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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse verksamheten Pink Gloves Boxing 

haft för enskilda deltagares psykosociala livssituation, som öppenvårdsinsats i Borlänge 

kommun. Dessutom har syftet varit att undersöka vilka komponenter i verksamheten som 

bidragit till en eventuell förändring avseende psykosocial livssituation. 

Då studien ämnat fånga deltagares subjektiva upplevelser av Pink Gloves Boxing har det 

empiriska materialet insamlats genom semistrukturerade intervjuer med sex deltagare. Genom 

en tematisk analys av det insamlade materialet framkom centrala teman och subteman, vilka 

utgjort grunden i studiens resultatdel. För att analysera resultatet har en teoretisk tolkningsram 

tillämpats, vilken innefattat teorier om empowerment och genus. 

Samtliga informanter pekar på bättre fysik och ökad psykisk hälsa, av sitt deltagande i 

verksamheten. Stresshantering, aggressionskontroll och grupptillhörighet är exempel på 

förtjänster av ett deltagande, som informanterna framhållit. Gynnande komponenter som 

framträder i verksamheten är tränarnas roll, gruppen, träningsformen och verksamhetens 

upplägg, som exempelvis endast kvinnliga deltagare och gruppsamtal.  
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Abstract 

The aim of this study has been to examine what importance the Pink Gloves Boxing club has 

had for individual participant’s life situation with regards to psychosocial health, as a 

contribution to social work in Borlänge county.  Furthermore, the aim has been to examine 

which parts of Pink Gloves Boxing   have contributed to a possible change in the participants’ 

psychosocial life situation. 

Because of the aim to catch participants’ subjective experience of Pink Gloves Boxing, the 

material has been collected through semi-structured interviews with six participants. Through 

a thematic analysis of the material we found central themes and subthemes, which have formed 

the basis of the outcome. To analyze the result we have applied theories of empowerment and 

gender. 

All of the informants speak of better physique and increased mental health through their 

participation in Pink Gloves Boxing. Developed capacity of how to handle stress, aggression 

control and group affiliation are examples of the virtues of participation, as emphasized by 

informants. Positive components that emerged are the role of trainers, the cohesion of the group, 

the form of the exercise and the club’s arrangements, such as only female participants and group 

discussions. 
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 
Denna studie grundar sig i en förfrågan från Borlänge kommun om att utvärdera verksamheten 

Pink Gloves Boxing som insats i kommunens öppenvård. Pink Gloves Boxing är en verksamhet 

som inriktar sig på att lära ut boxningskunskaper till kvinnor, samtidigt som den arbetar för att 

stärka deltagarnas självkänsla och självförtroende.  

De deltagare som via kommunens öppenvård är med i Pink Gloves Boxings Ex-it-grupp, har 

olika sociala problem samt lindrigare psykisk ohälsa. Sociala problem och psykisk ohälsa har 

nära kopplingar till varandra, där det ena ofta kan leda till det andra (Meeuwisse & Swärd, 

2002). Individer kan reagera psykiskt på sin sociala situation, och den enskildes psykiska hälsa 

kan då sammankopplas med sociala faktorer, som exempelvis fattigdom och utanförskap.  

Eftersom sociala problem och psykisk ohälsa är nära sammankopplat, kommer vi i denna studie 

att kalla deltagarnas skilda sociala problem och psykiska ohälsa för psykosociala problem.   

1.2. Inledning 
Psykisk ohälsa anses vara ett växande folkhälsoproblem i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Av 

landets befolkning har 20-40 procent någon form av psykisk ohälsa, där de vanligaste 

tillstånden består av olika typer av ångest och depression, missbruk samt schizofreni 

(Regeringskansliet, 2012; Socialstyrelsen, 2013). Regeringskansliet (2012) talar framförallt om 

en oroande utveckling hos yngre individer med psykisk ohälsa, vilka upplever psykisk ohälsa i 

form av stress, ångest, sömnbesvär, huvudvärk och svårigheter att hantera sin dagliga livsföring. 

Socialstyrelsen (2013) kopplar samman denna oroande utveckling med en framtida ökning av 

allvarligt psykiskt sjuka personer i vuxen ålder, vilket även kan resultera i en ökning av sociala 

problem för dessa enskilda personer såsom arbetslöshet, självmord och ekonomisk utsatthet.  

Personer med psykisk ohälsa kan ses som en utsatt målgrupp i samhället, då det är vanligt att 

individer med psykisk ohälsa stigmatiseras (Regeringskansliet, 2012). Stigmatiseringen är en 

form av diskriminering av målgruppen, varpå personer med psykisk ohälsa ofta möts av en 

attityd från andra personer som kan uppfattas som nedlåtande, ifrågasättande och kränkande 

(Regeringskansliet, 2012). Kvinnor med psykisk ohälsa kan upplevas som dubbelt utsatta, då 

gruppen kvinnor ur ett genusperspektiv betraktas som underordnade män (Karlsson & Piuva, 

2012). AFA Försäkring (2013) visar i sin rapport om psykisk ohälsa att fler kvinnor än män är 
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sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, varpå det går att utläsa att kvinnor löper större risk att 

drabbas av detta. 

De vanligaste behandlingar gentemot psykisk ohälsa i Sverige är psykofarmaka och 

samtalsbehandlingar, såsom kognitiv beteende terapi, KBT, och psykoterapi (Socialstyrelsen, 

2010a). Det finns dock problem med behandlingar som baserar sig på samtal, vilket är att 

deltagandet och engagemanget hos enskilda personer inte alltid är stort, framförallt inte hos 

yngre personer (Moreau, mfl., 2012). Detta kan delvis förklaras av motstånd, passivitet och 

attityder mot samtalsbehandlingar, vilket beror på att det finns en misstro kring dessa typer av 

behandlingar. Misstro kan uppkomma på grund av rädsla för stigmatisering som mottagare av 

denna typ av behandling. Vid sådana situationer är det då av vikt att finna andra vägar att 

erbjuda enskilda personer, för att hjälpa dessa att tillfriskna från sin psykiska ohälsa (Moreau, 

mfl., 2012, s. 86). 

Det finns alternativa behandlingsmetoder som kan tillämpas vid psykisk ohälsa hos enskilda 

personer, som till exempel mindfulness, ljusterapi, hästunderstödd terapi och fysisk aktivitet 

(SBU, 2014; Socialstyrelsen, 2010b; Landstinget, 2015; Folkhälsomyndigheten, u.å.). I 

Borlänge kommun finns en verksamhet som grundar sig på fysisk aktivitet för att hjälpa 

enskilda personer med deras psykosociala problematik. Verksamheten heter Pink Gloves 

Boxing och nedan följer en beskrivning av verksamheten.    

1.3. Pink Gloves Boxing 
Pink Gloves Boxing startade i USA 2006 och finns nu i flera delar av världen. Verksamheten 

arbetar för att etablera sig på befintliga träningsanläggningar och riktar sig även till 

universitetskomplex. Pink Gloves Boxing växte fram ur ett behov där Pink Gloves Boxings 

blivande grundare Garret Garrells blev tillfrågad av en kvinna om att bli hennes personliga 

tränare. Detta då hennes föregående personliga tränare, i hennes tycke, ägnade alltför stor 

uppmärksamhet kring ett jämförande av henne och andra klienter, och lade ett stort fokus på 

vad hon inte klarade av att göra i detta sammanhang (Pink Gloves Boxing, u.å). Verksamheten 

byggdes inte upp efter en färdig idé, utan skapades utifrån de resultat som genererades. Garrells 

beskriver visionen han hade inför uppstarten av Pink Gloves Boxing enligt citatet nedan: 

Fitness should be fun. You shouldn’t have to force yourself to workout. When Pink Gloves Boxing 

began, we didn’t know where we were going, but we had a clear vision: to help people find the 

feeling within the image, a vision that we call “revealing the champion”. 
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Pink Gloves Boxing är ett gruppträningskoncept avsett endast för kvinnor, med avseende att 

lära ut boxningskunskaper. Valet att enbart rikta sig till kvinnliga deltagare syftar till att skapa 

en trygg gemenskap kvinnorna emellan, utan en manlig blick, detta i en traditionellt 

mansdominerad aktivitet. Pink Gloves Boxing menar att deltagarna då kan fokusera på just 

träning och vinna känslan av välmående, då de menar att ”fit is a feeling, not an image” 

(Garrells, 2015 oktober). 

Verksamheten arbetar för att främja individuella framsteg hos varje deltagare, och visionen är 

att var och en ska ”reveal the champion from within each other”, vilket kan översättas till att 

deltagarna ska plocka fram mästaren i varandra (Pink Gloves Boxing, 2013). I denna 

verksamhet utmanar deltagarna endast sig själv, och det förekommer inget jämförande mellan 

dem, då Pink Gloves Boxing menar att ” the comparison kills our confidence” (Garrells, 2015 

oktober). Var och en som deltar presterar utifrån sina egna, personliga förutsättningar i arbetet 

mot personligt uppsatta mål (Garrels, 2015, oktober).  

Samtidigt som deltagarna i Pink Gloves Boxing lär sig boxningsteknik och komplexa 

boxningskombinationer över tid, arbetar verksamheten även för deltagarnas personliga 

utveckling genom en strävan att stärka deras individuella självkänsla och självförtroende. 

Visionen är att starka individer skapar starka samhällen, varpå styrkan måste sitta både i kropp 

och i sinne. Verksamheten är upplagd terminsvis med träningspass två gånger i veckan. Nya 

deltagare tas in i terminens början och därefter är gruppen sluten, detta avseende att skapa 

trygghet och tillit i den befintliga gruppen. 

Träningspassen delas in i fyra delar, med uppvärmning, teknikträning, stationsträning och 

nedvarvning med stretch och samtal. Pink Gloves Boxing arbetar med självkänsla och 

självförtroende genom dessa gruppsamtal (Garrels, 2015, oktober). Samtalen ger tillfälle till 

eftertanke och reflektion, då en specifik fråga diskuteras. Ämnena som frågorna berör är vitt 

skilda och kan exempelvis vara ”vad gör att du känner dig rik” eller ”vilken är din favoritfilm”. 

Varje deltagare får då utrymme att dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter, men även 

välja att inte säga något alls inför de andra. Många deltagare känner sig inte bekväma med att 

öppna sig under första passet, och det tar olika lång tid för var och en att delge de andra sina 

känslor, enligt Joakim Grönqvist som är verksamhetsansvarig i Borlänge (personlig 

kommunikation, 26 oktober 2015). 

I Borlänge kommun finns det två skilda grupper av Pink Gloves Boxing. Den ena gruppen är 

en allmän grupp dit samtliga kvinnliga medborgare har möjlighet delta i mån av plats och 
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intresse. Den andra gruppen tar emot deltagare från kommunens öppenvård som en del i arbetet 

med klienternas psykosociala hälsa, då verksamhetsansvarig sett positiva effekter som han 

ansåg vara tillgodo för kvinnor med psykosociala problem (J. Grönqvist, personlig 

kommunikation, 26 oktober 2015). Denna grupp kallar verksamhetsansvarig och deltagare för 

Ex-it-gruppen, efter Ex-it i Borlänge kommun vilket är en öppenvårdsinsats som arbetar med 

haschavvänjning. Detta då denna grupp av Pink Gloves Boxing bildades med hjälp av två 

eldsjälar som arbetar på Ex-it, och fortfarande kommer deltagarna med i gruppen genom dessa 

två kontakter. Den så kallade Ex-it-gruppen tar emot deltagare från bland annat 

ungdomsmottagningen, kvinnofridsrådgivare, familjeterapeut och Ex-it, samt kvinnliga 

klienter från myndigheter som till exempel socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. 

Verksamheten tar emot kvinnor i alla åldrar, och som Ex-it-gruppen ser ut idag spänner 

åldersspannet mellan 16 och 45 år.  Deltagarna i Ex-it-gruppen har erfarenhet av skilda 

psykosociala problem, såsom social fobi, missbruk, mobbning, kriminalitet och hedersrelaterat 

våld. De tolv deltagare som idag ingår i gruppen har varit verksamma olika länge, och tiden 

som medlem i denna grupp varierar mellan fem månader upp till ett och ett halvt år. 

Enligt Samir Siraj (personlig kommunikation, 17 december 2015), behandlare på Ex-it, 

kontaktar professionella vid de olika instanserna någon av behandlarna på Ex-it, om de möter 

en klient som de anser skulle kunna bli behjälpt av Pink Gloves Boxing. Behandlarna på Ex-it 

är de som förmedlar kontakt med verksamhetsansvarig i Pink Gloves Boxing. De kvinnor som 

varit delaktiga längre, två eller tre terminer, kan fungera som stöd och mentorer åt de nya 

deltagarna. Innan påbörjad termin får nya deltagare en enskild presentation av verksamheten av 

en tränare i Pink Gloves Boxing, och det finns även möjlighet att delta under ett träningspass. 

Därefter avgör individen om denne vill delta eller inte. 

1.4. Problemformulering 
Det finns idag forskning som påvisar att fysisk aktivitet kan vara gynnsam vid behandling av 

psykisk ohälsa. Detta då ökad fysisk aktivitet påverkar många olika biologiska och fysiologiska 

system i kroppen samtidig (Folkhälsomyndigheten, u.å). I relation till socialt arbete är dock 

fysisk aktivitet som behandlingsmetod ett outforskat område, varpå vi anser metoden vara av 

vikt att studera. Fysisk aktivitet i grupp är inte vedertaget som öppenvårdsinsats, utan insatser 

av detta slag bygger i dagsläget på engagemang från eldsjälar.  

Enligt 2 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att alla 

invånare med behov av stöd och hjälp får dessa tillgodosedda. Det innebär att kommunerna ska 

verka för att dessa personer får möjlighet att delta i samhällets gemenskap, ha en sysselsättning 



     

5 

 

och möjlighet att leva som andra (Regeringskansliet, 2012). Pink Gloves Boxing är en insats 

som Borlänge kommun erbjuder, där kvinnor kan få möjlighet att få hjälp med sina 

psykosociala problem.  Att överväga metoder som denna kan vara av intresse för professionella 

inom socialt arbete, då olika behandlingsmetoder ger olika effekt på individer med psykosocial 

problematik. Resultatet kan således bidra till ett kvalitetsarbete av verksamheten Pink Gloves 

Boxing i Borlänge kommun, men även fördjupa kunskapen kring alternativa sätt att stödja 

kvinnor med psykosocial ohälsa som kommer i kontakt med socialtjänsten. 

Mot denna bakgrund syftar studien till att söka erfarenhetsbaserad kunskap från 

öppenvårdsklienter vilka deltagit i Pink Gloves Boxing som behandling mot sina individuella 

psykosociala problem. 

1.5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse verksamheten Pink Gloves Boxing 

haft som öppenvårdsinsats för enskilda deltagares psykosociala livssituation. Därtill är syftet 

att utforska vilka komponenter som bidragit till en eventuell förändring avseende psykosocial 

livssituation. Följande frågeställningar kommer att utforskas: 

 Hur upplever deltagarna att deras psykosociala livssituation har påverkats till följd av 

sin medverkan i Pink Gloves Boxing? 

 Vilka komponenter i Pink Gloves Boxing upplever deltagarna som värdefulla, rörande 

förändring i deras psykosociala livssituation? 

 Upplever deltagarna att det finns komponenter som saknas eller är utmanande i Pink 

Gloves Boxing? 
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2. Tidigare forskning 
Som nämndes i bakgrunden består Ex-it-gruppen av Pink Gloves Boxing av kvinnor med olika 

psykosociala problem. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om psykisk ohälsa, som kan 

ge en tydligare bild av den målgrupp som Pink Gloves Boxing vänder sig till. Därefter redogörs 

för forskning om fysisk aktivitet som behandling samt betydelsefulla komponenter vid 

återhämtning av psykisk ohälsa.    

2.1. Psykisk ohälsa  
Enligt Socialstyrelsen (2013) ökar psykisk ohälsa bland Sveriges befolkning idag, och 

framförallt bland ungdomar mellan 16 och 24 år, vilket är nämndes i bakgrunden. Psykisk 

ohälsa kan innebära ett lidande för den drabbade, då den psykiska ohälsan kan medföra 

väsentliga svårigheter att klara av den dagliga livsföringen (Socialstyrelsen, 2013). Detta kan 

resultera i att dessa individer får en nedsatt livskvalitet som följd, samt hamnar i ett utanförskap 

exempelvis på arbetsmarknaden (Regeringskansliet, 2012; Socialstyrelsen 2010a). Denna 

målgrupp kan även få svårt att knyta band till andra människor, vilket kan leda till isolering och 

en ökad benägenhet att vilja begå självmord (Regeringskansliet, 2012; Socialstyrelsen, 2013).  

Den psykiska ohälsan kan resultera i olika sociala problem, exempelvis arbetslöshet, vilka kan 

komma behöva behandlas genom samhällets resurser. Därav blir psykisk ohälsa en samhällelig 

angelägenhet (Socialstyrelsen, 2013).  

Holmér (2013) redogör för forskning som visar att majoriteten av de som drabbas av psykisk 

ohälsa återhämtar sig med tiden. Individer med denna typ av problematik kan uppleva förlorad 

makt över sitt liv. Enligt Holmér innebär återhämtning från psykisk ohälsa att återerövra makten 

över sitt liv, vilket den enskilde kan uppleva att denne inte har. Forskning visar att återhämtning 

är kopplad till ett flertal samverkande faktorer, varav en viktig drivkraft är ett hopp om 

förändring (Holmér, 2013). Psykisk ohälsa kan dock vara långvarig för enskilda individer, 

varpå det finns risk för ytterligare problem och försämrad hälsa (Socialstyrelsen, 2010a). För 

att förhindra detta kan den enskilde vara behjälpt av en anpassad behandling från aktörer som 

landstingets primärvård och kommunernas socialtjänst (Regeringskansliet, 2012; 

Socialstyrelsen, 2010a).  

2.2. Fysisk aktivitet som behandling 
Det finns idag ett ökat intresse för fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot sjukdomar, 

däribland psykisk ohälsa som depression och ångesttillstånd (Hedlund, Gunnarsson, Jonsdottir, 

Nyberg & Taube, 2010). Fysisk aktivitet beskrivs likna medicin, som kan generera ett 

tillfrisknande från sjukdom och även verka preventivt mot sjukdomar. Genom Landstinget kan 
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individer idag få fysisk aktivitet på recept, så kallat FaR, som del i pågående behandling 

(Stjernström Roos, 2014). Den enskilde kan genom Landstinget då få vägledning att hitta en 

passande träningsform utifrån dess individuella behov och sjukdomstillstånd. Att motionera i 

grupp kan vara välgörande för individer, då gruppen kan utgöra ett stöd för den enskilde 

(Stjernström Roos, 2014). 

Forskning visar att fysisk aktivitet är välgörande både fysiskt och psykiskt för människor och 

det finns dokumenterade verkningar av fysisk aktivitet på personer med olika typer av 

sjukdomstillstånd, såsom ökad glädje och en bättre sömncykel (Stjernström Roos, 2014).  Även 

på ett existentiellt plan kan motion fungera hälsofrämjande då det kan öka välbefinnandet, ge 

en förbättrad självkänsla och verka stressreducerande för individer. Utmärkande för forskning 

på ämnet är motionens åverkan på hjärnans funktioner, där både psykologiska och kognitiva 

aspekter beaktas (Hedlund, m.fl., 2010). Stjernström Roos (2014) påtalar vikten av 

regelbundenhet i den fysiska aktiviteten. Motionen behöver vara varken hård eller pågå länge 

vid varje tillfälle, men ska vara så pass krävande för individen att hjärtat arbetar snabbare än 

vid viloläge. Lindwalls (2004) avhandling pekar på att kvinnor som utövar fysisk aktivitet kan 

erhålla en ökad självkänsla och bättre självbild. Han menar att genom att aktivera sig fysiskt 

två gånger i veckan, samt ha samtal kring hälsa och kroppsideal, kan kvinnor få en bättre 

kroppsuppfattning. 

Fysisk aktivitet kan bidra till två typer av förebyggande åtgärder gentemot sociala problem, för 

enskilda individer (Ekholm, 2013). Dessa två åtgärder är förhindrande av antisocial inblandning 

samt social förändring. Under åtgärden förhindrande av antisocial inblandning talar Ekholm 

(2013) om att fysisk aktivitet kan avleda individer från antisociala aktiviteter som exempelvis 

kriminalitet. Den fysiska aktiviteten kan erbjuda individer en positiv struktur, som avleder dem 

ifrån rastlöshet. Under åtgärden social förändring visar Ekholm (2013) att fysisk aktivitet kan 

medverka till att enskilda individer får ökade förutsättningar till att utveckla personliga och 

sociala relationer, vilka bygger på förtroende och ömsesidighet. Det handlar i stort sett om att 

fysisk aktivitet kan ses som ett socialt medel för samhällsutveckling, då fysisk aktivitet kan 

bidra till kollektiva identiteter vilket underlättar ett aktivt medborgarskap (Ekholm, 2013).  

Inom fysisk aktivitet kan ledaren anses utgöra en viktig faktor gällande psykosocial utveckling 

hos enskilda individer (Ekholm, 2013; Haudenhuyse Theeboom, Nols & Coussée, 2013; 

Moreau, m.fl., 2012). Egenskaper hos tränaren som till exempel karisma, positiv attityd samt 

disciplin kan påverka en gynnande psykosocial utveckling hos deltagarna (Moreau, m.fl., 
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2012). Andra faktorer som kan vara positiva för denna utveckling är att tränaren är en person 

som deltagarna kan tala med, som tar sig tid till att förstå deltagarna samt tar del av deltagarnas 

liv utanför det sportsliga sammanhanget (Haudenhuyse, m.fl., 2013).  

Samtidigt finns det forskning som är kritisk till att fysisk aktivitet kan förebygga psykosociala 

problem (Ekholm, 2013). Kritik som framträder är att fysisk aktivitet är en för enkel lösning 

när det gäller reducering av psykosociala problem. Den fysiska aktiviteten kan bidra till att 

skiktningar uppstår mellan deltagare, detta då vissa sporter lockar personer från ekonomiska 

och socialt priviligierade miljöer. Sportutövande kan dessutom innebära att deltagare upplever 

känslor av misslyckande, exempelvis om deltagarna jämförs utifrån prestation, vilket eventuellt 

kan vara något de redan upplever i sitt vardagliga liv, som till exempel i skolmiljö. I detta 

avseende kan sport ha en negativ effekt på personer som är socialt utsatta i samhället (Ekholm, 

2013). 

Det finns även forskning som pekar på att sport legitimerar våld och konfrontation, där 

kraftsporter som exempelvis boxning leder till förvärv av aggressiva färdigheter och beteenden 

(Ekholm, 2013). Dessa färdigheter och beteenden kan enligt forskare överföras till andra 

livsområden, utanför sportens arena (Ekholm, 2013). 

2.3. Betydelsefulla faktorer för återhämtning 
Det finns ytterligare faktorer som kan vara betydande för återhämtning vid psykisk ohälsa 

(Holmér, 2013). En betydelsefull faktor är den enskildes självbild, vilket innebär synen 

individen har på sig själv och sin livssituation. Självbilden är även förknippad med en social 

gemenskap, vilket kan bidra till att påverka den enskildes skapande av en egen identitet. Den 

sociala gemenskapen är i sig en betydelsefull faktor för förändring, vilket betyder att människor 

är i behov av samvaro med andra. Relationer med andra personer kan påverka återhämtning 

positivt då den enskilde får möjlighet att känna förtroende för andra, men även att tillåtas bli 

behövlig och viktig för andra. Det är av vikt att individer möts med respekt och uppskattning 

av omgivningen, som vänner och professionella inom socialtjänst, för att en återhämtning ska 

vara möjlig (Holmér, 2013).    

De två ovannämnda faktorerna kan sammankopplas med begreppet peer support, då denna 

modell påtalar betydelsen av samvaro med andra individer, gällande den enskildes återhämtning 

(Repper, 2013). Peer support är en modell vilken kan främja individers hälsa, då den baseras på 

att den enskilde möter individer med liknande erfarenheter som dem själva. I peer support bör 

det finnas en ömsesidig förståelse, exempelvis mellan behandlare och klient, såväl som en 
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ömsesidig respekt för varandra. Modellen fokuserar på att människor ska se de positiva 

aspekterna hos varandra samt individuella förmågor och styrkor. Ur denna synvinkel kan 

modellen ge ökad empowerment hos enskilda individer, då uppfattningen inom peer support är 

att människor med liknande erfarenheter bättre kan relatera till varandra, och på så sätt ha större 

förmåga att hjälpa andra och sig själv (Repper & Carter, 2011). Ett exempel på detta kan vara 

att någon övervunnit sin ångest, och därigenom kan förse andra med verktyg om de försöker 

övervinna ångestproblematik. 

Forskning pekar på positiva effekter av peer support, såsom en påvisad minskning av 

sjukhusvård för individer med psykisk ohälsa (Repper & Carter, 2011). En ökad känsla av 

empowerment hos deltagare i olika studier påtalas, och även en ökad känsla av kontroll över 

arbetsliv och över sjukdomssymptom. Genom ett aktivt deltagande i den egna behandlingen, 

har klienter kunnat peka på att känslan av att identifiera sig med sjukrollen påtagligt minskat 

(Repper & Carter, 2011). Därtill har dessa individer upplevt en bättre självkänsla och ett större 

självförtroende.    

Schön (2010) visar i sin studie på betydelsen av peer support för personer med psykisk ohälsa. 

Studiens resultat visar att identifikation med andra i liknande situationer är betydande gällande 

den enskildes återhämtning. Schön (2010) redogör för en återhämtningsprocess som grundar 

sig på vikten av identifiering med andra. Denna process består av fem stadier, och det första 

stadiet innebär att den enskilde med psykisk ohälsa bryter sin isolering och stiftar bekantskap 

med andra person som har erfarenhet av liknande problematik. I det andra stadiet känner den 

enskilde att denne godkänns av gemenskapen, oavsett nivå av välbefinnande. I detta stadie 

börjar den enskilde att lita på deltagarna och känner sig accepterad som den är, därigenom börjar 

den enskilde att vara sig själv i gruppen. Det tredje stadiet innebär att den enskilde ser att de 

personliga upplevelserna och erfarenheterna av psykisk ohälsa kan hjälpa och vara viktiga för 

andra. Därigenom övergår detta stadie till ett fjärde stadie, vilket innefattar att den enskilde 

genom sitt berättande omvandlar sin psykiska ohälsa till en livserfarenhet. Det sista steget i 

denna återhämtningsprocess är att den enskilde upplever att kraften av att identifiera sig med 

andra börjar minska, där engagemanget flyttas till andra livsområden utanför gruppen. Schön 

(2010) visar i sin studie att den enskilde i detta stadie kan uppleva sig växa, varpå denne får ett 

ökat behov av stimuli från andra håll utanför gruppen.   

Holmér (2013) nämner andra faktorer som kan vara betydelsefulla vid återhämtning av psykisk 

ohälsa, vilka inkluderar den enskildes möjlighet att hantera sina psykiska symtom, att denne 

har en social trygghet i form av exempelvis ett fungerande boende och ordnad ekonomi, samt 
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har en meningsfull sysselsättning. Att hantera sina symtom handlar om att den enskilde får 

tillgång till den vård och behandling som denne är i behov av, samt hittar individuella strategier 

för att hantera sina symtom. Dessa strategier kan exempelvis vara fysisk aktivitet, musik och 

att använda sina händer i ett hantverk. Detta kan bidra till att den enskilde aktivt använder olika 

strategier som verktyg i sin återhämtningsprocess, varpå denne kan hitta möjligheter att ta 

tillbaka makten över sitt liv (Holmér, 2013). 
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3. Tolkningsram 
Nedan redogörs studiens teoretiska utgångspunkter, som har blivit relevanta och användbara 

för studiens forskningsdesign samt analys.  

3.1. Empowerment 
Denna studie ämnar fånga informanternas subjektiva upplevelser av hur Pink Gloves Boxing 

påverkat deras psykosociala livssituation. Då Pink Gloves Boxings motto är att den enskilde 

deltagaren ska finna mästaren i sig själv, vilket betyder att de ska stärkas inifrån, anser vi det 

relevant att koppla samman detta med empowerment. 

Definitionen av begreppet empowerment är enligt Nationalencyklopedin (2015) ”förmåga” 

eller ”kraft”. Innebörden av empowerment är att enskilda individer och grupper ska stärkas i att 

återta makt genom delaktighet, självförtroende och kontroll över det egna livet (Swärd & 

Starrin, 2006). Swärd och Starrin (2006) lyfter fram fyra komponenter som beskriver 

empowerment, vilka är makt, kontroll, självtillit och stolthet. Individens tankar om sig själv är 

i fokus, där känslan av ett eget värde och kapacitet blir grundläggande för att åstadkomma 

förändring. Det krävs även insikt hos klienter kring ojämna maktförhållanden mellan 

exempelvis social arbetare och klient, för att kunna bryta rådande maktasymmetri (Swärd & 

Starrin, 2006). Att vinna makt ur ett empowerment-perspektiv leder dock inte att någon annan 

förlorar i makt, utan synen är makt kan frigöras i samtliga individer.  

Etableringen av makt bygger på att processer och aktiviteter hos individer påbörjas, vilket kan 

leda till förstärkt självkontroll hos den enskilde (Askheim, 2007). Den förstärkta självkontrollen 

medför i praktiken att individerna får större självförtroende, bättre självbild samt större 

kunskaper och färdigheter. En central punkt för att sätta igång dessa processer och aktiviteter 

är att skapa en medvetenhet om samband mellan den enskildes egen livssituation och yttre, 

samhälleliga förhållanden. På gruppnivå inriktar sig empowerment-arbetet på 

samhällsstrukturella förhållanden, där det krävs att ett flertal individer går samman för att 

gemensamt skapa en kollektiv makt (Askheim, 2007). 

Inom socialt arbete kan empowerment användas genom att socialarbetaren lyssnar till klientens 

förslag mot förändrad livssituation, och främjar de initierade förslagen (Swärd & Starrin, 2006). 

Detta kan bidra till att klienten känner mer makt över sitt eget liv, varpå ett hopp om förändring 

blir möjligt. Förmågan till förändring bygger på klientens egen motivation och engagemang, 

och är inte beroende av att socialarbetaren säger åt klienten vad denne bör göra (Askheim, 2007; 

Swärd & Starrin, 2006). Socialarbetare kan ur ett empowerment-perspektiv upprätta en 
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samverkan med olika verksamheter för att hjälpa sina klienter (Swärd & Starrin, 2006). Pink 

Gloves Boxing är en sådan verksamhet, där kommunen upprättat ett samarbete. I verksamheten 

finns grupp vars deltagare kommer från Borlänge kommuns sociala instanser, det vill säga från 

öppenvård och myndigheter.   

Ett sammanbindande språk är ett karaktäristiskt drag i den empowerment-inriktade modellen 

(Starrin, 2007). Det sammanbindande språket inkluderar att uppmuntra, berömma, 

uppmärksamma, medkänna, stödja, och bekräfta den enskilde individen. Via det 

sammanbindande språket skapas en ömsesidig trygghet mellan parterna vilket stärker den 

enskildes självkänsla. Viktiga faktorer för en förstärkt självkänsla är att känna sig sedd, hörd 

samt respekterad för den man är (Starrin, 2007).   

3.2. Genusteori 
Då Pink Gloves Boxing är en verksamhet som tydligt riktar sig till enbart kvinnor inom en 

traditionellt mansdominerad aktivitet, har vi valt att parallellt med ett empowermentperspektiv 

använda teorier kring genus. Vi anser att vi behöver genusteori för att förstå betydelsen av en 

kvinnlig gemenskap för deltagarnas psykosociala hälsa.   

Begreppet genus är inte synonymt med biologiska kön, då genus inte är sprunget ur biologi, 

utan skapas i det sociala livet (Kullberg, 2012). Genus handlar inte om vilka biologiska 

genitalier individen har, utan snarare om vilka förväntningar som finns på den enskilde utifrån 

könsspecifika stereotyper. Kullberg (2012) pekar på ovissheten kring att biologiska olikheter, 

som genitalier, har någon betydelse över huvud taget vad gäller karaktäristiskt manliga 

respektive kvinnliga handlingar. Socialpsykologisk forskning kring genus som teori, påvisar att 

karaktärsdrag som uppfattas som specifikt manliga respektive specifikt kvinnliga, snarare är 

socialt konstruerade (Kullberg, 2012). Det vill säga, att genom hur vi agerar uppfattas vi som 

man eller kvinna, och denna bild upprätthålls genom att individer agerar utifrån en bild av vad 

en man eller kvinna är och hur individen bör agerar för att passa in i den könsspecifika normen. 

Simone de Beauvoir har beskrivit fenomenet att skapa kön socialt på följande sätt: ”Man föds 

inte till kvinna, man blir det” (Connell, 2003). 

Genus kan många gånger vara något förgivettaget, då vi oftast med bara en blick kan avgöra 

om vi möter en man eller kvinna. Frisyrer, klädslar och hur vi för oss signalerar till omgivningen 

om vi definierar oss som man eller kvinna (Connell, 2003). Då vi pratar om en man eller en 

kvinna, finns där en större innebörd än det biologiska könet. Vi läser in egenskaper, 

förutsättningar, beteenden och känslor utifrån en socialt skapad normbild av vad en man eller 
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en kvinna är. Ett passande manligt eller kvinnligt beteende är något som konstant påtvingas 

män och kvinnor genom media, medmänniskor, lärare och övrigt omgivning; individer lär sig 

oavbrutet vad som är ett acceptabelt agerande och inte, utifrån sin könstillhörighet (Connell, 

2003). Detta agerande produceras genom vardagshandlingar och upprepas sedan, vilket kallas 

för ”genusskapande processer” (Kullberg, 2012). Innebörden av att vara man eller kvinna är 

kontextbunden, vilket innebär att könsspecifika attribut och handlingar är olika i skilda kulturer, 

varpå det inte finns en generell syn i världen på vad en kvinna eller en man är.  

Redan från spädbarnsålder finns olika förväntningar på pojkar och flickor, där pojkar förmodas 

vara mer framåt, aggressiva och sportintresserade, medan flickor ses som väna, beskedliga och 

utseendefixerade. Där pojkar uppmuntras att ta för sig och ägna sig åt matematik, teknik och 

leka krigslekar, främjas flickor att syssla med hushållsarbete, relationsskapande och att vara 

artiga och lyhörda. På så sätt socialiseras barn in i en roll baserad på vilka genitalier de bär 

mellan benen (Connell, 2003). Tudelningen mellan könen delar upp kvinnan och mannen i två 

vitt skilda parter, vilket blir invävt i vårt kulturella medvetande (Karlsson & Piuva, 2012). 

Kvinnan är i mångt och mycket ett objekt; en kropp som finns till för att behaga mannen 

(Connell, 2003). En kvinna ska framföra sig på ett visst sätt för att räknas som just kvinna, 

varpå psykisk och fysisk ohälsa kan uppstå, bland annat genom bantning, då den kvinnliga 

kroppen ska passa in i samhällets rådande kroppsideal. Här är även mannen ett offer. Den man 

som inte lever upp till rådande norm kring vad en man är och hur en man bör beter sig, utsätts 

inte sällan för våld och trakasserier av omgivningen. Att vara kvinna eller kvinnlig, bemöts ofta 

med bristande respekt från andra. Kvinnor som försöker vinna mark i traditionellt 

mansdominerade områden, som exempelvis politik, får ofta kämpa hårt och länge för att vinna 

respekt och förtroende från omgivningen (Connell, 2003). 

Det finns uppfattningar om att psykosociala problem yttrar sig olika hos män och kvinnor vilket 

i sin tur innebär att dessa problem behandlas olika utifrån klienters kön, men även påverkar 

möjligheter till att få hjälp (Kullberg, Skillmark, Herz, Fäldt & Wallroth, 2012). Forskning visar 

att män oftare än kvinnor riskerar att hamna i psykosociala problem vilka bryter mot lagen 

såsom missbruk och kriminalitet, medan kvinnors psykosociala problem oftare innefattar 

ekonomisk utsatthet och långvariga sjukskrivningar. Kvinnors psykosociala problematik är 

dessutom oftare av mer inåtvänd karaktär, där självdestruktivitet är framträdande, medan 

männens psykosociala problem är mer synliga med normbrytande beteende som exempelvis 

misshandel. I och med att kvinnors problematik är mer dold och dessutom mer sällsynt än mäns, 

blir kvinnor med psykosocial problematik avvikelser från normen. Kvinnor kritiseras hårdare 
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än män i detta avseende då det finns en samhällelig bild av vad en god kvinna, och framförallt 

mamma, bör vara (Kullberg, m.fl., 2012). Kvinnor kan ur denna aspekt bli dubbelt 

stigmatiserade då de inte bara ses som exempelvis missbrukare, utan även av samhället och sig 

själva uppfattas som dåliga mödrar, samt avvikare från den kvinnliga normbilden (Herz & 

Kullberg, 2012).  Utifrån detta kan det vara av vikt att rättfärdiga en insats inom socialt arbete 

endast inriktad till kvinnor, eftersom villkoren upplevs vara olika för kvinnor och män i utsatt 

position. Sociala insatser kan ur ett feministiskt konstruktivistiskt perspektiv utarbetas för att 

öka kvinnors utsikter och hopp om förändring, genom att hjälpa dessa kvinnor med att 

frånkomma en underordnad roll (Herz & Kullberg, 2012). 
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4. Metod 
Nedan redogörs för studiens metodval, rekrytering, undersökningsinstrument, 

intervjugenomförande och analysprocess. Därefter redovisas studiens etiska reflektioner kring 

genomförandet, samt en diskussion kring validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras en 

metodologisk reflektion, där ett kritiskt resonemang presenteras kring studiens 

undersökningsmetod.   

4.1. Val av metod 
Då studiens syfte är att fånga informanternas upplevelser och erfarenheter av Pink Gloves 

Boxing är studiens forskningsansats kvalitativ. Vid en kvalitativ ansats ligger intresset i att 

förstå den sociala verkligheten utifrån informanternas upplevelser, varpå resultatet utmynnar i 

ord och inte siffror som det gör i kvantitativa studier (Bryman, 2011). En kvalitativ studie kan 

därmed fånga deltagarnas i Pink Gloves Boxing tolkningar av verksamheten. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan kvalitativ forskning resultera i en kunskap som kan förbättra människors 

livsvillkor, varpå resultatet i denna studie kan resultera i en förbättring för enskilda individers 

psykosociala livssituationer. Detta då resultatet kan påvisa eventuella effekter som Pink Gloves 

Boxing har på enskilda personer, och även synliggöra vilka komponenter som bidragit till en 

eventuell förändring avseende psykosocial livssituation. 

Då studien ämnar nå en förståelse om det meningsfulla i Pink Gloves Boxning för 

informanterna, i relation till studiens frågeställning, anser vi att den datainsamlingsmetod som 

lämpar sig bäst vid denna typ av studie är semistrukturerade intervjuer. Detta då 

semistrukturerade intervjuer kan hjälpa forskaren att förstå det studerande fenomenet utifrån 

informanternas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerade intervjuer bygger 

på att forskaren utformar en intervjuguide som berör specifika teman, där temana är kopplade 

till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Utifrån valda teman utformar forskaren 

frågor som kan ställas till informanten under intervjun. Den semistrukturerade 

intervjuprocessen är flexibel, vilket innebär att forskaren inte är bunden att ställa frågorna i 

samma följd under samtliga intervjuer. Det finns även utrymme för forskaren att ställa 

ytterligare frågor till informanterna, det vill säga ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden 

(Bryman, 2011).  

Studiens intervjuguide har utgått från tre specifika teman vilka också återspeglas i studiens 

frågeställningar. Dessa teman är individuell påverkan, positiva komponenter och 

förbättringsområden. Utifrån dessa teman har intervjufrågor formuleras, som ska bidra till svar 
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som ringar in studiens syfte och frågeställningar. De valda teman samt intervjufrågor skapar 

tillsammans studiens intervjuguide (se bilaga 1). 

4.2. Rekrytering 
I denna studie har en rekrytering av informanter utförts ur en begränsad population, då Pink 

Gloves Boxing som öppenvårdsinsats endast finns i Borlänge kommun med en storlek på tolv 

deltagare. Inför rekryteringen presenterades studiens syfte muntligen och skriftligen (se bilaga 

2) för deltagarna i Pink Gloves Boxing, varpå samtliga deltagare under detta tillfälle fick en 

förfrågan om att delta i studien. För ett deltagande i studiens krävdes det att personen hade 

deltagit i verksamheten under minst tre månader samt att hon var över 18 år. Att vara nybörjare 

i verksamheten ansågs innebära begränsade erfarenheter av verksamheter och respondenter 

under 18 år förutsätter målsmans tillåtelse, vilket inte ansågs tidsmässigt rimligt att insamla för 

denna studie. 

Vid ett tillfälle deltog vi författare i ett träningspass med Pink Gloves Boxing, varpå deltagarna 

fick möjlighet att träffa oss förutsättningslöst och få en uppfattning kring vilka vi är. Vi kunde 

även via detta deltagande få ytterligare kännedom om verksamheten och dess upplägg. Vid 

detta träningstillfälle fick deltagarna anmäla sitt eventuella intresse till att delta i studien. Av 

tolv deltagare valde sex av dem att delta i en intervju.  

Enligt Bryman (2011) är det svårt att i förväg veta hur många intervjuer som behövs göras för 

att nå en teoretisk mättnad, det vill säga till den stund där informanterna tillslut inte längre 

berättar något om studiens syfte och frågeställning som överraskar forskaren. En tumregel 

gällande detta är att antal intervjuer behöver göras i relation till hur bred omfattningen av det 

studerande fenomenet är och beroende på hur många jämförelser mellan olika grupper i urvalet 

som krävs (Bryman, 2011). Då denna studie baseras på en begränsad verksamhet bestående av 

tolv deltagare, anser vi att de sex informanterna är representativt för Pink Gloves Boxing. 

Informanterna utgör en bredd avseende ålder och tid inom verksamheten.  

4.3. Genomförande av intervjuer 
Det är av vikt att säkerställa att intervjun sker i en lugn och ostörd miljö, där informanterna inte 

behöver bekymra sig för att bli hörda av utomstående (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer har 

genomförts utifrån informanternas önskemål, där informanterna har bestämt plats samt tidpunkt 

för intervjuerna. De platser som intervjuerna har genomförts på är Borlänges stadsbibliotek, 

café, i en informants hem, på en informants arbete samt i Pink Gloves Boxings träningslokal. 
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Fyra av sex intervjuer har utförts av båda författarna och två har genomförts av enskild 

författare. Intervjuernas längd har varierat mellan 20 – 45 minuter.    

Innan studien valde vi att läsa information om Pink Gloves Boxing för att underlätta vår 

tolkning samt förståelse av det insamlade materialet (Bryman, 2011). Under intervjun nyttjade 

vi utrustning till inspelning då inspelning av intervjun är till fördel för forskaren då det 

underlättar transkribering av det informanterna säger. Innan inspelning av intervjun tillfrågades 

informanterna om de godkände inspelning av intervjun, och samtliga gav ett informerat 

samtycke till detta. Efter varje intervju reflekterade vi över intervjuförfarandet, det vill säga 

informanternas villighet att delge information, hur miljön var och våra egen roll som 

intervjuare. Detta för att skapa en objektiv bild av intervjun och för att utkristallisera vilka 

komponenter som påverkat intervjuns utförande (Bryman, 2011).       

4.4. Analysmetod 
Studiens analys baseras på det empiriska material som framkommit ur samtliga intervjuer, där 

intervjuerna spelats in och sedan transkriberats. Resultatet av transkriberingen blev sammanlagt 

34 sidor. Denna studie utgår från en tematisk analysmetod för att finna betydelsefulla aspekter 

i informanternas upplevelser av sitt deltagande i Pink Gloves Boxing. En tematisk analys ämnar 

hitta återkommande mönster i det insamlade materialet (Bryman, 2011). Därigenom kan denna 

typ av analys belysa signifikanta mönster av informanternas upplevelser av Pink Gloves 

Boxing. Enligt Bryman (2011) utgör en tematisk analysprocess en kombination av tolkning, 

koncentration och strukturering, där forskaren försöker finna centrala teman och subteman 

vilket vi i denna studie har gjort. Detta genom att noggrant läsa igenom transkriberingarna av 

samtliga intervjuer.  

Det första steget i vår analysprocess bestod i att vi läste igenom transkriberingarna ett flertal 

gånger för att sedan markerade väsentliga uttalanden från informanterna, vilka vi upplevde vara 

av vikt för både informanterna och studiens frågeställningar. Därefter klippte vi ut dessa 

uttalanden för hand för att sedan sortera in dem i olika kategorier, varpå dessa kategorier 

resulterade i en identifiering av studiens underteman. Dessa underteman uppstod genom att 

hopfoga uttalanden som berörde samma angelägenhet till en och samma kategori. Coleman och 

Unrau (2014) framför att dessa underteman ska illustrera olika delar av  informanternas 

berättelser, vilka tillsammans ska återspegla det empiriska materialet i sin helhet. Vid denna 

typ av tematisk analys finns möjligheten att forskaren finner ett stort antal underteman, detta 

beroende på hur noggrann och detaljrik denne är i analysen av det empiriska materialet. Enligt 

Coleman och Unrau (2014) ska forskaren försöka att hålla sig inom en hanterbar gräns gällande 
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antalet teman då dessa ska belysa materialets helhet i stort. En indikator på att det finns ett 

tillräckligt antal underteman är att informanternas uttalanden kan placeras in i redan befintliga 

kategorier (Coleman & Unrau, 2014).  Denna studie resulterade i 42 underteman (se bilaga 3), 

vilka vi anser återspeglar informanternas upplevelser av Pink Gloves Boxing. 

Steg två i analysprocessen bestod i att koncentrera studiens underteman till ett antal färre 

subteman, detta då vissa underteman kunde kopplas till och inbegripa varandra. Enligt Coleman 

och Unrau (2014) ska forskaren i detta steg vara mer abstrakt i sin analys, vilket innebär att 

forskaren skiftar fokus från intervjuerna till studiens existerande underteman. Forskaren tar 

därmed ett steg längre bort från de ursprungliga intervjuerna för att identifiera likheter och 

skillnader mellan dessa underteman. Denna identifiering bidrar till att forskaren kan finna olika 

relationer mellan underteman, för att därigenom konstruera subteman som inkluderar grupper 

av studiens underteman (Coleman & Unrau, 2014). Denna studie resulterade i tio subteman (se 

bilaga 3).   

Det sista steget i analysprocessen bestod i att finna studiens huvudteman, vilka enligt Coleman 

och Unrau (2014) ska presentera det empiriska materialet i sin helhet. Studiens huvudteman 

uppstår genom att studiens subteman komprimeras till en större helhet, där forskaren tar ett 

ännu större steg bort från den transkriberade empirin (Coleman & Unrau, 2014). I denna studie 

framkommer tre huvudteman (se bilaga 3), vilka är yttre gynnande komponenter i 

verksamheten, betydelsen av medverkan för den enskilde samt individuella färdigheter att 

hantera livet. Dessa tre huvudteman bildar tillsamman en process i tre steg, där varje huvudtema 

står i förbindelse med varandra (se bilaga 3).  

4.5. Etiska överväganden 
Att intervjua personer med en problematisk bakgrund kan innebära en risk för skada hos berörda 

individer (Bryman, 2011). I denna studie intervjuas individer som i sin bakgrund har 

psykosocial problematik, varför det är av stor vikt att etiska överväganden utförs innan studien 

påbörjas. Studier av denna karaktär kan innebära en risk för informanternas välmående, 

beroende på var i deras respektive livsprocesser de befinner sig. Exempel på detta kan vara att 

en informant under intervjun blir påmind om en negativ händelse i dennes livshistoria, vilket 

kan leda till att destruktiva känslor uppkommer.  

I och med detta har vi gjort en etisk egengranskning (se bilaga 4), där vi svarat nej på samtliga 

frågor i samråd med handledare. Att vi svarat nej på dessa frågor beror på att studien inte ämnat 

fokusera på informanternas problematiska bakgrund, utan endast utgår från vilken betydelse 
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verksamheten Pink Gloves Boxing har på deras psykosociala livssituation. För att ytterligare 

beakta eventuella etiska aspekter har verksamhetsansvarig undertecknat ett intyg (se bilaga 5) 

där denne gett sitt medgivande till studiens genomförande. Verksamhetsansvarig intygar i och 

med detta att den avsedda verksamheten har de nödvändiga ekonomiska, strukturella och 

personella resurser som krävs för att garantera informanternas säkerhet. 

Vid utförandet av studien har även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats, vilka 

består av informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Informationskravet 

innebär att informanterna ska upplysas om studiens syfte och vad som krävs av dem för ett 

deltagande. Samtyckeskravet går ut på att informanterna ska få information om att deltagande 

i studien är frivilligt, där de får avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. I 

överensstämmelse med nyttjandekravet ska informanterna få kännedom om att det insamlade 

empiriska materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte samt att alla svar  kommer 

att behandlas konfidentiellt, och att deltagandet i undersökningen är anonymt i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Dessa fyra huvudprinciper har informanterna tagit del av i ett 

informationsblad som tidigare nämnts i rekryteringsavsnittet, vilket delats ut till samtliga innan 

intervjun. De fick även en muntlig upprepning av vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

i samband med intervjutillfället. Samtycke till ovanstående har givits genom att informanten 

vid intervjutillfället skrivit under informationsbrevet och daterat det. 

Kvale och Brinkmann (2009) redogör för det etiska i att göra gott, vilket innebär att risken för 

en informant lider skada ska vara så liten som möjligt. Detta medför att forskaren måste väga 

en eventuell risk i att deltagaren lider skada med vilka gynnsamma fördelar studien kan resultera 

i. Studien kan anses bidra till att göra gott, då studien har möjlighet att utgöra ett vetenskapligt 

underlag för vilka effekter som Pink Gloves Boxing har på enskilda individer. Därmed kan 

deltagarnas upplevelser av verksamheten utgöra en viktig kunskap för ett fortsatt kvalitetsarbete 

av denna verksamhet, samt för andra liknande verksamheter. 

4.6. Validitet och reliabilitet 
För att skapa en möjlighet att bedöma denna studies kvalitet har vi valt att diskutera studien 

utifrån begreppen intern och extern validitet samt intern och extern reliabilitet. Extern validitet  

handlar om i vilken utsträckning undersökningens resultat kan generaliseras till liknande 

förhållanden (Bryman, 2011). Då studien grundas i en kvalitativ forskningsansats kan inte den 

nå en hög grad av generaliserbarhet. Detta då varje informants upplevelser är subjektiva, och 

därmed inte kan ses som objektiva sanningar för samtliga deltagare. För att en studie ska kunna 
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generaliseras till en större population krävs det att även att studien är baserad på ett 

sannolikhetsurval, vilket är ett urval där alla individer i populationen har tillfälle att bli utvalda 

(Bryman, 2011). Det vill säga att samtliga deltagarna i Pink Gloves Boxing har samma 

möjlighet att bli utvalda för intervju. I denna studie är detta inte fallet, då studiens informanter 

består av dem som anmälde sitt intresse till oss.  

Intern validitet betyder huruvida en studie undersöker det den faktiskt avsett att undersöka 

(Bryman 2011). Syftet med denna studie är att undersöka subjektiva upplevelser och eventuella 

effekter av ett deltagande i Pink Gloves Boxing. För att uppnå detta syfte utgår studien från ett 

empiriskt material från intervjuerna, varpå  den interna validiteten bör bli hög. Enligt Bryman 

(2011) påverkas även den interna validiteten av studiens empiriska material, då detta ska kunna 

kopplas samman med relevanta teoretiska begrepp. I detta avseende anser vi att denna studies 

interna validitet bör bli  hög. Detta då studiens teoretiska tolkningsram, det vill säga 

empowerment och genusteori, kan anknytas till deltagarnas upplevelser av Pink Gloves Boxing.    

Extern reliabilitet berör tillförlitligheten i en studie och innebär i vilken utsträckning studien 

kan upprepas vid andra tillfällen (Bryman, 2011). Något som kan påverka den externa 

reliabiliteten är den så kallade intervjuareffekten, då det finns en risk för denna i kvalitativa 

intervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Intervjuareffekt betyder att 

svaren på intervjufrågorna kan bli olika beroende på vem som ställer frågorna. Av de sex 

intervjuerna har fyra utförts av oss båda, medan återstående två genomförts av en av oss. Vi 

anser inte att resultatet har påverkats av detta, då informanterna har träffat oss båda i samband 

med träningstillfället samt att de även har informerats om studiens syfte via informationsbladet. 

Att de har informerats om detta har bidragit till att informanterna varit förberedda inför 

intervjun.   

Extern reliabilitet påverkas även av hur noggrant tillvägagångssättet är beskrivet i studien, detta 

för att läsaren ska kunna följa varje steg, och därigenom kunna upprepa studien vid ett annat 

tillfälle (Bryman, 2011). I en kvalitativ studie är det svårt att uppfylla detta kriterium, då det är 

omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som gäller i den aktuella studien. 

Genom studiens kvalitativa intervjuer uppenbaras informanternas individuella upplevelser av 

Pink Gloves Boxing, där de upplevelserna är subjektiva. Detta betyder att det inte går att fånga 

en objektiv sanning som svarar på studiens syfte och frågeställningar.  Det är därmed svårt att 

replikera studien, trots ett försök att redogöra för studien med noggrannhet.  
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Då denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi som är tolkande och 

konstruktionistisk till sin art, det vill säga att sociala skepnader och deras mening uppstår 

kontinuerligt av sociala aktörer, är det även här svårt att nå en hög grad extern reliabilitet 

(Bryman, 2011). Det är av vikt att reflektera kring hur forskarnas tolkning av det empiriska 

materialet påverkar den externa reliabiliteten, detta då tolkningen av materialet i sig påverkas 

av hur forskarens uppfattar informanternas upplevelser. Detta innebär att det finns risk att det 

empiriska materialet tolkas på ett annat sätt av forskaren än på det sätt som informanten faktiskt 

syftar till (Bryman, 2011). 

Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska tolka 

det empiriska materialet (Bryman, 2011). Denna studie är utförd av två personer och för att den 

interna reliabiliteten ska vara så hög som möjligt, kommer båda författarna föra diskussioner 

kring studiens samtliga delar under studiens gång. Vi har även haft ett nära samarbete för att 

denna studie ska nå en hög grad av intern reliabilitet.   

4.7. Metodologisk reflektion 
Då studien grundas i kvalitativ metod är den till skillnad från kvantitativ metod mer benägen 

att fånga upp detaljerad information om den sociala verklighet som studien fokuserar på 

(Bryman, 2011). Det finns en risk vad gäller detaljrika forskningsmetoder, vilken är att 

forskaren kan bli alltför indragen i en omfattande detaljbeskrivning. Detta kan resultera i att 

mängden av detaljer kan komma att utgöra hinder i analysen av det empiriska materialet 

(Bryman, 2011). För att förhindra detta har vi under studiens gång försökt att vara så objektiva 

som möjligt, detta genom att vi hela tiden utgått från studiens syfte och frågeställningar och på 

det viset strävat efter att ha studiens helhet i fokus.    

Studiens empiriska material har insamlats genom semistrukturerade intervjuer, varpå 

intervjuprocessen är flexibel (Bryman, 2011). Detta resulterar i att forskaren inte är bunden att 

ställa frågorna i samma följd under samtliga intervjuer. Genom att låta intervjuprocessen vara 

flexibel ökar möjligheten att fånga de perspektiv som informanterna omfattar. Detta ökar 

möjligheten för forskaren att fånga de faktorer som är av speciell vikt för den enskilde 

informanten, i dess sociala verklighet (Bryman, 2011).   

En reflektion bör göras kring hur vår medverkan under ett träningspass med Pink Gloves 

Boxing kan ha påverkat studiens empiriska material. Denna medverkan bör ha varit av godo för 

studien, då informanterna fått träffa oss innan intervjutillfället, samt att vi träffats på en plats 

där informanterna känner sig trygga. Resultatet av detta kan mynna ut i att maktförhållandet 
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mellan oss och informanterna blir mer jämställt. Genom denna personliga kontakt kan 

informanterna ha fått ett större förtroende för studien, och därigenom kunnat resultera i att de 

angett ärliga svar på intervjufrågorna. 

För att inte missuppfattningar ska uppstå under intervjuerna har vi försökt att utforma 

intervjuguidens frågor på ett så begripligt sätt som möjligt för att informanterna ska förstå dessa 

(Bryman, 2011). Därpå har vi låtit vår handledare läsa igenom dem för att sedan godkänna 

intervjuguiden. Intervjufrågorna är inte av ledande karaktär, då vi inte ämnat styra in 

informanterna på specifika svar. Intervjufrågorna har formulerats på ett sådant sätt som 

underlättar svaren på studiens syfte, där frågorna utgått från tre specifika teman som har 

kopplats samman med studiens frågeställningar. Detta för att informanterna ska fått möjlighet 

att redogöra för sina individuella upplevelser av Pink Gloves Boxing, utan att missförstånd eller 

påverkan av oss uppstått (Bryman, 2011).   

Utifrån studiens syfte har intresse legat på vad och hur informanterna svarat på frågorna under 

intervjuerna. Under en intervju kan det vara komplext att uppfånga det informanten säger och 

hur det sägs, därmed kan det vara av vikt att spela in dessa på band (Bryman, 2011). Det finns 

dock en risk med att spela in intervjuerna, vilket kan vara att informanterna blir oroliga eller 

självmedvetna över tanken på att deras ord kommer att spelas in. Vi har därmed varit noggranna 

med att informanterna själva fått avgöra om de accepterar detta eller inte.  

Då studien är ett uppdrag från Borlänge kommun är det viktigt att reflektera hur detta kan ha 

påverkat studiens empiriska material. Samtliga informanter har varit medvetna om att studien 

är ett uppdrag, vilket skulle kunna påverka deras svar på intervjufrågorna. Då urvalet i studien 

är baserat på en begränsad verksamhet medför det en risk för informanterna att bli identifierade 

av andra aktiva personer inom verksamheten. Detta kan bidra till att informanterna upplever 

det svårare att ge uttryck för eventuella negativa erfarenheter och för att kritisera en verksamhet 

som den enskilde är i behov av. Vi har även varit medvetna om att det finns en risk att 

informanterna svarar utifrån vad de trott att vi vill höra. Vi har dock upplevt att informanterna 

varit ärliga i sina svar och därigenom har vi uppfattat att deras svar speglar deras personliga 

upplevelser av Pink Gloves Boxing.    

Studiens empiriska material baseras som tidigare nämnt på individuella intervjuer. En annan 

metod vi hade kunnat använda oss av är fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att forskaren 

intervjuar flera informanter vid ett och samma tillfälle (Bryman, 2011). Under sådana intervjuer 

får informanterna tillsammans diskutera specifika frågeställningar, varpå de får möjlighet att 
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fördjupa och hjälpa varandra i sina svar. Enligt Bryman (2011) är den person som arbetar med 

fokusgrupper intresserad av hur informanterna samspelar med varandra och reagerar på 

varandras åsikter under intervjun. Nackdelen med denna typ av metod kan vara svårigheter i att 

urskilja vem som säger vad, då informanterna kan prata i munnen på varandra. En annan 

nackdel kan vara gruppeffekten som innefattar en risk i att informanterna påverkar varandra, 

vilket kan resultera i att de svarar på ett annat sätt än vad de egentligen tycker för att passa in i 

gruppen.  

Från början hade vi i åtanke att göra både enskilda intervjuer och en fokusgruppsintervju, men 

valde bort fokusgruppsintervju på grund av tidsbrist, då denna studie utförs under en begränsad 

period. Vår tanke var att dessa två tillvägagångssätt skulle utgöra ett komplement till varandra. 

De enskilda intervjuerna ansåg vi kunna möjliggöra intervjuer på ett djupare plan med frågor 

av personlig karaktär, och en fokusgruppsintervju skulle vi fokusera på att betrakta samspelet 

mellan informanterna.  Vi anser att samspelet mellan informanterna skulle vara av intresse då 

Pink Gloves Boxing just fokuserar sin verksamhet på en god gemenskap. En 

fokusgruppsintervju valdes bort då vi anser att enskilda intervjuer kunnat ge oss tillräcklig 

information för att besvara studiens syfte och frågeställningar. En annan orsak till valet av 

enskilda intervjuer framför fokusgruppsintervjuer, är den gruppeffekt som kunnat uppstå i 

fokusgruppen.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat, vilket utgår ifrån de tre huvudteman och subteman 

som utkristalliserats i den tematiska analysen. Först introduceras dessa och den process som de 

tre nämnda huvudteman tillsammans bildar. Därefter kommer respektive huvudtema att 

beskrivas och fördjupas ytterligare var för sig. Centrala och meningsbärande citat från 

informanterna kommer att redovisas för att tydliggöra informanternas upplevelser av Pink 

Gloves Boxing. Informanterna kommer i denna text att kallas för intervjupersoner (Ip) med 

efterföljande nummer: Ip 1, Ip 2, Ip 3, Ip 4, Ip 5 och Ip 6. Avslutningsvis redogörs för en 

övergripande sammanfattning av resultatet.   

5.1. Huvudtemans relation till varandra   
I studiens tematiska analys framkommer tre huvudteman, vilka är yttre gynnande komponenter 

i verksamheten, betydelsen av medverkan för den enskilde och individuella färdigheter att 

hantera livet. Dessa tre huvudteman med tillhörande subteman illustreras nedan i figur 1. 

Huvudteman Subteman 

Yttre gynnande komponenter i verksamheten Meningsfull sysselsättning 

 Verksamhetens upplägg 

 Tränarens roll 

 Boxning som fysisk aktivitet 

 Social samvaro 

 Gruppaktivitet 

Betydelsen av en medverkan för den enskilde Identifiering 

 Välmående 

Individuella färdigheter att hantera livet Hantering av problem och konflikter 

 Acceptans och öppenhet 

Figur 1. Studiens huvudteman med tillhörande subteman.  

Tillsammans utgör dessa huvudteman och subteman en process i tre steg, som påvisar 

gynnsamma delar i verksamheten Pink Gloves Boxing samt vilken påverkan verksamheten 

kan ha på enskilda deltagare. Huvudtemat yttre gynnande komponenter i verksamheten är steg 

ett i processen, vilket innefattar de delar i Pink Gloves Boxing som kan vara av betydelse för 

deltagares psykosociala livssituation. Steg två inbegriper huvudtemat betydelsen av 

medverkan för den enskilde, vilket presenterar de individuella effekter som ett deltagande i 

verksamheten kan ha på enskilda deltagare. Detta utifrån de yttre gynnande komponenterna 

som steg ett presenterar. Steg tre innefattar huvudtemat individuella färdigheter att hantera 
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livet, vilket påvisar vilka individuella färdigheter den enskilde kan erhålla genom en 

medverkan i verksamheten. Detta utifrån de individuella effekter som presenteras i steg två, 

som i sin tur har sitt ursprung i verksamhetens gynnande komponenter. 

5.2. Yttre komponenter i verksamheten 
Ur resultatet kan utläsas ett antal komponenter som ingår i Pink Gloves Boxing vilka kan vara 

av betydelse för deltagares psykosociala livssituation. Nedan redogörs för de yttre komponenter 

som verksamheten kan erbjuda sina deltagare. 

Känslan av att tillhöra ett sammanhang samt att ha en meningsfull sysselsättning att ägna sin 

tid åt upplevs vara värdefull för deltagare i Pink Gloves Boxing. Känslan av tillhörighet och 

värdet av en meningsfull sysselsättning kan leda till att deltagare lägger vikt på att delta under 

träningspassen, vilket i sin tur kan medföra att de skapar nya, gynnsamma rutiner i sin vardag. 

Därtill kan deltagare börja uppleva ett värde som människor, något som tidigare kan ha gått 

förlorat i samband med psykosocial ohälsa. Två informanter beskriver: 

Jag som inte hade en enda rutin fick ju helt plötsligt ’oh, två gånger i veckan ska jag befinna mig på ett 

ställe’, ja… Då måste jag helt plötsligt också börja tänka på att, ’shit jag måste äta’ […] Det blir liksom 

hela den följden, att jag måste helt plötsligt börja tänka på vad jag äter, så att jag kan orka ens träna. Alltså, 

bara det här att klockan fyra måndag onsdag, så helt plötsligt är jag nånting. Jag är inte bara en sjukskriven 

människa som går hemma, utan nej, jag har faktiskt ett åtagande två gånger. Jag blev någon i min värld (Ip 

2). 

Jag mår ju bättre, jag känner ju hela tiden att jag har nånting att gå till. Innan hade jag inget att göra om 

dagarna, så det har betytt jättemycket det här (Ip 4).  

En ytterligare aspekt som lyfts vara välgörande i verksamheten är avsaknaden av män i gruppen, 

vilket kan vara en bidragande faktor till välmående och trygghet för deltagare. En grupp av 

blandade kön hade kunnat leda till att verksamheten gått miste om deltagare som är i behov av 

insatsen, då det kan finnas kvinnliga klienter som har negativa upplevelser av män och därmed 

skulle kunna välja att avböja ett deltagande av denna orsak. En informant förmedlar känslan av 

att undkomma mäns dominans och istället fokusera på träning: 

Meningen med Pink Gloves är ju att man ska kunna ta plats utan att någon… överröstar dig. Att man inte 

ens behöver tänka på vad de här människorna runt dig tycker och tänker om dig. Du behöver inte tänka på 

hur du luktar, behöver inte tänka på om dina bröst syns, du behöver inte… Alltså, förstår du vad jag menar? 

Det är skitbra att det bara är för tjejer och särskilt för dem som inte har någon bra självkänsla (Ip 1). 

En informant beskriver känslan av ett kvinnligt forum på följande sätt: 
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Här kan vi vara tjejer. Tuffa tjejer utan att nån kille ska komma och ’fan, det där är väl ingen riktig träning’, 

och du vet… Killar kan vara jäkligt stöddiga. Jag vet ju själv att ifall jag säger nånting till en kille ’jag är 

boxare’, och killen ’vadå, slåss du med rosa fluffiga handskar då, eller?’. Nej, jag slåss med rosa handskar, 

men de är fan inte fluffiga (Ip 3). 

Informanterna uppger att det under träningspassen inte är tillåtet för åskådare att befinna sig i 

lokalen, vilket kan vara tillgodo för deltagare. Deltagare kan uppleva det som påfrestande att 

vara i fokus för andras blickar. En informant berättar:  

För mig hade det varit svårt att ta mig iväg och träna. Jag tycker jag ser ut såhär och känner mig såhär och 

kläderna sitter tight och hur ser jag ut och att karlar ska titta och allt det här (Ip 5). 

Det förekommer inget jämförande mellan deltagare, anger informanterna, och inga tävlingar 

dem emellan, utan deltagare utmanar endast sig själva i Pink Gloves Boxing. Detta upplägg kan 

vara en central del för att välja att bli deltagare i Pink Gloves Boxing. En informant beskriver: 

Ja, det är sak samma. Hon slår så, och hon slår så. Tränarna visar verkligen att … De jämför oss inte med 

varandra, och det är också jävligt viktigt, tror jag. Jag har aldrig känt att nån är bättre, eller att de gör på det 

viset, utan det är såhär: ’ja, nu kör du, fan va bra!’, liksom (Ip 2). 

En annan aspekt av positiva komponenter i verksamheten uppgavs vara dess tränare och deras 

roll i verksamheten. Tränarna kan vara en starkt bidragande anledning till att bli deltagare, men 

även en bidragande faktor till att deltagare fortsätter inom verksamheten. En informant delar 

med sig om valet att delta i Pink Gloves Boxing: 

För att mina tränare var de som höll prova på-passet då. För det första var de väldigt såhär ”du är riktigt 

duktig, att om du inte börjar blir jag förbannad på dig, för du har talang” […] Och det kändes ju skitkul, och 

just för mig som aldrig fått höra såna saker som att ”gud vad duktig du är på det här”, så det blev att man tog 

åt sig av det (Ip 3). 

Att tränarna uppfattas som uppmuntrande till deltagare och poängterar att varje deltagare 

arbetar utifrån den egna förmågan kan vara viktiga beståndsdelar till ett deltagande. Tränarnas 

tålamod och intresse för deltagarna medför att informanterna erfarit sig få personlig 

uppmärksamhet, vilket kan leda till ökad trygghet för deltagare. Tränarna berättar i början av 

terminen för gruppen om sina personliga livserfarenheter, vilket kan innebära att hierarkin i 

verksamheten av informanterna upplevs reducerad. En informant berättar: 

De ställer upp väldigt mycket för alla., och de har berättat om sig själva, och det har varit en väldigt viktig 

sak, tror jag. Att de faktiskt har en egen historia. […] Det är inte att här kommer en himla champion som 

inte vet nånting och som bara ’nu ska vi köra här’, utan det har känts medmänskligt liksom. Då känner man 

ja, ja ok. Men det är också upplyftande på det sättet att ’kan de så, va fan!’. Just det här att de vågar visa 

sig: ’jag är inte bättre än du’. Men framför allt var det all credden jag fick. Det här peppet av tränarna och 
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att de verkligen försökte: ’det är vi tjejer, det blir bra’. Det här att alla är lika, alltså [tränarna] var verkligen 

duktiga och leda på det sättet, och försökte bryta den där isen och inte bara ’vi ses nästa gång’ (Ip 2).  

Även träningsformen boxning upplevs som en betydelsefull komponent för ett deltagande. Att 

kunna försvara sig kan innebära en ökad trygghetskänsla för deltagare, samt hjälpa deltagare 

med aggressionsproblematik. Några av informanterna har redogjort för hur de negativa känslor 

de burit på har mildrats genom träningen, då de slagit på boxningssäck och mitsar. Två 

informanter delar med sig: 

Jag hade ju sån ilska i mig, så att säcken var ju perfekt […]. Man får ju ut allting. I början vet jag att jag 

flera gånger, när jag både mitsade och slogs på säcken, började grina mitt i allting, bara för att jag fick ut 

så himla mycket av det. Och efteråt känner man sig så lätt […]. Jag behöver liksom inte agera utåt mot 

andra, utan jag kan göra det mot säcken (Ip 3). 

Alltså, det är ju lite fränt. Jag tycker ju det. Och sen tror jag också, att när man kommer från att man har 

mycket inombords, så är det ju såhär yes, slå ur sig liksom […] Just tjejer med problem, känns det ju som 

att det är såhär ’ja, yes, nu jävlar ska jag få ut den här skiten!’ […] Skulle nån sagt balett till mig, så nej 

tack (Ip 2). 

En informant beskriver vikten av att utöva boxning, då hon upplever att träningsformen hjälpt 

henne att stärka sig själv inifrån och ut: 

Jag har ju levt ett riktigt bad boy-liv, så för mig har det alltid känts som att jag inte kunnat stå upp för mig 

själv så som jag borde. Boxning är nånting jag sett andra göra, jag bara tänkte att jag vill också göra nåt 

sånt. Självklart spelar det roll för mig att det är boxning […]. Jag tror inte på våld, men jag tror på att man 

kan stärka sig själv genom att utöva det nånstans där det är berättigat (Ip 1). 

Social samvaro framgick som en vidare betydelsefull komponent i verksamheten. Via ett 

deltagande i Pink Gloves Boxing kan deltagares sociala kontaktnät öka, vilket innefattar 

nätverksbyggande både inom och utanför verksamheten. Ett deltagande kan bidra till att 

deltagare börjar interagera med omvärlden, men även att befintliga relationer kan förbättras. 

Två informanter skildrar detta på följande sätt: 

Relationerna till andra har absolut påverkas. Jag kan ta emot folk på ett annat sätt, jag kan öppna mig för 

folk […] Jag är social utåt och jag vaknar varje morgon med ett leende och jag klarar av stress […] Och jag 

klarar av just att få höra andras historier, förut blev jag så trött så fort någon öppnade munnen. […] Nu 

fattar jag att i Pink Gloves kan jag vara mig själv, där kan jag vara utåt, social. […] Hela jag är en annan 

människa, jag har ju hittat den människa jag vill vara, den jag alltid velat vara (Ip 3). 

Jag har lättare för relationer överhuvudtaget […] Jag lovar, hade ni träffat mig förut hade jag inte suttit här 

med er, det finns inte en chans. Jag hade varit livrädd för att visa vem jag är. Men jag är ju inte det, jag är 

mycket mer… […] Här träffar jag och lär känna människor som jag aldrig ens skulle gjort innan (Ip 2). 
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Det upplevs vara av stor betydelse för deltagare att känna gemenskap med de andra i gruppen. 

En faktor som kan vara tillgodo för att skapa gemenskap deltagarna emellan är att gruppen blir 

sluten efter terminsstart, vilket innebär att gruppen består av samma tolv deltagare per termin. 

Även gruppens storlek uppfattas vara bidragande till gemenskapsbyggande, då en liten grupp 

kan medföra att deltagare får större möjlighet att ta plats. En informant beskriver 

grupptillhörigheten på följande sätt: 

Det handlar inte bara om att se bra ut, för då skulle man lika gärna kunna gå till ett gym. Man utvecklas, 

och ser hur de andra tjejerna utvecklas med mig, tillsammans. Det är ju det som är det fina med att vara i 

en grupp, att man får ett annat band… Det är ju de som får mig att vilja fortsätta (Ip 1). 

5.3. Påverkan på den enskilde deltagaren 
Utifrån vad Pink Gloves Boxing erbjuder sina deltagare i form av yttre komponenter, kan detta 

leda till att en inre process startar i deltagare. Nedan redogörs för vilka förtjänster verksamheten 

kan bidra till för den enskilde deltagaren. 

De tolv deltagarna kommer från sociala instanser i Borlänge kommun, och samtliga har 

erfarenheter av psykosocial ohälsa vilket kan vara gynnande i skapandet av samhörighet mellan 

gruppmedlemmarna. Informanterna uppgav att det sker en starkare identifiering med de andra 

deltagarna i gruppen, utifrån att de har liknande bakgrunder. En informant berättar: 

Också det som gjorde mig trygg var det, att jag visste att ”ah, alla kommer från öppenvård eller nåt, ah ok, 

det är inga såhär ”vanliga” människor, förstår du? För mig då, som framför allt mår dåligt, så tyckte jag då 

att det var väldigt, väldigt skönt att här visste jag att här, den här gruppen är bara för såna som hamnat lite 

galet. Och det var såhär, då är det familj. Ja, samma lika. Folk som förstår (Ip 2). 

Samtal efter träningspassens slut upplevs som en väsentlig komponent i Pink Gloves Boxings 

upplägg, vilken anses betydelsefull för deltagare i verksamheten. Dessa samtal kan utgöra en 

avgörande faktor för att sammanfoga deltagare till en trygg grupp. Då alla deltagare i Ex-it-

gruppen har psykosocial problematik med sig i bagaget kan en djupare samhörighet upplevas 

med övriga deltagare. Samtal med andra som har liknande erfarenheter kan vara välgörande för 

den psykiska hälsan. En informant berättar: 

Ja, jag var så himla sluten, vågade inte prata med dem eller någon annan. Det var ju psykologbesök på 

psykologbesök, och ingenting hjälpte. Terapi hjälpte inte, ingenting. Men sen när jag kom till Pink Gloves 

så var terapidelen här, det var en sån stor skillnad. Terapeuter som sitter där och gungar på sina glasögon 

och tror att de vet allt… Men här så kunde jag relatera till tjejerna och tjejerna lyssnade på mig. De gav mig 

feedback på det jag sa och inte bara ett ”uhm” och ett litet scratch i blocket. Så utan Pink Gloves hade jag 

nog… Ska jag vara helt ärlig vet jag inte om jag hade varit vid liv idag (Ip 3). 
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Genom att öppna sig för gruppen och berätta om personliga rädslor och erfarenheter under 

samtalen, kan en positiv cirkel utvecklas för deltagare, då informanterna upplever att detta 

medför en trygghet till att prata med individer även utanför Pink Gloves Boxing. En informant 

beskriver detta på följande sätt: 

Många sitter där tysta från början, många har lite social fobi och allt det där. Tillsammans så blir vi starka 

på nåt vis, och många tuffar på sig. Lite som jag säger också, att våga prata om sina rädslor och nånstans är 

det så att ingen skrattar åt en, utan tar dig på fullaste allvar och vi försöker stötta och peppa varann… Och 

det är ju jätteviktigt. Så nästa gång jag kanske pratar med nån annan utanför, så kanske jag vågar säga det 

här, för att det gick bra sist liksom. Så är det ju. Det här att våga öppna sig (Ip 5). 

Ett deltagande i Pink Gloves Boxing uppges påverka deltagares självförtroende och självkänsla 

positivt, och välmående hos den enskilde kan öka både fysiskt och mentalt. Detta kan upplevas 

ske i form av en växelverkan, där det ena leder till det andra. Nedan förklarar en informant om 

hur självförtroendet blivit bättre genom ett deltagande i Pink Gloves Boxing:    

När man ser resultat på sig själv kroppsmässigt, så boostar sig självförtroendet där. Och sedan börjar man 

märka att ’oj, vad jag gör ifrån mig på ett bättre sätt nu’ och uppmärksammar att psykiskt har vi kommit en 

bra bit, då får man självförtroende ifrån det (Ip 3). 

Ett deltagande upplevs även bidra till en sundare stresshantering. En informant berättar: 

Det är typ som mitt chill-piller. Det hjälper mig att hålla mig lugn så mycket som möjligt och det är 

ingenting som hjälpt mig så mycket. Jag har till och med gått på tabletter när jag var yngre och det hjälpte 

inte alls […] För mig handlar det om att söka alternativa vägar och jag tycker att jag har hittat min i Pink 

Gloves (Ip 1). 

Ett deltagande i Pink Gloves Boxing kan medföra att deltagare upplever en mer positiv 

framtidssyn, vilken kan medföra hopp om en förbättrad livssituation. Nya deltagare kan uppleva 

en hopplöshet kring sin tillvaro och framtiden kan te sig oviss. En informant förklarar hur 

dennes framtidssyn förändrats utifrån sitt deltagande: 

Jag försöker hitta nåt som jag ska studera. Det har jag funderat på. Innan såg jag ingenting, men nu finns 

det möjligheter (Ip 4). 

Pink Gloves Boxing kan bidra till att deltagare upplever att det finns alternativa vägar att gå för 

att få hjälp och stöd med sina psykosociala problem. Vedertagna metoder vid psykosocial 

problematik som psykofarmaka och samtal, kan ha varit aktuella för deltagare dock utan att ge 

effekt. Utifrån den alternativa metod som Pink Gloves Boxing utgör upplever informanterna 

ökad möjlighet i att hantera sina problem vilket kan leda till förbättrad psykosocial livssituation. 

En informant berättar: 
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Min syn på livet? Ja, allting behöver inte vara så svart och vitt. […] Det är något som gett mig förtroende 

för livet. Att det alltid finns något annat att göra om man vill må bra, det finns flera vägar. […] Pink Gloves 

har fått mig att inse det […] Det är ju självklart, då Pink Gloves har förändrat mig. Har det förändrat mig, 

så ändras ju min syn på livet automatiskt. Jag skulle verkligen rekommendera Pink Gloves till andra. 

Behöver man någonting, överhudtaget vad som helst. Det spelar ingen roll vad man kommer ifrån, så tycker 

jag att det är ett skitbra ställe att gå till att få hjälp på (Ip 1). 

5.4. Individuella färdigheter till att hantera livet 
Med utgångspunkt i de förvärvade fysiska och psykiska förtjänster deltagare kan vinna utifrån 

ett deltagande i Pink Gloves Boxing, kan deltagare utveckla vidare förmågor till att hantera 

livet ur ett långsiktigt perspektiv.  

Ett deltagande i Pink Gloves Boxing upplevs resultera i en annorlunda hantering av de 

konflikter och problem som deltagare möter i sitt vardagliga liv. En informant skildrar detta på 

följande sätt: 

Jag har ju hamnat i en liten konflikt […] Då innan hade jag hanterat det på ett helt annat sätt. Innan inte 

velat prata med den personen men nu är det tvärtom, nu vill den inte prata med mig. Jag tar tag i det och 

försöker att lösa det. […] Jag vågade inte ta tag i saker, vågade inte att prata i telefon och jag vågade inte 

att prata med folk (Ip 4).  

 Vad som även framkommit som välgörande är att ett deltagande kan utveckla en förmåga till 

att acceptera och förstå sina känslor, vilket kan resultera i att de vågar visa sina känslor för 

andra. En informant berättar:   

Det har stärkt mig väldigt mycket i att våga förstå… Inte bara att förstå, utan att våga tänka sig att det är 

okej att visa känslor inför andra […] Be om hjälp, vara mer öppen, alltså man tar ju bebissteg […] För det 

här är ju nånting som sitter djupt rotat i mig Bara det att se att man är accepterad på ett annat sätt, fast man 

är som mest sårbar. Det är väldigt fint, för det gör jag sällan. Jag visar ogärna att jag är sårbar, det är inte 

många som sett mig så. Så jag är ju inte lika tuff och hård mot mig själv, jag försöker skala av mig skalet. 

Det känns som att man behöver hjälp med att skala av sig, och det känner jag att jag har fått av Pink Gloves 

(Ip 1). 

Att stärka sig själv mentalt och börja våga prata om individuella problem och rädslor, upplevs 

av informanterna leda till att de börjat utmanar sig själva även utanför Pink Gloves Boxing. 

Deltagare kan ha varit långtidsarbetslösa av olika orsaker och isolerat sig själva under en lång 

tid. Genom att bryta sin isolering och skapa ett nätverk genom verksamheten upplever 

informanterna sig ha blivit trygga nog att kliva utanför sin trygghetszon även på andra områden 

i livet. En informant berättar: 
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 Mitt liv var så pass trasigt, jag var så splittrad när jag kom till Pink Gloves och jag var ju självdestruktiv 

och självmordsbenägen. Och jag hade inga vänner utanför… Jag är nu så pass säker i mig själv så att jag 

började med att liksom utmana mig själv […] Att till exempel gå på krogen nån gång, nykter, samma kväll 

som jag gick dit själv sjöng jag karaoke på scenen. Och dagen efter gick jag köpcentrum själv. Såna saker… 

Och bara en sak att söka jobb, hade jag aldrig klarat av att göra innan […] Jag vaknar varje morgon med 

ett leende, som ’nu är det en ny dag, nya möjligheter, gud vad kul’. 

5.5. Sammanfattning av resultat 
Av studien framkommer ett resultat som visar på att ett deltagande i Pink Gloves Boxing kan 

vara gynnande för kvinnor med psykosocial problematik. Tre huvudteman har utkristalliserats, 

vilka tillsammans illustrerar en process för enskilda individer som kan komma ur ett deltagande. 

De yttre komponenter som kan vara gynnsamma för deltagare i Pink Gloves Boxing är att 

verksamheten kan utgöra en meningsfull sysselsättning. Bidragande faktorer till ett deltagande 

och välmående är verksamhetens upplägg, träningsform, tränarnas roll, grupptillhörighet och 

social samvaro. Dessa ovanstående yttre komponenter kan bidra till att en inre process hos 

enskilda deltagare påbörjas, vilket inkluderar identifiering med andra och ett ökat välmående i 

form av bättre självkänsla, stresshantering och en mer positiv framtidssyn. Denna process kan 

i ett långsiktigt perspektiv medföra individuella färdigheter att hantera enskildas livssituationer. 

Detta kan innebära att konflikter och problem i det vardagliga livet hanteras på ett sundare sätt 

än tidigare. Det kan även medföra en ökad acceptans och öppenhet avseende av det egna och 

andras känslor samt att deltagare kan börja våga utmana sig själv utanför Pink Gloves Boxing.    
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning samt 

det teoretiska ramverk som tidigare presenterats. 

6.1. Empowermentbaserat arbete i Pink Gloves Boxing         
Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse verksamheten Pink Gloves Boxing 

haft som öppenvårdsinsats för enskilda deltagares psykosociala livssituation. Syftet var även 

att utforska vilka komponenter som bidragit till en eventuell förändring för enskilda avseende 

psykosocial livssituation. I likhet med vad Holmér (2013) skriver påvisar resultatet faktorer 

som är gynnsamma för deltagare avseende psykosocial förändring, vilka är en meningsfull 

sysselsättning och en sund grupptillhörighet. Därtill visar resultatet yttre komponenter såsom 

verksamhetens upplägg, träningsform, tränarnas roll och social samvaro. Dessa komponenter 

uppges innebära identifikation med andra som har liknande bakgrund och ett ökat välmående 

för deltagarna. Dessa yttre samt inre aktiviteter och faktorer beskrivs medföra individuella 

färdigheter att hantera deltagarnas livssituationer, i form av en sundare hantering av problem 

och konflikter samt en ökad acceptans och öppenhet till både sig själv och omgivningen.  

Den process som sker för deltagare inom Pink Gloves Boxing kan starkt kopplas samman med 

teorier kring empowerment som Schön (2010) nämner i sin studie. I likhet med den 

återhämtningsprocess Schön (2010) beskriver kan ett deltagande i verksamheten bidra till att 

deltagarna får möjlighet att bryta social isolering. Detta då de kan börjar stifta bekantskap med 

andra individer i gruppen. Utifrån detta nätverksskapande kan deltagarna vinna en känsla av 

välmående, då de kan uppleva gemenskap med andra som har liknande upplevelser av 

psykosocial problematik. I den gemenskap som kan komma genom gruppen, kan deltagarna 

uppleva en förbättrad självbild och acceptans kring sin person, vilket styrker det Holmér (2013) 

redogjort för kring återhämtning vid psykisk ohälsa. Deltagarna kan därpå känna sig trygga nog 

att dela med sig av sina personliga erfarenheter och rädslor.  

Peer support  påvisar att individer genom att identifiering med andra som har liknande 

erfarenheter kan reducera känslan av att vara avvikare från normen (Repper & Carter, 2011). 

Ett identifierande av detta slag upplevs vara av betydelse för informanternas återhämtning från 

psykosocial ohälsa. Informanterna i denna studie upplever att denna identifikation till andra i 

Pink Gloves Boxing bidrar till att de bättre kan relatera till varandra, och genom detta erhålla 

en utvecklad förmåga till att hjälpa sig själva och de andra. 
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Informanterna lägger vikt vid att de genom sitt deltagande i Pink Gloves Boxing får ett ökat 

självförtroende och självkänsla, vilket kan sammankopplas till det empowermentbaserade 

synsättet (Askheim, 2007). Studiens resultat visar att de gruppsamtal som avslutar varje 

träningspass spelar en viktig roll för informanternas självkänsla och självförtroende. Resultatet 

åskådliggör att deltagare i samtalen känner sig sedda, hörda och respekterade av övriga 

deltagare i gruppen, vilket har en gynnsam effekt på deltagens självbild och självförtroende. 

Samtalen kan därmed förknippas med det sammanbindande språk som är ett karaktäristiskt drag 

i den empowerment-inriktade modellen (Starrin, 2007). Det sammanbindande språket 

inkluderar att den enskilde får uppmuntran, beröm, uppmärksamhet, medkännande, stöd och 

bekräftelse av andra personer i sin omgivning, vilket informanterna vittnar om sker under 

gruppsamtalen.  

Det ökade självförtroendet och självkänslan resulterar i att informanterna upplever skillnad i att 

hantera individuella problem och konflikter. Informanterna förmedlar att de vågar visa sina 

känslor och berätta om rädslor samt be om hjälp, vilket de inte vågade göra innan sin 

medverkan. Deltagarna kan därmed upphöra med att vara passiva åskådare i sina liv, och kan 

via sitt deltagande i Pink Gloves Boxing börja agera aktivt för en personlig förändring i 

interaktion med omgivningen. Swärd och Starrin (2006) uppger att komponenterna makt, 

kontroll, självtillit och stolthet tillsammans bildar empowerment, vilket kan kopplas samman 

med studiens resultat. Detta då  en medverkan i Pink Gloves Boxing kan resultera i att deltagare 

upplever makt och kontroll över sina liv samt upplever tillit och stolthet till sig själva. Detta 

resulterar i att deltagarna kan erfara en känsla av ett personligt värde som människa samt en tro 

på att det finns en inneboende kapacitet, vilken kan bidra till en förändring avseende 

psykosocial livssituation. Genom att börja tro på den egna kapaciteten kan deltagarna få hopp 

om förbättrad livssituation, vilket enligt Holmér (2013) är en grundläggande faktor för 

återhämtning. Upplevelsen av att förändring är möjlig grundas i deltagarnas egen motivation 

och engagemang, vilket är av stor vikt i det empowermentbaserade arbetet (Askheim, 2007; 

Swärd & Starrin, 2006).  

6.2. En verksamhet för kvinnor 
Pink Gloves Boxing är en verksamhet endast tillgänglig för kvinnliga deltagare. Av studiens 

resultat framkommer det att detta spelar en stor roll för deltagarna gällande psykosocial hälsa 

och valet att bli deltagare i verksamheten. Informanterna påpekar att de avböjt ett deltagande i 

verksamheten om gruppen bestått av både kvinnor och män. Informanterna framför att de skulle 

känt sig osäkra i ett sådant sammanhang, varav en bidragande faktor till denna osäkerhet var att 
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det finns negativ upplevelser bland informanterna av män. Dessa upplevelser innefattar 

exempelvis att män utövar dominans över kvinnor, varpå det finns en uppfattning om att män 

skulle kräva större plats än kvinnor. Genom upplevelser av manlig dominans i andra 

sammanhang förmedlar informanterna att de upplever Pink Gloves Boxing som en fristad där 

de känner sig trygga, utan inverkan av en manlig blick. Informanterna vittnar om det välgörande 

i att ingå i en grupp där de inte upplever sig vara sexuella objekt, vilket medför att de inte känner 

sig tvingade att vara kroppsmedvetna. En manlig dominans kan resultera i att kvinnan i mångt 

och mycket utgör ett objekt som finns till för att behaga mannen, där kvinnan ska passa in i 

samhällets rådande kroppsideal (Connell, 2003). Detta kan sammankopplas till de 

föreställningar som Connell (2003) menar är tongivande i samhället gällande manlig dominans, 

där kvinnan möts av en bristfällig respekt från omgivningen. Denna bristfälliga dominans blir 

extra tydligt då kvinnor försöker vinna mark i traditionellt mansdominerade områden, vilket 

boxning är.  Informanterna förmedlar att de mötts av en brist på respekt från män i diskussion 

kring sitt eget utövande av boxning.   

Trots att dessa könsspecifika föreställningar bidrar till att producera bilden av vad som är 

manligt och kvinnligt, det vill säga uppbyggandet av sociala kön, framkommer det av studiens 

resultat att det finns ett stort behov av kvinnlig gemenskap. Utan åskådare och manliga 

deltagare upplever informanterna känna sig tryggare och säkrare, då de säger sig inte behöva 

tänka på yttre attribut, hur de för sig eller vad andra ska tycka och tro om dem. Informanterna 

vittnar om den frigörande känsla som finns i Pink Gloves Boxing, där de inte blir ifrågasatta av 

män utan får möjlighet att ta plats. Då kvinnor kan uppleva ett dubbelt förtryck, dels som 

klienter inom sociala instanser och dels som normbrytare av kvinnorollen, kan en kvinnlig 

gemenskap bidra till identifiering med andra som har liknande erfarenheter. Informanter i denna 

studie har redogjort för att de i Pink Gloves Boxing blir tagna på allvar i samtalen och att de får 

positiv feedback och stöttning av varandra. Detta medför att deltagare kan reducera känslan av 

att vara avvikare, vilket kan leda till att de vågar öppna sig kring personliga erfarenheter och 

rädslor. Genom att samtala kring svåra ämnen i en sådan grupp kan det bidra till att deltagare 

upplever det tryggare att tala om sin situation även utanför gruppens kontext. Utifrån detta kan 

den enskildes möjligheter att bli hjälpt med sin psykosociala problematik bli större, då de blir 

mer öppna och mottagliga med omgivningen.   

Informanterna i Pink Gloves Boxing framhåller att de i verksamhetens sammanhang känner sig 

fria att gå utanför den normbild som finns av kvinnan. Detta genom att informanterna under 

träningspassen upplever att ingen bryr sig om dem ”lukta illa” och att de kan agera utåt, som 
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att skrika och slå, utan känslan av att de bryter mot denna normbild. En annan aspekt av detta 

är att flertalet informanter även upplever att de kan gråta utan att för den sakens skull ses som 

svaga individer. Det finns ingen person i denna kontext som ger deltagarna anvisningar kring 

hur de bör bete sig. Informanterna upplever sig inte befinna sig i Pink Gloves Boxing för att 

passa in i en färdig mall över vad de anses borde vara.  

6.3. Pink Gloves Boxing som öppenvårdsinsats 
Studiens resultat visar att en medverkan i Pink Gloves Boxing har en positiv effekt på 

informanternas psykosociala livssituation, detta då informanterna uppger att de fått en bättre 

social tillvaro samt mår bättre både fysiskt och psykiskt. I likhet med tidigare forskning som 

påtalar fysisk aktivitet som en positiv aktivitet för att lindra psykisk ohälsa (Hedlund, m.fl., 

2010; Ekholm, 2012; Lindwall, 2004; Stjernstöm Roos, 2014), beskriver informanterna att just 

den fysiska aktiviteten i Pink Gloves Boxing innebär ett bättre välmående. Flera informanter 

påtalar att andra behandlingsmetoder såsom samtal och medicinering inte fungerat för dem, 

vilket stärker det Holmér (2013) skriver kring att enskilda bör få tillgång till behandling utifrån 

individuella behov. Genom att erbjuda flera behandlingsformer ökar därmed möjligheten för 

personer med psykosocial problematik att bli hjälpta, detta då olika behandlingsmetoder har 

varierande effekter på skilda individer.     

Informanterna uppger personlig påverkan av deras deltagande då de fått en meningsfull 

sysselsättning att ägna sig åt, utökat sitt sociala nätverk samt blivit stärkta i sig själv utifrån ökat 

självförtroende och självkänsla. Detta kan sättas i relation till det Ekholm (2012) framför om 

att fysisk aktivitet kan motverka sociala problem, då den fysiska aktiviteten kan bidra till att 

utövare utvecklar personliga och sociala relationer. Dessa personliga och sociala relationer 

resulterar i att individerna stärks i sig själva och undviker anti-sociala aktiviteter.    

Av studiens resultat framkommer det att tränarna och deras roll i Pink Gloves Boxing innehar 

en bidragande faktor till positiv förändring avseende informanternas psykosociala livssituation. 

Resultatet kan kopplas samman med studiens tidigare forskning vilken pekar på vikten av 

tränarens egenskaper och engagemang, som positiv attityd, medmänsklighet och intresse av 

deltagarnas liv utanför verksamheten (Ekholm, 2013; Haudenhuyse, m.fl., 2013; Moreau, m.fl., 

2012). Det uppenbaras i studiens resultat att en tränare bör vara uppmuntrande och inte jämföra 

deltagare för att enskilda deltagare ska kunna åstadkomma psykosocial förändring.  

Som nämns i tidigare forskning förekommer kritik till att fysisk aktivitet kan förebygga 

psykosociala problem (Ekholm, 2013). Resultatet i denna studie pekar på det motsatta, gällande 
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kritik som berör att fysisk aktivitet, som till exempel att boxning skulle legitimera våld och 

konfrontation utanför den sportsliga arenan. Det empiriska materialet påvisar att boxningen 

bidrar till att informanternas negativa känslor mildras genom träningen. Det framträder att 

deltagare upplever att de får hjälp med aggressionsproblematik via boxningen, då de under 

träningspassen får slå mot mitsar och boxningssäck. Detta leder till en ökad känsla av 

välbefinnande, och flera informanter berättar att de genom Pink Gloves Boxing upphört med 

att agera utåt mot omgivningen. Av resultatet tydliggörs även att informanterna inte upplever 

ett jämförande deltagare emellan, vilket motsäger den kritik som menar att fysisk aktivitet kan 

innebära upplevelser av misslyckande för enskilda individer. Ytterligare kritik som nämns är 

att den fysiska aktiviteten kan bidra till skiktningar, då sportföreningar främst lockar personer 

från ekonomiskt och socialt priviligierade miljöer. Inom Ex-it-gruppen i Pink Gloves Boxing 

förekommer inga skiktningar av denna typ, då samtliga av dessa deltagare kommer från 

Borlänge kommuns sociala instanser. Insatsen riktar sig till kvinnor med olika psykosociala 

problem, varpå det inte kostar något för den enskilde att delta. 
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7. Slutsatser 
Socialarbetare kan ur ett empowerment-perspektiv upprätta en samverkan med olika 

verksamheter för att hjälpa enskilda personer med olika psykosocial problematik (Swärd & 

Starrin, 2006). Pink Gloves Boxing är en sådan verksamhet då denna har en specifik grupp 

upprättad i samverkan med öppenvårdsinstansen Ex-it och där deltagarna kommer från 

Borlänge kommuns sociala instanser, det vill säga från öppenvård och myndigheter. 

Resultatet visar att en medverkan i verksamheten kan medföra positiva förändringar avseende 

deltagares psykosociala livssituation. Studiens resultat har visat att det inom Pink Gloves 

Boxing finns gynnande komponenter vilka är tillgodo för deltagarnas välbefinnande. Dessa är 

att Pink Gloves Boxing kan utgöra en meningsfull sysselsättning för deltagarna, en kvinnlig 

gemenskap, tränarnas roll i verksamheten och att det är träningsformen boxning som utövas. 

Genom ett deltagande kan inre processer utlösas i deltagarna, vilka kan medföra förbättrad 

psykisk och fysisk hälsa. 

En begränsning denna studie mött, är att antalet informanter varit få. En större studie med fler 

deltagare från denna och liknande verksamheter skulle kunna ge en fördjupad bild av vad ett 

deltagande i denna typ av behandling kan innebära som öppenvårdsinsats. Denna bild skulle 

även kunna illustrera utmaningar och utvecklingspotential i verksamheterna. Att studien haft få 

deltagare kan ha minskat möjligheterna för informanterna att uttrycka negativa aspekter i en 

verksamhet som de är deltagare i, och som i huvudsak upplevs vara positiv. 

Vår slutsats är att verksamheter som Pink Gloves Boxing kan vara givande för klienter med 

psykosociala problem inom det sociala arbetet. Insatser av denna typ kan vara tillgodo i det 

sociala arbetet, då vedertagna metoder som psykofarmaka och KBT inte når samtliga klienter i 

populationen. Ett möjliggörande för socialarbetare att kunna erbjuda denna typ av alternativa 

metoder kan medföra att fler individer kan få det stöd och den hjälp som de är i behov av. Detta 

då skilda metoder kan möta olika individers behov i arbetet med psykosociala problem. 

Vi anser att vidare forskning bör rikta sig mot att undersöka vilka positiva resultat alternativa 

behandlingsmetoder kan ha på individer med psykosocial problematik. Denna studie påvisar att 

den alternativa behandlingsmetoden fysisk aktivitet haft inverkan på informanternas 

psykosociala livssituation, där ökad fysisk och psykisk hälsa, en trygg grupptillhörighet och 

kvinnlig gemenskap varit förtjänster. Studiens informanter påtalar att verksamheten utgör ett 

givande komplement till befintliga öppenvårdsinsatser, där flertalet inte känt sig behjälpta av 

vedertagna metoder som psykofarmaka och samtal.  
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Denna studie påvisar i likhet med Karlsson och Piuva (2012)  hur kvinnliga klienter upplever 

sig dubbelt utsatta utifrån att de är just kvinnor med psykosocial problematik. Detta innebär att 

de stigmatiseras utifrån sin psykosociala livssituation, men även att det finns en samhällelig 

normbild av har just kvinnor bör bete sig vilket i sig upplevs som stressande för studiens 

informanter. Härpå anser vi det av vikt med fortsatt forskning kring kvinnliga klienters 

psykosociala livssituationer. Vidare forskning på området kan påvisa mönster kring 

samhällsstrukturer kring genus som gör kvinnan till underordnad mannen, och belysa faktorer 

som kan verka reducerande för dessa strukturer. 

  



     

39 

 

Litteraturlista 
AFA Försäkring (2013). Psykisk ohälsa. Hämtad den 18 december 2015 från 

https://www.afaforsakring.se/ 

 

Askheim, O. P. (2007). Empowerment – olika infallsvinklar. I O. P. Askheim & B. Starrin  

(Red.), Empowerment i teori och praktik (s. 18-32). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl.). Malmö: Liber AB. 

 

Coleman, H., & Unrau, Y. A.  (2014). Qualitative Data Analysis – A Step-by-Step Approach I   

R. M. Grinnell & Y. A. Unrau (Red.), Social work research and evaluation: Foundations of  

evidence-based practice (10. uppl., s. 555-567). Oxford: Oxford University Press. 
 

Connell, R.W. (2003). Om Genus. Göteborg: Diadalos AB. 

 

Ekholm, D. (2013). Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research. 

Journal of Sport for Development, 1(2), 26-38. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts 

Juridik AB. 

 

Folkhälsomyndigheten. (u.å). Fysisk aktivitet och hälsa. Hämtad den 30 november 2015 från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Garrels, G. (2015, oktober). Fit is a feeling, not an image. Womens running. Hämtad den 28  

november 2015 från http://womensrunning.competitor.com/ 

 

Haudenhuyse, R., Theeboom, M., Nols, Z., & Coussée, F. (2013). Socially vulnerable young 

people in flemish sports clubs: Investigating youth experiences. European Physical Education 

Review, 20(2), 179-198. doi:10.1177/1356336X13508686. 

 

Hedlund, L., Gunnarsson, L-G., Jonsdottir, I. H., Nyberg, L., Taube, J. (2010). Fysisk 

aktivitet vid mental ohälsa ges stort värde i nya riktlinjer. Läkartidningen. Hämtad den 18 

december 2015 från http://www.lakartidningen.se/ 

 

Holmér, E. (2013). Återhämtning vid psykisk ohälsa. 1177 Vårdguiden. Hämtad den 18  

december 2015 från http://www.1177.se/ 

 

Herz, M. & Kullberg, C. (2012). Genusmedvetet socialt arbete I C. Kullberg, M. Herz, J. Fäldt,  

V. Wallroth & M. Skillmark (Red.), Genus i socialt arbete (s. 101-143). Malmö: Liber AB. 

 

Karlsson, L. B., & Piuva, K. (2012). Introduktion. I L. B. Karlsson & K. Piuva (Red.),  

Genusperspektiv i socialt arbete (s. 17-54). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Kullberg, C. (2012). Introduktion: Genus i socialt arbete I C. Kullberg, M. Herz, J. Fäldt, V.  

Wallroth & M. Skillmark (Red.), Genus i socialt arbete (s. 7-34). Malmö: Liber AB. 



     

40 

 

 

Kullberg, C., Skillmark, M., Herz, M., Fäldt, J. & Wallroth, V. (2012). Genus och kön som  

grund för konstruktion av kvinnors och mäns sociala problem I C. Kullberg, M. Herz, J. Fäldt, 

V. Wallroth & M. Skillmark (Red.), Genus i socialt arbete (s. 35-71). Malmö: Liber AB. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Landstinget (2015). Behandling med hjälp av häst och ridning. Hämtad den 30 november 2015 

från http://www.1177.se/ 

 

Lindwall, M. (2004) Exercising the Self: On the Role of Exercise, Gender and Culture in 

Physical Self-Perceptions. Stockholm: Department of Psychology, Stockholms University. 

Hämtat den 14 december 2015 från http://www.1177.se/ 

 

Meeuwisse, A., & Swärd, H. (2002). Vad är ett socialt problem? I A. Meeuwisse & H. Swärd 

(Red.), Perspektiv på sociala problem (s. 23-53). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Moreau, N., Chanteau, O., Benoît, M., Dumas, M., Laurin-lamothe, A., Parlavecchio, L., & 

Lester, C. (2014). Sports activities in a psychosocial perspective: Preliminary analysis of 

adolescent participation in sports challenges. International Review for the Sociology of 

Sport, 49(1), 85-101. 

 

Pink Gloves Boxing (2013). Välkommen till Pink Gloves Boxing. Hämtad den 13 november 

2015 från http://www.pinkglovesboxing.se/ 

 

Pink Gloves boxing. (u.å). History. Hämtad den 22 december 2015 från  

https://pinkglovesboxing.com/ 

 

Regeringskansliet (2012). PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2012–2016. Hämtad den 30 november 2014 från http://www.regeringen.se/ 

 

Repper, J. (2013). Peer support workers: Theory and practice. Hämtad den 1 december 2015 

från http://www.imroc.org/ 

 

Repper, J. & Carter, T. (2011, augusti). A review of the literature on peer support in mental 

health services. Journal of Mental Health, 20 (4). Hämtad den 1 december 2015 från 

http://cosb.countyofsb.org/ 

 

Schön, U-K. (2010). The power of identification: peer support in recovery from mental illness. 

Scandinavian Journal of Disability Research, 12(2), 83-90. doi: 

10.1080/15017410903478956. 

 

Socialstyrelsen (2010a). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 

– stöd för styrning och ledning. Hämtad den 18 december 2015 från 

http://www.socialstyrelsen.se/ 

 

Socialstyrelsen (2010b).  Vuxna med medelsvår egentlig depressionsepisod med 

årstidsrelaterade drag. Hämtad den 30 november 2015 från http://www.socialstyrelsen.se/ 

 



     

41 

 

Socialstyrelsen. (2013). Psykisk ohälsa bland unga. Hämtad den 17 december 2015 från 

http://www.socialstyrelsen.se/ 

 

Socialtjänstlagen (2001: 453). Hämtad den 19 december 2015  från http://www.riksdagen.se/ 

 

Starrin, B. (2007). Empowerment som förhållningssätt – kan vi lära oss något av Pippi 

Långstrump? I O. P. Askheim & B. Starrin (Red.), Empowerment i teori och praktik (s. 62-

75). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Statens beredning för medicinsk och social utredning, SBU (2014). SBU-rapport om 

meditationsprogram mot stress vid ohälsa. Hämtad den 30 november 2015 från 

http://www.vgregion.se/ 

 

Stjernström Roos, I. (2014, 22 september). FaR- fysisk aktivitet på recept. 1177 Vårdguiden. 

Hämtad den 18 december 2015 från http://www.1177.se/ 

 

Swärd, H., & Starrin, B. (2006). Makt och socialt arbete I A. Meeuwisse, S. Sunesson & 

H. Swärd (Red.), Socialt arbete – en grundbok (s. 248-254). Stockholm: Natur och Kultur. 

  



1 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide Pink Gloves 

Inledande frågor 

 Bakgrundsinformation: namn, ålder, tid i verksamheten. 

 Hur kom du i kontakt med Pink Gloves? 

 Varför valde du att delta i verksamheten? 

Tema 1, Positiva komponenter 

 Vad anser du är positivt med Pink Gloves? 

 Om du upplevt positiv förändring, vad är det som utmärkt sig som viktiga delar för ditt 

välmående och din livssituation? (ledaren, gruppen, miljön, kontinuiteten, samtalen?). 

 Hur ser du på de samtal gruppen har efter varje träningspass? (Sätta ord på känslor? 

Att inte vara ensam i sin situation? Att våga prata om svåra saker/känslor?) 

 Vad är det i Pink Gloves som gjort att du fortsatt träna med dem? 

(Sammanhållningen? Tränaren? Samtalen?). 

Tema 2, individuell påverkan 

 Vad har Pink Gloves haft för påverkan på din livssituation? 

 Har Pink Gloves stärkt dig i ditt vardagliga liv? Om så är fallet, vilka verktyg har Pink 

Gloves gett dig? 

 Ser du någon skillnad i hur du möter situationer som uppstår i vardagen, stora som 

små? (Motivation? Våga be om hjälp? Att se framför dig att du klarar av saker?). 

 Har dina relationer påverkats efter du börjat träna med Pink Gloves? (familj, socialt 

nätverk, socialtjänsten etc.). 

 Hur har Pink Gloves påverkat dig som person? (självförtroende, självkänsla, 

välbefinnande fysisk/psykisk). 

 Har din syn på framtiden ändrats genom deltagandet? På vilket sätt, isf? 

 Tror du att det är av betydelse att du tränar just boxning, eller hade det likväl kunnat 

vara någon annan sport? 

Tema 3, förbättringsområden 

 Finns det något du tycker saknas i verksamheten? 

 Kan något förbättras i verksamheten? 

 Om det finns motsättningar i gruppen, hur hanteras det? 

 Är Pink Gloves något du skulle rekommendera till andra? 

Avslutande frågor 

 Är det något du vill ta upp, som vi inte har nämnt? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev  
 

 

 

 

 

   

Om studien ”Att finna mästaren i sig själv. En kvalitativ studie av 

verksamheten Pink Gloves". 
 

Bakgrund och syfte: Denna studie syftar till att samla in kunskap kring vilken 

betydelse verksamheten Pink Gloves har haft för enskilda deltagares psykosociala 

situation. Vi ämnar undersöka vad deltagarna uppfattat som bidragande till 

förändring, genom sitt deltagande i verksamheten.  

Förfrågan om deltagande: Om du accepterar att medverka i studien kommer du 

att kontaktas per telefon för att bestämma en tid för sammanträffande och 

genomförande av intervjun. 

Hur går studien till: Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att 

genomföras, och kommer att spelas in på band. Intervjun kommer att ta ca en timme 

per deltagare.  

Hantering av data, sekretess och frivillighet: Din medverkan är helt frivillig. Du 

har rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att ge något skäl till detta. De 

uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, intervjuerna kommer 

att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen, 

vilket betyder att svaren inte kommer att kunna spåras till dig som person. Endast 

forskarna i projektet har tillgång till dina svar. 

Studiens resultat: Resultaten från studien kommer att sammanställas i en rapport 

som kommer finnas tillgänglig i verksamheten, samt presenteras vid en FoU-

marknad vid Högskolan Dalarna i januari 2016. 

Ansvariga: Om du har några frågor eller vill veta mer, är du välkommen att ringa 

eller mejla någon av oss som arbetar med studien, eller vår handledare: 

 

Mimmi Frykberg h10mimfr@du.se xxx-xxxxxxx 

 

Lena Törneman h12lento@du.se  xxx-xxxxxxx 

 

Ulla-Karin Schön uks@du.se  xxx-xxxxxxx   

mailto:h10mimfr@du.se
mailto:h12lento@du.se
mailto:uks@du.se
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Bilaga 3 – Analystabell  
Nedan presenteras slutresultatet av studiens tematiska analysprocess i en tabell. Tabellen 

klargör vilka underteman, subteman och huvudteman som har utkristalliserats i denna analys 

av studiens empiriska material. 

Underteman Subteman 

 

Huvudteman 

Tillhöra ett 

sammanhang 

 

  

Meningsfull 

sysselsättning 

 

Sysselsättning  

Att “bli” någon 

 

  

Rutiner 

 

  

Inga åskådare 

 

  

Endast kvinnor 

 

  

Deltagande pga inga 

män 

 

  

Träna utifrån egen 

kapacitet 

 

Verksamhetens 

upplägg 

 

Inget 

tävlingsmoment 

 

  

Inget jämförande 

 

  

Fokus på träning, 

inte kropp 

 Yttre gynnande 

komponenter i 

verksamheten 

Tränarnas bakgrund 

 

  

 

Tränarnas 

uppmuntrande 

 

Tränarens roll 

↓ 

Boxning 

 

  

Reducering av 

negativa känslor 

 

Boxning som fysisk 

aktivitet 

 

Agressionskontroll 
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Förbättrade 

relationer 

 

 

 

Social samvaro 

 

Ökad interaktion 

 

  

Rekommendation 

 

  

Utvecklas 

tillsammans 

 

  

Gemenskap 

 

Gruppaktivitet  

Respekterad av 

gruppen 

 

  

Höra andra berätta 

och därmed våga 

öppna sig 

 

  

Liknande bakgrund 

 

Identifiering  

Identifiering med 

andra 

 

  

Samtalen 

 

  

Sedd och lyssnad till 

 

  

Förbättrad 

framtidssyn 

 

  

Alternativ 

behandling 

 

 Betydelsen av 

medverkan för den 

enskilde 

Psykiskt välmående 

 

Välmående  

Fysiskt välmående 

 

  

Hopp om förbättrad 

livssituation 

 

 

↓ 

Självkänsla 

 

  

Självförtroende 

 

  

Utmana sig själv 
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Konflikthantering 

 

Hantering av 

problem och 

konflikter 

 

Problemhantering 

 

  

Acceptans till sig 

själv och andra 

 

  

Acceptera sina 

känslor och tillvaro 

 

Acceptans och 

öppenhet 

Individuella 

färdigheter till att 

hantera livet 

Våga prova nya 

saker 

 

  

Våga be om hjälp 

 

  

Våga visa känslor 
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Bilaga 4 – Etisk egengranskning 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel:  

Student/studenter:  

Handledare:  
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Bilaga 5 – Intyg 
 

Intyg från verksamhetsansvarig i Pink Gloves 

 

 

 

 

 
Jag ger mitt medgivande till rekrytering av deltagare i studien:  

”Att finna mästaren i sig själv. En kvalitativ studie av verksamheten Pink Gloves" 

 

Jag intygar att verksamheten har nödvändiga ekonomiska, strukturella och personella resurser 

som krävs för genomförande samt möjlighet att garantera forskningspersonernas säkerhet. Jag 

går i god för att verksamheten har resurser att bemöta de eventuella känslomässiga reaktioner 

som kan uppstå i samband med intervjuerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Ansvarig 

 

_______________________________________ 

Ort och Datum 

 

_______________________________________ 

Underskrift  

 

_______________________________________ 

Telefonnummer  

 
 

 

 

 

 


