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ABSTRACT 
It is reported that adolescents’ health is deteriorating, when their mental illness has increased. 

Adolescents’ social conditions have also become worse. The mental illness is linked to the 

individual living conditions. The purpose of this study is to investigate which factors 

adolescents experience have been contributing to making a lifestyle change. The apparent 

factors can be used to promote adolescents´ health. The method that was used is the survey. 

Through two of Young-KRIS´s local organizations, ten adolescents´ were contacted. Which 

have a history of problems as abuse, crime or other destructive behaviour. The result that 

emerged was compiled and then common features were emerged. The adolescents´ stated that 

the most important to make a lifestyle change was the consequences, motivation, will, other 

people, trust, support, reflective and a change of attitude.  
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1. Introduktion 
Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att individens omgivning och samhället har 

förväntningar på passande beteenden beroende på vilken livssituation individen befinner sig i. 

Även Trondman och Bunar (2001b) förklarar att samhället har vissa ställda krav eller 

förväntningar på individen för att individen ska passa in i samhället. Idag har stat och 

kommun övertagit kyrkans och föräldrars tidigare roll av fostran i samhället, och därmed har 

stat och kommun övertagit ett långtgående ansvar för hur ungdomar ska fostras, socialiseras 

och utbildas. Det förekommer konkurrens om resurser snarare än samverkan mellan olika 

administrativa förvaltningar, nämnder och styrelser och på nationell nivå finns skillnader i 

grundantaganden om vilka behov ungdomar har (Jonsson, 1991).  

 

Trondman och Bunar (2001b) förklarar att i den lägre socialgruppen kan det vara svårt att leva 

upp till samhällets krav. Dessa individers livsvillkor och möjligheter ser annorlunda ut jämfört 

med en högre socialgrupp vilka har större resurser, möjligheter och även bättre livsvillkor. 

Trondman och Bunar (2001b) förklarar dock att både social och ekonomisk utsatthet bidrar 

till försämrade livsvillkor och en social stress vilken leder till en försämrad hälsa. Vilket i sin 

tur kan innefatta en ökad risk för ensamhet, psykisk ohälsa, våld, misshandel och 

berusningsdrickande. I en rapport från Socialstyrelsen (2008) rapporteras att ungas och unga 

vuxnas hälsa blir allt sämre, då deras psykiska ohälsa har ökat. Unga vuxnas sociala 

förhållanden har även de blivit sämre. Den psykiska ohälsan har ett samband med individens 

levnadsförhållanden. Olika typer av kroppsliga skador har i sin tur ett samband med hög 

alkoholkonsumtion. Ungdomars hälsa är internationellt sett god, men förekomsten av 

övervikt, fetma och psykisk ohälsa har enligt Folkhälsoinstitutets Livsstilsrapport (2008) ökat 

oroväckande de senaste 20 åren. Ungas konsumtion av alkohol och droger har fördubblats och 

unga har även mer riskabla alkoholvanor än de äldre. Det finns ett samspel mellan 

levnadsvanor och med social bakgrund, vilket gör att det går att finna flera riskfaktorer till 

ohälsa hos en individ. Det finns sociala skillnader i de flesta hälsorelaterade levnadsvanorna, 

men vid riskabel alkoholkonsumtion finns dock inte lika tydliga mönster (FHI, 2008). 

 

Trondman och Bunar (2001b) förklarar vidare att individen inte väljer vilken socialgrupp eller 

dem livsvillkor denne skall födas in i. Utan individen ges redan givna villkor utifrån vilka 

denne får hantera sin tillvaro. Det är av stor betydelse för individen hur denne själv upplever 

sin livssituation och sina livsvillkor jämfört med andras. Om individen känner en tillhörighet 
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eller inte är av stor betydelse för hälsan. Individens ideal, tankar och handlande bygger på de 

olika beskrivningar av verkligheten individen lever i och olika sociala sammanhang ger 

individen olika handlingsalternativ (Angelöw & Jonsson, 2000, Bourdieu, 1992, Trondman & 

Bunar, 2001b). Det krävs mycket motivation för att söka nya sammanhang istället för att 

fastna i de redan givna (Ziehe, 1993). Individens egen tro på den egna förmågan är av stor 

vikt vid en beteendeförändring (Ewles & Simnett, 2008). 

Utifrån ovan nämnda valde jag att studera ungdomar på unga-KRIS, Unga-Kriminellas 

Revansch I Samhället. Unga-KRIS är en organisation och mötesplats som riktar sig till alla 

ungdomar 13-25 år, där även den som inte haft problem med droger eller brottslighet är 

välkommen (Unga-KRIS, 2008-12-11). Dessa ungdomar är en utsatt grupp och har haft en 

livsstil vilken inte passar in i samhällets normer, vilket påverkat både dem själva och 

samhället negativt. Utifrån ovan nämnda förförståelse om samhällets krav avser jag istället 

studera ungdomarnas erfarenheter. För att få en ökad förståelse om vad ungdomarna själva 

anser är av vikt för deras välmående och vad som motiverar dem till förändring. För att kunna 

främja ungas hälsa bör vi förstå vilka faktorer som har en positiv inverkan på ungas 

levnadssätt. Dessa ungdomar har genomgått en livsstilsförändring och kan därmed besitta 

erfarenheten och kunskapen om vad som påverkat dem till att ändra sättet att leva sitt liv. De 

faktorer som framkommer kan i sin tur bidra till en ökad kunskap om ungdomars behov och 

att samhället kan tillhandahålla resurser vilka passar utifrån ungdomarnas förutsättningar. 

Passande resurser kan öka ungas möjlighet till att påverka sina liv till vad de själva vill att de 

ska vara och även ge dem möjlighet att passa in enligt samhällets förväntningar. Jag har en 

förhoppning om att unga ska få möjligheten att göra, för dem hälsosamma 

livsstilsförändringar och inte bara godta redan givna förhållanden.  
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2. Bakgrund 
Nedan följer tidigare forskning inom studiens område, vilken ligger till grund för studien och 

kommande analys och diskussion 

 

2.1. Ungdomar 
Ungdomar kan beskrivas som unga personer i de övre tonåren och tidig tjugoårsålder 

(Nationalencyklopedin, 2008-10-13). Enligt Lalander och Johansson (2007) innefattar 

begreppet ungdomar, puberteten, tonåren och adolescensen. Puberteten kännetecknar den 

kroppsliga förändringen och en ny fas i livet vilken kännetecknas av könsmognad och 

sexualitet. Puberteten ses även som inledningen på tonårsperioden vilken utgörs av 

övergången från barndom till vuxenlivet. Adolescensen kan ses som en 

individualitionsprocess i vilken individen har möjlighet att förändra sin personlighet/identitet i 

önskvärd riktning. Adolescensen infaller under tonårsperioden och kan delas upp i 

preadolescens, tidig adolescens, högadolescens, senadolescens och postadolescens (ibid.). 

Jonsson (1991) beskriver att ungdomars gemensamma uppgift är att frigöra sig från barnets 

ekonomiska och känslomässiga beroende och istället utveckla sin identitet och åstadkomma 

en social bekräftelse.  

 

Ungdomstiden eller adolescensen vilket även enligt Smedler och Drake (2006) beskrivs som 

tiden mellan barndom och vuxenliv utgör en tid av ökad ångest och osäkerhet. Ziehe (1993) 

beskriver denna period som en del av ungdomars livssituation i en bestämd kulturell och 

historisk situation. Vilken är en situation då de sociokulturella ramarna förändras både snabbt 

och djupgående. Lalander och Johansson (2007) beskriver detta genom att preadolescensen 

10-12 år utgörs av pubertetens inträde och den inre och yttre frigörelsen från föräldrarna 

påbörjas. Vilken fortsätter in i den tidiga adolescensen 12-14 år då andra kärleksobjekt söks. 

Frigörelsen från föräldrarna väcker känslor av ensamhet och övergivenhet, därmed ökar 

beroendet av nära vänner. Även Smedler och Drake (2006)förklarar att kamratgruppen då 

utgör en viktig roll och dess normer dominerar över föräldrarnas (ibid.). Under 

högadolescensen 14-16 år ökar självcentreringen vilken medför viss skörhet och individen 

söker ytterligare bekräftelse hos olika grupper. Individen söker frigörelse och mognad 

samtidigt som en längtan efter trygghet och beroende finns. Under senadolescensen 16-20 år 

minskar beroendet av grupptillhörighet, ett ökat oberoende till föräldrarna infinner sig och 

individen blir friare och kan välja sin egen väg. Behovet av grupptillhörighet finns dock kvar 
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men alternativa gemenskaper undersöks och identitetsexperiment ökar, vilket kan handla om 

att prova olika roller (Lalander & Johansson, 2007).  

 

I tonåren söks nya erfarenheter och tillhörighet vilket får ungdomarna att känna sig mer 

sammanhållna. För att känna sig livskraftiga söker ungdomarna bekräftelse från personer de 

värderar vilket kan skapa ett avståndstagande från vuxenvärlden (Wrangsjö, 2006). Via yttre 

attribut som frisyrer, kläder och kroppsvård signalerar ungdomar grupptillhörighet. Vilket 

visar hur de vill bli sedda, hur de väljer att leva sina liv och hur de vill bli bekräftade. I början 

av tonåren är det viktigt för individen att vara som alla andra och det finns en oro för att inte 

duga (Frisén, 2006). Lalander och Johanson (2007) beskriver att gruppen ger ungdomarna en 

upplevelse av frihet, makt, trygghet och bekräftelse, men att den även begränsar andra 

handlingsalternativ, än de inom gruppen tillåtna. 

 

2.1.1. Identitet och identitetsskapande 
Identitet kommer från latinets idem vilket betyder densamme eller detsamma och syftar till 

individens självbild, en medvetenhet om sig själv (Nationalencyklopedin, 2008-10-13). 

Vidare beskriver Smedler och Drake (2006) identitet som något som uppstår i mötet mellan 

inre och yttre faktorer mellan individen och omvärlden (s 42). Sjögren (2003) förklarar 

identitetsskapandes som ett tagande och givande. Identiteten formas utifrån individens olika 

egenskaper och handlingar. Giddens (2003) förklarar att det är genom individens samspel med 

omvärlden som individens egen uppfattning av sig själv bildas. Ungdomstiden är den tid då 

identiteten i stor grad formas, då tiden som barn avslutas, puberteten tar vid och individen 

sätts i nya sociala sammanhang (Almér, 2006). Giddens (2003) betonar att den miljö 

individen föds in i och även växer upp i påverkar individens beteenden men att individen 

fortfarande har en fri vilja. Angelöw och Jonsson (2000) menar att människan är en social 

produkt och att individens jag, identitet och medvetande omskapas i samspel med andra 

människor och ting. Trondman och Bunar (2001a) förklarar samspelet som att en växelverkan 

mellan individens grundstrukturer, livsvillkor, materiell-, social- och existentiell tillit, 

gemenskap och tillhörighet avgör hur individen ser på sina möjligheter. Vilket i sin tur 

möjliggör eller begränsar socialt lönsamma val för individen i nuet. 

 

Identitetens innehåll utgörs av vem och vad individen upplever sig vara. Vilken är förknippad 

med mening och skapande av mening, det vill säga vilken mening som individen gett till 
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upplevelser, erfarenheter och självbilder. Omgivningens uppfattning av individen är också 

den bidragande till individens självbild (Ahmadi, 2003, Sjögren, 2003, Wrangsjö, 2006). 

 

Vidare beskriver Wrangsjö (2006) att det finns en negativ förnekad identitet hos varje individ, 

vilken kan aktiveras om individen befinner sig under emotionellt tryck. Den negativa 

identiteten rymmer främst olika känslor som förakt, vrede eller destruktiva handlingar av 

kriminell natur och omoraliska fantasier eller handlingar. Enligt Sarnecki (1991) bryter 

individen mot normer beroende på vad individen anser att utbytet av det är. Vilket exempelvis 

kan vara bedömd risk för att bli upptäckt och styrkan i bestraffning och graden av hur 

införlivad det förväntade beteendet på individen är hos individen själv. Individen har olika 

tolerans för vad som accepteras av dessa känslor och handlingar innan individen känner oro, 

olust och självförakt och avståndstagande aktiveras (Wrangsjö, 2006). 

 

Identiteten utgörs av de mest centrala föreställningarna om oss själva, vilka utgör 

organiseringen av individens långsiktiga livsval och individens känslor utgör individens 

organisering i nuet.  Det individen upplever sig vara är de värden som definierar individen 

som människa. Identiteten innefattar också självmedvetenhet, självreflektion och förmågan till 

själviakttagande och identiteten bör även kunna förändras och måste förändras över tid för att 

upplevelsen av en grundläggande och sammanhållen identitet ska bevaras (Wrangsjö, 2006). 

Giddens (2003) beskriver att individens förmåga att vara medveten gör att människan 

kontinuerligt skapar och omskapar sin identitet. Ziehe (1993) menar att medias presentation 

av olika identiteter och livsstilar kan leda till social och psykisk kamp hos individen om vem 

eller hur denne skulle kunna vara. Ziehe (1993) förklarar vidare att det idag finns en större 

beslutsmöjlighet hos individen. Samhällets traditioner och normer är inte längre de samma, vi 

har inte längre samma syn på kyrkans föreskrifter om familj och uppfostran och inte heller 

samma normer för vardagliga beteenden. Det finns därmed en större kulturell frihet där 

individen fått ett större utrymme att fatta egna beslut och individen kan därmed få 

beslutsproblem. 

 

Individen behöver prova olika roller och anpassa sig utifrån andras respons för att utveckla 

identiteten (Frisén, 2006). Enligt Giddens (2003) är att lära sig olika sociala roller en del i att 

lära sig om sociala förväntningar. Upplevelsen att individen vet vad denne håller på med 

vilket förutsätter en känsla av sammanhang och att individen har en målinriktning är viktiga 

för identifikationsprocessen, att göra erfarenheter till sina egna och integrera dem i det 
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mentala (Frisén, 2006). Ziehe (1993) förklarar att individens självkänsla är av vikt och en del 

av individens lidandeproblematik. Att självkänslan har en stor del i hur individen tror att 

andra uppfattar denne och att detta kan resultera i att rädslan för att andra ska se ned på, 

avvisa eller såra individen kan tillta. Detta resulterar i att ungdomar har en återhållsamhet i 

uttryck och beteende. 

 

2.1.2. Social tillhörighet och livsstil 
Bourdieu (1993) definierar socialgrupp som strukturen hos relationen mellan olika 

egenskaper, exempelvis social härkomst, kön, ålder, etnisk härkomst, utbildningsnivå, 

inkomst som avgörande. I en rapport från Socialstyrelsen (2008) rapporteras att ungas och 

unga vuxnas hälsa blir allt sämre, då deras psykiska ohälsa har ökat. Unga vuxnas sociala 

förhållanden har även de blivit sämre. Den psykiska ohälsan har ett samband med individens 

levnadsförhållanden. Trondman och Bunar (2001b) menar att det finns tydliga samband 

mellan föräldrars livsvillkor och barns hälsa. Föräldrar med goda resurser har mer kraft till att 

vägleda barnen genom ungdomstiden. Föräldrar med påtagligt sämre upplevda livsvillkor har 

en sämre ork till att stödja barnens psykiska och sociala utveckling.  

 

Trondman och Bunar (2001b) förklarar att färre barn och ungdomar ur socialgrupp tre är med 

i någon förening än vad barn och ungdomar till högre socialgrupper är. Likaså är det färre 

som är politiskt aktiva av arbetarna än tjänstemännen och invandrares inflytande i politiken är 

lågt. Det är främst högutbildade och högavlönade som väljer att delta i röstning av partival. 

Socialgrupp tre har sämre livsvillkor än socialgrupp ett på flertalet områden, så som 

arbetslöshet, sämre utbildning, våldsbrott och hot. Dessa förhållanden leder till ängslan, oro 

och ångest hos dessa individer (ibid.). I socialgrupp tre är det vanligt att barnen fortsätter att 

tillhöra samma socialgrupp som sina föräldrar (Bourdieu, 1992, Jönsson, Trondman, Arnman 

& Palme, 1993, Trondman & Bunar 2001b).  

 

Ungdomar med sämst villkor ställs inför de största kraven på att förändra sig själva för att de 

ska passa tidens krav och förväntningar (Trondman & Bunar 2001b). Detta instämmer Ziehe 

(1993) i som uttrycker att ungdomar hela tiden tvingas konfronteras med samhällets bild på 

hur ungdomen ska vara. Han menar att ungdomen både ska vara ung och konfronteras med 

bilder av hur denne förväntas borde vara. Ziehe (1986) menar också att ungdomen blir mer 

medveten om sina brister och de förväntningar som finns på ungdomens utveckling. Enligt 
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Trondman och Bunar (2001b) är socialgrupp tres barn, ungdomar och vuxna är de som har 

drabbas hårdare gällande hälsa, utbildning, arbete, ekonomi, fritids- och kulturmönster, 

politiskt, villkors- och tillitsmässigt än vad andra socialgrupper drabbats. Ziehe (1986, 1993) 

menar att ungdomar i dagens sociokulturella samhälle kan uppleva och även iaktta många 

olika livsstilar, vilka är påträngande i det offentliga och i massmedia. Dessa olika livsstilar 

framtvingar olika val, även om den önskade livsstilen inte går att uppnå. Detta kan leda till en 

ambivalens hos individen då denne kan börja fundera över sina val och om de varit rätt eller 

fel och om något kunnat göras annorlunda.  

 

Livsstil är på vilket sätt en individ väljer att leva sitt liv utifrån sin livssituation vilken 

påverkas av individens identitet och social tillhörighet (FHI, 2008). Ungdomar lever mer eller 

mindre medvetna om sin livsstil (Jönsson et al., 1993). Ungdomar vilkas föräldrar har större 

resurser trivs bättre med sin livssituation än vad ungdomar vars föräldrar har mindre resurser. 

Exempelvis påverkar föräldrars ekonomiska resurser barnens villkor. Det finns även ett 

samband mellan ungdomars livsvillkor, deras val i livet och deras framtida möjligheter. Det 

sociala ursprunget har ett nära samband med vilka val ungdomarna väljer att göra i livet. Barn 

väljer inte sina grundläggande livsvillkor utan präglas av de livsvillkor de fötts in i vilket gör 

att de väljer det som gör att olikheter mellan grupper består. Genom att människor föds in i 

sina livsvillkor, finns också olika förväntningar på livet, vilka delvis är bestämda av politiska, 

ekonomiska och sociala omständigheter, vilket gynnar vissa men inte andra (Trondman och 

Bunar 2001b). 

 

Giddens (1999) förklarar livsstil som de val individen gör, exempelvis hur individen väljer att 

klä sig, vilka matvanor, handlingssätt och vilket umgänge individen har. Dessa beslut om hur 

individen väljer att handla blir en del av vem individen vill vara. Vilket arbete individen har 

påverkar individens livsstilsmöjligheter. Giddens (1999) förklarar vidare att fast att det finns 

olika val att göra betyder inte det att de är möjliga att göra för alla individer eller att individen 

är medveten om de olika valmöjligheterna. Valet av livsstil påverkas således av grupptryck, 

socioekonomisk tillhörighet och synliga förebilder. Enligt Sarnecki (1991) sker inlärning av 

avvikande beteenden ofta i kamratkretsen. Ungdomar som på grund av svaga 

hemförhållanden har svaga länkar till samhället, påverkas lättare av förebilder för avvikande 

beteende. Vidare förklarar Trondman och Bunar (2001b) att social och ekonomisk utsatthet 

bidrar till försämrade livsvillkor och en social stress vilken leder till en försämrad hälsa. 

Vilket kan innefatta en ökad risk för ensamhet, psykisk ohälsa, våld, misshandel och 
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berusningsdrickande. Jacques och Schneider (2005) menar att de ungdomar som inte lyckas få 

åtminstone en vän upplever ensamhetskänslor vilka kan leda till psykisk ohälsa. Trondman 

och Bunar (2001b) menar att det är av stor betydelse för individen hur denne själv upplever 

sin livssituation och sina livsvillkor jämfört med andras. Om individen känner en tillhörighet 

eller inte är av betydelse för hälsan. Enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2008) 

rapporteras att det finns ett samspel mellan levnadsvanor och med social bakgrund, vilket gör 

att det går att finna flera riskfaktorer till ohälsa hos en individ. Det finns sociala skillnader i de 

flesta hälsorelaterade levnadsvanorna, men vid riskabel alkoholkonsumtion finns dock inte 

lika tydliga mönster (ibid.). Enligt Trondman och Bunar (2001b) är det samspelet mellan 

ungdomarnas kön, sociala ursprung, sociala rum så som bostadsort och deras utbildnings-, 

fritids- och kulturmönster det som påverkar vilka val som görs. Vilka även kan förklara att 

livschanserna ser olika ut för olika individer i olika situationer. Ziehe (1993) förklarar att 

individens valproblematik beror på kulturella faktorer och kan inte enbart skyllas på 

individen. Oavsett vilken socialgrupp ungdomarna tillhör är socialt umgänge något som 

värderas högt (Trondman & Bunar, 2001b). Detta är även något som Jacques och Schneider 

(2005) påpekar är av vikt vid social, kognitiv och emotionell utveckling. De menar också att 

det är troligt att vänskap värderas olika av olika individer, vilket kan vara en förklaring till att 

vissa har vänner men andra inte.   

 

2.2. Påverkansprocesser 
Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att individer påverkar eller påverkas av varandra. Det 

vill säga att individer utvecklar olika relationer, känslor, tankar och handlingar i samspelet 

med varandra. Påverkan kan också beskrivas som en fortlöpande inverkan med förändring 

som följd (Nationalencyklopedin, 2008-10-14). 

 

Faktorer som påverkar individens beteende, vad individen gör och inte gör, kan vara 

förstärknings-, stimulus- och kognitiv kontroll. Förstärkningskontroll innebär att individens 

erfarenheter både vid direktinlärning och modellinlärning avseende belöningar och 

bestraffningar påverkar individens beteende. Beteende, personliga faktorer och miljöfaktorer 

påverkar och samspelar med varandra (Angelöw & Jonsson 2000, Bandura, 1977). Vidare 

beskriver Bourdieu att när människor med gemensamma livsvillkor som ekonomisk-, 

kulturell- och social fattigdom, samlas på ett visst område ökar sannolikheten att detta arv 

både reproduceras och fördjupas (Bourdieu, 1992, Trondman & Bunar, 2001b).  
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Schwarzer (2008) förklarar att en förändring sker i samverkan av sociala, emotionella och 

kognitiva faktorer. Genom att ungdomar i socialt utsatta miljöer får en kontakt med ungdomar 

från en mer gynnad social miljö kan beteendeproblem minskas, vilket kan ske genom att 

fritidsverksamhet riktar sig till de båda grupperna (FHI, 2004a). Det finns både individuella 

egenskaper och faktorer i uppväxtmiljön som påverkar barns och ungas psykiska hälsa (FHI, 

2004b). Enligt Bourdieu (1992) är en individs disposition, eller habitus, avgörande för hur 

individen förhåller sig till omgivningen, tänker, känner, handlar och förstår. Dispositionen 

måste i sin tur förklaras med de livsbetingelser vilka individen föds in i, hanterar och blir 

präglad av. Individen blir präglad av det liv den levt, vilket förklarar att vissa saker omedvetet 

framstår som självklara. Bourdieu (1992) förklarar att varje individ är starkt formad av sitt 

förflutna och att den individen varit i sitt förflutna mycket ligger till grund för vem denne är 

idag. 

 

2.2.1. Tillit 
Enligt Giddens (1996) definieras tillit som förtroende för en persons eller ett systems 

pålitlighet, där hänsyn tas till en rad händelser och dessa händelsers resultat. Trondman och 

Bunar (2001b) förklarar att genom att ge barn en grundläggande självtillit och en tillit till 

samhället skulle de bli kapabla att göra val och handla på ett sätt vilket skulle påverka deras 

livsutsikter. Den känslomässiga tilliten kommer som följd av en tillit till det sociala och 

materiella och kan bli bättre utan förändring av den egna självförståelsen och de 

grundläggande samhällsvillkoren. Denna grundläggande tillit kan också ge individen 

förhoppningar om att kunna bli det individen själv vill och förmågan att göra olika val. 

Individen måste dock själv vilja och kunna göra sina val i samspel med sin miljö. Individens 

grundläggande tillit är resultatet av individens erfarenheter och den formade tilltron till den 

egna förmågan (ibid.). 

 

 Enligt Trondman och Bunar (2001b) uppstår en tillit till det materiella, sociala och 

existentiella i en överrensstämmelse mellan individens personligt upplevda viljestrukturer, 

vad individen vill, och faktiska möjlighetsstrukturer, vilka möjligheter som finns i förhållande 

till vad individen vill. Giddens (1999) förklarar individens tillit som tilliten till sig själv, sin 

natur och att individen är kreativ, det vill säga har förmågan att tänka och handla nyskapande, 

att individen är redo att möta nya erfarenheter. Tillit är också att konfronteras med 
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tänkbarheten av förlust. Tillit är en förutsättning för att både bygga upp den egna 

självidentiteten och identiteten hos andra individer och objekt. Giddens (1996) menar att den 

individ som inte överväger olika handlingsalternativ befinner sig i en situation kännetecknad 

av förtroende eller tillförsikt, medan den individ som överväger de olika alternativens risker 

vill känna tillit. Enligt Trondman och Bunar (2001b) är även det politiska engagemanget lågt 

hos de individer vilka har en låg utbildning, ett fritids- och kulturmönster som inte bidrar till 

en förbättring genom livet, De som känner en bristande tillit väljer att vara tysta med sin åsikt 

och dra tillbaka sin medborgarrätt istället för att yttra den i politiken. 

 

2.2.2. Kunskap 
Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008-10-14) är kunskap en viktig förutsättning för attityd- 

och beteendeförändring. Cialdini (2005) förklarar att vi ser ett visst beteende i en viss 

situation som korrekt när vi ser att andra beter sig på samma sätt. Individen letar svar på hur 

denne ska göra genom att studera hur andra runt omkring beter sig. Angelöw och Jonsson 

(2000) förklarar att vi skapar kunskapen i det mellanmänskliga och vardagliga samspelet. 

Kunskapen blir därmed varaktig genom de sociala processer individen ingår i, då de sociala 

sammanhang individen befinner sig i påverkar och formar individens verklighetsuppfattning. 

Individens ideal, tankar och handlande bygger på dem olika beskrivningar av verkligheten 

individen lever i och olika sociala sammanhang ger individen olika handlingsalternativ 

(Angelöw & Jonsson, 2000, Bourdieu, 1992, Trondman & Bunar, 2001b). 

 

2.3. Motivation  
Motivation kan beskrivas som de processer vilka sätter igång, riktar och upprätthåller 

beteenden. Motivation kan också vara de inre behov vilka ligger till grund för ett beteende. 

Detta kan förklara varför vi väljer vissa beteenden framför andra (Nationalencyklopedin, 

2008-10-14). Enligt Wagner (2003) är allt beteende motiverat med undantag av de enklaste 

reflexerna. Motivation styr beteenden och har två sidor vilka är att stimulera beteendet och att 

leda det emot ett ändamål (ibid). Primär motivation avser de biologiskt betingade behoven 

som måste tillfredsställas så som hunger, smärtundvikande och nyfikenhet. Sekundär 

motivation är format av social och även kulturell inlärningshistorik, men grundar sig på de 

primära motivationsprocesserna, de biologiska behoven (Nationalencyklopedin, 2008-10-14).  
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Enligt Madsen (1969) har individen ett motiv, som kan vara ett behov, en drift, lust eller 

önskan, som ligger bakom sin drivkraft. Enligt Conner (2008) är tron på den egna förmågan, 

förväntat resultat och målsättning viktigt att fastsälla för att motivera till det hälsosamma 

beteendet. Även handlingsplan och copingplan för att hantera påfrestningar betonas som 

viktiga att fastställa vid förändring av beteende. Att vara tillfreds med ett beteendes resultat 

kan vara av vikt vid bibehållandet av ett nytt beteende. Schwarzer (2008) menar att det är 

individens egna avsikter med att göra en förändring som är det mest avgörande för om 

förändring verkligen ska äga rum. Angelöw och Jonsson (2000) påpekar också att ju högre 

individen värderar belöningen för ett visst handlande desto troligare är det att individen utför 

handlingen. Enligt Giddens (2003) har individen själv förmågan att förändra sina handlingar 

och därmed förändra sig själv, andra och sina egna livsvillkor.  

 

Ziehe (1993) menar att det i dagens samhälle krävs mycket motivation för att söka nya 

sammanhang istället för att fastna i ett redan givet konkurrenskraftigt erbjudande. Patall, 

Cooper och Robinson (2008) förklarar att känslan av att ha ett val och valmöjlighet är av vikt 

för individens motivation och beteenden. Om individen själv känner att denne gör egna val 

blir resultatet bättre än om individen ges redan givna alternativ. I motsats till detta påpekar 

dem att inte alla val är gynnande för en individs motivation. Val som gör att individen kan 

visa sina värderingar, mål eller intressen är de val som har störst verkan på individens 

motivation och insats (ibid.).  

 

Ewles och Simnett (2008) menar att det nya beteendets för- och nackdelar och individens tro 

på den egna förmågan är de mest avgörande faktorerna för att förhindra att falla tillbaka i 

gamla beteenden. Wagner (2003) beskriver att mycket mänsklig motivation är 

självintegrerande, att det finns motiv som skall reglera individens självsyn och självaktning. 

Wagner beskriver att individen har en motivation till att visa upp sig själv på ett så 

fördelaktigt sätt som möjligt. Denna självpresentation kan leda till variationer i individens 

självkänsla, stolthet, glädje och tillfredsställelse, men även skam, sorg och självömkan 

beroende på om resultatet varit lyckat eller misslyckat. Bourdieu (1992) menar att om 

individen inte är nöjd med sitt liv har denne trots detta svårt att se radikala alternativ till 

förändring då individen oftast inte vill bli någon annan än den redan är. De dispositioner 

individen befinner sig i vägleder dock individens val och handlande, vare sig det handlar om 

återskapande av något gammalt eller skapandet av något nytt val i tillvaron. Individen 

hanterar varje ny situation utifrån sina tidigare erfarenheter och upplevelser, vilket gör vissa 
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val mer tänkbara än andra. Det förflutnas kraft och effekter på individen är oftast starkare än 

de möjligheter som ges i nuet (Bourdieu, 1992, Trondman & Bunar, 2001b). Desto mer ett 

riskbeteende uppmärksammas för individen och ju mer dramatiskt riskbeteendet framstår 

desto enklare blir det att se de konsekvenser beteendet kan ge och ta hänsyn till att de faktiskt 

kan inträffa (Denscombe, 2001).  

 

Ewles och Simnett (2008) anser att ett positivt hälsobeslut kan innebära en självförstärkande 

process för individen. Att förstärka individens förmåga, genom att stärka individens 

självkänsla och självinsikt, kan hjälpa dem att vara kritisk till sina värderingar och tankesätt 

och att bygga upp för individen egna tanke- och värdesystem. Ett hälsobeslut fattas utifrån 

individens egen miljö och styrs av det sociala tryck individen lever under. Om detta gynnar en 

för individen sundare livsstil ökar möjligheten att förändra beteendemönstret (Bandura, 1977, 

Ewles & Simnett, 2008). 

 

Trondman och Bunar (2001b) anser att hälsa inte bara är att slippa frysa eller få äta sig mätt 

utan hälsa måste ses i relation till samhälleliga faktorer som närvaro eller frånvaro av 

grundläggande livsvillkor och därmed känslan att tillhöra eller inte tillhöra. Vilket handlar om 

social tillhörighet eller utanförskap och utstötning. Jacques och Schneider (2005) förklarar att 

ungas motivationsfaktorer till en vänskap med andra individer kan vara att det ger positiv 

påverkan, en relation och vänskap, kärlek, dialog och hjälp. Genom att unga får vara kreativa 

och att en vuxen lyssnar och deltar känner sig de unga sedda och bekräftade, vilket gör att de 

vågar visa mer av sig själva (FHI 2008-11-10). En frånvaro av bekräftande i sociala 

sammanhang och i sociala relationer bryter istället ner individens hälsa (Trondman & Bunar, 

2001b). 

 

2.4. Kultur och normer 
Giddens (2003) förklarar att kultur är något i samhället inlärt inte något inärvt. Kulturen 

möjliggör kommunikation och samarbete i samhället. Grundläggande för alla kulturer är att de 

individer vilka ingår i en viss kultur har gemensamma uppfattningar och definierar det som 

upplevs som värdefullt, viktigt och önskvärt. Dessa abstrakta värderingar ger en vägledning i 

människornas samspel. Dessa normer beskrivs ibland som handlingsregler och mönster, vilka 

i en social grupp är godtagbara, normala och bör handlas efter. De är i den sociala gruppen 

accepterade tänkta regler, vilka är sammankopplade till sociala värden.  
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En värdering är i sin tur en individs uppfattning eller åsikt om något (Nationalencyklopedin, 

2008-10-14). Individen förenar med det egna jaget utifrånkommande förklaringar, 

uppfattningar och teorier, vilket i stor del sker omedvetet. Individens värdegrund kommer av 

att barnet övertar sina föräldrars normer, individen övertar samhällets normer och värderingar 

(Nationalencyklopedin, 2008-11-19). Angelöw och Jonsson (2000) beskriver denna process 

med att omgivningen och samhället har förväntningar på passande beteenden, beroende på 

livssituationen individen befinner sig i. Enligt Bourdieu (1992) gör den disposition individen 

befinner sig i denne övertygad om att det liv denne lever är förnuftigt valt, då individen 

handlar på ett visst sätt utifrån de egna livsvillkoren och inte reflekterar över det (ibid.). 

Sarnecki (1991) förklarar att barnet följer de rådande normerna när det ges tillsägelser eller 

förmaningar och så länge normens ursprung finns i närheten försöker normen efterlevas. 

Individen undviker vissa beteenden för att slippa dåligt samvete.  

 

Angelöw & Jonsson (2000) och Cialdini (2005) förklarar att när många individer gör på ett 

visst sätt så är det för det mesta rätt att göra på det sättet och att desto fler individer som anser 

att en viss idé är riktig, desto mer kommer även den enskilde att uppfatta idén som korrekt. 

När individen anser att andra liknar denne, använder individen deras handlingar som 

vägledning. Cialdini (2005) beskriver vidare att det är när individen är osäker på sig själv och 

en situation är svårtolkad som det är mest troligt att individer ser eller accepterar andra 

människors handlande som korrekt. Vad individen då kan riskera att bortses ifrån är att även 

de andra söker efter ett korrekt beteende, vilket kan resultera i att hela gruppen står passiv. 

Enligt Trondman och Bunar (2001b) delar förtryckta sociala grupper eller individer en 

hämmad förmåga att utveckla och använda sina kapaciteter och att ge uttryck åt sina känslor, 

tankar och behov. Vilket kan vara begränsningar inom sociala normer och självförståelse. 

Sarnecki (1991) förklarar att om normerna i omgivningen är svaga blir de inte heller inte 

starka när de införlivas hos individen. 

 

Olika grupper har olika normer i samhället. Könsroller och dubbelmoral är något som lever 

kvar i det svenska samhället. Hos ungdomar finns tydliga kontrollsystem för att upprätthålla 

gränser. Ryktet är en av de starkaste kontrollmekanismerna (Frisén, 2006). Madsen (1969) 

beskriver att kontaktmotivet mot grupper har en stor betydelse för individens sociala 

beteende. För att uppnå och bevara kontakten med en grupp behöver individen uppföra sig 

enligt gruppens förväntningar. Om individen skulle överträda de befintliga normerna eller inte 
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uppfylla förväntningarna som ställs märks detta tydligt. Gruppen reagerar då med att uttala 

sitt missnöje, utesluta eller straffa individen (Madsen, 1969, Wagner, 2003). 

Kontaktförhållandet eller lojaliteten till en grupp kan dock få individen att utföra negativa 

handlingar. Individens motiv motiverar inte bara till samma handlingar utan kan också leda 

till motstridande handlingar vilket oftast sker om konflikten handlar om två negativa motiv, 

när individen tvingas utföra något som känns obehagligt (Madsen, 1969). 

 

Ungdomars fritids och kulturval, det vill säga hur förståelseformer och handlingsmönster ser 

ut, har att göra med vilka sociala villkor och miljö de befinner sig i. Ungdomar ur socialgrupp 

två investerar i aktiviteter som även kan användas i utbildnings- och yrkeskarriären, medan 

ungdom ur socialgrupp tre väljer det motsatta. Dessa skillnader blir tydliga genom att titta på 

samspelet mellan grundläggande livsvillkor, val av utbildning och fritidsaktiviteter. Vilka i sin 

tur är relaterade till föräldrarnas och ursprungsmiljöns grundläggande livsvillkor (Trondman 

& Bunar, 2001b).  

 

Gruppkulturerna har ofta strikta normer. Tydliga regler och kategorier kan användas av 

ungdomarna som hjälp vid sökandet ideal, normalitet och acceptans. Killar organiserar gäng 

medan tjejer utgår från tvåsamheten i gruppbildningen (Jacques & Schneider, 2005, Smedler 

& Drake, 2006). Gruppen uppfyller viktiga behov som trygghet och känsla av intimitet hos 

ungdomarna. I killgruppen råder tydlig hierarki med tydliga ledare, roller och konkurrens 

medan kvinnlighet är sammankopplad med att vara tolerant, empatisk och kontrollerad. Att 

leva upp till normen och därmed bli bekräftad ger individen en känsla av trygghet och frihet 

(Smedler & Drake, 2006). Sarnecki (1991) förklarar att normer följs på grund av att bara 

känslan av att stöta på någon bekant anses genant i en sådan situation då normen bryts. 

Genom att stimulera kroppens olika sinnen med kultur får individen hjälp att känna kroppens 

olika gränser (FHI, 2003). 
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3. Problemområde och syfte 
Nedan följer en beskrivning av det sammanhang studiens problem ingår i och vad studien 

avser att undersöka. 

 

3.1. Problemområde 
Unga människors hälsa blir som nämnts ovan allt sämre. Ungdomar i dagens sociokulturella 

samhälle kan både uppleva och även iaktta många olika livsstilar, som i sin tur framtvingar 

olika val. Detta kan leda till en ambivalens hos individen (Ziehe, 1986, 1993). Livsstilen eller 

på vilket sätt en individ väljer att leva sitt liv påverkas av individens identitet och social 

tillhörighet, utifrån individens livssituation (FHI, 2008). Sämre villkor kan leda till ohälsa, då 

sämre villkor gör att individens möjligheter i livet kan vara begränsade. Ewles och Simnett 

(2008) menar att för att främja en individs hälsa är det av vikt att finna faktorer vilka påverkar 

individens hälsa. Utifrån att finna faktorer vilka kan påverka ungas val av livsstil, kan även 

deras hälsa påverkas. Med det menas inte att de faktorer som framkommer gäller för alla 

ungdomar. Det som framkommer i studien kan däremot vara medverkande till att öka 

ungdomars möjligheter till att göra val som gynnar deras hälsa. Vilka även kan 

uppmärksammas som förslag på faktorer vilka kan tillämpas vid tillhandahållandet av 

samhälleliga resurser. 

 

3.2. Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer ungdomar upplever kan ha varit bidragande till att göra 

en livsstilsförändring. 

 

 Vilka faktorer har bidragit till att ungdomarna kunnat göra en livsstilsförändring? 

 På vilket sätt har faktorerna bidragit? 

 Vad har gjort att förändringen bibehållits? 
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4. Metod 
Nedan följer studiens tillvägagångssätt vilket valts utifrån problemområde och syfte. 

 

4.1. Val av metod 
Initialt var tanken att välja fokusgrupp som metod då den enligt Wibeck (2000) är lämplig när 

motivation och handlande ska undersökas. I en fokusgrupp används öppna frågor för att hålla 

igång diskussionen (ibid). Förberedda frågor eller en intervjuguide används för att nå målet 

med att frambringa deltagarnas, känslor, attityder och uppfattningar kring det valda 

undersökningsområdet (Puchta, & Potter, 2004). Detta ansågs vara en lämplig metod för 

denna studie då det är ungdomarnas egna upplevelser/uppfattningar om sin egen 

livsstilsförändring som skulle undersökas.  

 

Efter samtal med en av unga-KRIS lokalföreningar framkom uppgifter om att det inte endast 

var ungdomar med en bakgrundsproblematik som befann sig på unga-KRIS. De ungdomar 

vilka har en bakgrundsproblematik befann sig heller inte på unga-KRIS särskilt ofta eller 

regelbundet. Det framkom även i samtalet att vissa av dessa ungdomar ansåg det vara känsligt 

att prata om sig själva med en utomstående, vilket Cohen, Manion och Morrison (2007) 

tydliggör kan vara ett problem för studien. Utifrån detta fastslogs att fokusgrupp ej var en 

lämplig metod att bemöta dessa ungdomar med. För att ändå få tillgång till dessa ungdomar, 

då de hade önskemål om att inte prata med någon utomstående, använde jag mig av en person 

som kunde nå ungdomarna i mitt syfte, en så kallad dörrvakt. Denna person avser vara någon 

vilken informanterna har förtroende för (Cohen et al., 2007). Jag ansåg utifrån etiska aspekter 

att enkät som metod skulle vara mer lämpligt för att nå dessa ungdomar då de med denna 

metod kan få vara anonyma även för mig som undersökningsperson då de endast har kontakt 

med den för studien valda dörrvakten (ibid.).  

 

Jag valde även att använda mig av enkät utifrån att Trost (1994) anser att det är en lämplig 

metod för att mäta människors åsikter, beteende och känslor. Denna metod liknar även 

personliga intervjuer förutom att det är den som besvarar frågorna som själv antecknar sitt 

svar och att det ej finns någon intervjuare som ställer frågorna. Enligt Lalander & Johansson 

(2007) är öppna intervjuer ett bra sätt att få mer spontant uttryckta berättelser från 

informanterna. Enkät används då vissa frågor kan vara alltför känsliga att svara på. Det kan 

vara frågor rörande sexualliv, alkohol konsumtion eller kriminalitet vilka då kan kännas 
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tryggare att besvara sanningsenligt i en enkät (Trost, 1994). Vilket även det ligger till grund 

och stödjer mitt val av metod då dessa ungdomar har en känslig bakgrundsproblematik.  

 

Enkätens frågor utformades med hjälp av Davidsson och Wärneryd, (1993) och Trost (1994) 

för att frågorna skulle ge ett svar som passade till undersökningens syfte. Jag valde att 

använda ostrukturerade frågor utan svarsalternativ (Trost 1994). Då det är ungdomarnas egna 

berättelser som är det viktiga för studien. Davidsson och Wärneryd (1993) menar att öppna 

frågor leder till en större redogörelse vid känsliga beteenden än vad frågor med på förhand 

givna svar gör. Trost (1994) varnar dock för att använda öppna frågor på grund av att det kan 

vara tidsödande, vissa individers handstil kan vara oläslig, vissa skriver långa svar men vissa 

nästan inget alls. Trost menar att undersökningspersonen bör tänka sig för innan denne 

konstruerar öppna frågor i en enkät. Utifrån detta gjordes valet att ändå välja öppna frågor då 

de svarandes anonymitet ansågs viktig och utifrån att studiens syfte var att undersöka ungas 

upplevelse/erfarenhet av en livsstilsförändring. Lalander & Johansson (2007) förklarar att 

genom att ha öppna frågor får informanten mer utrymme att uttrycka sina egna upplevelser. 

Min avsikt med syftet och metoden i studien var att ungdomarna själva skulle få komma till 

tals. Lalander & Johansson (2007) menar att informanternas egna tolkningar och 

kommentarer av vad de själva upplever är av vikt för att forskaren ska kunna sätta sig in i 

informantens upplevelser. 

 

Med enkät som metod kan jag som undersökare kan ses som någon vilken avser att se givna 

förhållanden ur ungdomarnas perspektiv men fortfarande behålla avståndet till dem (Cohen et 

al., 2007). Vilket skedde genom att jag använde mig av missivbrev. I både missivbrev och 

enkät användes ett språk som ansågs lämpligt för målgruppen (Trost, 1994, 2007). 

Missivbrevet placerades som ett försättsblad till enkäten för att studiens information tydligt 

skulle framgå. I missivbrevet förklarades studiens syfte och innehåll och att svaren som 

framkom förblir anonyma och konfidentiella (Trost, 2007). Titlar på handledare och 

examinator valdes att utelämnas då de anses vara auktoritetspersoner och då jag inte har 

någon information om ungdomarnas tidigare kontakter och erfarenheter med olika 

institutioner ansågs det lämpligt att utelämna den informationen. Dessa val gjordes också på 

grund av att ungdomarna inte skulle känna sig kontrollerade eller känna att någon försökte 

kontrollera deras liv (Lalander & Johansson, 2007).  
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Ett problem med enkät som metod kan vara att ungdomarna inte är så bekväma med att 

skriva. Utifrån det valde jag att disponera ganska stor plats under varje fråga i enkäten för att 

ta hänsyn till att vissa kan behöva det. Samtidigt kan det stora utrymmet vara avskräckande 

för andra då det kan tolkas som att det förväntas av dem att de ska göra en bra prestation. 

Vilket kan skapa ett avstånd mellan mig och informanterna då dessa kan uppfatta mig på ett 

negativt sätt. Det önskvärda för studien är att ungdomarna känner att de kan lita på mig och 

den undersökning jag gör (Trost, 2007). 

 

4.2. Urval och urvalsgrupp 
Urvalsgruppen valdes till att vara ungdomar på unga-KRIS då livsstilsförändringen är tydlig 

hos dessa ungdomar. KRIS är en förkortning av Kriminellas Revansch I Samhället och är en 

ideell kamratförening vilken står för hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. KRIS 

vänder sig till före detta kriminella eller missbrukare som vill ta en plats i samhället (KRIS, 

2008-11-27). Unga-KRIS vänder sig istället till ungdomar och är en mötesplats för alla 

ungdomar mellan 13-25 år, där grundidén är att hjälpa unga på glid (unga-KRIS, 2008-11-27). 

De arbetar preventivt med motivation och har även eftervård för de ungdomar som återvänder 

efter vistelse på Statens Institutions Styrelser, för att motverka återfall. Vilket görs genom att 

påverka ungdomarnas medvetenhet om vad droger och kriminalitet kan ge för konsekvenser 

för ungdomarna själva (unga-KRIS 2008-12-09a). Unga-KRIS består av för närvarande 13 

olika lokalföreningar fördelade på fyra distrikt runt om i landet (unga-KRIS 2008-12-09 b). 

 

4.2.1. Första urvalet 
Urvalet skedde genom ett stratifierat urval då populationen på unga-KRIS delades in i strata 

eller kategorier utifrån ungdomarnas befintliga bakgrund (Halvorsen, 1992, Kylén, 2004). 

Urvalsgruppen var därmed utvald till en specifik målgrupp. Vilka var ungdomar, på en av 

unga-KRIS lokalföreningar, vilka har en bakgrundsproblematik som alkohol- eller 

drogmissbruk, kriminalitet eller annat destruktivt handlande. Då det var ett känsligt ämne som 

skulle undersökas och deltagandet var känsligt för vissa, hade ungdomarna en önskan om att 

förbli anonyma. Varför både missivbrev och enkäter tilldelades den för studien valda 

dörrvakten på unga-KRIS, vilken i sin tur hade för avseende att dela ut dessa till ungdomarna, 

varefter urvalet skedde slumpmässigt (Halvorsen, 1992, Kylén, 2004). Det fanns 

förhoppningar om att ungefär tio enkäter skulle besvaras. 
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4.2.2. Andra urvalet 
Efter att ha tillhandahållit materialet från den första undersökningsgruppen ansåg jag att det 

var för lite information för att vara tillförlitligt för undersökningen. Jag kontaktade då ännu en 

av unga-KRIS lokalföreningar för att kunna lämna ut enkäter till fler informanter, för att på så 

vis kunna få mer material och information till studien. I den andra urvalsgruppen fanns endast 

förhoppning om att få kompletterande material till den första urvalsgruppen, förväntningar om 

visst antal besvarade enkäter fanns ej. Tillvägagångssättet vid denna urvalsgrupp var lika som 

vid den ursprungliga urvalsgruppen. Jag använde mig av en dörrvakt vilken tilldelades 

materialet för att sedan dela ut missivbrev och enkäter till de ungdomarna i för studien valt 

strata (Halvorsen, 1992, Kylén, 2004). Vilka har samma eller liknande bakgrundsproblematik 

som de ungdomarna i den första urvalsgruppen. Det inkom ytterligare fem besvarade enkäter. 

I studien ingår sammanlagt tio enkäter från två av unga-KRIS lokalavdelningar i landet. 

 

4.2.3. Bortfall 
I den första urvalsgruppen var det fem informanter som valde att delta i studien. Materialet 

var tunt i de flesta av dessa enkäter. Visst bortfall kan förklaras av att den dörrvakt jag valt 

som utgångspunkt för studien av olyckliga orsaker ej kunnat närvara. Cohen et al. (2007) 

förklarar att det inte bara kan vara ett problem att få tillgång till urvalsgruppen utan att också 

få informationen från urvalsgruppen kan vara ett problem, då studiens dörrvakt antingen kan 

tillhandahålla eller hindra att information utbyts. Ett problem kan också vara att studiens 

dörrvakt inte hittar tillräckligt många deltagare som vill medverka i studien (ibid.). Bortfallet 

av mängden data kan också förklaras med att det var öppna frågorna som ställdes. Vilka kan 

ha uppfattats som tidskrävande att besvara för ungdomarna. Halvorsen (1992) framhåller att 

det krävs mer motivation hos informanterna att besvara öppna frågor än vid fasta frågor vilket 

kan vara ett av skälen till att materialet var tunt. 

 

Bortfall är dock vanligt när enkät används som metod (Kylén, 2004). Varav jag kunde räkna 

med visst bortfall. Kylén (2004) uppger att ett speciellt bortfall kan vara att de som besvarat 

enkäterna ej svarat på alla frågor. Vilket skett i den genomförda studien då två skilda 

informanter valde att ej besvara en av enkätens frågor, vilken i sin tur skiljde sig åt i de båda 

fallen. Jag har likt Kylén valt att ta med dessa i sammanställningen då jag i missivbrevet 

tydligt uppgav att den som medverkar i studien ej behöver uppge sådant som inte känns bra 

att uppge och att den medverkande endast behöver svara sådant som denne själv vill. 
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4.3. Etiska överväganden 
För att skydda informanternas identitet följdes de fyra forskningsetiska kraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2008-10-06). Dessa krav följdes för att både jag själv och informanterna 

ska kunna känna trygghet i det som utförs och de uppgifter som lämnas i undersökningen. 

Informationskravet uppfylldes genom att tydlig information lämnades om undersökningens 

syfte i form av ett missivbrev. Deltagarna informerades om att deltagandet var helt frivilligt 

och därmed uppfylldes samtyckeskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att all 

information som framkom endast används i denna undersökning och inte lämnades ut till 

obehöriga, vilket informanterna även informerades om i missivbrevet. Därmed uppfylldes 

konfidentialitetskravet (ibid.). Missivbrevet upplyste även om undersökningens syfte, vem 

undersökningspersonen för studien var och till vem de kunde vända sig till vid frågor (Trost, 

2007). Missivbrevet var lika för de båda urvalsgrupperna. Vid överlämnandet av missivbrev 

och enkät använde jag mig av en dörrvakt, en person som hade hand om kontakten med 

ungdomarna åt mig för att de skulle få vara anonyma (Cohen et al. 2007). 

 

Urvalsgruppen kan uppfattas vara en känslig grupp att undersöka då dessa har en bakgrund 

som kan vara känslig eller betungande för dem. Utifrån etiska skäl var ett krav från min sida 

att de deltagande uppnått en ålder av minst 16 år då individen har uppnått en ålder i vilken 

eget beslut om deltagande kan fattas. I och med att informanterna själva kunde besluta om sitt 

deltagande behövde inte föräldrar eller förmyndare inblandas och på så vis kunde 

informanterna få en större möjlighet att vara anonyma. För att ta hänsyn till att studien 

undersöker ett känsligt ämne förklarade jag att deltagandet var frivilligt och genom att 

undersökningen var anonym försvåras det för utomstående att identifiera de enskilda 

individerna i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2008-10-16). Genom enkäten skulle de kunna 

känna större trygghet att diskutera livsstilsförändringen än vid andra undersökningsmetoder, 

då de i denna metod kunnat vara anonyma även för mig vid besvarandet.  

 

4.4. Förstudie 
Efter att ha utformat missivbrev och enkätfrågor kontaktades handledaren för denna studie för 

att få synpunkter kring dessa. Det bedömdes då att språket i de båda skulle ändras till ett mer 

lättförståligt för att passa ungdomarna. Cohen et al. (2007) anser att det är av vikt att 

kontrollera att de frågor som ställs passar studiens urvalsgrupp. Utifrån detta gjordes 
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ändringar i missivbrev och enkät och titlar på personer togs bort för att inte påverka 

ungdomarna. Sedan bestämde jag att testa missivbrev och frågeställningar på andra individer, 

som kolleger, vänner och släkt, för att få ytterligare synpunkter på språk och se att formuläret 

fungerar på rimligt sätt (Trost, 1994). Efter att jag fått tagit del av ny information och nya 

funderingar och förslag gjordes ytterligare ändringar för att förtydliga enkätfrågor och 

missivbrev innan dessa lämnades ut. 

 

4.5. Reliabilitet och validitet 
Enligt Kylén (2004) avser validiteten värdet av insamlade uppgifter. Det vill säga hur 

användbara uppgifterna är för att lösa studiens problem. Validiteten bedöms efter om 

insamlad data leder till slutsatser, vilka leder till positiva beslut och effekter (ibid.). En typ av 

validitet är kulturell validitet vilket innebär att hänsyn bör tas att till att den som undersöker 

kanske inte tillhör samma kultur som dem som undersöks (Cohen et al. 2007). Validiteten är i 

sin tur beroende av reliabiliteten i data som samlas in. Reliabiliteten avser tillförlitligheten i 

de insamlade uppgifterna. Uppgifter inom ett visst område ska stämma överens. Data som 

handlar om åsikter, känslor och upplevelser kan variera men ändå vara reliabla om de har en 

form av stabilitet (Kylén, 2004). Negationer och krångliga ord bör undvikas i de frågor som 

ställs, då de kan leda till missuppfattningar. Vilket leder till att reliabiliteten blir låg. Om 

enkla och vanliga ord används uppfattar möjligtvis alla frågan på samma sätt vilket ger en hög 

grad av reliabilitet (Trost, 2001).  

 

Både validitet och reliabilitet kan anses öka då två urvalsgrupper användes i studien. Att en 

förstudie gjordes kan också det påverka både validitet och reliabilitet positivt, då hänsyn till 

olika faktorer togs utifrån den valda urvalsgruppen. Både missivbrev och enkätfrågor har 

provats på olika personer innan de lämnades till urvalsgruppen. Detta för att undvika 

missförstånd, för att uppgifterna i insamlad data skulle överensstämma med varandra och på 

så sätt öka reliabiliteten.  

 

 

 

 

 21
 



5. Resultat 
Nedan följer den genomförda studiens resultat, vilket presenteras utifrån syftets 

frågeställningar. I studien ingår sammanlagt tio enkäter från två av unga-KRIS 

lokalavdelningar i landet. De insamlade enkäternas svar bearbetades i form av att en matris 

gjordes för att få en överskådlig sammanfattning och för att få en tydlig översikt över de svar 

som framkommit (Kylén, 2004). Utifrån matrisen kunde svaren sammanställas i form av olika 

kategorier för att finna gemensamma drag (Halvorsen, 1992). När jag citerar har jag fyllt på 

med enkätfrågornas olika begrepp eller lagt till ord som ”och” och ”men” för att göra citaten 

mer läsbara. Ungdomarna använder också begrepp som stegen, programmet och möten vilka 

jag har förtydligat till 12stegsprogrammet och självhjälpsmöten då det är begreppens 

ursprungliga betydelse. Dock har begreppens ursprungliga innebörd bibehållits för att 

framhålla ungdomarnas egna uppfattningar. Jag har valt att varken namnge eller numrera 

resultatet då alla ungdomar kommer till tals, då ungdomarnas olika beskrivningar av sina 

erfarenheter har vävts ihop i den löpande texten eller visas i form av citat. När jag i texten 

nedan använder begreppet ungdomar, avser det dem ungdomar vilka medverkat i denna 

studie.  

 

5.1. Bidragande faktorer till att kunna göra en livsstilsförändring 
När ungdomarna berättar vad som varit av vikt för dem till att göra en livsstilsförändring 

beskriver de olika konsekvenser av levnadssättet. Det är då främst psykiska och sociala 

konsekvenser som varit av betydelse för att förändring ska äga rum. Ungdomarna talar om hur 

deras sätt att leva är förknippat med dåligt mående. Ungdomarna beskriver att konsekvenserna 

av den tidigare livsstilen blev många och jobbiga. 

 

”Fick så mycket konsekvenser.” * ”När jag inte knarkade eller söp låg jag bara i soffan med 

superångest över mitt liv och vad som hade hänt. Jag orkade inte göra något annat. Jag fick 

ofta panikångest när jag var själv.” * ”Mådde dåligt.” * ”Fick för mycket jobbiga 

konsekvenser.” 

 

De beskriver att den tidigare livsstilens handlande ledde till att de inte hade någon ork till att 

göra något eller att ofta få panikångest och att de mådde dåligt.  
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Utöver de psykiska konsekvenserna berättar ungdomarna också om att de fått sociala 

konsekvenser av sitt sätt att leva.  

 

”Problem hemma och i skolan.” * ”Alla mina vänner försvann.” * ”En dom. Spärrtid på 

körkortet.” * ”Fängelse.” 

 

Ungdomarna beskriver att de fått flera olika konsekvenser av levnadssättet och ungdomarna 

beskriver även hur våld funnits som en del i levnadssättet. 

 

”Jag har slagit oskyldiga.” * ” Kom galen och påtänd till min flickvän.” 

 

Livsstilens konsekvenser som ensamhet, psykisk ohälsa, våld, misshandel och 

berusningsdrickande eller drogande är den situation vilken ungdomarna på unga-KRIS 

beskriver att de har befunnit sig i. Vilket förklarar att ungdomarnas dåliga mående är relaterat 

till deras destruktiva livsstil. Det dåliga måendet tillsammans med den livsstil ungdomarna har 

och den grundläggande ångest som finns i ungdomstiden, leder till en förhöjd ångest mot vad 

som kan anses rimligt för ungdomstiden. Varav ungdomarna beskriver levnadssättet och dess 

konsekvenser som jobbiga och närmast ohanterliga. Som följd av sitt dåliga mående, brist på 

social bekräftelse och brist på socialt stöd, skapas negativa känslor som förakt och destruktiva 

handlingar. Vilket är en förklaring till att ungdomarna nämner de olika konsekvenserna som 

en del av det dåliga måendet och i att vilja förändra sitt sätt att leva. 

 

Ungdomarnas tidigare livsstils konsekvenser utgör då vändpunkten för ungdomarna då de inte 

längre anser sin livsstil som önskvärd. Vilket kommer av att ungdomarna på unga-KRIS 

uppmärksammat de konsekvenser livsstilen för med sig, då kraven på dem är höga och att 

konsekvenserna är en stor del i att de vill förändra sitt sätt att leva för att passa in i samhället 

utifrån de krav som ställs. Ungdomarna vill känna sig förstådda och i den tidigare livsstilen 

kan de ha känt sig missförstådda av samhället då samhällets krav har varit höga och de inte 

kunnat eller haft möjlighet att uppfylla samhällets krav, vilket skapat avstånd och en 

tillitsbrist. 
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Viljan att uppnå sina drömmar var även det något som framkom som ett skäl till att göra en 

livsstilsförändring.  

 

”Jag vill uppnå mina drömmar.”  

 

Vilket i sin tur kan förklara ungdomarnas brist på motivation till den tidigare livsstilen. Då 

ungdomarna beskriver att de tröttnat på brottets bana och att det kändes meningslöst och att de 

hade ledsnat på drogandet.  

 

”Jag tröttnade på brottets bana, det blev helt jävla meningslöst.” * ”Jag vart less på 

pundandet.” 

 

Vilket förklarar deras starka motivation till att genomgå en livsstilsförändring. Ungdomarna 

upplever att det tidigare handlandet och dess konsekvenser blivit ohanterligt för dem själva 

och att de inte haft möjligheten att uppfylla sina drömmar i den tidigare livsstilen.  

 

5.2. På vilket sätt faktorerna har bidragit 
Utöver tidigare livsstils konsekvenser anser ungdomarna även att andra faktorer är av vikt till 

att förändra sitt sätt att leva, som att ha ett stöd från omgivningen. 

 

”Behandlingshemmet, självhjälpsmöten och att ha en sponsor som hjälpt mig att gå igenom 

12-stegsprogrammet. Stegen har varit viktigast i mitt liv för att bli en sund och bra 

människa.” 

 

Att få genomgå ett handlingsprogram har därmed varit av vikt för att förändring ska ske och 

även att ha någon som visar hur ungdomarna kan handla på ett för dem annorlunda eller 

sundare sätt har varit av vikt. Att vilja bli en sund och bra människa uppges som skäl till att 

byta livsstil. Ovan har nämnts att ungdomarna inte har varit nöjd med sin befintliga livsstil 

vilken har varit destruktiv på olika sätt. Genom att nämna en vilja om att vara en sund och bra 

människa som betydande för att förändra sitt destruktiva liv förklarar dem hur de vill vara och 

även bli sedda. 
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Ungdomarna berättar att olika sociala faktorer varit av betydelse för dem till att förändra sitt 

liv som exempelvis vänner och familj. 

 

”Min familj, vänner och unga-kris.” * ”Jag gick till min mamma och fick hjälp.” * ”Vänner 

och gemenskap.” * ”Min familj och utomstående.” 

 

Ungdomarna beskriver att det är viktigt för dem att ha vänner och även att familjen och unga-

KRIS är betydelsefull för dem. Vänner och gemenskap anses viktigt, men förutom familjen 

har även utomstående varit av vikt för dem. Därmed beskriver de möjligheten att få stöd från 

andra personer än sina egna föräldrar som betydande, då de uppger att även utomstående har 

funnits som stöd. Att ungdomarna beskriver att gemenskap är något som anses viktigt 

förklarar att det nya levnadssättet har varit av betydelse för ungdomarna då de haft en önskan 

om att leva upp till de förväntningar som finns.  

  

Ungdomarna upplever att en förändring av sin identitet och levnadssätt är möjlig att göra. 

Vilket kan förklara att ungdomarna uppgett olika faktorer ur olika sociala sammanhang, då de 

olika sociala sammanhangen rymmer flera olika förebilder för ungdomarna. Den nya 

livsstilens sociala sammanhang anses vara betydande för livsstilsförändringen.  

 

”En gemenskap utan alkohol och droger. Drogfria vänner.” * ”Drogfriheten är underbar och 

att ha ett jobb.” * ”Unga-KRIS.” 

 

Ungdomarna har befunnit sig i dessa olika sammanhang och de anser att drogfriheten är 

underbar. De beskriver att de har en tillhörighet. De faktorer ungdomarna upplever har 

möjliggjort förändringen av sitt sätt att leva har utifrån ovan nämnda med ungdomarnas 

identitet, sociala stöd och tillit att göra. Flera av ungdomarna berättar även att de upplever att 

deras vilja och då även deras inställning till att förändras, har varit av stor betydelse för att 

göra förändringen möjlig.  

 

”Vilja.” * ”Min inställning.” * ”Umgås med sunda människor och min starka vilja att vilja 

vara nykter.” 

 

Att umgås med sunda människor och en stark vilja att vilja vara nykter uppges som 

betydande. Vilka även är en del i att ungdomarnas behov tillgodoses som exempelvis deras 
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önskan om att bli en sund och bra människa och att få känna gemenskap. Ungdomarna 

nämner flera olika sociala faktorer och att tilliten till dessa har varit av vikt för att en 

livsstilsförändring skulle vara möjlig att genomföra.  

 

”Min tjej och kris.” * ”Vänner, mamma och KRIS.” * ”Socialtjänsten, kris, anstalten och 

viljan.” * ”Vänner, ärlighet och 12-stegsprogrammet.”  

 

Ungdomarnas tidigare livsstil kan leda till begränsningar i att se möjligheter och tidigare 

livsstil har gett ungdomarna olika konsekvenser med ohälsa som följd. De beskriver att de inte 

haft någon ork till att göra något annat än att leva i det destruktiva, att deras livsvillkor varit 

sämre och att de har befunnit sig i en utsatt social situation då vänner tagit avstånd. Att 

minska avståndstagandet och öka gemenskapen genom att lyssna på vad ungdomarna själva 

vill är därmed av vikt för deras mående. Vilket ungdomarna beskriver då de anser det viktigt 

att ha någonstans att vända sig vid behov av hjälp, att ha ärliga och pålitliga människor 

runtomkring sig, att be om hjälp och då få det och att få genomgå en behandling.  

 

”Att ha någonstans att vända mig till när jag behövt hjälp. Ärliga och pålitliga människor.” 

”Jag gick till min mamma och fick hjälp.” * ”Jag har fått gå igenom en behandling.”  

 

Efter att ha förändrat sitt sätt att leva har ungdomarna fått nya vänner. Ett byte av vänner har 

varit av vikt då det i den nya livsstilen finns andra värdegrunder jämfört med tidigare livsstil. 

Ungdomarna vill därmed ha vänner med för livsstilen passande beteenden för att känna 

tillhörighet. De berättar att de får träffa många riktiga vänner idag. Ungdomarnas nya vänkrets 

passar då bättre med den nya livsstilens normer och värderingar.  

 

”Jag tar ansvar för mina handlingar.” * ”Andra ser mig för den jag är.” * ”Att jag kan vara 

till nytta för min familj.” * ”Jag uppskattar att bara kunna sitta hemma ensam och njuta av 

det.” * ”Jag får träffa många riktiga vänner.” * ”Att jobba i 12-stegsprogrammet, prata med 

min sponsor, att ha rutiner och gå till jobbet.” 

 

Ungdomarna beskriver sina nya normer och värderingar bland annat med att de tar ansvar för 

sina handlingar, att andra ser dem för den de är, att de upplever att de kan vara till nytta för 

sin familj och att de uppskattar att bara kunna sitta hemma ensam och njuta av det och att ha 
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rutiner och att gå till jobbet. Ungdomarna beskriver även att de värdesätter och använder sig 

av den nya livsstilen och det stöd som finns i omgivningen för att kunna förändra sin livsstil.  

 

Ungdomarna förklarar att den nya livsstilen upplevs som mer positiv, genom att deras dåliga 

mående har övergått till välmående då de berättar att livet och att leva är mycket enklare och 

att de inte behöver vakna med ångest varje morgon.  

 

”Livet eller att leva är mycket enklare.” * ”Förr fick jag ångest och panikångest.” * ”Jag 

behöver inte vakna med ångest varje morgon.” 

 

5.3. Vad som har gjort att förändringen bibehållits 
Ungdomarna förklarar att i den nya livsstilen finns inte längre de konsekvenser vilka följde 

med den tidigare livsstilen. Detta har då varit motiverande för ungdomarna till att byta livsstil. 

Genom den nya livsstilen har de fått möjligheten att gå från känslor av ensamhet, till att få 

behovet av gemenskap tillfredsställts.  

 

”Jag är tacksam för att jag är drogfri idag.” * ”Innebandy gör att jag inte hänger ute.” * 

”Att ha sysselsättningar som innebandy och kris.” * ”Rutiner och att allt fungerar.”  

 

De berättar att de idag är tacksam för drogfriheten och att olika sysselsättningar som 

innebandy, unga-KRIS och att ha rutiner idag gör att allt fungerar. Ungdomarna uppger dock 

att den nya livsstilen och drogfriheten inte är en självklarhet och att det ligger hårt arbete 

bakom det nya sättet att leva.  

 

”Drogfriheten är ingen självklarhet. Jag har jobbat hårt för det.” 

 

Detta har bidragit till att ungdomarna har fått en förståelse för att förändring inte bara är något 

som sker utan att det är en process. Ungdomarna framhäver dock att de uppskattar att ta 

ansvar för sina handlingar idag och beskriver att den egna inställningen varit viktig för 

förändringen. 

 

”Jag tar hand om mig själv. Jag är ärlig mot mig själv. Om jag mår dåligt talar jag om det. 

Jag har rutiner” * ”Försöker vara ärlig” * ”Jag har ändrat inställning.”  
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Ungdomarna uppger att de trivs bättre med sig själva och att de uppskattar att ha olika 

sysselsättningar, att känna sig behövd och att allt är enklare idag. Ungdomarna beskriver en 

lättnad över att de inte längre behöver handla enligt den tidigare livsstilen genom att de idag 

har andra alternativ att tillgå.  

 

”Jag umgås med vänner jag litar på och tar ansvar.” * ”Umgås med vänner och har roligt” 

* ”Jobbar för att hjälpa andra som är i samma situation som jag var.” 

 

Ungdomarna uppger att de nu tar ansvar för sig själva och även för sina vänner och familj. De 

förklarar att de är ärliga både mot sig själva och andra och om de mår dåligt talar de om det. 

De förklarar vidare att de har rutiner och har ändrat sin inställning, att de umgås med vänner 

som de litar på och att de tar ansvar, de umgås och har roligt och jobbar för att hjälpa andra 

som är i samma situation som de befunnit sig i. Ungdomarna berättar att de uppskattar att ha 

olika sysselsättningar. Att ungdomarna idag har olika sysselsättningar visar att det är möjligt 

att förändra sina villkor.  

 

”Håller mig till mina rutiner som jobb, sport och fritid” * ”Fritidsintressen, familjen, skolan, 

kris hjälper mig att inte gå tillbaka till mitt gamla sätt att leva.”  * ”Självhjälpsmöten så ofta 

jag kan och vill. Mediterar.” 

 

De håller sig till sina rutiner som jobb, sport och sina fritidsintressen. De berättar att familjen, 

skolan, unga-KRIS, självhjälpsmöten och att meditera hjälper dem att inte gå tillbaka till det 

gamla sättet att leva. Ungdomarna beskriver att de är redo att möta nya erfarenheter, men att 

de ofta påminner sig själva om hur det tidigare varit för att undvika att falla tillbaka till den 

livsstilen. 

 

”Jag får inte glömma bort vart jag kommer ifrån. Jag påminner mig själv ofta hur jag hade 

det förut.” * ”Påminner mig om att konsekvenserna blev för mycket.” * ”Ser tillbaka och vill 

inte dit igen.” * ”Jag träffar och pratar inte med vissa personer.” 

 

De påminner sig om de konsekvenser de tidigare haft och ser tillbaka och reflekterar över hur 

det varit vilket gör att de inte vill dit igen. De berättar även att de undviker att träffa och prata 

med vissa personer för att inte falla tillbaka till tidigare livsstil. Ungdomarna anser därmed att 

det är av vikt att reflektera över tidigare livsstil för att kunna bibehålla den nya. 
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Ungdomarna beskriver att de lever sundare, är lugnare och trivs med sig själva. De berättar att 

de tar ansvar och tänker efter före handling. 

 

”Lever sundare idag.” * ”Jag trivs med sig själv.” * ”Jag är ärlig mot mig själv och lugn i 

mig själv och då blir jag inte så rastlös och kan njuta av att bara vara.” * ”Jag tar ansvar för 

dt jag gör och säger.” * ”Tänker efter före handling.” 

 

De har fått en bättre självkänsla och känner sig trygg i sin identitet, den bild de har av sig 

själva och i den medvetenhet de har om sig själv. Ungdomarnas beskriver att de känner sig 

lugnare i sitt nya levnadssätt som de lever drogfritt och hederligt. Ungdomarna upplever att de 

har allt de behöver. 

 

”Drogfritt och hederligt” * ”Jag är drogfri idag. Jag har allt jag behöver, någonstans att bo, 

ett jobb och en meningsfull fritid.” * ”Lever ganska lugnt. Mår bra.” * ”Jag har ett bra liv.” 

 

De berättar att de lever ganska lugnt och mår bra och de berättar att de har ett bra liv. 

Ungdomarna berättar att de uppskattar sin tillvaro och att det har lett till en känsla av lugn. 

Ungdomarnas mående har därmed förbättrats i och med den nya livsstilen. De beskriver också 

att de uppskattar att ha det ansvar som kommer med den nya livsstilen. Då de värdesätter den 

känsla av tillhörighet som följer av den förändring som gjorts.  

 

”Jag umgås med bra människor som inte drogar.” * ” Jag har ett jobb som jag går till varje 

dag. Jag har pengar, mat, en underbar pojkvän. Katter som jag tar hand om.” * ”Går i 

skolan.” 

 

De berättar att de umgås med bra människor och att de idag befinner sig i flera olika sociala 

sammanhang. Dessa olika faktorer ger dem en känsla av trygghet och tillhörighet vilket 

påverkar deras mående positivt. 
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6. Analys 
Analys av framkommet resultat har gjorts utifrån problemställningen och syftet och dess 

frågeställningar. 

 

6.1. Livsstilens vändpunkt 
Ungdomarnas beskrivning av sitt dåliga mående överensstämmer med hur Socialstyrelsen 

(2008) talar om ungdomars mående och att den psykiska ohälsan ökar som följd av 

levnadssätt. De sociala konsekvenserna kan ha att göra med att ungdomarna inte kunnat ge 

uttryck för sina behov. Enligt Trondman och Bunar (2001b) delar förtryckta sociala grupper 

eller individer en hämmad förmåga att utveckla och använda sina kapaciteter och att ge 

uttryck åt sina känslor, tankar och behov. Vilket kan vara begränsningar inom sociala normer 

och självförståelse. Att dessa ungdomar kan ha en begränsad förmåga att uttrycka sig kan då 

vara en del av deras destruktiva levnadssätt.  

 

Ungdomarna berättar om vänner som tar avstånd, vilket Madsen (1969) och Wagner (2003) 

förklarar har att göra med att om individen överträder de befintliga normerna reagerar 

gruppen med att uttala sitt missnöje, vilket kan ske genom att utesluta eller straffa individen. 

Att ungdomarnas mående påverkas av att deras vänner tar avstånd kan då vara förknippat med 

att avståndstagandet är en del i vännernas missnöje och straff. Vännerna tydliggör att 

ungdomarnas sätt att leva inte är accepterat. Att vännerna tar avstånd kan vara av stor 

betydelse för ungdomarnas psykiska ohälsa, då ungdomstiden är en tid av frigörelse från 

föräldrarna, vilket skapar känslor av ensamhet och att vänner då är av stor betydelse (Lalander 

& Johansson, 2007). Även Smedler & Drake (2006) menar att ungdomstiden är den tid då det 

är i vänskapsgruppen ungdomarna får sitt behov av trygghet tillfredsställt. Det dåliga måendet 

ungdomarna upplever kan även ha att göra med Jonssons (1991) förklaring av ungdomstiden 

som en tid att utveckla sin identitet och söka social bekräftelse. Individen söker frigörelse och 

mognad samtidigt som en längtan efter trygghet och tillhörighet finns (Lalander & Johansson, 

2007). När ungdomarnas vänner tar avstånd uteblir den sociala bekräftelsen, med psykisk 

ohälsa som följd. Vilket bekräftas av Trondman & Bunars (2001b) förklaring av att en 

frånvaro av bekräftande i sociala sammanhang och i sociala relationer bryter ner individens 

hälsa.  
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Ungdomarna har på grund av de olika konsekvenserna uppmärksammat att deras livsstil 

endast leder till dåligt mående. Smedler och Drake (2006) beskriver att tiden mellan barndom 

och vuxenliven i sig är en tid av ökad ångest och osäkerhet. Vilket kan ligga till grund för 

ungdomarnas upplevda ohälsa. Med de olika konsekvenser som ungdomarna beskriver ökar 

ångesten hos dessa ungdomar mer än vad som upplevs som hanterbart. Även dåliga livsvillkor 

som arbetslöshet, sämre utbildning, våldsbrott och hot kan leda till ängslan, oro och ångest 

(Trondman & Bunar, 2001b). Vilket är den situation ungdomarna berättar att de befunnit sig i. 

Enligt Sarnecki (1991) sker inlärning av avvikande beteenden ofta i kamratkretsen. Ungdomar 

som på grund av svaga hemförhållanden har svaga länkar till samhället, påverkas lättare av 

förebilder för avvikande beteende. Giddens (1999) menar att valet av livsstil påverkas av 

grupptryck, socioekonomisk tillhörighet och synliga förebilder. Ungdomarna kan då ha 

påverkats av tidigare umgänges normer och värderingar, vilket i sin tur bidragit till det dåliga 

mående. Trondman och Bunar (2001b) förklarar att social och ekonomisk utsatthet bidrar till 

försämrade livsvillkor och en social stress vilken leder till en försämrad hälsa. Ungdomarna 

kan ha haft denna känsla av social stress, då de haft en önskan om att passa in, men deras 

vänner har istället tagit avstånd vilket lett till känslor av ensamhet, då ungdomarna beskriver 

levnadssättet och dess konsekvenser som jobbiga och närmast ohanterliga. 

 

Ahmadi (2003) och Wrangsjö (2006) talar om identitetsskapande och att individens självbild 

till mycket skapas utifrån hur omgivningen ser på individen. Vilket kan förklara ungdomarnas 

dåliga mående i tidigare levnadssätt. Då en negativ identitet kan skapas om individen befinner 

sig under emotionellt tryck. Vilket ungdomarna beskriver då de velat passa in, att de haft ett 

dåligt mående, brist på både social bekräftelse och socialt stöd.  

 

Ungdomarnas synliga förebilder och att de ser hur andra beter sig kan förklara kriminellt 

beteende hos ungdomarna. Cialdini (2005) beskriver att det är när individen är osäker på sig 

själv och en situation är svårtolkad som det är mest troligt att individer ser eller accepterar 

andra människors handlande som korrekt. Ungdomarna vill passa in och lyckas genom att bli 

accepterade i gruppen. Gruppen påverkar i sin tur med kulturella värderingar och normer 

(Giddens, 2003). Vilket gör att ungdomarna kan falla för grupptryck. Wrangsjö (2006) 

förklarar även att individer har olika tolerans för vad som är acceptabelt innan känslor av oro, 

självförakt och avståndstagande aktiveras. Vilket då påverkar ungdomarnas mående om de 

anser sig passa in eller inte. Varav ungdomarna nämner olika konsekvenser som en del i att 

vilja förändra sitt liv, för att passa in. 
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Då ungdomarnas tolerans för tidigare levnadssätt är över, på grund av konsekvenser vilka kan 

bero på kulturella normer, med negativa känslor som följd, varpå ett avståndstagande till den 

tidigare livsstilen kan göras. Giddens (2003) förklarar att kultur är någon i samhället inlärt 

inte något inärvt. De individer vilka ingår i en viss kultur har gemensamma uppfattningar och 

definierar det som upplevs som värdefullt, viktigt och önskvärt. Kulturen möjliggör 

kommunikation och samarbete i samhället och då kulturen är av samhället inlärd kan den 

också förändras. Vilket kan förklara ungdomarnas vilja att förändras. Då deras tidigare 

livsstils konsekvenser utgör en vändpunkt. Trondman och Bunar (2001b) förklarar att det är 

de ungdomar med sämst villkor som ställs inför de största kraven att förändra sig själva för att 

passa in i samhällets krav. Vidare förklarar Ziehe (1986) att ungdomen blir mer medveten om 

sina brister. Att samhällets krav har varit höga kan också bero på att ungdomarnas normer och 

värderingar inte passat enligt samhällets normer. Att ungdomen idag kan iaktta många olika 

livsstilar och därmed börja funder över sina egna val kan även det vara en bidragande faktor 

till att ungdomarna väljer att förändra sina liv. De har en önskan om att uppnå sina drömmar. 

Vilket då kan innebära att möjligheten att uppfylla sina drömmar uteblir i den tidigare 

livsstilen eller att den livsstilen inte är den önskade. Iakttagandet av olika livsstilar får 

individen att börja fundera över sina val och om något kunnat göras annorlunda (Ziehe, 1986, 

1993).  

 

Att ungdomarna ledsnat på tidigare livsstil kan då leda till en brist på motivation vilket då kan 

göra att ungdomarna väljer att avvika från tidigare beteende. Motivation är det som 

upprätthåller ett visst beteende (Nationalencyklopedin, 2008-10-14). Då ungdomarna inte 

längre kan finna något positivt i sitt handlande och då möjligheten till att uppnå sina drömmar 

uteblir om inte förändring sker motiverar dem till att förändras. Bourdieu (1992) förklarar att 

en individ som inte är nöjd med sitt liv trots det har svårt att se alternativ till förändring då 

individen oftast inte vill bli någon annan än den redan är. Trots att det kan vara svårt att se 

andra alternativ har ungdomarna valt att göra en livsstilsförändring. Denscombe (2001) 

förklarar att desto mer ett riskbeteende uppmärksammas för individen och ju mer dramatiskt 

riskbeteendet framstår desto enklare blir det att se dess konsekvenser. Genom att de 

konsekvenser ungdomarna fick av tidigare levnadssätt blev många och därmed svåra att 

förbigå, kan ungdomarna ha uppmärksammat det tidigare beteendet som icke önskvärt och 

därmed velat göra en förändring. Schwarzer (2008) påpekar att individens egna avsikter med 

att göra en förändring är det mest avgörande för om förändring verkligen ska äga rum. 
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6.1.1. Motivation till livsstilsförändring 
Enligt Conner (2008) är tron på den egna förmågan, förväntat resultat och målsättning viktigt 

att fastsälla för att motivera till det hälsosamma beteendet. Även handlingsplan och 

copingplan för att hantera påfrestningar betonas som viktiga att fastställa vid förändring av 

beteende. Ungdomarna beskriver detta med att den egna viljan att förändras och viljan att bli 

en sund och bra människa anses som viktigt. De förklarar även att behandlingshemmet, 

12stegsprogrammet och att ha en person som stödjer dem är av vikt för att förändring ska ske. 

Ahmadi (2003) förklarar att identiteten formas utifrån individens olika egenskaper och 

handlingar. Vilket har att göra med individens självbild, en medvetenhet om sig själv 

(Nationalencyklopedin, 2008-10-13). Genom att andra personer visar ungdomarna att det är 

möjligt att handla på ett annorlunda sätt stärks ungdomarnas identitet genom att de får 

möjlighet att prova sin identitet i olika sammanhang och att de då får en förståelse för att de 

kan passa in. Det finns en förståelse hos ungdomarna om att de kan bli någon annan. Giddens 

(2003) beskriver att individens förmåga att vara medveten gör att människan kontinuerligt 

skapar och omskapar sin identitet. Ungdomstiden är den tid då identiteten i stor grad formas 

och individen sätts i nya sociala sammanhang (Almér, 2006). Enligt Lalander och Johansson 

(2007) finns möjlighet att förändra sin personlighet/identitet i önskvärd riktning under 

ungdomstiden. Vilket innebär att det finns möjlighet för ungdomarna att förändra sin identitet 

genom att de blivit medvetna om hur de vill vara. De har då möjlighet att prova sin identitet i 

olika sammanhang. Vilket överensstämmer med det Giddens (2003) betonar om att den miljö 

individen föds in i och även växer upp i påverkar individens beteenden men att individen 

fortfarande har en fri vilja. 

 

Ungdomarna berättar att olika sociala faktorer varit av betydelse för dem till att förändra sitt 

liv. Angelöw och Jonsson (2000) menar att människan är en social produkt och att individens 

jag, identitet och medvetande omskapas i samspel med andra människor och ting. Vilket kan 

vara ett av skälen till att ungdomarna beskriver olika sociala faktorer som betydande för 

livsstilsförändringen. Trondman och Bunar (2001b) menar att det finns tydliga samband 

mellan föräldrars livsvillkor och barns hälsa. Ungdomar vilkas föräldrar har större resurser 

trivs bättre med sin livssituation än vad ungdomar vars föräldrar har mindre resurser gör. 

Detta kan bero på att föräldrar med goda resurser har mer kraft till att vägleda barnen genom 

ungdomstiden och att föräldrar med sämre upplevda livsvillkor har en sämre ork till att stödja 

barnens psykiska och sociala utveckling (ibid.). Vilket kan vara en betydande del av 

ungdomarnas mående. Genom att människor föds in i sina livsvillkor, finns också olika 
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förväntningar på livet, vilka delvis är bestämda av politiska, ekonomiska och sociala 

omständigheter, vilket gynnar vissa men inte andra (Trondman och Bunar, 2001b). Genom att 

ungdomarna uppger olika sociala sammanhang som betydande, kan även de ungdomar vars 

föräldrar har sämre resurser, få möjlighet till att få stöd i sin utveckling. Att det är de föräldrar 

vars upplevda livsvillkor är sämre vilka har sämre ork kan förklara att ungdomar ur alla 

socialgrupper kan ha ett sämre stöd hemifrån i sin utveckling. Trondman och Bunar (2001b) 

menar att oavsett vilken socialgrupp ungdomarna tillhör är socialt umgänge något som 

värderas högt. Att de sociala faktorerna är av vikt kan förstås genom Bourdieus (1992) 

förklaring av att en individs disposition, eller habitus, vilken individen föds in i, hanterar och 

blir präglad av, är avgörande för hur individen förhåller sig till omgivningen, tänker, känner, 

handlar och förstår. En betydande social faktor till att förändra sitt liv kan då vara att 

ungdomarna får möjlighet att prova olika roller i olika sociala sammanhang och anpassa sig 

utifrån andras respons för att utveckla sin identitet (Frisén, 2006). Då de beskriver att 

gemenskap anses viktigt. Enligt Giddens (2003) är att lära sig olika sociala roller en del i att 

lära sig om sociala förväntningar. Ungdomarna har genom att de uppgett att olika sociala 

faktorer varit av vikt fått prövat olika roller och därmed byggt upp sin identitet utifrån vad 

som förväntas av dem.  

 

Frisén (2006) menar att upplevelsen att individen vet vad denne håller på med förutsätter en 

känsla av sammanhang och att individen har en målinriktning är viktig för 

identifikationsprocessen. Även om ungdomarna vet vad de vill är det inte alltid möjligt att 

uppnå det som önskas. Vilket Giddens (1999) förklarar vidare med att olika val inte betyder 

att de är möjliga att göra för alla individer. Vilket arbete individen har påverkar individens 

livsstilsmöjligheter och valet av livsstil påverkas således av grupptryck, socioekonomisk 

tillhörighet och synliga förebilder. Ungdomarna kan då ha påverkats av grupptryck både i den 

tidigare destruktiva livsstilen och i den nya, då de nämnt att det varit av vikt att ha ett stöd 

från omgivningen. Utifrån att ha en målinriktning och ett socialt stöd har de då haft flera olika 

sociala förebilder som stöd vid att forma sin identitet.  

 

Att olika faktorer varit betydande för ungdomarna kan enligt Giddens (1996) förklaras som 

tillit, vilket är ett förtroende för en persons eller ett systems pålitlighet. En grundläggande tillit 

kan enligt Trondman och Bunar (2001b) också ge individen förhoppningar om att kunna bli 

det individen själv vill och förmågan att göra olika val. Individen måste dock själv vilja och 

kunna göra sina val i samspel med sin miljö. Tilliten till de olika faktorerna som ungdomarna 
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uppger som betydande för att förändra sitt liv och kan därmed vara en del i att vilja vara 

någon annan. Att kunna göra val som leder från det destruktiva beteendet till att vilja bli och 

närma sig att bli en sund och bra människa. Denna önskan kan vara en del av ungdomarnas 

drivkraft. Enligt Madsen (1969) har individen ett motiv, som kan vara ett behov, en drift, lust 

eller önskan, som ligger bakom sin drivkraft. Genom att tilliten ger individen förhoppningar 

om den egna förmågan kan det vara bidragande till att en förändring ska ske. Enligt Conner 

(2008) är tron på den egna förmågan, förväntat resultat och målsättning viktigt att fastsälla för 

att motivera till det hälsosamma beteendet. Ungdomarnas tillit kan då vara en viktig del i att 

skapa en tilltro till den egna förmågan och för att förändras utifrån den egna målsättningen om 

att bli en sund och bra människa. Vilket är av vikt då det enligt Schwarzer (2008) är 

individens egna avsikter med att göra en förändring som är det mest avgörande för om 

förändring verkligen ska äga rum. 

 

6.2. Möjliggörare till förändring 
Motivation ligger till grund för ett beteende, då primär motivation avser de biologiskt 

betingade behoven som måste tillfredsställas. Sekundär motivation är format av social och 

även kulturell inlärningshistorik, men grundar sig på de primära motivationsprocesserna, de 

biologiska behoven (Nationalencyklopedin, 2008-10-14). Enligt Madsen (1969) har individen 

ett motiv, som kan vara ett behov, en drift, lust eller önskan, som ligger bakom sin drivkraft.  

Detta kan förklara varför vi väljer vissa beteenden framför andra (Nationalencyklopedin, 

2008-10-14). Ungdomarna väljer att frångå sin tidigare livsstil när deras behov inte längre 

tillfredsställs. Angelöw och Jonsson (2000) påpekar också att ju högre individen värderar 

belöningen för ett visst handlande desto troligare är det att individen utför handlingen. 

Ungdomarna beskriver tydligt sin vilja och enligt Giddens (2003) har individen själv 

förmågan att förändra sina handlingar och därmed förändra sig själv, andra och sina egna 

livsvillkor. Vilket gör att ungdomarna genom sin vilja kan påverka sitt mående genom att se 

till att få sina behov tillgodosedda. Ungdomarna nämner även att olika sociala faktorer och 

tilliten till dessa har varit av vikt för att deras livsstilsförändring skulle vara möjlig att 

genomföra. Detta överensstämmer med Schwarzers (2008) förklaring av att en förändring 

sker i samverkan av sociala, emotionella och kognitiva faktorer. Trondman och Bunar (2001a) 

förklarar samspelet som att en växelverkan mellan individens grundstrukturer, livsvillkor, 

materiell-, social- och existentiell tillit, gemenskap och tillhörighet avgör hur individen ser på 

sina möjligheter. Vilket i sin tur möjliggör eller begränsar socialt lönsamma val för individen i 
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nuet. Detta kan i sin tur förklara ungdomarnas olika livsstilar då de kan ha sett på sina 

möjligheter ur olika perspektiv.  

 

Lalander & Johanson (2007) beskriver att vänskapsgruppen ger ungdomar en upplevelse av 

frihet, makt, trygghet och bekräftelse, men att den även begränsar andra handlingsalternativ, 

än de inom gruppen tillåtna. Detta kan i sin tur förklara att ungdomarna i och med den nya 

livsstilen även värdesätter nya vänner då vänner i tidigare livsstil kan ha varit begränsande vid 

att göra en förändring. De nya vännerna har andra värderingar och uppfattas som mer 

pålitliga. Vilket kan vara förknippat med ungdomarnas kultur och normer. Då normer 

beskrivs som handlingsregler och mönster, vilka i en social grupp är godtagbara, normala och 

bör handlas efter. De är i den sociala gruppen accepterade tänkta regler, vilka är 

sammankopplade till sociala värden (Giddens, 2003). Ungdomarna värdesätter den pålitlighet 

som kommer med den nya livsstilen. De accepterade sociala regler som finns i samhället 

beskriver Angelöw och Jonsson (2000) med att omgivningen och samhället har förväntningar 

på passande beteenden, beroende på livssituationen individen befinner sig i. Trondman och 

Bunar (2001b) menar att det är av stor betydelse för individen hur denne själv upplever sin 

livssituation och sina livsvillkor jämfört med andras. Om individen känner en tillhörighet eller 

inte är av betydelse för hälsan. Vilket ungdomarna tydligt bekräftat när de beskriver hur de 

upplevt sitt mående i förhållande till sina olika vänner och hur de upplevt sitt mående i de 

olika sociala sammanhang de befunnit sig i. 

 

Trondman och Bunar (2001b) förklarar att genom en tillit till samhället skulle ungdomarna bli 

kapabla att göra val och handla på ett sätt vilket skulle påverka deras livsutsikter. Tilliten 

kommer av att ungdomarna värdesätter och använder sig av den nya livsstilen och det stöd 

som finns i omgivningen för att kunna förändra sin livsstil. Dock är det förflutnas kraft och 

effekter på individen är oftast starkare än de möjligheter som ges i nuet (Bourdieu, 1992, 

Trondman & Bunar, 2001b). Giddens (1996) menar att den individ som överväger de olika 

alternativens risker vill känna tillit. Ungdomarna behöver därmed ha en tro på att de själva 

kan förändras i samhället. Likväl som samhället behöver en tro på att individen kan förändras. 

Angelöw och Jonsson (2000) påpekar också att ju högre individen värderar belöningen för ett 

visst handlande desto troligare är det att individen utför handlingen. Enligt Giddens (2003) 

har individen själv förmågan att förändra sina handlingar och därmed förändra sig själv, andra 

och sina egna livsvillkor. Vilket kan vara en del i att ungdomarna känner tillit till samhället då 

de själva har möjlighet att göra en förändring. Patall, Cooper och Robinson (2008) förklarar 
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att känslan av att ha valmöjlighet är av vikt för individens motivation och beteenden, om 

individen själv känner att denne gör egna val blir resultatet bättre än om individen ges redan 

givna alternativ. Det kan därmed vara av stor vikt att ungdomarna själva har fått fatta ett 

beslut om att förändra sitt liv. Ett hälsobeslut fattas utifrån individens egen miljö och styrs av 

det sociala tryck individen lever under. Om detta gynnar en för individen sundare livsstil ökar 

möjligheten att förändra beteendemönstret (Bandura, 1977, Ewles & Simnett, 2008). 

Trondman och Bunar (2001b) anser att hälsa måste ses i relation till samhälleliga faktorer som 

närvaro eller frånvaro av grundläggande livsvillkor och därmed känslan att tillhöra eller inte 

tillhöra. Vilket handlar om social tillhörighet eller utanförskap och utstötning (ibid.). 

Ungdomarna har som tidigare nämnts uppgett att gemenskap är något som de värdesätter 

högt. Att få tillhöra och där med vara en del av något är då en bidragande faktor till 

ungdomarnas mående och livsstilsförändring.  

 

Ungdomars fritids- och kulturval, det vill säga hur förståelseformer och handlingsmönster ser 

ut, har att göra med vilka sociala villkor och miljö de befinner sig i (Trondman & Bunar, 

2001b). Genom att ungdomar i socialt utsatta miljöer får en kontakt med ungdomar från en 

mer gynnad social miljö kan beteendeproblem minskas, vilket kan ske genom att 

fritidsverksamhet riktar sig till de båda grupperna (FHI, 2004a). Detta kan förklara att 

ungdomarna uppger att unga-KRIS har varit av vikt för dem. På unga-KRIS har de fått 

möjlighet att möta andra ungdomar och förebilder vilka har de värderingar ungdomarna söker 

hos nya vänner och gemenskaper. Vilket Cialdini (2005) förklarar som att vi ser ett visst 

beteende i en viss situation som korrekt när vi ser att andra beter sig på samma sätt. Vilket kan 

ha med Giddens (2003) sätt att beskriva kultur att göra, att de individer vilka ingår i en viss 

kultur har gemensamma uppfattningar och definierar det som upplevs som värdefullt, viktigt 

och önskvärt. Ungdomarna beskriver att de har fått jobbat hårt för att en förändring ska ske. 

Ziehe (1993) menar att det krävs mycket motivation för att söka nya sammanhang istället för 

att fastna i de redan givna. Bourdieu (1992) förklarar att individen blir präglad av det liv den 

levt, vilket förklarar att vissa saker omedvetet framstår som självklara. Vilket kan betyda att 

ungdomarnas tidigare livsstil är det liv vilket de mest känner igen sig i vilket kan förklara att 

förändringen varit krävande, men att leva upp till normen och därmed bli bekräftad ger 

individen en känsla av trygghet och frihet (Smedler & Drake, 2006). Detta är något 

ungdomarna värdesatt högre än tidigare livsstil varav förändring av livsstil kunnat ske. 
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6.3. Vidmakthållande av livsstil 
Ungdomarna i studien anses vara en utsatt grupp vilka då kan ha en lägre självkänsla, vilken 

kan förklara deras livsstil och de val som görs eller inte görs. Ziehe (1993) förklarar att 

individens självkänsla är av vikt och en del av individens lidandeproblematik. Vad som har en 

inverkan på ungdomarna att behålla sin nya livsstil är att genom att de har förändrat sin 

identitet har de sätt ett värde på sig själva och hittat en självbild, och en medvetenhet om sig 

själv (Nationalencyklopedin, 2008-10-13). Vilket de beskriver genom att de idag tar ansvar. 

Detta har skett genom att pröva olika roller i olika sociala sammanhang och därmed har 

ungdomarna både förstått och lärt sig om samhällets förväntningar (Giddens, 2003).  

 

Ahmadi (2003) förklarar identitetsskapandes som ett tagande och givande. Identiteten formas 

utifrån individens olika egenskaper och handlingar, vilket kan förklara ungdomarnas olika 

livsstilar då de haft olika egenskaper i och med att identiteten varit föränderlig. Utifrån 

identitet har sedan olika handlingar gjorts. Giddens (2003) förklarar att det är genom 

individens samspel med omvärlden som individens egen uppfattning av sig själv bildas. 

Vilket är en del av ungdomstiden då barnet frigör sig från sina föräldrar. Individen söker 

frigörelse och mognad samtidigt som en längtan efter trygghet och bundenhet finns (Lalander 

& Johansson, 2007). Längtan efter trygghet och tillhörighet kan förklara att ungdomarna inte 

bara tar ansvar för sig själva utan även tar ansvar för sina vänner, då vänner är något som varit 

av betydelse. Madsen (1969) beskriver att kontaktmotivet mot grupper har en stor betydelse 

för individens sociala beteende. Kontaktförhållandet eller lojaliteten till en grupp kan dock få 

individen att utföra negativa handlingar vilket kan vara relaterat till ungdomarnas tidigare 

beteenden då gruppkulturerna ofta har strikta normer. Då tydliga regler och kategorier kan 

användas av ungdomarna som hjälp vid sökandet ideal, normalitet och acceptans (Jacques & 

Schneider, 2005, Smedler & Drake, 2006). Vilket kan förklara att unga-KRIS fyller en viktig 

funktion hos ungdomarna då de får möjlighet att möta andra ungdomar under vissa utvalda 

former, vilka i motsats till tidigare livsstil inte innefattar några negativa handlingar. Smedler 

och Drake (2006) förklarar att kamratgruppen utgör en viktig roll och att dess normer 

dominerar över föräldrarnas. Vilket även det kan förklara att unga-KRIS fyller en viktig 

funktion då ungdomarna ges möjlighet till gemenskap och sysselsättning i kamratgruppen. 

Ungdomarna nämner att de uppskattar att de har olika sysselsättningar idag, vilket de inte haft 

tidigare. Trondman och Bunar (2001b) förklarar att färre barn och ungdomar ur socialgrupp 

tre är med i någon förening än vad barn och ungdomar till högre socialgrupper är. Att 
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ungdomarna har haft en bristande sysselsättning i tidigare livsstil kan då ha att göra med att de 

varit en utsatt grupp. Vilket även förklarar att det är möjligt att förändra sina livsvillkor. 

 

Ungdomarnas olika beskrivningar av sina olika sätt att leva, förklarar att det är möjligt att 

förändra sina livsvillkor utifrån sitt handlande. Ewles och Simnett (2008) anser att ett positivt 

hälsobeslut kan innebära en självförstärkande process för individen. Att förstärka individens 

förmåga, genom att stärka individens självkänsla och självinsikt, kan hjälpa dem att vara 

kritisk till sina värderingar och tankesätt och att bygga upp för individen egna tanke- och 

värdesystem. Denna förändring har utifrån ovan nämnda skett genom att ungdomarna har 

stärkt och förändrat sin identitet utifrån att ha en målinriktning och genom att de haft en 

grundläggande tillit i processens gång. Giddens (1999) förklarar individens tillit som tilliten 

till sig själv, sin natur och att individen är kreativ, det vill säga har förmågan att tänka och 

handla nyskapande, att individen är redo att möta nya erfarenheter. Ungdomarna förklarar att 

de varit redo för nya erfarenheter då de haft en önskan om något annat än den tidigare 

livsstilen. Samtidigt förklarar Bourdieu (1992) att varje individ är starkt formad av sitt 

förflutna och att den individen varit i sitt förflutna mycket ligger till grund för vem denne är 

idag. Vilket överensstämmer med att ungdomarna ofta påminner sig själva om hur sin tidigare 

livsstil varit för att inte falla tillbaka till den. 

 

Ungdomarna har fått en förståelse om de olika livsstilarna genom att befinna sig i olika 

sociala sammanhang. Individens ideal, tankar och handlande bygger på dem olika 

beskrivningar av verkligheten individen lever i och olika sociala sammanhang ger individen 

olika handlingsalternativ (Angelöw & Jonsson, 2000, Bourdieu, 1992, Trondman & Bunar 

2001b). Enligt Trondman och Bunar (2001b) är det samspelet mellan ungdomarnas kön, 

sociala ursprung, sociala rum så som bostadsort och deras utbildnings-, fritids- och 

kulturmönster det som påverkar vilka val som görs. Genom att göra olika val försöker 

ungdomarna passa in i samhällets krav varefter en känsla av tillhörighet infinner sig när de 

upplever sig tillhöriga och därmed ökar ungdomarnas självkänsla. Vilket kan ha att göra med 

att omgivningen och därmed samhället visar acceptans för individen och dennes beteende. Då 

omgivningens uppfattning av individen också den är bidragande till individens självbild 

(Ahmadi, 2003, Sjögren, 2003, Wrangsjö, 2006). Individens uppfattning av sig själv har att 

göra med vilken mening som individen gett till upplevelser, erfarenheter och självbilder 

(Wrangsjö, 2006). Måendet har därav blivit bättre, då det innan livsstilsförändringen har varit 

jobbigt, obehagligt och inte som det borde. Vilket kan bero på att ungdomarnas tidigare 
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livsstil inte passade enligt samhällets normer och värderingar. Efter att ha gjort 

livsstilsförändringen har det skett en förändring av ungdomarnas beteenden, vilka även kan 

ses som en förbättring av beteenden, då dessa bättre tillfredsställer samhällets krav och 

förväntningar.  

 

Ungdomarna beskriver att de känner sig lugnare med det nya levnadssättet. Vilket kan ha att 

göra med att de nu känner en större trygghet med sig själva och med tillvaron. Lalander & 

Johansson (2007) beskriver att individen i ungdomstiden söker frigörelse och mognad 

samtidigt som en längtan efter trygghet och bundenhet finns. Att leva upp till normen och 

därmed bli bekräftad ger individen en känsla av trygghet och frihet (Smedler & Drake, 2006). 

Vilka val som görs och inte görs påverkas av var individen kommer ifrån. Giddens (1999) 

menar att beslut om hur individen väljer att handla blir en del av vem individen vill vara. 

Vilket påverkar identitetsskapandet och vilka normer som väljs att efterlevas utifrån vilken 

kultur individen befinner sig.  

 

Ungdomarnas handlande beskriver hur ungdomarna väljer att bli (Giddens, 1999). Genom att 

ungdomarna har provat olika sociala roller har de prövat sin identitet på olika sätt och på så 

sätt funnit ett handlingssätt enligt vilket de vill vara och bli sedda. Wagner (2003) beskriver 

att individen har en motivation till att visa upp sig själv på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. 

Denna självpresentation kan leda till variationer i individens självkänsla, stolthet, glädje och 

tillfredsställelse, men även skam, sorg och självömkan beroende på om resultatet varit lyckat 

eller misslyckat. Vilket kan förklara ungdomarnas dåliga mående eller ohälsa i den tidigare 

livsstilen, då dess konsekvenser utmärkte ett misslyckande vilket påverkade ungdomarnas 

självkänsla och tillfredsställelse med tillvaron negativt. I motsats finns den nya livsstilen 

vilken utmärks av stolthet och glädje över vilka de idag har blivit och en tillfredsställelse med 

tillvaron hos ungdomarna. Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att vi skapar kunskap i det 

mellanmänskliga och vardagliga samspelet. Kunskapen blir därmed varaktig genom de sociala 

processer individen ingår i, då de sociala sammanhang individen befinner sig i påverkar och 

formar individens verklighetsuppfattning. Ungdomarna handlar utifrån den kunskap de har. 

Det finns olika handlingsalternativ, men kunskapen om de olika handlingssätten kan vara det 

som ungdomarna tidigare har saknat. Kunskap är en viktig förutsättning för attityd- och 

beteendeförändring (FHI, 2008-10-14). Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att vi skapar 

kunskapen i det mellanmänskliga och vardagliga samspelet. Kunskapen blir därmed varaktig 

genom de sociala processer individen ingår i, då de sociala sammanhang individen befinner 
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sig i påverkar och formar individens verklighetsuppfattning. Vilket ungdomarna har fått en 

förståelse för då de beskriver att de blivit påverkade av de olika sociala sammanhang de 

befunnit sig i.  
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7. Diskussion 
Nedan kommer val av metod att diskuteras utifrån vad som framkommit i studiens syfte, 

metod, resultat och analys. 

 

7.1. Metoddiskussion 
Initialt var tanken att använda fokusgrupp som metod. Jag satte mig in material och 

information om denna metod vilken senare visade sig vara mindre lämplig för denna studie. 

Det var tidskrävande att sätta mig in i den tänkta metoden och ännu mer tidskrävande då jag 

fick börja om från början med ännu en metod. I efterhand förstår jag att jag borde ha gjort 

tydligare och fler överväganden kring mitt metodval. Exempelvis borde jag ha tagit större 

hänsyn till att vi alla är olika individer med olika erfarenheter för att val av metod skulle passa 

undersökningspersonerna från början istället för att, som jag gjorde, haka upp mig på en 

lämplig metod utifrån vad jag ville veta. Varav mitt tänkta val av metod hade kunnat prövas 

mot andra metoder i ett tidigare skede av studien.  

 

Metoden enkät anses ha varit lämplig för undersökningen då ungdomarna ej ville röja sin 

identitet för utomstående. Därav valdes metoden fokusgrupp bort och ersattes med enkät. 

Enkäter med öppna frågor är dock inget som rekommenderas av Trost (1994) då det kan vara 

tidskrävande att handskas med de skrivna svaren. Detta har dock tänkts igenom innan 

konstruktionen av frågorna och att behålla ungdomarnas anonymitet ansågs övervägande då 

enkät fastslogs som metod.  

 

Metodvalet visade sig även vara tidskrävande. Att en ny urvalsgrupp behövde kontaktas 

visade sig även det vara tidskrävande. Den nya urvalsgruppen behövde få tid på sig att 

besvara frågorna innan jag åter kunde tillhandahålla dem. Problem som uppstod med studien 

var att materialet vilket studiens dörrvakt skulle tillhandahålla av olyckliga anledningar kom 

bort och då litteraturen varnat för påminnelser till informanter i undersökningar gjordes ingen 

sådan. Vilket resulterade i att jag var ovetandes om materialproblemet till dess att jag ej kunde 

tillhandahålla materialet på utsatt tid och jag då kontaktade den valda dörrvakten. Vad jag i 

stället borde ha gjort var att jag skulle ha bett om att få en bekräftelse av mottagaren angående 

materialet för att undgå förlorad tid. Jag har härmed konstaterat att det är av stor vikt att följa 

upp sin undersökning och har nu även insett vidden av det. Utifrån detta kunde den valda 
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dörrvakten tillhandahålla ytterligare missivbrev och enkäter. Jag gjorde denna gång en 

uppföljning för att försäkra mig om att mitt material framkommit.  

 

Metodvalet var även tidskrävande utifrån att jag valt att använda öppna frågor. Vid på förhand 

givna svarsalternativ hade sammanställningen gått snabbt, men utifrån studiens syfte kunde 

inte givna svar användas. Jag anser ändå att denna metod varit lämplig utifrån de 

förutsättningar som låg till grund då metodvalet gjordes. Jag var tvungen att ta hänsyn till 

både fördelar och nackdelar vid olika metoder och diskutera dessa både ur 

forskningssynpunkt och utifrån ungdomarnas synvinkel. Varav jag valde att göra som jag 

gjort. 

 

Jag har med denna studie fått en större förståelse för och kunskap om olika metoder och dess 

positiva och negativa effekter. Mitt tankesätt har satts på prov och jag har varit tvungen att se 

olika möjligheter ur flera olika perspektiv. Från början var mitt fokus på studien ur ett 

forskningsetiskt perspektiv. Att jag skulle göra väl ifrån mig och formulera mig på ett sätt 

som förväntas i en vetenskaplig text var viktigt för mig. Vilket gjorde att jag först fastnade i 

vissa formuleringar och begrepp som inte lämpade sig för att bemöta unga människor med. 

Vilket även det blev tidskrävande då jag både behövde ändra perspektiv och formulera om 

missivbrev och enkätfrågor till ett mer passande språk och mer passande frågeformuleringar. 

 

En avsikt med studien var att ungdomarna själva skulle få uttrycka sig. Vilket anses ha 

besvarats då de själva fick komma till tals och uttrycka sina egna tankar, erfarenheter och 

upplevelser. Urvalsgruppen valdes utifrån att jag trodde att dessa ungdomar hade kunskapen 

om livsstilsförändringar och det jag ville få reda på om livsstilsförändringar med hjälp av 

undersökningen. Eftersom dessa ungdomar har gått från ett visst beteende till ett annat. De har 

gått från att vara en utsatt grupp till att passa in i och tillhöra samhällets förväntningar. De har 

ändrat sin livsstil och jag ansåg därmed att de besatt kunskap om detta.  

 

För att svara på syftets fråga användes tre frågeställningar. Vilka faktorer har bidragit till att 

ungdomarna kunnat göra en livsstilsförändring? På vilket sätt har faktorerna bidragit? Vad har 

gjort att förändringen bibehållits? Har jag då utifrån valda metoder besvarat syftets fråga? 

Utifrån resultat och analys har jag försökt att besvara syftets fråga och syftets fråga anses vara 

besvarad då det i studien framkom olika faktorer som bidragit till ungdomarnas 

livsstilsförändring. Utifrån ungdomarnas beskrivning av sina erfarenheter gick det att finna 
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gemensamma kategorier av deras uppfattningar av vad som har varit av vikt för dem. Det 

ungdomarna uppgav som mest betydelsefullt för att göra en livsstilsförändring var 

konsekvenser, motivation, vilja, andra personer, tillit, stöd, reflekterande och en ändrad 

inställning.  

 

Av resultatet som framkommit i studien anses validiteten, det vill säga den insamlade datas 

relevans, vara hög (Kylén, 2004). Eftersom svaren kan uppfylla syftet med undersökningen, 

vilket var att finna vilka faktorer ungdomar upplever kan ha varit bidragande till att göra en 

livsstilsförändring. Validiteten anses även vara hög då öppna frågor användes, då Kylén 

(2004) anser att metoder vilka har en lösare struktur ger en högre validitet än de med fast 

struktur. Genom att använda öppna frågor fick ungdomarna möjlighet att uttrycka sina 

erfarenheter med egna ord och förklaringar vilket var en del av syftet för studien. 

Reliabiliteten kan dock ha minskats med de öppna frågorna då egna tolkningar varit möjliga 

att göra. Genom att jag vid bearbetandet av enkäterna använde mig av en matris för att få en 

överskådlig sammanfattning av insamlad data för att finna gemensamma drag anses 

reliabiliteten öka då flera gemensamma kategorier kunde sammanställas.  

 

Reliabiliteten eller datas tillförlitlighet anses hög gällande enkäternas svar, då de troligen hade 

blivit det samma oavsett vem som genomförde undersökningen. Då jag som undersökare 

använde mig av en utvald person vilken ungdomarna har förtroende för, en så kallad dörrvakt, 

vilken skötte kontakten med ungdomarna (Cohen et. al., 2007). Vad som istället minskar 

tillförlitligheten är att jag inte kunnat närvara vid det tillfälle enkäterna besvarades. Jag har då 

inte kunnat kontrollera att enkäterna fyllts i individuellt (Kylén, 2004). Vilket kan påverka 

tillförlitligheten då någon kan ha uppgett liknande svar som någon annan genom att de 

diskuterat de olika frågorna med varandra. Jag har dock valt att ha förtroende för 

informanternas svar och dessa uppfattats som tillförlitliga då avseendet med studien var att 

ungdomarna skulle få uttrycka sina egna uppfattningar och erfarenheter. Individens ideal, 

tankar och handlande bygger på de olika beskrivningar av verkligheten individen lever i och 

olika sociala sammanhang ger individen olika handlingsalternativ (Angelöw & Jonsson, 2000, 

Bourdieu, 1992, Trondman & Bunar, 2001b). Utifrån detta anser jag att ungdomarna själva 

bäst besitter kunskapen om sina erfarenheter och att dem kan ge verkliga beskrivningar av de 

olika omständigheter dem har befunnit sig i (Kylén, 2004). Reliabiliteten anses dock minska 

då det endast var ett fåtal deltagare i studien och det inte går att påvisa att svaren blivit det 

samma om andra eller fler ungdomar deltagit i studien. Med det menas inte att de i studien 
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framkomna faktorerna inte är generaliserbara för alla ungdomar. Det går dock inte att utesluta 

att den genomförda studien ej skulle kunna vara generaliserbar för de flesta ungdomar vilka 

befinner sig i liknande situation då det i studien var två skilda urvalsgrupper som undersöktes 

utifrån för studien valt strata. Enligt Kylén (2004) anses ett stratifierat urval då urvalet är 

begränsat få ner antalet uppgiftslämnare och svarsprocenten kan då tänkas vara hög vilket gör 

att svaren kan anses typiska för vald population. Genom att jag stratifierat urvalet till 

ungdomar med en specifik bakgrundsproblematik begränsade jag därmed urvalet.  

 

En typ av validitet är kulturell validitet vilket innebär att hänsyn bör tas att till att den som 

undersöker kanske inte tillhör samma kultur som dem som undersöks (Cohen et al. 2007). 

Kulturell trovärdighet avses då vara i vilken grad studiens metod är passande till de kulturella 

förhållanden där studien avser att undersöka. Det involverar en grad av känslighet för 

deltagarna, dess kultur och de omständigheter de befinner sig i, att exempelvis förstå de olika 

kulturella värden, förstå olikheter i attityder och välja rätt metod (ibid). Hänsyn togs till detta 

dels då tidigare forskning bearbetades för att få en ökad förståelse för den valda 

undersökningsgruppen och även då en förstudie genomfördes för att bedöma om vald metod 

ansågs passande. Efter vilken ändringar gjordes för att bättre passa målgruppen i avseendet att 

urvalsgruppen var ungdomar, vilka även var en utsatt grupp. 

 

7.2. Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer ungdomar upplever kan ha varit 

bidragande till att göra en livsstilsförändring. Utifrån att finna faktorer vilka kan påverka 

ungas val av livsstil, kan även deras hälsa påverkas. Det som framkommer i studien kan vara 

medverkande till att öka ungdomars möjligheter till att göra val som gynnar deras hälsa. Vilka 

även kan uppmärksammas som förslag på faktorer vilka kan tillämpas vid tillhandahållandet 

av samhälleliga resurser.  

 

Det ungdomarna uppgav som mest betydelsefullt till att göra en livsstilsförändring var 

konsekvenser, motivation, vilja, andra personer, tillit, stöd, reflekterande och en ändrad 

inställning. Av resultatet går att avläsa att de faktorer som beskrivs som konsekvenser även är 

de faktorer som på motvänt sätt sedan varit motiverande för ungdomarna. Det är samma 

faktorer vilka ändå är varandras motpoler. Vilka har bidragit genom att de konsekvenser som 

den tidigare livsstilen fört med sig har påverkat ungdomarnas mående negativt då det lett till 
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ångest och oro. Vilket har fått dem att reflektera över sin livsstil och uppmärksamma att 

måendet inte var som det skulle vilket ledde till en vilja att förändras. Som sedan har lett till 

en vändpunkt i livet, då de genom viljan att förändras haft en målsättning, att bli en sund och 

bra människa, att uppnå. Vilket har varit en del av ungdomarnas motivation. Faktorer som 

förutom den egna viljan har varit motiverande och bidragit till att göra förändringen möjlig 

har varit andra personer i olika sociala sammanhang runt omkring ungdomarna. En negativ 

konsekvens ansågs vara när ungdomarna förlorade viktiga personer i sin tillvaro. I motsatts 

ansågs andra personer betydande och som en motiverande faktor vid förändrandet av sin 

livsstil. Olika personer har haft stor påverkan och varit av vikt för ungdomarna och då i 

avseendet att ha andra personer runtomkring sig och att ungdomarna känt tillit till dessa 

personer och på så sätt kunnat få stöd i förändringen. 

 

Målet med att byta livsstil har varit att det funnits en önskan om att finnas i ett socialt 

sammanhang, att bli bekräftad, känna trygghet och få tillhöra. Ungdomarnas identitet har 

formats utifrån de olika sociala sammanhangens olika värdegrunder. De olika värdena kan 

bero på att olika sociokulturella sammanhang kan ha olika värden. Vilka normer som väljs att 

efterlevas har att göra med den kultur i vilken individen befinner sig i och ungdomarna 

handlar utifrån den kunskap de har. Andra personer har därmed varit av vikt för ungdomarnas 

identitetsskapande, omskapande av identitet och förändrande av livsstil, då inlärning av nya 

beteenden, normer och värderingar har skett i de olika sociala sammanhangen. Vilket kan ha 

bidragit till en hos ungdomarna ökad förståelse för sociala normer. Förändringen har varit en 

del av ungdomstiden som sådan men även en del av olika personliga och utifrån kommande 

påverkansprocesser och även en del av samspelet mellan dessa. 

 

Genom att tro på sin egen förmåga tillsammans med ett stöd från omgivningen och prova 

olika sociala roller har de kunnat utveckla en identitet och en livsstil vilken de känner sig 

trygg i och som påverkar deras mående positivt. Ungdomarna beskriver sitt mående som 

positivt idag då dem är nöjda och trygga med sig själva. Den nya livsstilen och att bli 

bekräftad av personer runtomkring upplever dem som en känsla av frihet och lycka. Vilket 

kan ses som en drivkraft till att förändras. Vidare beskriver ungdomarna att drogfriheten har 

inneburit en ökad självkänsla och att de idag kan stå ut med sig själva. Dem upplever sig som 

rätt duktiga. Dem tar ansvar för sig själva vilket har att göra med ungdomstiden som en tid att 

bryta sig fri från föräldrar och kliva in i vuxenvärlden. Dem beskriver också att de idag tar 

ansvar för sina vänner vilket kan vara en följd av att de känner tillit.  
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För att kunna bibehålla den nya livsstilen reflekterar ungdomarna över den tidigare livsstilen 

vilket har bidragit till en förståelse för det egna handlandet vilket gjort att en förändring har 

kunnat ske. Då de har erhållit kunskaper om vad olika handlande leder till har de fått en 

förståelse för de olika förväntningar som finns i olika sammanhang. Ungdomarna har i och 

med förändringen erhållit nya erfarenheter och ändrat sin inställning. Ungdomarna upplever 

att de nya erfarenheterna och den nya livsstilen har en positiv inverkan på deras mående 

genom att de nu känner en tillhörighet och har erhållit en ökad tillfredsställelse med livet. 

Ungdomarnas livsvillkor, tillit, gemenskap och tillhörighet har avgjort hur de sett på sina 

möjligheter. De framhäver att den egna viljan och det egna ansvaret för förändringen varit av 

stor vikt. När de har erhållit positiva erfarenheter av den nya livsstilen har de bättre kunnat 

reflektera över den tidigare livsstilens handlande och konsekvenser. De upplever att 

förändringen varit krävande men värd besväret då de idag har ett bättre mående då de 

upplever livet som enklare. 

 

7.3. Förslag på vidare forskning 
Då ungdomarna i denna studie har brutit med sin tidigare livsstil och då vänner anses vara en 

stor del i ungdomarnas liv, har en större del av mina tankar hamnat på vilket umgänge 

ungdomarna har. Något som kan vara av vikt för vidare forskning kan då vara att undersöka 

vilket umgänge de ungdomar som brutit med kriminaliteten har och jämföra det med vilket 

umgänge de ungdomar som fortsätter i kriminalitet har. Vilka faktorer finns hos ungdomarnas 

umgänge som har en påverkan till att bryta med kriminaliteten? Vilka faktorer i ungdomarnas 

umgänge påverkar till att stanna i kriminaliteten? 

 

7.4. Slutord 
De faktorer som framkommit anses vara av vikt vid hälsofrämjande arbete med ungdomar. 

För mig som hälsopedagog är dessa faktorer av vikt för att kunna förstå ungdomars olika 

behov och för att kunna möta dem där de befinner sig, för att kunna främja deras hälsa på 

deras egna villkor. De olika faktorerna kan bidra till att öka ungdomars möjlighet till att 

förändra sina villkor. Faktorerna sker i samverkan med varandra och ett ökat stöd i form av en 

hälsopedagog vilken kan vägleda ungdomarna, som befinner sig i en vändpunkt i livet och 

vilka har en vilja till att göra en förändring finns, kan vara av vikt och göra skillnad. Ewles 

och Simnett (2008) menar att för att främja en individs hälsa är det av vikt att finna faktorer 

vilka påverkar individens hälsa. Genom att identifiera dessa faktorer vilka kan ha en inverkan 
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på individens hälsa kan hälsan främjas och som utbildad hälsopedagog besitter jag kunskapen 

om förändringsprocesser vilka har med hälsa att göra. Genom denna studie har jag fått en 

ökad förståelse för samspelet mellan olika faktorer vid ungas livsstilsförändringar. Jag har fått 

möjligheten att befästa och få ett stöd för mina redan befintliga kunskaper. Vad som får 

ungdomar att vilja förändras är individuellt och hälsa bör ses som en helhet. Ungdomarna har 

beskrivit att det har varit viktigt för deras mående hur dem uppfattar sig själva och även hur 

andra uppfattar dem då det är bidragande till individens självuppfattning. Studien har bidragit 

till en ökad förståelse för vilka resurser som kan tillhandahållas vilka i sin tur kan öka 

ungdomars möjligheter till att göra val som gynnar deras hälsa. 
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Bilaga 1. Missivbrev 1 
 

Gävle 2008-10-20 
 
Vill Du delta i en studie om ungdomars livsstilsförändringar? 
 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan vara bidragande till att ungdomar förändrar sitt 
sätt att leva. 
 
För att delta behöver Du vara över 16 år och besvarar frågorna i medföljande enkät. Besvara 
gärna frågorna så tydligt som Du kan. Du behöver inte ge svar som inte känns bra för Dig. Du 
svarar bara sådant som Du själv vill. 
 
Det är endast jag som gör undersökningen som kommer att använda det Du svarar i enkäten. 
Ingen utomstående kommer att veta att det är just Du som har svarat.  
 
Resultatet av vad som framkommer kommer att redovisas i en uppsats. Jag som genomför 
denna undersökning studerar Pedagogik C, i Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i 
Gävle. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 
 
 
Tack för att Du tar Dig tid att svara på frågorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om mer information önskas, kontakta mig: 
Lisa Hillgren 
076-XXXXXXX 
XXXX@hotmail.com 
 
Handledare: 
Elisabeth Hedlund, Högskolan i Gävle 
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 
XXX@hig.se 
 
Examinator: 
Peter Gill, Högskolan i Gävle 
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 
XXX@hig.se     

 
 



Bilaga 2. Missivbrev 2 
 

Gävle 2008-11-14 
 
Vill Du delta i en studie om ungdomars livsstilsförändringar? 
 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som kan vara bidragande till att ungdomar förändrar sitt 
sätt att leva. 
 
För att delta behöver Du vara över 16 år och besvarar frågorna i medföljande enkät.  
Besvara gärna frågorna så tydligt och utförligt som Du kan. Du behöver inte ge svar som inte 
känns bra för Dig. Du svarar bara sådant som Du själv vill. 
 
Det är endast jag som gör undersökningen som kommer att använda det Du svarar i enkäten. 
Ingen utomstående kommer att veta att det är just Du som har svarat.  
 
Resultatet av vad som framkommer kommer att redovisas i en uppsats. Jag som genomför 
denna undersökning studerar Pedagogik C, i Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i 
Gävle. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 
 
 
Tack för att Du tar Dig tid att svara på frågorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om mer information önskas, kontakta mig: 
Lisa Hillgren 
076-XXXXXXX 
XXXX@hotmail.com 
 
Handledare: 
Elisabeth Hedlund, Högskolan i Gävle 
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 
XXX@hig.se 
 
Examinator: 
Peter Gill, Högskolan i Gävle 
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 
XXX@hig.se 

 
 



Bilaga 3. Enkät 
 
1. Berätta vad som gjorde att Du ville förändra Ditt liv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Berätta något som varit av betydelse för Dig till att förändra Ditt liv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kan Du berätta något som Du uppskattar i Ditt sätt att leva idag? 
Förklara gärna varför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

4. Vad är det som har gjort det möjligt för Dig att ändra Ditt sätt att leva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Berätta hur Du lever idag jämfört med tidigare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Berätta hur Du gör för att inte gå tillbaka till Ditt ”gamla” sätt att leva? 
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