sverige finns det idag så kallade Riksidrottsgymnasium (RIG) och dessa skolor är 

till för ungdomar som vill kombinera sin elitidrottssatsning med studier. De som går 

på dessa skolor bör ha ambitioner att tävla med sin idrott på internationell nivå.  

Ungdomarna får på riksidrottsgymnasium möjligheten att träna i en elitmiljö med 

tränare som besitter spetskunskaper inom respektive idrott. De ämnen eleverna i 

skolan utför sin idrott i kallas för specialidrott och innefattar både teoretiska och 

praktiska moment. Ungdomarna får bland annat lära sig om begreppet träning, vad 

som krävs för att kunna öka resultaten, olika mentala aspekter, kostkunskap samt 

andra faktorer som påverkar prestationen (Svensk Idrott, 2014). Idag finns det 50 

stycken Riksidrottsgymnasium på 41 olika orter i Sverige, innefattande 30 olika 

idrotter och dessa gymnasier är inte fristående utan integrerade i den ordinarie 

gymnasieutbildningen (Svenskidrott, 2014). För att starta en RIG-utbildning krävs 

godkännande från skolverket och Riksidrottsförbundet.  Antagningen till en RIG-

utbildning sker utifrån idrottsliga prestationer samt skolprestationer utifrån riktlinjer 

som är framställda av Riksidrottsförbundet. Det är sedan respektive 

specialidrottsförbund som ansvarar för den idrottsliga antagningen 

(Riksidrottsförbundet, 2014).  

Enligt Eriksson (2010) har statusen för att gå på ett RIG-gymnasium ökat under de 

senaste åren. Specialidrottsförbundenförbunden lyfter fram RIG-gymnasium som en 

viktig komponent till att elitidrottande ungdomar nått framgång. Eriksson (2010) 

menar vidare att RIG-gymnasiums träningsverksamheter är överlägsna när det gäller 

träningsanläggningar och kompententa tränare. 

 

1.3 Riksidrottsförbundets riktlinjer för elitidrotten 

Riksidrottsförbundet (2009) har skapat riktlinjer för idrotten, vilka idrottsföreningar 

landet över kan använda som utgångspunkt för sin policy. Vid framtagandet av 

idrottspolitiska program har kommuner använt sig av dokumentet Idrotten vill. I 
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dokumentet finns riktlinjer om hur elitinriktad idrott för ungdomar bör bedrivas. I 

den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 

vägledande. Ungdomsidrotten avser riksidrottsförbundet som tonåringar mellan 13 

till 20 år. Nedan följer två av de åtta stycken riktlinjerna: 

”Idrott för ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s 

konvention om barns rättigheter.” (Riksidrottsförbundet) 

”Ungdomar som satsar på elitinriktad tävlingsidrott ska få möjlighet att skaffa sig 

kunskaper om de faktorer som påverkar deras idrottande och få inflytande över besluten 

i frågor som rör dessa.” (Riksidrottsförbundet) 

 

Det vi kan utläsa av den sistnämnda riktlinjen är att ungdomarna har rätt till kunskap 

om hur deras idrottande påverkar deras psykiska hälsa, vilket i sådana fall ska 

omfatta begreppet självkänsla.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka självkänslan hos ungdomar som går på 

riksidrottsgymnasium. För att svara upp emot syftet används följande 

frågeställningar: 

· Hur ser självkänslan ut hos flickor i förhållande till pojkar? 

· Hur ser självkänslan ut hos ungdomar i en individuell idrott i förhållande till i en 

lagidrott? 

· Finns det något samband mellan självkänsla och träningsmängd? 

 

 

  



10 
 

3 Metod 

3.1 Undersökningsmaterial 

En kvantitativ metod med enkätundersökning ligger till grund för denna studie. 

Metoden valdes då författarna skulle kunna ges möjligheten att dra slutsatser 

gällande en större mängd individer. Enligt Patel och Davidsson (1994) är en 

kvantitativ metod lämplig för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade 

materialet.  

Enkäten var uppdelad i två delar där den första delen innefattade frågor som berörde 

respondenternas personliga data. Dessa frågor involverade ålder, kön, vilken typ av 

idrott eleverna utövade, frågor gällande träningsmängd samt frågor berörande 

känslor som uppstår kring idrotten. Frågor berörande respondenternas känslor kring 

idrotten var öppna frågor där respondenten själv fick formulera svaret.  Den andra 

delen av enkäten bestod av mätinstrumentet Self-esteem scale (Rosenberg, 1965). 

Self-esteem scale är en validerad enkät som mäter självkänsla och innefattar 10 

stycken påståenden om individen, varav fem av påståendena är positiva och fem är 

negativa. Respondenten ska värdera hur dessa påståenden stämmer in på dem själva 

utefter en fyrgradig skala, där 1 på skalan betyder ”överensstämmer inte alls”, och 4 

”överensstämmer exakt”. Self-esteem scale ger ett resultat från 0-30 där gränsen för 

en normal nivå ligger mellan 15-25, hamnar man lägre än 15 anses man ha låg 

självkänsla. 

Studien använde sig även av en kontrollgrupp för att få en uppfattning om vad andra 

svenska idrottande ungdomar i samma åldersklass gav för resultat. I kontrollgruppen 

ingick 31 stycken idrottande ungdomar, varav 24 stycken killar och 7 tjejer. 

Respondenterna i kontrollgruppen idrottar men inte på elitnivå och är bosatta i olika 

delar av Sverige. 

 

3.2 Urval och bortfall 

Populationen i denna studie bestod av elitidrottande ungdomar från sex olika 

riksidrottsgymnasium i hela landet. Eftersom möjligheten inte fanns att undersöka 
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alla elitidrottande ungdomar på de 50 stycken olika RIG-gymnasierna i Sverige 

gjordes ett urval i form av ett slumpmässigt urval. Studien utgick från ett dokument 

på Svensk idrotts hemsida, där kontaktuppgifter till RIG-gymnasium finns. Utifrån 

det dokumentet kontaktades 20 olika gymnasier. Vi valde att kontakta de 10 första 

skolorna ifrån listan och de tio längst ner på listan. Vi kontaktade de utvalda skolorna 

genom att ringa till varje skolas respektive rektor för att underöka om de hade 

möjlighet samt intresse till att delta i undersökningen. Av de 20 gymnasium som 

kontaktades valde 14 stycken att tacka nej, alla med samma motivering att de ofta får 

förfrågan om att medverka i studier och att tid inte finns för att kunna delta. 6 

stycken skolor tackade ja till att delta.  De 6 olika gymnasium som valde att delta 

hade inriktningarna triathlon, wakeboard, friidrott, baseboll, badminton och 

innebandy. Urvalet kan ha påverkat studiens resultat, vilket senare diskuteras i 

metoddiskussionen.  

 

3.3 Etiska aspekter 

Då alla respondenter inte fyllt 18 år krävdes målsmans underskrift för att få delta. 

Studien utgick ifrån Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2012) där alla över 

15 år har rätt att frivilligt få delta i studier men författarna valde att vara på den säkra 

sidan och rekommenderade skolorna att ta målsmans underskrift på alla omyndiga 

(bilaga 1). Ett informationsbrev skickades ut i samband med enkäten och de elever 

som var omyndiga var tvungna att ta med en underskrift från förälder. Detta var 

något som rektorn på respektive skolorna ansvarade för.  

Studien skedde i linje med de etiska huvudkrav som har ställts av vetenskapsrådet 

(2002). Denna studies enkät uppfyllde konfidenskravet, dvs. inga av frågorna i 

enkäten gav möjlighet till att identifiera enskilda respondenter. Studiens syfte 

berörande respondenternas personliga data kan ses som känsliga personuppgifter och 

respondenterna fick därför med ett introduktionsbrev till studiens enkät (se bilaga 1). 

Svaren vi fick in används endast i vetenskapligt syfte och inga obehöriga kommer åt 

uppgifterna. 
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3.4 Reliabilitet och validitet  

Enkäten till studien omfattade 2 delar varav en validerad enkät, med frågor 

innefattande självkänsla, och en del gällande frågor som berörde respondenternas 

data. Denna del har författarna funnit liknande i andra tidigare studier. Innan utskick 

av enkäten gjordes en mindre pilotstudie för att se om frågorna var tydliga och enkla 

att förstå. 8 antal respondenter deltog i denna undersökning. Pilotstudien minskade 

risken för eventuella mätfel.  

 

3.5 Genomförande/datainsamling 

Då författarna inte hade möjlighet att åka ut till de deltagande skolorna och själva 

lämna ut enkäten skickades enkäterna ut med post och via mejl till de sex skolor 

deltog i studien. Ansvarig över RIG-eleverna delade ut enkäterna till de berörda 

respondenterna. Efter att respondenter svarat på enkäterna samlade ansvarig in dem 

och enkäterna lades sedan i det returkuvert som vi skickade ut i samband med 

utskick av enkäterna. 96 stycken enkäter skickades ut till 6 olika 

riksidrottsgymnasium, alla enkäterna skickades ut vid samma tidpunkt.  

 

3.6 Dataanalys 

Varje respondents data fördes först in i Microsoft Excel och analyserades sedan i 

statistikprogrammet SPSS Statistics. Studiens data var inte normalfördelad därmed 

användes icke-parametrisk test. Test som användes för att besvara våra 

frågeställningar var Mann-Whitney U test för att undersöka skillnaden i självkänsla 

mellan pojkar och flickor. Samma test användes för att undersöka skillnad i 

självkänslan hos de personer som utför individuell idrott och lagidrott. För att 

undersöka om det förekommer något samband mellan självkänsla och träningsmängd 

användes testet Spearmans korrelationskoefficient vilket är ett test som anger styrkan 

och riktning mellan två variabler. 
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4 Resultat 

4.1 Bortfall 

Totalt delades 96 enkäter ut till 6 olika riksidrottsgymnasium i Sverige. De sex olika 

gymnasium som valde att delta hade inriktningarna triathlon, wakeboard, friidrott, 

baseboll, badminton och innebandy. Sammanlagt besvarades 80 stycken (5 skolor) 

av de 96 utskickade enkäterna. Den sjätte skolans enkäter (inriktning innebandy) 

kom aldrig fram med posten. Efter att varit i kontakt med skolan där den ansvarige 

informerade att enkäterna skickats kontaktades posten för att se om enkäterna fanns 

där, vilket de inte gjorde där enkäterna inte fanns fick vi räkna dessa enkäter som 

bortfall. Detta gav oss ett externt bortfall på 16 stycken enkäter och då alla andra 

enkäter var korrekt ifyllda fick vi inga interna bortfall. Totalt analyserades 80 

stycken enkäter och av dessa var 58 stycken respondenterna pojkar och 22 stycken 

respondenter flickor.  

 

4.2 Presentation av resultat 

Resultatet av Self-esteem scale för hela gruppen visade ett medelvärde på 21,28, 

vilket enligt skalan bedöms vara god självkänsla då ett resultat inom 15 till 25 anses 

vara inom ramen för en bra självkänsla. Medianen för respondenterna visade 22 och 

en på range 3-30. Resultatet visade en signifikant skillnad, p-värd 0,003, gällande 

självkänsla och kön, vilket visar att pojkar har högre självkänsla än flickor. Median 

för pojkar visade 23 (Range 9-30) och medianen för flickor visade 19 (range 3-25).  

 

Self-esteem scale Antal(N) Andel(%) Median Range 

Flickor 22 27,5 19 3-25 

Pojkar 58 72,5 23 9-30 

Tabell 1. Skillnaden i självkänsla mellan flickor och pojkar. 
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Figur 1. Visar Self-esteem scale och kön (medelvärde killar=22,22, medelvärde 

flickor=18,82). N=58 pojkar. N=22 flickor. Median pojkar = 23 (Range 9-30). Median 

flickor =19 (Range 3-25). P-värde 0,003. 

 

Resultatet visade dock inget signifikant samband mellan självkänsla och 

träningsmängd, p-värde 0,559 och korrelationskoefficient på 0,066 (median=15, 

range=7-29). 

 

Figur 2. Visar sambandet mellan självkänsla och träningsmängd. 

Korrelationskoefficient 0,066 (Median=15, Range=7-29). P-värde 0,559. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad (p-värde 0,243) när det gällde självkänsla 

och deltagandet i individuell idrott eller lagidrott. Median individuell idrott=22 

(range =3-30), median lagidrott=20 (Range=12-29). Parvisa jämförelser gjordes där 

p-värde visade 0,242 för pojkar och 0,056 för flickor. Resultatet visar dock på en 

stark trend att flickor inom lagidrott har lägre självkänsla än de inom individuell 

idrott.  
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Self-esteem scale Antal(N) Andel(%) Median Range 

Lagidrott 22 27,5 22 3-30 

Individuell idrott 58 72,5 20 12-19 

   Tabell 2. Skillnad i självkänsla hos personer inom individuell idrott och lagidrott. 

 

 

Figur 2. Visar medelvärde i självkänsla hos flickor inom individuell idrott och 

lagidrott. Medelvärdet individuell idrott=19,47. Medelvärde lagidrott=14,67. Median 

individuell idrott=21, Median lagidrott=13 (Range individuell idrott=3-25, Range 

lagidrott=12-19).  

P-värde 0,056. 

Utifrån våra resultat valdes även att undersöka om det finns någon skillnad i 

självkänsla mellan elitidrottande ungdomar och andra idrottande ungdomar. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad (p=0,512) mellan elitidrottande och andra 

idrottande ungdomar. Därefter undersöktes skillnaden i självkänslan mellan könen i 

kontrollgruppen där resultatet visade ingen signifikant skillnad, p=0,758. Medelvärde 

för hela kontrollgruppen visade 21,81 medan medianen för pojkar visade 20 (Range 

12-30) och medianen för flickor visade 23 (Range=8-26). 
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5 Analys 

5.1 Självkänsla och kön 

Resultatet från Self-esteem scale visar att elitidrottande ungdomar har god 

självkänsla (medelvärde 21,28). De ligger alltså statistiskt sätt inte i riskzonen för att 

drabbas av dålig självkänsla vilket stärker tidigare forskning kring fysisk aktivitets 

positiva påverkan på självkänslan (Lindwall, 2004). Detta är något som kan bekräftas 

av tidigare studier då elitidrottande får den bekräftelse som behövs från sina 

prestationer och omgivningen de befinner sig i (Pedersen & Seidman, 2004). Dock är 

detta inget vi ska ta förgivet utan psykiska problem och dålig självkänsla måste 

uppmärksammas mer, om en person har dålig självkänsla är det en person för mycket 

då inga barn och ungdomar ska behöva må dåligt. 

Resultatet från studien stärker tidigare forskning gällande självkänsla och kön då 

även denna studie bekräftar att flickor har lägre självkänsla än pojkar, något som vi 

anser är oroväckande. En av de bidragande faktorerna till att flickor har lägre 

självkänsla än pojkar anser vi kan bero på att flickor hamnar vanligtvis i puberteten 

tidigare än vad pojkar gör. Detta tror vi medför att flickor blir mer uppmärksamma 

på omvärlden och de förändringar som sker med kroppen. Puberteten är en kritisk 

period för utveckling av dålig självkänsla och då flickor hamnar i puberteten tidigare 

än pojkar blir skillnaden mellan könens mognadsnivå mer uppenbar vilket kan 

påverka självkänslan för flickor. Brodin och Hylander (2002) menar att vi har högra 

krav på att flickor ska vara lydiga och duktiga medan pojkars beteende inte blir 

dömda och ifrågasatta på samma sätt. Detta kan bero på att flickor just hamnar i 

puberteten och mognar tidigare vilket gör att vi ser dem som vuxna och förståndigare 

för tidigt och har därmed högre krav vilket gör att flickor inte får den bekräftelse de 

behöver (Johnson, 1997). Detta är även en teori som Wasserman (2003) bekräftar då 

även han anser att flickor har lägre självkänsla på grund av de känner för stor press 

från omvärlden att leva upp till dagens skönhetsideal. Skolorna bör ta större ansvar 

och tidigt informera samt diskutera med ungdomar och även deras föräldrar om 

självkänsla och vad som sker under puberteten, allt för att skapa en trygghet och 

förståelse (Raustorp, 2006). 
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5.2 Självkänsla och idrott  

Resultatet visade ingen signifikant skillnad (p-värde 0,243) när det gällde självkänsla 

och deltagandet i individuell idrott eller lagidrott. Dock visade det parvisa testet en 

stark trend på att flickor inom lagidrott har lägre självkänsla än flickor inom 

individuell idrott (p-värde 0,056), något som säger emot tidigare forskning gällande 

självkänsla inom lagidrott. Hinic (2001) menar att delta i idrottsförening och ha 

möjligheten att kunna jämföra sig med andra och de framgångar som sker inom sin 

idrott samt att de lär sig det sociala spelet ger en förutsättning för en god självkänsla. 

Vad som vore intressant att veta är om den lägre självkänslan redan fanns innan 

deltagandet i lagidrott eller om det uppstod genom deltagandet i lagidrott. Studier har 

visat att de personer med lägre självkänsla väljer att inte ta så stor plats i sociala 

sammanhang vilket kan vara en bidragande faktor till att de i första hand valde en 

lagidrott där man mer ”smälter samman” med övriga gruppen (Törnblom, 2005; 

Johnson 1997; Cullberg Weston, 2005).  En annan anledning till att flickor inom 

lagidrott har lägre självkänsla än de inom individuell idrott kan bero på den press och 

ansvar de känner från övriga lagkamrater då, jämfört med individuell idrott, ens 

misstag påverkar fler personer än endast sig själv. Studier visar även att de personer 

som upplever högre självkänsla inte har samma bekräftelsebehov som de med lägre 

självkänsla, vilket kan vara en bidragande faktor till varför personer väljer att delta i 

lagidrott där men lätt kan få bekräftelse från övriga laget (Johnson, 1997). 

 

5.3 Självkänsla och träningsmängd  

Studien visade inget samband mellan självkänsla och träningsmängd. Tidigare 

studier visar på att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och självkänsla 

(Lindwall, 2004; Ottosson, 2009; Johansson, 2005) men dock säger den studien inget 

om mängden träning kopplat till nivå i självkänsla. Kanske är det så att mängden 

träning (fysisk aktivitet) inte är avgörande för självkänslan utan så som Johansson 

(2005) menar att ha ”idrott” som identitet som är avgörande för självkänslan. En av 

respondenterna i studien tränade 17 timmar per vecka och fick ett resultat på 3 på 

Self-esteem scale (vilket innebär en låg självkänsla) samtidigt som en annan 
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respondent tränade 7 timmar per vecka och fick ett resultat på 25 på Self-esteem 

scale, vilket innebär en hög självkänsla. Träningsmängden är som sagt inte är 

avgörande för självkänslan i alla fall inte hos elitidrottande ungdomar.  

Det hade varit hade varit intressant att underöka om innehållet av träningen spelar 

roll för självkänslan. Träning som gör att ungdomarna känner sig nöjda och tillfreds 

med sina prestationer är kanske viktigare än själva mängden träning. Hinic (2001) 

menar att idrotten kan ses som en plattform för att utveckla barn och ungdomars 

självkänsla positivt, men att det då krävs att innehållet av träningarna/tävlingar ger 

dem möjlighet att uppleva sitt idrottsdeltagande värdefullt. 

 

5.4 Självkänsla mellan elitidrottare och icke-elitidrottare  

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i självkänsla mellan elitidrottande 

ungdomar och kontrollgruppen (p=0,512), samma resultat visar även en studie gjord 

av Blomstrand (2010). Blomstrands (2010) studie undersökte elitidrottare inom 

idrotterna innebandy, fotboll och handboll, jämfört med icke elitidrottande inom 

samma idrotter.  

 

Till skillnad från de elitidrottande ungdomarna visade resultatet för kontrollgruppen 

ingen signifikant skillnad gällande könen emellan, vilket är intresseväckande då det 

resultatet skiljer sig från resultatet från de elitidrottande ungdomarna. En av 

anledningarna kan vara att elitidrottande flickor i större utsträckning upplever lägre 

kontrollfokus än icke elitidrottande kvinnor och som tidigare nämnt påverkas 

självkänslan negativt av låg kontrollfokus. I URs serie Idrottens himmel och helvete 

från 2013 visar det sig att det finns en kultur inom elitidrotten vilket ofta skapar 

osunda kroppsfixeringar kring vikt, prestation och utseende och att flickor lätt skapar 

osunda tankar runt dessa ämnen som sedan kan leda till dålig självkänsla. Tidigare 

studier visar att elitidrottare kan uppleva en osäkerhet om både sig själv och sin 

talang under sin karriär då omvärlden sätter för höga krav på personen i fokus 

(Pedersen & Seidman 2004; Andersson 2003).  
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6 Diskussion 

Studiens resultat visar att elitidrottande ungdomar har god självkänsla vilket är 

väldigt positivt. Det är dock oroväckande att elitidrottande flickor har lägre 

självkänsla än elitidrottande pojkar och det är kanske på tiden att detta 

uppmärksammas så att man redan tidigt sätter in resurser för att hantera detta vilket 

är särskilt viktigt inom skolans värld. Något som även bör utvecklas är hur 

idrottsorganisationer kan stärka självkänslan och tryggheten inom lagidrotter. En 

förbättring vi vill se är ett bättre samarbete mellan barn/ungdomar, idrottsledare och 

föräldrar inom idrotten. Svensk idrott (2014) skriver att specialidrottsämnena på 

riksidrottsgymnasium ska innefatta mentala aspekter som kan påverka 

idrottsprestationerna, vilket vi anser omfattar självkänsla. Av de sex 

riksidrottsgymnasium vi varit i kontakt med hade ingen av skolorna någon 

undervisning där diskussioner kring självkänsla togs upp, dock har varje skola en 

skolkurator man kan välja att gå till om man känner att behovet finns. De elever som 

går på riksidrottsgymnasium är elever som tävlar eller kommer tänkas tävla på 

internationell nivå och det är då viktigt att deras psykiska hälsa (inkluderande 

självkänsla) är stabil. Annars finns det en risk att de kanske lämnar elitidrotten på 

grund av psykisk ohälsa. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Författarna till studien valde att göra en enkätundersökning då detta lämpade sig bäst 

för att besvara studiens syfte. Studien använde sig av validerad enkät vilket stärker 

studiens resultats trovärdighet. Enkäten finns i två varianter, en med 7 svarsalternativ 

och sedan den som denna studie använde sig av vilket innefattade 4 svarsalternativ. 

Författarna till studien anser att den med 7 svarsalternativ hade gett störst 

trovärdighet då vi anser att ett mittensvar ger respondenternas möjlighet att välja ett 

”varken eller” svar vilket inte ger möjlighet under en enkät med endast fyra 

svarsalternativ då vi anser att man tvingas välja en övervägande sida då alternativen 

är överensstämmer eller överensstämmer inte. Trots detta valde författarna till 

studien ändå att ta versionen med fyra svarsalternativ då denna enkät fanns i svensk 

validerad version vilket ansågs bäst då frågorna på en engelsk version kan 
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missuppfattas. Vi hade helst velat använda oss av en enkät vilken mäter individens 

självkänsla kopplat till hennes idrott. Men då vi inte hittade en sådan ansåg vi att 

Self-esteem scale lämpade sig bäst. Vi fann att denna använts i tidigare studier då 

självkänsla kopplat till idrott undersökts.   Vi valde att inte analysera alla svar från 

del 1 i enkäten då vi ansåg att de inte blev relevanta för studien. Under vår 

datainsamling fick vi ett bortfall från en skola (skolan med innebandyprofil) vilket 

kan ha påverkar vårt resultat då vi med deras enkäter hade fått en mer jämn 

fördelning mellan lagidrott och individuell idrott. Vi anser att studien har hög 

validitet då studiens resultat besvarar syftet och frågställningarna. Pilotstudien som 

gjordes innan utskick av enkäterna stärker även trovärdigheten om att enkäterna 

tolkats på rätt sätt. 

Stickprovsundersökningen gjordes med avsikt för att kunna generalisera och dra 

slutsatser om hela populationen som valts att studera och analyseras. Denna 

genrealisering i vår studie blir låg då vi hade en relativt liten urvalsgrupp och för att 

få ett säkrare resultat hade urvalsgruppen kunnat vara större. Vi anser att vår 

urvalsgrupp kan ha påverkat studiens resultat då vi hade en ojämn fördelning mellan 

könen, då respondenterna bestod av fler pojkar än flickor. Vi hade även kunnat 

kontakta fler skolor när 14 av de 20 skolor vi varit i kontakt med valde att tacka nej 

till att medverka. Det är intressant varför dessa skolor valde att tacka nej. Kan det 

bero på att eleverna på dessa skolor ligger i riskzonen för en låg självkänsla och att 

de valde att avböja från deltagande i studien på grund av att de inte ville att det skulle 

uppdagas.  

Vi var i kontakt med två skolor till men då ett skollov inföll vid samma tidpunkt 

påpekade skolorna att insamling av enkäter skulle ta flera veckor och vi ansåg då att 

tiden inte skulle räcka för att kunna samla in och analysera ny data från fler skolor. 

Då respondenterna i kontrollgruppen bestod av ett litet antal kan inte 

kontrollgruppens resultat representera hela populationen utan resultatet användes 

främst som en riktlinje i jämförelse mellan elitidrottande ungdomar och andra 

idrottande ungdomar inom samma åldersklass. Vi anser dock att vi kan generalisera 

resultatet från kontrollgruppen då respondenterna inom denna grupp är personer från 

olika delar i Sverige. 

 

Studien hade kunnat använda sig av en intervjustudie men då hade endast ett fåtal 
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respondenter kommit tills tals och studien hade då inte fått den helhetssyn författarna 

önskade. Genom att använda sig av en enkätundersökning kunde fler respondenter 

komma till tals och på så vis kan resultatet av studien generaliseras på hela 

populationen. 
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7 Framtida forskning 

För framtiden skulle vi vilja se att riksidrottsgymnasierna tar fasta på 

Riksidrottsförbundets dokument Idrotten vill från 2009 och arbetar utifrån det och 

uppmärksammar de psykiska problem ungdomar inom elitidrotten har risk att 

drabbas för. Vi skulle även vilja se en större satsning på förståelsen och betydelsen 

av en bra sammanhållning inom elitidrotten. Vad som skulle vara intressant är att få 

en djupare förståelse om varför flickor drabbas av lägre självkänsla än pojkar samt 

hur det kommer sig att tjejer inom lagidrotten har lägre självkänsla än de inom 

individuell idrott, något som skulle kunna göras genom djupgående kvalitativa 

intervjuer. En annan intressant fråga vore att göra en studie på huruvida personers 

självkänsla förändras innan och under deltagande i lagidrott. Det vore även intressant 

att se hur självkänslan skiljer sig mellan elitidrottande ungdomar och icke idrottande 

ungdomar. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

Samtyckesblankett  

 

Härmed samtycker jag att mitt barn får delta i denna enkätundersökning som 

behandlar självkänsla: _________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Hej! Vi är två tjejer som studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar, med inriktning 

Idrottsvetenskap, och just nu gör vi en studie om självkänsla. Det är frivilligt att delta, 

enkäten är anonym och studien kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. Vi tackar 

för ert deltagande och er hjälp i vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar, Amanda Hansson och Stina Järvinen 

 

Fyll i följande 

Ålder: 

Kön: 

Sport du är aktiv inom: 

Hur många träningspass* utför du i veckan? (Träningspass som du utför under skoltid och 

inom din idrottsförening): ____ 

Hur många gånger per vecka tränar du utöver den träning som sker under skoltid eller 

inom din idrottsförening?: ____ 

Hur många timmar tränar du sammanlagt per vecka? (Sammanlagt med träningen i skola, 

på fritiden och i din idrottsförening): ____ 

 

Fyll i med egna ord 

När jag förlorar en tävling/match känner jag mig:______________________________ 

När jag tränar känner jag mig: __________________________________ 

När jag tävlar känner jag mig: __________________________________ 

 

 

*Träning som ger en ökning av pulsen  
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Bilaga 3 

 

Läs varje påstående noggrant. Använd skalan nedanför, sätt sedan en cirkel runt 

siffran som bäst passar in.  

Besvara varje påstående i enlighet med följande skala:  

1: överensstämmer helt; 2: överensstämmer; 3: överensstämmer inte; 4: 

överensstämmer inte alls 

____________________________________________________________________ 

 

1. På det hela taget är jag tillfreds med mig själv 1 2 3 4  

2. Ibland tycker jag att jag är en dålig person 1 2 3 4  

3. Jag känner att jag har många goda egenskaper 1 2 3 4  

4. Jag kan göra saker och ting lika bra som andra 1 2 3 4   

5. Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över 1 2 3 4  

6. Då och då känner jag mig verkligen värdelös 1 2 3 4   

7. Jag tycker att jag är en person med ett visst värde i alla fall lika bra som de flesta 

andra 1 2 3 4  

8. Jag önskar att jag kunde respektera mig själv mera 1 2 3 4  

9. På det hela taget anser jag nog att jag är ett misslyckande 1 2 3 4   

10. Jag är nöjd med mig själv 1 2 3 4  

 


