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Abstrakt 

Eriksson, A & Lindblad, J (2009): Upplevda friskfaktorer hos 15-åriga individer – en 

intervjustudie. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle. 

 

Anna Eriksson och Johanna Lindblad har skrivit en C- uppsats med titeln Upplevda 

friskfaktorer hos 15-åriga individer – en intervjustudie. Syftet med denna studie var att 

undersöka upplevda friskfaktorer, såväl psykiska som fysiska, hos 15- åriga individer utifrån 

det salutogena perspektivet och undersöka vad begreppet hälsa innebär för dem. Som metod 

valdes halvstrukturerad intervju då avsikten var att tolka och analysera svaren och det var den 

egna upplevelsen av vad individen mår bra av som efterfrågades. Intervjumallen innehöll 

öppna frågor vilka handlade om 15- åriga individers upplevda psykiska och fysiska 

friskfaktorer. Resultatet visade att 15- åringarna ansåg att sociala relationer, trygghet och 

utmaningar var viktiga psykiska friskfaktorer liksom kost och motion, men även en 

kombination av dessa var viktigt för att må bra fysiskt. De uppgav vidare att de själva hade ett 

eget ansvar för sin hälsa och att deras möjligheter att påverka denna var goda. Friskfaktorer i 

skolan var till exempel en trivsam miljö, gemenskap och lärarstöd medan faktorer som 

uppgavs vara viktiga i hemmet var trygghet och att kunna återhämta sig. I relationer framkom 

faktorer som förtroende och att känna sig sedd som viktiga för sitt välmående och på fritiden 

handlade friskfaktorerna om att ha ett intresse, sociala relationer och att känna delaktighet.  

 
Nyckelord: Friskfaktorer, psykisk och fysisk hälsa, 15-åringar, hälsofrämjande arbete, 
KASAM och salutogent.  
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Vi vill främst tacka de ungdomar som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. 

Tack även till den lärare som engagerade sig och därmed underlättat datainsamlingen för 
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1. Inledning 

Många studier visar att både den psykiska och fysiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar 

(Macfarlane et al., 1987 i Turner, 1999) och Turner (1999) menar att en stor del av de 

hälsoproblem som unga individer upplever sig ha är relaterade till psykologiska och 

beteendemässiga faktorer. Ungdomars livsstil kan antas ha ett samband med deras egna 

föreställningar om vad hälsa är och i ett preventivt syfte kan det därför vara relevant att ta 

vara på ungdomarnas egna resonemang om vad som är hälsosamt och vad som får dem att må 

bra.  

 

Det salutogena perspektivet förstår hälsa utifrån ett friskt synsätt där en känsla av 

sammanhang eftersträvas genom att skapa meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). Genom att fokusera på friskfaktorer så är det individens styrkor som är 

utgångspunkten, vilket är det som hälsofrämjande arbete syftar till (Ewles & Simnett, 2005). 

 

Hälsa och friskfaktorer kan ha olika innebörd individer emellan och i arbetet som 

hälsopedagog kan det vara viktigt att ta vara på deras egna upplevelser och tankar i 

interventioner, som syftar till att främja hälsa. I denna studie används intervju som metod, 

vilket kan förstås som ett samtal där individen tillåts utveckla sina tankar kring ett specifikt 

ämne vilket i sig kan leda till ökad förståelse och personlig utveckling. Vi har valt att låta 

några individer, ur den målgrupp där ohälsan har ökat, beskriva sina upplevda friskfaktorer 

och vad som påverkar deras hälsa positivt. Genom intervjuer baserade på öppna frågor har vi 

försökt att skapa en känsla av sammanhang för de tillfrågade individerna då deras egna 

upplevelser varit i fokus.  
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2. Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång av litteratur för den aktuella studien. Den kommer att belysa 

friskfaktorer, den psykiska och fysiska ohälsan som ligger till bakgrund för studiens syfte och 

det salutogena perspektivet som används i det hälsofrämjande arbetet.  

 

2.1. Friskfaktorer/bestämningsfaktorer 

Friskfaktorer beskriver vad som behövs för att var och en ska må bra och trivas i sin 

livssituation och genom att söka efter friskfaktorer så angriper man hälsa/ohälsa från ett 

salutogent perspektiv istället för att söka efter vad som är fel. Ordet salutogen kommer dels 

från latinets salus som betyder hälsa och dels från det grekiska ordet genesis, som står för 

ursprung eller uppkomst (Waad & Hult, 1997). Precis som tidigare nämnda författare så 

menar Naidoo och Wills (2007) att hälsa skapas genom ett samspel av en mängd faktorer och 

Medin och Alexandersson (2000) beskriver dessa såsom individuellt beteende och livsstil, 

psyko- socio- och ekonomiska faktorer, miljö samt omgivning och för att uppnå hälsa bör det 

finnas en balans mellan dessa. Janlert (2000) beskriver friskfaktorer som förhållanden som 

leder till att hälsan förbättras, eller att en individ undgår att bli sjuk.  

 

Duncan et al (2007) menar att friskfaktorer eller styrkor till exempel är en känsla av 

tillhörighet, att känna sig älskad, positiv attityd, social kompetens, självförtroende och att 

känna att man duger och klarar av olika uppgifter som man ställs inför. Vidare är goda 

relationer till föräldrar, kompisar, lärare och fritispersonal viktiga i arbetet med att bygga på 

styrkor men även faktorer som att hitta glädje i det man gör, känna att man har kontroll samt 

en känsla av att ha en roll i ett sammanhang, till exempel i världen runtomkring, är av stor 

vikt för hälsan. Fysiskt sett är god hälsa och hälsosamma matvanor viktigt (ibid.).    

 

Naidoo och Wills (2007) menar att det gemensamma för alla individer är att de upplever 

faktorer för hälsa i form av livskvalité eller välbefinnande. Då det finns så många komplexa 

kopplingar mellan olika faktorer, vilka är individuella, kan det dock vara svårt att påvisa en 

specifik faktor som orsak till att ohälsa uppstår. Ozer (2007) anser att lägga fokus på vad som 

är positivt och att bygga på individens styrkor är ett sätt att motverka ohälsa och upprätthålla 

hälsa. Lindén- Boström och Persson (2005) menar även dem att det är viktigt att fokusera på 

styrkor och tillgångar hos en individ istället för att fokusera på de risker som finns (ibid.) 
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Inom en arena som primärsjukvården kan detta appliceras på exempelvis ungdomar vilket 

skulle lägga en grund för en hälsosam utveckling hos dessa (Ozer, 2007).  

 

2.2. Ohälsa bland unga 

Många studier visar att både den psykiska och fysiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar 

(Macfarlane et al., 1987 i Turner, 1999). I rapporten Upp till 18 – fakta om barn och ungdom 

skriver Persson, Berlin och Lundström (2007) att den psykiska hälsan bland barn och 

ungdomar har försämrats sen mitten av 1990-talet och den psykiska ohälsan är vanligare i 

Sverige än i många andra länder i Europa. Den individualisering som skett samt ökade 

möjligheter som vidare leder till ökade krav tros vara orsaken. Turner (1999) menar att en stor 

del av de hälsoproblem som unga individer upplever sig ha är relaterade till psykologiska och 

beteendemässiga faktorer, och många av dessa problem har ett samband med en låg 

självkänsla. Utifrån ett sociologiskt perspektiv kan den låga självkänslan hos unga individer 

ha ett samband med att de inte känner någon delaktighet i samhället då de många gånger inte 

tas på allvar (ibid.). Till skillnad mot hur det borde vara så visar till exempel studier att det 

finns ett samband mellan skolrelaterad stress och hälsoproblem vilket innebär att skolan som 

egentligen ska vara en hälsofrämjande arena kanske egentligen är motsatsen (Natvig, 

Hanestad & Samdal, 2005).  

 

Enligt Stuart (2006) kommer närmare en av fem unga individer att uppleva en betydande 

psykosocial försvagning, liknande en mental störning, och att många fler upplever 

psykosociala problem som höga nivåer av stress eller depression vilket kommer att inverka i 

deras vardagliga liv. Även Lindén- Boström och Persson (2005) vittnar om hur psykiska 

besvär som oro, nervositet och upplevelse av stress kan leda till ökad muskelspänning vilket 

vidare kan bidra till värk och så hamnar individen i en ond cirkel.  

 

I Barnombudsmannen (Persson, Berlin & Lundström, 2007) går det att utläsa att flickor i 

regel mår sämre än pojkar, och allra sämst mår 15-åriga flickor. Antalet flickor som skadar sig 

själva har ökat och det är ofta flickor med höga ambitioner som lider av ångest och stress och 

mer än hälften av flickorna i den här gruppen har utsatts för allvarliga kränkningar. Turner 

(1999) ger även bevis för att dödligheten har ökat bland tonåringar, vilket till exempel är 

resultatet av ätstörningar, självdestruktivitet samt självmord. 
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Enligt Rohrer, Pierce Rush och Blackburn (2004) kan livsstilen direkt påverka den mentala 

hälsan då det finns belägg för att till exempel motion kan minska eller lindra depression 

genom den frisättning av endorfiner som motionen ger. Det finns tre utvecklade teorier som 

förklarar hur fysisk och mental hälsa är relaterade till varandra. Det är dels genom en 

psykosomatisk förklaring, det vill säga att låg mental hälsa är en riskfaktor för låg fysisk hälsa 

och dels att fysisk sjukdom bryter ned mental hälsa över tid. Dessa två visar i sin tur 

sambandet mellan den fysiska och den mentala hälsan (ibid.). När det gäller den fysiska 

hälsan har övervikt/fetma ökat i alla åldrar och både för män och kvinnor (Socialstyrelsen, 

2005) och denna trend syns även tydligt bland barn och ungdomar i Sverige. Klasén McGrath 

(2008) beskriver i Vårdguiden att viktproblemen börjar när barnet är mellan tre till sju år och 

kost- och motionsvanor är av stor vikt i det förebyggande arbetet. Ett överviktigt barn kan få 

svårt att röra sig och känner trötthet och på lång sikt kan övervikt/fetma leda till 

följdsjukdomar som till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och 

förslitningsskador i leder.  Ett barn som lider av svår övervikt/fetma kan även utveckla 

psykiska besvär såsom depression och har en allmänt sämre livskvalité (ibid.).  

 

Genom den så kallade COMPASS-studien, vilken är genomförd i Sverige, (Rasmussen (red), 

2004) så grundläggs människors fysiska och psykiska hälsa i barndomen och den kartlägger 

olika samband mellan fysisk aktivitet, matvanor, självkänsla, kroppsstorlek och 

socioekonomiska förhållanden. Enligt Stuart (2006) finns det dock, genom tidiga insatser 

under uppväxten hos individer, goda möjligheter att förebygga den psykiska ohälsan och ge 

utrymme för att bidra till att de utvecklas till mer hälsosamma och känslomässigt 

motståndskraftiga vuxna. 

 

2.3. Hälsofrämjande arbete 

Enligt Janlert (2000) är hälsofrämjande arbete ett sammanfattande begrepp på organiserade 

aktiviteter som har till syfte att förbättra hälsan och Axelsson och Axelsson (2007) definierar 

det som ”den process som gör det möjligt för individer och samhällen att öka kontrollen över 

hälsans determinanter och därmed förbättra sin hälsa”. De beskriver även att det, förutom 

det organiserade arbetet, finns många andra aktörer som på olika sätt kan påverka folkhälsan 

och dessa återfinns huvudsakligen bland kommunala och statliga myndigheter men många 

frivilliga organisationer och privata företag är också inblandade (ibid.).  
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Ewles och Simnett (2005) förespråkar ett arenaperspektiv, där en helhetssyn på individer och 

gruppers vardagsverkligheter är i fokus, vilket ger en bred förankring och goda möjligheter 

till mobilisering i det hälsofrämjande arbetet. För att underlätta arbetet utgår de elva 

folkhälsomålen ifrån hälsans bestämningsfaktorer då det är lättare att arbeta utifrån och uppnå 

resultat genom politiska beslut och samhällsinsatser istället för att utgå ifrån sjukdomar eller 

hälsoproblem (ibid.).  

 

Då det gäller barn och ungdomars långsiktiga hälsa kan det hälsofrämjande arbetet ske på 

flera arenor och skolan är ett exempel på arena som länge betraktats som viktig för 

hälsofrämjande arbete (Medin & Alexandersson, 2007). De menar vidare att det kan handla 

om att utgå ifrån en helhetssyn på elever där det är dem och deras verklighet som är i fokus 

och att skapa en miljö där de har ett stort inflytande. Att få vara med och påverka är något 

som kan öka meningsfullheten hos en individ vilket då direkt sätts i relation till KASAM 

(Antonovsky, 2005). Naidoo och Wills (2007) betonar även dem betydelsen av att engagera 

eleverna i planeringen av undervisningen samt relevansen av en god miljö för positiva 

förändringar i elevernas beteendemönster, vilket kan fortsätta att inverka i vuxen ålder. Bing 

(2003) menar att en stor del av det hälsofrämjande arbetet kan ses som en process där 

människan själv uppmuntras att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den, men det är 

även en genomgripande och social process. Förutom en hälsofrämjande folkhälsopolicy är 

stödjande miljö och förstärkning av lokalt deltagande nödvändiga inslag i det hälsofrämjande 

arbetet, liksom individens egen förmåga. Enligt Ewles och Simnett (2005) så kan människors 

självkänsla och självförtroende stärkas genom lättillgänglig hälsoinformation och göra henne 

kapabel till att ta mer kontroll över sin egen hälsa. 

 

En studie som är genomförd i Sverige, Umeå Universitet (Ybrandt, 2008), belyser att 

relationen mellan självuppfattning och social kompetens kan spela stor roll för olika problem 

både i ungdomsåren och senare i vuxen ålder. En positiv självuppfattning visade sig i denna 

studie vara den viktigaste skyddsfaktorn för utåtagerande problembeteenden och detta 

påvisades tydligast i åldrarna femton och sexton år. En annan artikel författad av Santor, 

Poulin, LeBlanc och Kusumakar (2007) beskriver vikten av att hitta barn och ungdomar med 

problem tidigt, för att kunna hjälpa dem i ett tidigt stadium, och de menar att det är viktigt att 

leta efter signaler hos dessa barn som tyder på problem, så kallade hjälpsöknings- beteenden.  
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Kimber, Sandell och Bremberg (2008) menar att ett sätt att minska psykiska problem och 

förbättra elevers välbefinnande är träning i social och emotionell kompetens (SET). SET-

programmet syftar till att träna den sociala och emotionella kompetensen till exempel genom 

att lära sig hantera sina känslor, självkännedom, motivation, empati och social kompetens 

(www.set.st, 090119).  Att kunna uppmärksamma sina egna och andra individers känslor 

och att kunna tolka och hantera dem genom social och emotionell träning visar att elevernas 

välbefinnande förbättrats och aggressivitet, mobbning och alkoholbruk reducerats. 

 

2.4. Hälsa och det salutogena perspektivet 

Hälsans bestämningsfaktorer är, enligt det salutogena perspektivet, alla händelser som ingår i 

ett skeende och resulterar i att en människa är frisk och den har i ökande utsträckning kommit 

att ses som ett eget fenomen. Till skillnad från att enbart se hälsa som frånvaro av sjukdom så 

ökade intresset för hur sociala förhållanden påverkar människors välbefinnanden mot slutet av 

1900- talet (Bing, 2003). Detta berodde till stor del på de nya hälsoproblem som uppstod 

genom moderniseringen och den Industriella revolutionen i västvärlden vilket ledde till ökade 

krav (Lindström & Eriksson, 2006).  

 

En av de förändringar som gjordes angående folkhälsan under den här tiden var att många 

kampanjer rörande hälsan utfördes där fokus låg på att mobilisera och utveckla hälsoresurser i 

en viss population som i ett långtidsperspektiv skulle medföra att människor skulle kunna leva 

ett bra liv (Lindström & Eriksson, 2006). Utifrån Ottawa Charter (WHO, 1986) grundlades 

principer och vikten av olika arenor för folkhälsoarbete som exempelvis hälsofrämjande 

skolor och arbetsplatser lyftes fram. WHO utvecklade även synen på hälsa utifrån Ottawa 

Charter (WHO, 1986) och utgick inte längre ifrån att definiera vad hälsa är, utan 

uppmärksammade mer vad hälsa som en resurs kan bidra till eller vad som upprätthåller hälsa 

(Medin & Alexandersson, 2000). Vad som kan betraktas som ett friskt tillstånd varierar dock 

och alla människor har olika normer och värderingar om hälsa då det endast är dem själva 

som kan bedöma sitt eget hälsotillstånd. Individer som lider av olika sjukdomar kan således 

betrakta sig som friska de dagar symtomen är lindriga (Ewles & Simnett, 2005).  

 

Medin och Alexandersson (2000) delar upp olika hälsobegrepp i biomedicinska och 

humanistiska grupper där den biomedicinska ser hälsa som motsats till sjukdom, medan den 

humanistiska ser hälsa som något mer, eller som något annat än frånvaro av sjukdom.  
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Den salutogena ansatsen som Antonovsky (2005) förespråkar hör hit och den innebär att tänka 

i termer av faktorer som främjar en rörelse mot den friska polen i kontinuumet istället för den 

sjuka. Begreppet har lyfts fram som en motsats till medicinens fokus på de patogena, det vill 

säga sjukdomsframkallande, förhållandena, bland annat när frågan om hälsan har diskuterats 

(Janlert, 2000). Antonovsky (2005) ser hälsan som ett tillstånd och som kan utläsas beroende 

på vart på kontinuumet som individen står och hälsan upprätthålls genom graden av tre 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka benämns som generella 

motståndsresurser – GMR. Dessa komponenter bildar tillsammans KASAM – känsla av 

sammanhang – och den definieras som ”en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och 

yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer 

att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” (ibid.).  

 

Begriplighet är den så kallade kontrollkomponenten i KASAM och står för i vilken 

utsträckning omvärlden upplevs som förnuftsmässigt begriplig, det vill säga att man trots 

obehagliga händelser i livet kan begripa och förklara dessa. Hanterbarhet är 

beteendekomponenten och handlar om i vilken utsträckning man upplever sig ha yttre eller 

inre resurser till förfogande för att möta och hantera de stimuli som omger en. Meningsfullhet 

ses som motivationskomponenten i KASAM och handlar om hur en individ upplever att livet 

har en känslomässig mening och om det är värt att investera och satsa på olika utmaningar 

som uppstår i livet (Medin & Alexandersson, 2000).  Komponenterna står alltid i relation till 

varandra även om det kan variera i grader och det går till exempel att ha en hög grad av 

begriplighet men en låg grad av meningsfullhet, likaväl som det går att ha lågt på begriplighet 

och meningsfullhet men högt på hanterbarhet. För att en individ ska uppnå ett starkt KASAM 

krävs det dock att samtliga komponenter är högt graderade (Antonovsky, 2005).  

 

Enligt Bing (2003) är det är främst sociala faktorer som ger generella motståndsresurser eller 

generella motståndsbrister hos en individ medan Natvig, Hanestad och Samdal (2006) även 

poängterar vikten av hanterbara arbetserfarenheter. För skolungdomar exempelvis menar de 

att det finns det tre stora källor till sociala relationer och stöd, vilka är föräldrar, kompisar och 

lärare. Föräldrar och kompisar kan utgöra informella och intima relationer och stöd medan 

lärare fungerar som mer formella och mindre intima källor till stöd. Enligt författarnas teorier 

innebär det att studenter som har mycket stöd ifrån lärare – socialt support, och som klarar av 

skolan bra – hanterbara krav, även har ett högt KASAM.  
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Lindström och Eriksson (2006) belyser att KASAM är en universell mekanism och är aktuell i 

alla kulturer.  De menar vidare att KASAM är något som utvecklas under en människas 

livstid, vilket innebär att den kan läras in, och har ett starkt samband mellan upplevd hälsa, 

mentalt välbefinnande och livskvaliteten (ibid.).  

 

2.5. Konklusion 

Många studier kartlägger den redan uppkomna psykiska och fysiska ohälsan bland unga 

individer, men inte lika många undersökningar belyser vad ungdomarna själva anser vara 

friskfaktorer i deras liv. Att ta vara på de fakta som finns och använda de utifrån det 

salutogena perspektivet skulle medföra ett primärpreventivt arbete där individen, genom 

delaktighet, får lära sig att hantera och ta eget ansvar över sin egen hälsa. Resultatet i denna 

studien kommer att sättas i relation till KASAM och det salutogena synsättet vilket kan ligga 

som grund för det hälsofrämjande arbetet. 
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3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevda friskfaktorer hos 15- åriga individer 

utifrån det salutogena perspektivet. 

 

3.1. Frågeställningar 

• Vad innebär begreppet hälsa för 15- åriga individer?  

• Vilka faktorer påverkar 15- åriga individers psykiska och fysiska välbefinnande 

positivt enligt dem själva? 

• Vad anser 15-åringar vara viktiga friskfaktorer för dennes välmående utifrån olika 

arenor som skolan, hemmet och fritiden samt relationer?  

 

4. Metod 

I följande avsnitt finns det tillvägagångssätt som använts i studien beskrivet. Detta innefattar 

val av metod, utformning av intervjumall, urval och undersökningsgrupp samt datainsamling 

och bearbetning av insamlat material. Slutligen presenteras trovärdighet samt vilka etiska 

aspekter som tagits hänsyn till.  

 

4.1. Intervju  

Enligt Kvale (1997) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju ”att erhålla beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld att avsikt att tolka och beskriva fenomenens mening” (ibid. s 

13). I studien användes halvstrukturerad intervju vilket innebär en kombination av öppna och 

slutna frågeställningar där frågeområden på förhand är bestämda, samt följer en intervjumall 

(se Bilaga 1) som innefattar olika teman och frågor (Kvale, 1997).  

De frågor som intervjun utgick ifrån undersökte 15- åriga individers upplevda psykiska och 

fysiska friskfaktorer inom olika områden såsom skola, hem, relationer och fritid. Då avsikten 

var att tolka och analysera svaren så var det den egna upplevelsen av vad individen mår bra av 

som efterfrågades.  

 

4.1.1. Intervjumall 

Den intervjumall (se Bilaga 1) som användes utformades utifrån studiens syfte (Trost, 1997) 

och innehåller ett antal övergripande frågor om psykisk och fysisk hälsa samt 

kategoriseringsfrågor gällande friskfaktorer i olika miljöer.  
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De frågor som ingår i mallen låg till grund för intervjuerna och följdes i samtliga 

intervjugrupper, dock med varierande följdfrågor beroende på vilka svar som uppgavs av de 

intervjuade individerna. Karaktären på de frågor som intervjumallen utgår ifrån är öppna 

frågor vilket bidrog till att svarsutrymmet blev vidare än om slutna frågor hade använts (Krag 

Jacobsen, 1993). Vissa av följdfrågorna blev dock slutna för att intervjuaren ville förvissa sig 

om att denne uppfattat informationen från intervjuparen rätt, samt för att försäkra sig om att 

båda deltagarna i paren hade fått uttrycka sin åsikt.  

 

4.1.2. Parintervjuer 

Då de åtta individerna i studien inte ville låta sig intervjuas enskilt bildade de själva 

homogena par vilka kan ses som en grupp. Att intervjua i grupp kan medföra vissa etiska 

problem enligt Trost (1997) som till exempel att tystnadsplikten inte kan garanteras samt att 

de intervjuade individerna begränsas i sina svar då dessa eventuellt kan känna ovilja mot att 

lämna ut sina svar då fler är närvarande. Vidare kan en gruppintervju bidra till att en individ 

uppger svar som den egentligen inte kan stå för utan dessa uppstår på grund av gruppåverkan. 

Ett annat problem som kan uppstå menar Trost (1997) är om det finns någon i gruppen som är 

mer dominant och verbalt framstående än övriga. Denne kan då lätt ta över intervjun och 

dennes åsikter blir de som framkommer tydligast samt att övriga deltagare samlas kring 

dennes åsikt som kan anses vara lämpligast i situationen.  

 

I ett av paren som intervjuades till denna studie uppstod detta problem då ena parten tog för 

sig och svarade väldigt utförligt på frågorna som intervjumallen behandlade. Den andra parten 

i detta par var således väldigt tyst och svarade endast fåordigt på de frågor som ställdes direkt 

till denne. I övrigt höll denne med den mer dominerande i allt som sades.  

En fördel med gruppintervjuer kan dock vara att individen i en denna sorts intervju utvecklar 

sina tankemönster med hjälp av de övrigas åsikter och utsagor, vilket då ger utrymme för 

utbyte av idéer och ett vidare perspektiv (Trost, 1997).  

 

4.1.3. Kort beskrivning av paren under intervjun  

För att tydliggöra hur parkonstellationerna betedde sig i intervjusituationen följer en 

beskrivning av dessa. 
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Par 1: Par ett bestod av två flickor vilka båda uppgav rätt kortfattade svar på de frågor som 

ställdes och höll med varandra i samtliga svar. Det var svårt att skilja de båda flickorna åt 

under transkriberingsprocessen då de båda var tystlåtna och det var svårt att urskilja på 

rösterna vem som var vem. I ett försök till mer uttömmande svar försökte intervjuaren att 

ställa följdfrågor där resultatet blev ett genomgående instämmande ifrån de båda flickorna, 

däremot gavs inga egna svar. 

 

Par 2: Det andra paret bestod av två flickor där mer uttömmande svar än det första paret gavs. 

Här var det framförallt en av flickorna som var mer verbal men den andra flickan var också 

mån om att få ge sina svar. 

 

Par 3: Det tredje paret bestod av två pojkar som under intervjun pratade ungefär lika mycket. 

De svarade båda på frågorna och höll med om varandras svar vid ett flertal tillfällen. De 

hjälptes åt och pratade med varandra om de svar de gav vilket gjorde att det var svårt att skilja 

deras svar åt. 

 

Par 4: Även det fjärde paret bestod av två pojkar varav den ena pojken i paret stod för det 

mesta av samtalet och svaren på frågorna. Den andra pojken höll med om de flesta svar och 

var generellt under hela intervjun väldigt tystlåten. Den dominerande pojken däremot gav 

väldigt utförliga svar som den andra pojken bekräftade genom ”Mmm:ande” och nickar.  

 

Genomgående för alla intervjuer var att paren var överrens i sina svar men det fanns vissa 

skillnader paren emellan. Främst sågs skillnader i tydlighet i svaren samt hur mycket varje 

individ kom till tals. Betydande är dock att alla individer gavs samma möjlighet till att ge sina 

svar, att alla varit delaktiga och svarat på samtliga frågor. 

 

4.2. Urval och undersökningsgrupp 

Åtta 15- åriga individer ingår i studien varav fyra är pojkar och fyra är flickor, där samtliga är 

studerande i årskurs 9 i samma klass på en grundskola som ligger på en liten ort i 

Mellansverige. De åtta deltagarna i studien anmälde sig frivilligt vid en informationsträff 

vilken presenterade studiens syfte, tillvägagångssätt samt de etiska aspekterna. Därefter 

bokades dem in på halvtimmeslånga intervjuer, vilka skulle genomföras dagen efter.  
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Då ingen av de individer som anmält sig till undersökningen kunde tänka sig att ställa upp 

ensamma på en intervju skapades homogena par. 

 

4.3. Etik 

Under hela forskningsprocessen, från tematisering till rapportering, har de etiska aspekterna 

på de sju forskningsstadierna tagits hänsyn till (Kvale, 1997). I tematiseringen är det viktigt 

att syftet inte enbart konstrueras utifrån vetenskapens värde utan även tar hänsyn till att 

förbättra människans livssituation (ibid). Syftet i denna studie söker undersöka vilka 

friskfaktorer som 15- åriga individer upplever vara positiva för det psykiska och fysiska 

välbefinnandet. Detta kan i sin tur leda till förbättringar för denna målgrupps livssituation på 

kort och lång sikt.  

 

Planeringsstadiet, vilket är det första av de sju stadierna, innefattar tre av de fyra etiska 

huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (ibid. s 7).  

 

I denna studie informerades dels undersökningspersonerna och dels deras vårdnadshavare 

samt övrigt berörda, vilka var en rektor och en lärare. Vidare togs hänsyn till samtyckeskravet 

då ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002 s 9). Skriftligt samtycke gavs av samtliga vårdnadshavare och en 

rektor och muntligt samtycke gavs av samtliga deltagare och läraren. Konfidentialitetskravet 

beskriver att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (ibid. s 12). Hänsyn togs till detta genom att samtliga deltagare 

informerades om sin anonymitet genom hela forskningsprocessen genom att inga namn 

kommer att publiceras på vare sig deltagare, vårdnadshavare, skola, rektor eller lärare. All 

dokumentation kring forskningen kommer att vara anonym och arkiveras. Ljudfilerna 

innehåller inga namn och kommer att raderas från Mp3- spelaren. De tre kraven har tagits 

hänsyn till för att intervjupersonerna, samt övrigt berörda, inte ska uppleva några negativa 

konsekvenser (Kvale, 1997). 
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Under intervjusituationen är det viktigt att åter ta hänsyn till konfidentialiteten vilket gjordes 

då anonymitet garanterades. Vidare bör intervjuaren ha ”konsekvenserna av samspelet i 

intervjun” (Kvale, 1997 s 105) i beaktning under hela intervjun då stress och förändringar i 

självuppfattning bör medvetandegöras för att undvika negativa konsekvenser. 

För att undvika stress tänkte intervjuaren på språk och tydlighet under hela intervjun och la 

heller inte in några egna värderingar i det som sades.  

 

I utskrifterna från de muntliga intervjuerna måste konfidentialiteten säkras (Kvale, 1997), 

vilket gjordes i och med att namn inte förekom i vare sig ljudinspelningarna eller i 

utskrifterna. Även nyttjandekravet, vilket innebär att alla ”Uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002 s 14) 

uppfylldes då det endast är i denna studie som materialet kommer att bearbetas och användas. 

Utskrifterna transkriberades ordagrant för största möjliga trovärdighet (Trost, 1997).  

 

Intervjuparen i denna studie informerades om att deras svar skulle analyseras och tolkas för 

att sedan redovisas. I denna forsknings analysstadie (Kvale, 1997) är det dock enbart 

författarna till uppsatsen som, så nära de uppgiva svaren som möjligt, tolkat och analyserat 

dessa. För studiens trovärdighet är det forskarnas etiska ansvar att ”så långt det är möjligt 

verifiera den kunskap han förmedlar i sina rapporter” (Kvale, 1997 s 105). Transkribering 

samt tolkning och analys av intervjuerna har i denna studie noga gåtts igenom då hänsyn 

tagits till att så korrekt som möjligt citera de svar som uppgivits.  

 

I rapporteringen (Kvale, 1997), vilket är det sista av de sju stadierna, är konfidentialitet åter 

viktigt att garantera vilket har gjorts då total anonymitet tillämpats genom hela uppsatsen. 

Kvale (1997) skriver vidare att konsekvenserna för deltagare och övriga berörda bör tas i 

beaktning vid rapporteringen, vilket även tas hänsyn till i denna studie då Vetenskapsrådets 

(2002) fyra etiska huvudkrav noga efterföljts samt att etiska överväganden gjorts under hela 

forskningsprocessen.  

 

4.4. Datainsamling 

Ett missivbrev (se Bilaga 2) innehållande information om studiens syfte, samt de etiska 

aspekterna, utformades och godkändes av uppsatsens handledare. Tillika godkändes den 

intervjumall som utformats utifrån studiens syfte av samma person.  
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Därefter kontaktades och informerades en rektor via mail på en grundskola för att få dennes 

godkännande, vilket gavs. För att nå målgruppen för studien kontaktades en lärare på samma 

grundskola, vilken även denne informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. Tillstånd 

att informera målgruppen under lektionstid gavs av läraren varefter tid och plats för en 

informationsträff bestämdes.  

 

På utsatt dag informerades en klass, under en idrottslektion, i en idrottshall om den tänkta 

studien, dess syfte, genomförande samt de fyra etiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002). 

Missivbrev delades ut och information om dessa gavs till undersökningsgruppen, vilka 

ombads ta med dessa med underskrift av målsman till intervjutillfället. Målgruppen 

informerades vidare om att ett deltagande skulle belönas med en present, vilken innehöll en 

trisslott, en dubbel Sportlunchchoklad samt en mandarin. Därefter bokades tider in för 

utförandet av intervjuer, vilka bestämdes till dagen efter. Inför intervjuerna bokades en lokal 

in, där det inte fanns några störningsmoment och där intervjupersonerna kunde känna sig 

trygga (Trost, 1997).  

 

På utsatt tid infann sig de båda författarna till uppsatsen i lokalen och förberedde inspelning 

och dokumentationsmaterial. Vid inspelningarna användes en Mp3- spelare, samt övrig 

dokumentation i form av papper och penna. Enligt Kvale (1997) är inspelning av intervju att 

föredra då intervjuaren kan fokusera mer på själva samtalet istället för på dokumentation. 

Författarna hade på förhand bestämt vilken person som skulle fungera som intervjuare och 

vem som skulle agera observatör och sekreterare, och dessa roller bibehölls under samtliga 

fyra intervjuer.  

 

De fyra intervjuparen infann sig på sin utsatta tid i lokalen, lämnade sina missivbrev, samt 

informerades kort om intervjun som en påminnelse från informationsträffen. Under 

intervjuerna satt den som ställde frågorna mitt emot intervjuparen vid ett ovalt bord, medan 

sekreteraren satt lite vid sidan om för att inte störa samtalsprocessen. Då själva intervjun 

började startades Mp3- spelaren för inspelning och sekreteraren antecknade. 

Under samtliga intervjuer följdes intervjumallen med varierande följfrågor, beroende på de 

svar som uppgavs. Efter genomförda intervjuer stängdes Mp3- spelaren av och deltagarna 

tackades för sin medverkan och den utlovade presenten gavs ut. 
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4.5. Bearbetning av insamlat material  

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant i talspråk för att det 

lättare skulle kunna tolkas och analyseras (Kvale, 1997). En ytterligare anledning till 

transkribering är att den kan fungera som hjälp för att kunna komma ihåg intervjuerna, samt 

för att materialet ska kunna kontrolleras och arkiveras.  

 

Vid en gruppintervju kan det i transkriberingsprocessen vara svårt att urskilja vem som har 

sagt vad (Trost, 1997) och en översikt av vad paren svarade har gjorts (se beskrivning av 

paren under 4.2.3.). Utskrifterna av intervjuerna analyserades och tolkades av författarna, 

först enskilt och därefter gemensamt, för att så korrekta slutsatser som möjligt skulle kunna 

dras. Den sammanställda analysen redovisas nedan i resultatdelen där olika kategorier 

skapades för att strukturera svaren i form av utsagor från de fyra intervjuerna.  

  

4.6. Trovärdighet 

För att en kvalitativ studie skall vara trovärdig måste de som undersöker kunna visa på att de 

data som samlats in är relevant för studien och att det resultat som redovisas samt att de 

analyser som gjorts är trovärdiga. De etiska aspekterna bör vara med som ett avsnitt i 

anslutning till datainsamlingen och även i resultatredovisningen är det viktigt att belysa 

trovärdigheten (Trost, 1997).  

 

I studien som gjorts har de etiska aspekterna tagits i beaktning och konfidentialitet garanteras 

i resultatredovisningen. Vidare är det samma intervjuare i samtliga fyra intervjuer och denne 

har även noga följt den intervjumall som låg till grund för intervjuerna. För att resultatet ska 

redovisas på ett korrekt och trovärdigt sätt så har samtliga intervjuer spelats in men även 

transkriberats och båda författarna har läst igenom svaren var för sig och sedan gjort en 

sammanställning gemensamt för att se så att båda uppfattat svaren på samma sätt.  
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5. 15-åringars upplevda friskfaktorer: Resultat och analys 

Nedan följer en redovisning av resultatet som framkommit i studien. Resultatredovisningen 

följer intervjumallens frågor och svaren har delats in i olika kategorier för att det ska vara 

lättare att urskilja mönster och olikheter i svaren från intervjuerna. Utsagorna är ofta väldigt 

korta på grund av att korta och fårordiga svar uppgavs under intervjuerna.  

   

5.1. Kategorier skapade utifrån intervjuerna 

Resultatet sammanställs utifrån intervjuerna som gjorts och delas in i kategorier under de 

frågor som intervjumallen utgår ifrån. Resultatet redovisas i form av utsagor från intervjuerna 

som, för läslighetens skull och för att säkra konfidentialiteten, har skrivits om.  

 

5.1.1. Innebörden av ordet hälsa 

På fråga ett som handlar om ordet hälsa och dess betydelse för 15- åringar uppgav samtliga att 

det tänker på olika fysiska faktorer. Även att generellt må bra gavs som svar.  

 
Motion och kondition 
Denna kategori utgår ifrån att ordet hälsa innebär fysisk aktivitet enligt 15- åringarna. 
 
Träning, kondition och styrka. För att stärka kroppen och må bra 
Att man rör på sig, motionerar 
Kondition 
 
 
Kostvanor 
Hälsa innebär enligt 15- åringarna att äta ”rätt” kost. 
 
Man tänker på vad man stoppar i sig 
Rätt kost 
Mat 

 
 
Kost och motion i kombination 
Denna kategori kombinerar kost och motion för att uppnå hälsa.  
 
Ingen sådan här hårdträning, bara en promenad eller att ta ett äpple istället för någonting annat  
 
 
Subjektivt upplevt välmående 
Utsagorna nedan är en generell och subjektiv uppskattning av vad ordet hälsa betyder för 15- 
åringarna. 
 
Må bra, på alla vis 
Må bra 
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5.1.2. Upplevda psykiska friskfaktorer hos 15- åringarna 

Fråga två handlade om vilka faktorer som påverkar individerna positivt ur ett psykiskt 

perspektiv. Här var det lite större variation av svar än under fråga ett.  

 

Sociala relationer 
Kategorin beskriver att psykiska friskfaktorer har ett samband med sociala relationer i olika 
sammanhang. 
 
Umgås med andra och känna att man har några att vända sig till om det skulle vara någonting 
Att man ingår i ett sammanhang och känner gemenskap 
Bra omgivning och sociala relationer 
Umgås med personer man tycker om 
Vänner och familj 
Vänskap 
Kärlek 

 

Trygghet 
Trygghet som psykisk friskfaktor uppkom vid två olika intervjuer. 
 
Trygghet och att känna sig säker 
Trygghet 
 
 
Utmaningar 
I en intervju framkom det att utmaningar bidrar till ett ökat psykiskt välmående.  
 
Utmaningar och att testa nya saker som är roliga 
 
 
Fysisk ansträngning 
Att vara fysiskt aktiv sågs som en psykisk friskfaktor i och med att det fysiska påverkar det 
psykiska. 
 
Träning 

 
 
5.1.3. Upplevda fysiska friskfaktorer hos 15- åringarna 

Den tredje frågan handlade om vilka faktorer som påverkar individernas hälsa positivt ur ett 

fysiskt perspektiv.  

 
Kost 
Kostvanorna ansågs vara viktiga för ett fysiskt välmående. 
 
Nyttig mat 
Mat 
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Träning 
Att träna och att finna glädje i sin träning påverkar den fysiska hälsan positivt. 
 
Motion och rörelse 
Träning med laget  
Roliga träningar 
Vardagsmotion 

 
 
Kombination av kost och motion  
Att kombinera bra kost och motion framkom i en intervju som viktig för att stärka den fysiska 
hälsan vilket i sin tur påverkar den psykiska hälsan positivt. 
 
Att man äter bra och tränar för att bygga upp kroppen och hjärnan 

 
 
5.1.4. Individuella påverkansmöjligheter 

Under följande rubrik redovisas svar från individerna om hur väl de anser sig kunna påverka 

sin egen hälsa. 

 
Individuellt ansvar 
15- åringarna ansåg att de hade ett eget ansvar för sin hälsa. 
 
Det är upp till en själv om man vill må bra och det är ens eget ansvar 
Det går att påverka sin hälsa mycket eftersom vi är så unga 
Ja det är klart att vi kan påverka vår hälsa 
Man kan påverka sin hälsa varje dag 
 
 
Nedan följer några exempel på vad 15- åringarna själva anser att de kan göra för att påverka 

sin hälsa. 

 
Träning 
Motion och träning är en faktor de själva upplever att de kan påverka.  
 
Idrotta och motionera 
Man kan träna mer 
Träna mycket 
 
 
Kost 
En ytterligare faktor de anser sig kunna påverka är sina kostvanor. 
 
Man måste tänka sig för innan man stoppar i sig någonting 
Äta bra 
 
 

� Påverkansfaktorer som kan förbättras 

De 15- åringar som beskrev att deras påverkansmöjligheter var bra ansåg ändå att det fanns 

faktorer som kunde förbättras.  
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Mer fysiska aktivitet och bättre kostvanor 
Att själv tänka på kost och motion i sin vardag kan ge en förbättrad hälsa.  
 
Man kan ta med sig en frukt för att få i sig näring 
Träna mer och äta bättre 
 

Bättre mat i skolan 
Skolmaten skulle kunna förbättras för en mer positiv matsituation. 
 
Maten i skolan kan bli bättre, den kanske inte är onyttig men den är inte god heller 
 
Dold motion 
Den motion som inte är schemalagd, det vill säga rörelser i vardagen, anses även vara positiv 
för hälsan.   
 
Motionerar fast man inte vet om det 
 
 

� Förhindrade möjligheter att påverka 

En del av 15- åringarna hade försökt att påverka sin vardag men utan resultat och en del 

lämnar över ansvaret till andra.  

 
Svårt att påverka skolmaten 
15- åringarna anser sig ha små möjligheter att påverka skolmaten. 
 
Vi har gjort ganska mycket för att påverka skolmaten, men det har inte blivit någon skillnad förutom lite mer 
grönsaker 
Skolmaten kan vi inte påverka 
 
Förlitar sig på andra 
Enligt individerna i studien så är det lättare att lämna över ansvaret på någon annan. 
 
Det är för att man är barn, man är van att vuxna gör sådana här grejer åt en och sen kommer med ett besked 
Det är lättare att bara klaga än att ta tag i saker själv 

   
 

5.1.5. Friskfaktorer i vardagen 

Under denna rubrik kommer friskfaktorerna i resultatet att delas in i olika arenor såsom 

skolan, hemmet, relationer och fritid. 

 
� Skolan 

Nedan följer de friskfaktorer som 15- åringarna upplever i skolan. 

 
Miljö 
Skolmiljön ska skapa trivsel. 
 
Trivsam miljö 
Att man trivs 



24 
 

Gemenskap 

Att känna gemenskap och att ha vänner är viktigt för att må bra i skolan.  
 
Trygghet och att man har kompisar och inte blir mobbad 
Några att umgås med för att slippa gå ensam 
Att alla är snälla mot varandra 
Bra klasskamrater och vänner 
Vänner 
 
 
Lärarstöd 
Bra support från lärare anses vara viktigt. 
 
Stöd från lärare och att de är på bra humör 
 
Fysiska faktorer 
För att må bra i skolan krävs det även fysisk aktivitet, mat och sömn. 
 
Fysiskt att man har idrott 
Bra med sömn och mat 

 
� Hemmet 

Friskfaktorer i hemmet vilka 15- åringarna anser vara positiva för hälsan. 

 
Familjen 
Familjens sammanhållning och kommunikation är viktigt för välmåendet.  
 
Att familjen ska hålla ihop, må bra och kunna kommunicera 
 

Återhämtning 
Hemmet ska fungera som en plats för återhämtning. 
 
Att bara vara, utan att göra något speciellt 
Att man kan komma till ro och varva ner 
Kunna slappna av och slippa stressa 
 

Trygghet 
Att känna trygghet i hemmet är viktigt för den totala hälsan. 
 
Inte vara rädd för någonting 
Trygghet 

 
� Relationer 

Denna kategori belyser vilka faktorer i relationer som påverkar hälsan positivt. 

 
Förtroende 
I sina relationer är det viktigt att känna förtroende för varandra.  
 
Ha någon att lita på som man kan prata med 
Att man borde kunna prata med varandra  
Det viktigaste är att känna tillit 
Att ha någon 
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Bli sedd 

Att bli sedd av sina närstående är en viktig friskfaktor. 
 
Väldigt bra kompisar och en bra familj som bryr sig om en 
Känna sig viktig och behövd 
 
Sociala relationer 
Att umgås på lika villkor är relevant för att ens relationer ska fungera bra.  
 
Ha någon att umgås med som man hittar på något kul med 
Att tänka på andra och inte bara sitt eget 
Lättare om man tycker om samma saker 
Att inte må dåligt med dom 

 
� Fritid 

Friskfaktorer på fritiden som påverkar hälsan positivt enligt 15- åringarna. 

 
Gemensamt intresse 
Det är viktigt att ha ett fritidsintresse där man känner gemenskap.  
 
Att vara med i någon klubb som har en bra sammanhållning 
Lättare att komma överens om man har samma intresse 
Ägna sig åt ett intresse tillsammans med andra 
En hobby som man kan hålla på med 
 

 
Delaktighet 
Att få ge uttryck för sin egen åsikt och känna delaktighet påverkar hälsan positivt. 
 
Möjlighet att delta och säga vad man tycker 
 
Glädje 
På fritiden är det viktigt att ha kul. 
 
Ha kul 
 
Sociala relationer 
Att ha vänner att umgås med på fritiden är viktigt. 
 
Att träffa andra personer än dem man umgås med i skolan 
Att man skaffar kompisar 
Vänner 
 
Tillit 
I sina relationer på fritiden är det viktigt att kunna lita på varandra. 
 
Kunna lita på varandra 
 
Fysisk aktivitet 
På fritiden ses fysisk aktivitet som en viktig friskfaktor. 
 
Träning 
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5.2. Sammanfattning av resultat och analys 

• Denna studies syfte var att undersöka vilka faktorer som 15- åriga individer anser 

bidrar till ökad hälsa, det vill säga deras uppfattning om vad som kan ses som en 

friskfaktor i just deras liv. I studiens resultat framkom såväl psykiska som fysiska 

friskfaktorer, och även att sambandet mellan dessa var av betydelse för den totala 

hälsan. 

  

• I studiens resultat framkom det att 15- åringarna ansåg sig ha goda möjligheter att 

påverka sin individuella hälsa, dock var påverkansmöjligheterna sämre i deras 

omgivning.  

 
• Studiens resultat visade vidare att det krävs goda sociala relationer för att må bra 

psykiskt, men även utmaningar och att känna trygghet ansågs vara viktiga för det 

psykiska välmåendet. För att må bra fysiskt var kost och motion, men även en 

kombination av dessa, viktiga friskfaktorer. 

 
• Vidare efterfrågades psykiska och fysiska friskfaktorer utifrån olika arenor såsom 

skolan, hemmet och fritiden samt i relationer. I skolan uppgav 15- åringarna 

gemenskap, miljön och relationen till lärarna som viktiga för hälsan och i hemmet 

behövde de känna sig trygga och det skulle fungera som en plats för återhämtning. I 

sina relationer var det viktigt att känna förtroende och att bli sedd, och på fritiden var 

det viktigt att ha en hobby att ägna sig åt där de kunde känna delaktighet och glädje.  
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6. Diskussion 

I diskussionen tar författarna upp de frågor och funderingar som uppsatsen väckt och 

behandlar även eventuell kritik av metodval och resultatredovisning. Vidare finns förstärkning 

av friskfaktorer utifrån olika arenor med som ett avsnitt och slutligen förslag på fortsatt 

forskning.  

 

6.1. Metoddiskussion      

Då syftet med studien var att undersöka upplevda friskfaktorer hos 15- åriga individer utifrån 

det salutogena perspektivet valdes intervju som metod, vilket bäst motsvarar studiens syfte. 

Valet av metod grundar sig på att studien söker efter personligt upplevda friskfaktorer utan på 

förhand givna svarsalternativ. Detta för att en känsla av sammanhang skulle försöka uppnås 

där deltagarna kunde känna en hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet vilka är faktorer 

som det salutogena perspektivet fokuserar på (Antonovsky, 2005). Vi tror att om en individ 

får ge svar utifrån sig själv så blir det lättare att känna en delaktighet och meningsfullhet, då 

denne känner sig viktigt och behövd. I intervjusvaren har dessa faktorer även uppkommit 

vilket förstärker vår hypotes.  

 

Från början var det tänkt att intervjuerna skulle hållas individuellt, men då samtliga av de åtta 

15- åringarna inte ville ställa upp själva så bildades intervjupar. Detta har bidragit till att det, 

för oss, är omöjligt att veta om detta har påverkat svaren åt något håll. Dock uppgavs svar på 

samtliga frågor vilka kunde användas som underlag för resultatet. Att ha parintervjuer istället 

för att hålla dem individuellt kan ha påverkat svaren eftersom det uppstod diskussioner under 

intervjuerna som gav utvecklingsmöjligheter av svaren. Dock kan det även ha inneburit att 

den intervjuade begränsades i sina svar då denne eventuellt kände ovilja mot att lämna ut sina 

svar då fler var närvarande. I de intervjuer där en person var mer dominant än den andre 

försökte intervjuaren ge den mer tystlåtne utrymme för antingen ett eget svar eller ett 

medhållande.  

 

I en intervjusituation går det inte att vara helt objektiv vilket kan ha påverkat svaren som 15- 

åringarna uppgav. Intervjuaren i denna studie försökte så långt det går att förhålla sig neutral 

genom att ställa frågorna utifrån intervjumallen på samma sätt till samtliga deltagare. Vidare 

gavs utrymme för 15- åringarnas egna svar utan att intervjuaren gav sina egna värderingar 

eller påtryckningar.  
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Dock vet vi inte om vi har påverkat deras svar genom att de visste vilka vi är och vilken 

utbildning vi läser, men vi påminde upprepade gånger om att det var deras egna upplevelser 

som var relevanta samt att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, samt bakomliggande litteratur till studien 

kommer resultatet att diskuteras. 

 

I likhet med Ewles och Simnett (2005) så anser vi att den egna upplevelsen av hälsa är 

subjektiv vilket vi även har utgått ifrån i denna studie. Då det på förhand inte fanns några 

redan utformade svarsalternativ för 15- åringarna så är resultatet uteslutande deras egna 

bedömningar av vad som får dem att må bra.  

 

I studien är det både fysiska och psykiska friskfaktorer som efterfrågats då vår utgångspunkt 

är att se människan ur ett helhetsperspektiv, och även forskning visar att fysisk och mental 

hälsa är relaterade till varandra (Rohrer, Pierce Rush & Blackburn, 2004). 15- åringarna i 

denna studie uppger kost och motion som fysiska friskfaktorer medan de psykiska 

friskfaktorerna till stor del handlar om sociala relationer och trygghet. I en intervju framgår 

även fysisk aktivitet som en bidragande faktor för ökat psykiskt välbefinnande då samtalet 

kom in på att psykiska och fysiska faktorer samspelar. I de övriga intervjuerna framgår dock 

inte detta samband vilket kan bero på att intervjumallen delar in friskfaktorerna i psykiska och 

fysiska. Detta hade eventuellt kunnat undvikas om frågorna varit utformade på ett annat sätt 

vilket kanske gett utrymme för ett helhetstänkande. I frågorna som utgår ifrån olika arenor har 

dock inte denna uppdelning gjorts vilket även speglas i resultatet då 15- åringarna inte delar 

upp friskfaktorerna. 

 

Tanken med denna studie var att utgå ifrån det friska och undersöka vilka faktorer 15- åringar 

anser vara positiva för hälsan, till exempel utifrån olika arenor. Naidoo och Wills (2007) 

menar att hälsa skapas genom ett samspel av många olika faktorer och denna studie syftar inte 

till att hitta en universell lösning på de hälsoproblem som finns, utan söker efter olika 

friskfaktorer som kan förstärkas för att främja hälsan. Att utgå ifrån olika arenor har för oss 

varit ett försök att underlätta skapandet av interventioner och hälsofrämjande insatser då vi 

tror att det finns olika behov på olika arenor.  
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I vårt resultat framgår flera olika friskfaktorer, såväl psykiska som fysiska, inom de olika 

arenorna och vår förhoppning är att dessa ska kunna användas i det förebyggande arbetet för 

ungdomar. I skolan exempelvis, vilket är en arena där ungdomar tillbringar en stor del av sin 

tid, är hälsofrämjande arbete viktigt enligt Medin och Alexandersson (2007). Tyvärr visar 

forskning att skolan kan vara en upphovskälla till negativ stress vilket i sin tur bidrar till 

hälsoproblem (Natvig, Hanestad & Samdal, 2005) vilket vi anser bör diskuteras. Vi tror att 

ungdomar idag kan uppleva många krav som ohanterbara vilket kan bero på deras totala 

livssituation, inte nödvändigtvis enbart skolan, utan även deras fritid och relationer. Persson, 

Berlin och Lundström (2007) beskriver att ökade möjligheter har lett till ökade krav i sin 

rapport som Barnombudsmannen har publicerat, vilket vi tror stämmer överens med 

verkligheten. Skolan bör enligt oss, liksom även Medin och Alexandersson (2007) anser, 

sträva efter att, i så stor utsträckning som möjligt, skapa en miljö där eleverna har ett stort 

inflytande och där deras verklighet är i fokus.  

 

Enligt 15- åringarna i denna studie har de goda möjligheter att påverka den individuella 

hälsan genom kost- och motionsvanor men då det handlar om påverkansmöjligheter i skolan 

anser de att dessa är små. Detta beror på att det inte har blivit någon skillnad då de har försökt 

påverka i vissa sammanhang eller att de helt enkelt lämnar över ansvaret på andra. Vi anser 

det vara viktigt att kunna påverka sin vardag för att öka meningsfullheten, vilket är 

motivationsfaktorn i KASAM (Antonovsky, 2005). För att kunna uppleva ett starkt KASAM 

krävs det även att en individ känner begriplighet och hanterbarhet. Kontrollkomponenten 

begriplighet förstärks även den, enligt oss, genom att ungdomarna upplever att de kan 

påverka, inte bara dem själva utan även deras omgivning. För att ta skolmaten som exempel, 

där 15- åringarna anser sig ha små eller inga påverkansmöjligheter, tror vi att om de ser att 

deras ansträngningar ger resultat så ökar självförtroendet vilket därmed kan bidra till ett ökat 

KASAM.  

 

I hemmet som arena visar den aktuella studiens resultat att detta i stor utsträckning fungerar 

som en plats för återhämtning, vilket i sig kan ses som en friskfaktor, förutsatt att det ges 

möjlighet till detta. För de ungdomar där hemmet inte är aktuellt som återhämtningsplats blir 

istället andra arenor viktiga för att förstärka friskfaktorer, och att sträva efter ett 

systemtänkande är enligt oss relevant för det hälsofrämjande arbetet. Att utgå ifrån 

systemtänkandet innebär att involvera alla olika aktörer där, i vårt fall, ungdomar tillbringar 

sin tid.  
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Detta kan till exempel vara föreningar och ungdomsgårdar dit ungdomar söker sig för 

umgänge med likasinnade. Just olika sociala relationer framgår som viktiga i samtliga 

intervjuer och inom alla olika arenor, vilket därför bör tas tillvara enligt oss. 

 

Den salutogena ansatsen som Antonovsky (2005) utgår ifrån i sin teori om KASAM innebär 

att tänka i faktorer som främjar det friska hos en individ. Genom att låta individer vara med 

och påverka så tror vi att komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

utvecklas och bidrar till en känsla av delaktighet. Att känna delaktighet och att känna sig 

behövd var även något som 15- åringarna anser vara viktigt för att må bra. I denna uppsats har 

vi försökt att skapa delaktighet från första början genom att låta 15- åringarna vara med och 

berätta utifrån sig själva. Redan i planeringsstadiet, där intervjufrågorna utformades, 

resonerade vi utifrån att ju öppnare frågor vi ställde desto större möjligheter till eget tänkande 

utan på förhand givna svar fanns. Denna uppsats kan ligga som grund för ett hälsofrämjande 

arbete och interventioner bland ungdomar. För att lyckas med dessa anser vi att ungdomarna 

bör få vara med och utveckla arbetet under hela interventionsprocessen då detta skapar 

delaktighet genom alla stadier.  

 

Det har visat sig att om en individ inte tillåts vara delaktig i samhället kan detta leda till en låg 

självkänsla (Turner, 1999), vilket i sin tur kan leda till en ökad ohälsa. Att inte tas på allvar 

kan, enligt oss, innebära att en individ begränsas i sin utveckling då hon eventuellt känner sig 

nedvärderad och mindre viktig. Att kunna påverka sin egen verklighet, där individen befinner 

sig, anser vi därför vara en grundförutsättning för en positiv utveckling och en god hälsa. För 

att detta ska kunna uppnås är sociala relationer och stöd relevant, och i enlighet med vad Bing 

(2003) och Duncan et al (2007) anser så uppger 15- åringarna tre viktiga källor till sociala 

relationer och stöd, vilket främst är kompisar men även föräldrar och lärare. I denna studies 

resultat är det främst sociala relationer som uppges bidra till välmående så att stärka dessa 

borde vara av stor vikt för den totala hälsan. I det hälsofrämjande arbetet där samverkan 

mellan olika arenor och aktörer, enligt oss, har störst genomslagskraft bör kommunen och 

skolan, landsting och andra berörda organisationer verka för att skapa en hälsosam uppväxt 

vilket förhoppningsvis lägger grunden för ett hälsosamt liv.   
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6.3. Förstärkning av friskfaktorer utifrån olika arenor 

Som ett första steg i det hälsofrämjande arbetet behövs en kartläggning av vad som tidigare 

gjorts samt hur det aktuella läget ser ut idag. Denna uppsats har undersökt upplevda 

friskfaktorer hos 15- åriga individer för att dessa sedan ska kunna byggas vidare på. Relevant 

är att det är individen som varit i fokus vilket skapat delaktighet redan i planeringsstadiet för 

eventuella interventioner. Då det är en specifik målgrupp som friskfaktorerna efterfrågats i har 

arenorna valts utifrån denna för att kunna utforma och genomföra interventioner som ska 

verka hälsofrämjande. Lindström och Eriksson (2006) menar att det hälsofrämjande arbetet 

bör ses ur ett långtidsperspektiv och att börja i tidiga åldrar skulle kunna innebära att individer 

lägger grunden för ett hälsosamt liv.  

 

KASAM (Antonovsky, 2005) är något som utvecklas under en människas livstid och har ett 

samband mellan upplevd hälsa, mentalt välbefinnande och livskvalité. För att underlätta den 

individuella utvecklingen av KASAM hos individer, i detta fall 15- åringar, bör interventioner 

på olika arenor ta fasta på de friskfaktorer som framkommit i studien för att skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet då individen tillåts stå i fokus. Inom olika 

arenor är det viktigt att individer upplever att de kan vara med och påverka vilket, enligt Bing 

(2003), ökar deras kontroll över den egna hälsan och medför att den kan förbättras.  

 

6.4. Förslag på fortsatt forskning     

Då många rapporter utgår ifrån den redan uppkomna ohälsan vore det intressant att istället 

fortsätta fokusera på det friska som rör ungdomar och deras hälsa. Genom att bygga på 

individers styrkor och skapa en känsla av sammanhang tror vi att många hälsoproblem kan 

förebyggas innan de uppstår. Vidare forskning om hur friskfaktorer kan främjas skulle därför 

vara av stor vikt enligt oss, samt även hur detta skall genomföras. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 

Presentation av mig och ämnet 

Hej, jag heter ………………………………………… och läser på det Hälsopedagogiska 

programmet vid högskolan i Gävle. Jag och min skrivpartner vill undersöka hur 15- åriga 

individer ser på begreppet hälsa och vad unga människor tycker är bra för hälsan, så kallade 

friskfaktorer. Jag kommer att ställa några frågor och jag vill att du svarar utifrån vad du själv 

anser då det är era egna svar vi är ute efter.  

 

Då alla intervjuerna är utförda kommer de att sammanställas och skrivas in i resultat delen i 

vårt examensarbete men ingen kommer att veta att det är just dina svar eftersom inga namn 

kommer att nämnas. Det som spelas in kommer att sparas som dokument och är till för att vi 

inte ska glömma bort vad du har sagt och även för att vår handledare vill ha bevis för att vi 

har utfört intervjun. Men det är endast vi som kommer att ha tillgång till denna inspelning och 

den kommer sedan att raderas. 

 

Inledande frågor 

� När du hör ordet hälsa – vad tänker du då? 

� Vad tycker Du är viktigt för att Du ska må bra inombords/i själen? 

� Vad tycker Du är viktigt för att kroppen ska må bra? 

� Hur ser Du på dina egna möjligheter att påverka din hälsa?  

      Om bra… vad skulle kunna göras för att det skulle bli ännu bättre? 

   Om dåliga … hur kommer det sig att Du känner så och vad skulle kunna få Dig att må 

bättre? 

 

Kategoriseringsfrågor 

Vad tycker Du är viktigt för att Du ska må bra i  

� Skolan 

� Hemma 

� Relationer 

� Fritiden 

� Media 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi heter Anna Eriksson och Johanna Lindblad och studerar på det Hälsopedagogiska 
programmet vid högskolan i Gävle. Under hösten skriver vi vårt examensarbete på C- nivå 
vilket kommer att ge oss en filosofie kandidatexamen i pedagogik. Examensarbetet kommer 
att utgå ifrån forskningsfrågan: ”Vilka faktorer anser 15- åringar bidrar till en god hälsa?” 
 
Den metod som kommer att användas för datainsamling är intervjuer med elever som uppnått 
en ålder av 15 år och det är därför vi sänder detta missiv brev till Er som förälder/föräldrar. 
Enligt de riktlinjer som finns måste vi ha en underskrift av förälder/föräldrar om de godkänner 
sitt barns deltagande då de är minderåriga. Vi kommer att informera rektorn på Ert barns 
skola samt även eleverna själva. Deltagande sker på frivillig basis och ett urval kommer att 
göras vilket innebär att alla elever inte kommer att ingå i resultatet. Av dem som ingår 
kommer dock samtliga att vara anonyma och endast de svar som uppges kommer att ingå i 
studiens resultat. 
 
Har Ni frågor så vänligen kontakta oss eller vår handledare! 
 
JA, jag/vi godkänner mitt barns deltagande i studien! 
 
Underskrift …………………………………………................................................................... 
 
Underskrift …………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
Med vänliga hälsningar/Anna Eriksson och Johanna Lindblad 
 
 
 
 
 

 


