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Sammanfattning 

Bakgrund: Hälsan påverkas av riskfaktorer så som; fysisk inaktivitet, felaktigt 

sammansatt kost och som friskfaktorer så som; fysisk aktivitet, fiberrik och 

näringsrik kost. De största hälsoeffekterna från fysisk aktivitet uppnås när en 

fysisk inaktivitet övergår i någon form av regelbunden utförd vardagsaktivitet. 

Forskning kring fysisk aktivitet kombinerat med dess ätbeteenden hos 

ungdomar visar att det finns koppling mellan hur fysiskt aktiva gymnasieelever 

är och hur deras ätbeteende ser ut. Det finns underlag som påpekar att 

ungdomar är medvetna om att de ska vara fysiskt aktiva och äta hälsosamt, men 

det finns få undersökningar om vad ungdomar anser vad fysisk aktivitet är för 

dem och hur de ska efter sin fysiska aktivitet förhålla sig till sitt ätbeteende 

Syfte: Få en uppfattning om hur några gymnasieelevers medvetenhet till olika 

hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteenden ser ut, samt hur de 

resonerar om sin egen tillämpning av dessa hälsobeteenden. Metod: En 

kvalitativ metodteori genom två fokusgruppintervjuer genomfördes på åtta 

ungdomar med ett gemensamt intresse till idrott. Resultat och Diskussion: 

gymnasieeleverna diskuterade fram vad fysisk aktivitet, ätbeteende och 

kombinationen av dessa hälsobeteenden kan innebära och respondenternas egen 

tillämpning av dessa hälsobeteenden. När ungdomarna diskuterade sin egen 

kunskap i förhållande till fysisk aktivitet ansåg de att den var bra. De har 

kunskap om vad det innebär att vara fysisk aktiv och de vet vilka 

komplikationer de får som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. De tyckte själva att 

det skulle vara mer aktiva än var de är och även andra i omgivingen behöver 

röra på sig mer. De konstaterade att de har för lite kunskap om sitt ätbeteende 

och kosten i helhet. Information om ätbeteendets innebörd är en samhällsfråga.  

 

Nyckelord: Vardagsmotion, fysisk aktivitet, ätbeteende, hälsobeteenden, 

Gymnasieelever. 
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BAKGRUND 

 

”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt 

kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.”(FYSS 2008) 

 

Vardagsmotion:  

För att få ut det bästa av fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande är att aktiviteten ska 

upplevas som rolig och trevlig, det är högst individuellt om vad som är roligt och trevligt. 

Man skapar ingen regelbundenhet i en aktivitet som från början upplevs starkt negativ. 

Aktiviteten ska ge en känsla av välbefinnande under och efter genomförandet.  

Aktiviteten bör vara lätt att planera in och enkel att genomföra, det behöver inte vara en enda 

aktivitet som täcker in hela rörelsebehovet (Hassmén & Hassmén, 2005). 

Vardagsaktiviten kan lätt ökas genom att tillämpa simpla saker som förflyttning i arbetet och i 

hemmet, parkera bilen längre ifrån arbetsplatsen eller helt enkelt promenera eller cykla istället 

för att ta bilen och aktivt välja trapporna istället för hissen. Detta är något som 

rekommenderas då den fysiska aktiviteten på detta sätt blir en naturlig del av vardagen och 

lättare utvecklas till något regelbundet (Hassmén & Hassmén, 2005).  

Genom att ha ett mål och ett bestämt syfte är det lättare att vardagsaktiviteten genomförs 

regelbundet. Att ha en målinriktad fysisk aktivitet, alltså sådant som utförs för att uträtta 

något, som snö skottning, klippa gräset eller andra sysselsättningar blir det lättare att övergå 

till något regelbundet (Morgan, 2001). 

De största hälsoeffekterna från fysisk aktivitet uppnås när en fysisk inaktivitet övergår i någon 

form av regelbunden utförd vardagsaktivitet och ökar ytterligare när den regelbundna men 

lågintensiva vardagsaktiviteten övergår i regelbunden och mer intensiv motionsaktivitet 

(Hassmèn & Hassmén, 2005).  Hälsofrämjande rekommendationer menar på att durationen 

ska uppnå minst 30 minuter med en frekvens till helst varje dag (FYSS, 2008), dock har 

studier visats att det kan dela upp tiden under dagens gång till exempel tre gånger tio minuter 

och ändå få positiva hälsoeffekter (Sjöström, 2008).  
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Många tror dock att all rörelse under dagen räknas, men rekommendationen 30 minuter om 

dagen handlar om en aktivitetsnivå som är högre än vardagsaktiviteten. Aktiviteten ska vara 

så pass intensiv så att blir lätt andfådd och får lite svårt att prata samtidigt. Det är denna nivå 

som ger en effekt på den allmänna konditionen och det allmänna välbefinnandet. Aktiviteten 

bör helst utföras i sammanhängande perioder som är minst tio minuter (Sjöström, 2008). 

 

Övervikt och fysisk aktivitet  

Obesitas är i dag ett känt folkhälsoproblem som drabbat hela världen med en explosiv ökning 

bland befolkningen, omkring 47 procent av männen och 35 procent av kvinnorna är 

överviktiga eller feta bara i Sverige (Kallings, 2002). Fetma är en näringsrubbning och i dag 

är den i västvärlden främst förekommande (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Kroppsvikten påverkas av en rad olika faktorer, så som ålder, kön och etnicitet vilket är 

uppenbart men det har även blivit mer uppenbart att fetma inte enbart hänger på kroppsvikten 

utan också fettets fördelning i kroppen är av betydelse (Livsmedelverket, 2007). Generella 

komplikationer vid fetma är även högt blodtryck, diabetes, gallvägssjukdomar, ledbesvär, 

cancer, problem med luftvägarna, mekaniska problem men även sociala komplikationer 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Med tanke på att det finns en ungefärlig beräkning på en persons energiförbrukning/dygn där 

en standardman ligger på ungefär 2800 kcal/dygn och en kvinnas energiförbrukning ligger på 

ungefär 2100kcal/dygn är det därmed att rekommendera ett ungefärligt energiintag utefter det 

och därmed anpassa för att hitta en balans (Livsmedelsverket, 2007).  

 

Eftersom övervikt och fysisk inaktivitet ofta hänger ihop kan de vara svårt att veta vad som är 

farligast för hälsan, inaktivitet eller fetma? Frågan är relevant, därför många överviktiga inte 

tror att motion är av värde om inte vikten minskar (Livsmedelsverket, 2007). Utvecklingen av 

hjärt- och kärlsjukdomar, förhöjt blodtryck och typ 2 diabetes förebyggs av fysisk aktivitet 

oberoende på om personer minskar i vikt eller inte. Detta beror främst på en minskning på 

blodtryck och blodfetter och minskad insulinkänslighet vid fysisk aktivitet, alla oavsett 

kroppsvikt har mycket att vinna på att vara fysiskt aktiva då det förbättrar kondition, 

muskelstyrka och humör (Livsmedelsverket, 2007). Viss forskning, relaterat till obesitas, har 

visat resultat att fysisk aktivitet och motivation till viktnedgång är den främsta faktorn till 

lyckad viktnedgång under 1 års tid, där huvudsyftet var att försöka finna de faktorer som 

kunde relatera till lyckad viktnedgång (Wadden, Neiberg, Wing, Johnson, Foreyt, Hill, 

Trence, Vitolins, 2009).  



 

 

7 
 

Undersökningen gjordes på män och kvinnor med diabetes typ 2, där insulinberoende 

personer gick ner mindre i vikt än de som inte behövde ta insulin (Wadden et al., 2009) vilket 

kan leda till en fråga kring ifall insulinet kan hämma och därmed påverka viktnedgången 

negativt.  

Att energiintaget överskrider vår energiåtgång är en ganska logisk förklaring till fetmans 

utveckling och att vi idag lever med en uppsättning av gener som går tillbaka väldigt långt i 

tiden medan miljön i vår omgivning förändrats radikalt (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Det blir en näringsrubbning då våra gener är inställda på att äta när det finns tillgång till mat 

för att bygga upp reserver inför svältperioder vilket vi i vårt samhälle i dag inte har, utan idag 

har vi tillgång till mat hela tiden vilket leder till ett överskott, men vi väljer även fel sorts mat 

att stoppa i oss (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Det finns studier och resultat för många olika 

orsaker till fetma, dock är den troligaste anledningen att den ökar så snabbt då den fysiska 

inaktiviteten som blivit så stor, som nämnt ovan, vi stoppar i oss mer än vad vi gör av med 

(Kallings, 2002). Även yttre faktorer som stress kan leda till fetma då stressen ger oss sämre 

matvanor och försvagar kroppens normala hunger (FYSS, 2008). Sömn är också en faktor till 

fetma då sömnbrist hämmar ämnesomsättningen och aptitregleringen rubbas, vilket leder till 

att sötsuget ökar (FYSS, 2008).  

Det finns egentligen ingen enskild faktor som orsakar övervikt och fetma utan det är ett 

multifaktoriellt problem med många bidragande faktorer (Kallings, 2002).   

Det finns många fördomar att feta människor enbart sitter och stoppar i sig stora mängder och 

fel sorts mat, dock räcker det med en liten mängd över jämviktsbehovet för att lägga på sig 

extra vikt under ett års tid (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Kost och ätbeteende 

Våra matvanor varierar beroende på bland annat kön, ålder och utbildningsnivå. 

Livsmedelverket redovisar (2007) att det finns klara ålderskillnader för intag av flera 

livsmedel. Äldre åt mer potatis, rotfrukter, fisk, inälvs- och blodmat, gröt och kaffebröd, frukt 

och grönsaker än vad yngre gjorde i undersökning. Yngre vuxna åt mer pasta, ris, pizza, 

godis, nötter, snacks, läsk och juice än äldre. Både barn och vuxna äter generellt sätt för 

mycket mättat fett, salt, socker och för lite fibrer.  

Det visar även att kvinnor åt mer grönsaker och frukt än män, kvinnor drack oftare vatten till 

måltiderna medan män drack öl och mjölk. Att dricka vin till maten var vanligare bland 

kvinnor men där i sin tur drack män mer sprit (Livsmedelsverket, 2007). 
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Låg utbildningsnivå var kopplad till mindre konsumtion av bland annat grönsaker och frukt 

till ett högre intag av matfett hos män. Det visar även att hos kvinnor med låg utbildning åt det 

mer frukt än de med hög utbildning (Livsmedelsverket, 2007). 

Näringsrekommendationerna säger att, om vi ska ha ett hälsosammare liv bör konsumtionen 

av frukt, grönsaker och fulkornsbröd öka anseendevärt, att i första hand välja 

nyckelhålsmärkta livsmedel och använda flytande margarin eller olja i matlagning 

(Livsmedelsverket, 2007).  

En sammansatt kost har en stor betydelse för hälsan, både genom att främja och bevara en bra 

hälsa och att förebygga sjukdomar (Kallings, 2002). Forskning av ätbeteende har undersökt 

hur viktigt det är att ta till sig av olika beteenden för att främja viktnedgång hos femtio 

stycken feta, men i övrigt friska kvinnor i klimakteriet (Qi & Dennis, 2000). Studien handlade 

om vilka ätbeteenden som var mest gynnsamma för en viktnedgång (Qi & Dennis, 2000). Det 

visade sig att de som gick ner i vikt tillämpade 14 av 26 beteenden jämfört med de som inte 

gick ner i vikt som enbart tillämpade 6 av de olika beteendena. Några exempel på lyckande 

beteende kunde vara att de antecknade ner mängden mat de har ätit, väger sig själv 

kontinuerligt, följer resultaten och planerar och förbereder måltider och mellanmål. Den 

viktigaste strategin för uppnå en lyckad viktnedgång var att vara uppmärksam på din egen 

utvecklig och beteenden (Qi & Dennis, 2000).  

  

Hälsobeteenden 

Begreppet hälsobeteenden är svårt att fånga men en grund i all mänsklig verksamhet är 

motivation, individens motivation är centralt vad gäller fysisk aktivitet och valet mellan att 

motionera regelbundet eller att vara fysisk inaktiv. Motivation definierats av att ett inre behov 

som ligger bakom vissa (potentiellt) beteende, alltså en person kan uppleva ett inre behov, kan 

känna sig motiverad, men beteendet utförs inte på automatik (Hassmén, Hassmén, & Plate, 

2003). 

Inför sommaren är det många som förbättrar sina kostvanor (mindre fett och mera grönsaker) 

och motionsbenägenheten ökar. Antagligen vill många se bra ut i takt med att klädlagren 

minskar. Det som händer med den typ av beteendeförändring är att den är kortvarig, då gamla 

vanor snabbt återgår till det vardagliga beteendet (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003).  
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Beteendeförändringar är väldigt komplicerat, det finns en modell som heter Healh belief 

model som påpekar att sannolikheten för att en individ ska ägna sig åt hälsobeteenden, så som 

fysisk aktivitet, är beroende av två olika bedömningar som individen själv avgör (Hassmén, 

Hassmén, & Plate, 2003). Individen uppskattar hur stor risk det finns för framtida sjukdomar, 

hur allvarliga dessa är för den fortsatta hälsan. Individens fördelar och nackdelar med ett 

förändrat beteende vägs mot varandra. En överviktig person vet antagligen riskerna med att 

drabbas mer av diabetes, hjärt- och kärlssjukdomar samt ledproblem än en normalviktig 

person. Om en person anser att riskerna för ohälsa är större än de initiala olägenheterna 

kommer den att påbörja en motionsaktivitet. Är däremot olägenheterna större, talar det för en 

fortsatt inaktivitet.  

Definitionen av ordet hälsa har varit i många år ”frånvaro av sjukdom”, men idag har vi 

vidarutvecklat den definitionen till ”tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner” 

det talas om hälsa både som ett kroppsligt och mentalt tillstånd (Hassmén, Hassmén, & Plate, 

2003).  

Hälsan påverkas av riskfaktorer så som; fysisk inaktivitet, felaktigt sammansatt kost och som 

friskfaktorer så som; fysisk aktivitet, fiberrik och näringsrik kost (Hassmén, Hassmén, & 

Plate, 2003).  

 

Tidigare forskning 

Det har gjorts studier om både fysisk aktivitet och ätbeteende kopplat till ungdomar och i en 

forskning som har gjorts i Storbritannien har de som syfte att beskriva uppfattningen om 

miljö, kost, fysisk aktivitet och stillasittande beteendemönster på 16-20 åringar. Varför de 

valde just ungdomar var för att få studier hade gjorts inom alla dessa områden, det fanns 

mycket om vuxna människor men få om ungdomar. De använde sig av validerat 

frågeformulär om matfrekvens (Lake, Townshend, Alvanides, Stamp, Adamson, 2009). Det 

gjorde en analys på ungdomarnas stillasittande beteendemönster och deras näringsintag. 

Resultatet i denna beskrivande tvärsnittsstudie, rapporterade att flest deltagare var fysiskt 

aktiva i minst 1 timme/dag. Det fanns inga signifikanta skillnader i näringsintag enligt 

proverna. Stillasittande beteenden var signifikant associerade med mindre hälsosamma 

matvanor. Slutsatsen blev att i kombination av stillasittande beteende och mindre sunda 

matvanor fanns det mönster som har stor betydelse för långsiktig hälsa (t.ex. övervikt och 

fetma från tonåren till vuxenlivet). Det vill förmedla att denna undersökning visar att 

beteendet är ett viktigt steg i utvecklingen i denna åldersgrupp (Lake, et al., 2009). 
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En studie om sunt ätbeteende gjordes med en grupp indiska ungdomar, de ville undersöka 

effekten av Theory of planned behavior. Det var indiska pojkar och flickor som var mellan 9-

18 år gamla. Det fick fylla i en enkät för att bedöma upplevd ätbeteende med theory of 

planned behavior konstruktionerna (intention, attityd, subjektiv norm, hinder och upplevd 

beteende kontroll) och även ha koll på sitt body mass index (BMI) (Fila & Smith, 2006). 

Resultatet blev att inget samband sågs mellan intention och hälsosamt ätbeteende. Det kom 

fram till att sunda ätbeteenden tyder på andra faktorer än att tvinga till sig ett beteende på 

dessa indiska ungdomar, det är även familjen som har en stor betydande roll i hur ätbeteendet 

utvecklas sig hos ungdomarna (Fila & Smith, 2006).  

Även när det handlar om sjukdomar har den fysiska aktiviteten en betydande roll. Det 

metabola syndromet är en samling av kardiovaskulära sjukdomar där riskfaktorer som 

glukosintolerans, hypertoni, lågt HDL- kolesterol och fetman är inkluderat, och forskning har 

kommit fram till att den fysiska aktiviteten är väldigt viktig inte bara hos vuxna och äldre utan 

även för barn och ungdomars metabola hälsa då ökade nivåer av fysisk aktivitet i unga år kan 

minska nivåerna för att utveckla det metabola syndromet (Nguyen, Tang, Van der Ploeg, 

Dibley, 2010). Forskningen gjordes på vietnamesiska ungdomar och de kom även fram till att 

de behöver beakta den socioekonomiska statusen när planering av interventioner för att 

förhindra utvecklingen av det metabola syndromet hos ungdomar (Nguyen et al. 2010).  

En studie som gjordes i Italien handlade om elevernas uppfattningar om hälsosamma och 

ohälsosamma matvanor samt deras fysiska aktivitets nivå relaterat till viktförändring. De hade 

deltagare som var mellan 18-22 år och de utförde sex fokusgrupper (tre män och tre kvinnor). 

Det framkom att ätbeteende och fysisk aktivitet förekommer genom ett komplext samspel 

mellan motiv och självreglerande förmåga samt unika sociala och fysiska miljöer, bestående 

av college livet (Lara, LaCaille, Dauner, Krambeer, Pedersen, 2011). Dessutom verkar det 

vara könsskillnader i hur dessa faktorer påverkar beteende. De avslutar sin forskning med att 

skriva att vidare forskning bör göras om hälsobeteende relaterat till ungdomar då de tyckte det 

fanns lite fakta om det (Lara et al. 2011).   
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Problemsummering 

Forskning har redovisat om ungdomar och dess uppfattning om vad de anser om fysisk 

aktivitet och hur det förhåller sig till sitt ätbeteende(Lake, et al., 2009). De visar sig att det 

finns koppling mellan hur fysiskt aktiva gymnasieelever är och dess ätbeteende och det finns 

underlag som påpekar att ungdomar är medvetna om att de ska vara fysiskt aktiva och äta 

hälsosamt (FYSS, 2008), men det finns få undersökningar om vad ungdomar anser vad fysisk 

aktivitet är för dem och hur de ska efter sin fysiska aktivitet förhålla sig till sitt ätbeteende. 

Det jag är ute efter i min undersökning är att lyfta fram ungdomarnas kunskapsnivå, deras 

resonemang om vad det kan innebära att vara fysiskt aktiv och hur de resonerar om sin egen 

tillämpning av dessa hälsobeteenden.  

I denna undersökning kommer jag att utgå ifrån att begreppet kost inbegriper sitt faktiska 

matintag och därmed även energi- och näringsintaget hos personer. Däremot ungdomarnas 

matvanor definierar jag till begreppet ätbeteende.  

Anledningen till att jag vill undersöka elever på gymnasiet är för att se om det har vetskap om 

vad fysisk aktivitet är? Hur resonerar de kring ätbeteende? Och hur förhåller det sig till dessa 

hälsobeteenden? I gymnasieåldern börjar de komma in i vuxenlivet och de flesta ska börja 

klara sig själv, därför är det intressant att se hur medvetna de är om fysisk aktivitet och 

ätbeteende. Målet med min vetenskapliga uppsats är att få veta vad gymnasieelever anser och 

värderar om vad fysisk aktivitet är och hur de tänker och tycker om sitt eget ätbeteende 

relaterat till den fysiska aktiviteten.    

 

SYFTE 

 

Syftet är att få en uppfattning om hur några gymnasieelevers medvetenhet till olika 

hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteenden ser ut, samt hur de resonerar om 

sin egen tillämpning av dessa hälsobeteenden.  

 

Frågeställning 

 Vad anser gymnasieelever att fysisk aktivitet, ätbeteende och kombinationen av fysisk 

aktivitet och ätbeteende är?  

 Utifrån sin fysiska aktivitet hur förhåller sig gymnasieelever till sitt ätbeteende? 

 

 

 



 

 

12 
 

METOD 

 

Metodansats 

Kvalitativ metodteori har valts för att samla in information om hur gymnasieelever förhåller 

sig till hälsobeteenden i form av fysisk aktivitet och ätbeteende. En kvalitativ metodteori 

kännetecknas av att verkligheten beskrivs med ord genom data som består av till exempel 

nedtecknade beskrivningar av observerade händelser eller sociala samspel (Fejes & Tornberg, 

2009), i detta fall fysisk aktivitet och ätbeteende. I fenomenologi som metodteori utgår från 

ett empiriskt material istället för en ideologi. Metoden återspeglar en bild av verkligheten som 

vi upplever den (Fejes & Thornberg, 2009). Syftet med att ha fenomenologi som metodteori 

är avsedd att besvara en viss typ av kunskapsintresse. Två kriterier måste finnas för att det 

skall vara en fenomenologi som forskningsmetod, detta två kriterier är att kunskapsintresset 

måste gälla ett fenomen och att kunskapsintresset skall inrikta sig på det mest betydelsefulla i 

den utforskade upplevelsen (Fejes & Thornberg, 2009).  Uppsatsen fokuserar på hur 

medvetna ungdomar är till olika hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteenden, 

samt hur de resonerar om sin egen tillämpning av dessa hälsobeteenden.  

 

Datainsamling i fenomenologiska studier genomförs oftast genom intervjuer, det är antingen 

ostrukturerade eller semistrukturerade, forskaren använder öppna frågor, aktivt lyssnande och 

ett stimulerade samspel med informanterna (Fejes & Thornberg, 2009).  

I föreliggande studie samlades data in genom fokusgruppsintervjuer då kommer 

samtalet/intervjun att leddes av forskaren. Valet av frågor har med syftet med intervjun att 

göra och även den målgrupp som redogörelsen vänder sig till. 

Med fokusgruppintervjuer breddas perspektivet på ämnet då deltagarna kan föra fram sina 

åsikter samtidigt som de lyssnar på andras och förser med sina erfarenheter (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Denna interaktion mellan deltagarna ger en stor bredd i svaren på frågorna. 

Det är även lätt att genomföra och kan enkelt forma frågeställningar till intervjun (Backman, 

2008). Nackdelarna med fokusgruppintervjuer är att om deltagarna är bekväma med varandra 

så att gruppens privata dynamik och dess förmåga inte nås ut kan det leda till begränsat 

resultat av intervjun (Backman, 2008). Genom att överlåta uppdelningen av grupperna till en 

pedagog som känner eleverna förhindras uppgörelsen av begränsat resultat.  

Sättet som frågorna ställs på är också avgörande och ställer krav på samtalsledaren. Ibland 

kan även bearbetningen av dokumentationen upplevas jobbig. Det är därför bra om den kan 

förenklas så mycket som möjligt utifrån undersökningens syfte (Hassmén & Hassmén, 2008). 
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Genom ett pilottest på intervjuguiden förebyggs underlaget till frågorna så att frågorna 

kommer i rätt ordning, samtalsledaren kan då känna sig tryggare med frågorna om de har 

testats innan (Hassmén & Hassmén, 2008). Utformning av en frågeguide utfördes och testades 

på två personer innan den egentliga intervjuguiden skulle genomföras, då kunde 

samtalsledaren känna sig trygg och underlaget blev hållbart.  

 

Sökstrategi  

För att få en överblick inom området ungdomar, fysiskaktivitet och ätbeteende och få kunskap 

om forskning som gjorts kring detta har relevant litteratur och forskning använts. Sökningar i 

form av databaser användes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar, Sportdiscus. Sökord 

som användes var; physical activity,eating, eating behavior, of high school, students. 

 

Genomförande  

Inför genomförandet av fokusgruppsintervjuen skapades en intervjuguide (bilaga 2). Genom 

att göra en intervjuguide hjälper det samtalsledaren att hålla sig till den uppgjorda planen så 

att frågorna ställs i rätt ordning (Backman, 2008).  

En viktig infallsvinkel med intervjuguiden är att den inte växlar fokus under intervjuns gång 

och inte missar viktiga delar som är centralt för resultatet. Intervjuguiden delas upp i teman 

med relevanta frågor som är utifrån studiens syfte och frågeställningar (Backman, 2008). 

Efter att ha en utförlig och genomtänkt intervjuguide så testades den innan den egentliga 

datainsamlingen började. Intervjuguiden testades på två olika personer och det beräknades ta 

ca 1 timme. Efter att pilotstudien genomfördes fick ändringar i intervjuguiden göras. Det blev 

en bättre struktur och samtalsledaren fick så att säga ”känna” på frågorna. 

Utgår ifrån syftet med uppsatsen som är att få en uppfattning om hur ungdomarnas 

medvetenhet är till olika hälsobeteenden, fenomenologi som metodteori är avsedd att besvara 

en viss typ av kunskapsintresse (Hassmén & Hassmén, 2008). På en inriktad 

gymnasieutbildning för idrott där det bland annat hade fokus på olika hälsobeteenden, där 

utav valet av undersökningsdeltagare. Telefonkontakt förekom med den pedagog som hade 

ansvar för de elever som gick sista året på utbildingen. Ett godkännande från pedagogen och 

från undersökningsdeltagarna gjordes i samband med ett besök före intervjun skulle 

genomföras.  

När utförandet av intervjuerna drog igång presenterades arbete och vilka etiska aspekter som 

fanns att ta hänsyn till. Genom att presentera mig igen så försökte jag få så mycket förtroende 

till respondenterna som möjligt. Detta för att kunna få så bra diskussioner som möjligt. 
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Pedagogen som kände studenterna fick dela upp de i grupper, fyra och fyra i två 

fokusgrupper. 

Intervjun spelades in på band och skrevs i löpande text för att sedan analyseras utifrån 

värdebärande ord.  

 

Undersökningsdeltagare 

Uppsatsens intervjupersoner riktar sig till killar och tjejer i 18-19 års ålder. Totalt deltog åtta 

ungdomar i studien, fördelat i två fokusgruppsintervjuer med fyra ungdomar i varje grupp. 

Det blev ett bortfall i varje grupp då det var planerat att vara 5 i varje grupp. 

Rekommendationer säger även att flera deltagare ska bjudas in då bortfall kan förekomma 

(Backman, 2008). 

Grupp ett bestod av en tjej och tre killar, grupp två var det två killar och två tjejer. Samtliga 

ungdomar i studien gick på gymnasiet som hade inriktning mot idrott.  

Rekommendationerna på en fokusgrupp är tre till sex personer som träffas i en mindre grupp, 

eftersom stora fokusgrupper kan ge mindre utrymme för varje individ (Hassmén & Hassmén, 

2008).   

Jag har valt ungdomar på ett slumpvalt gymnasium i en kommun i mellan Sverige. Ungdomar 

valdes genom dess kunskapsintresse som är idrott och hälsa där de går en vald 

gymnasieinriktning. Undersökningsdeltagarna har samma etniska härkomst. 

 

Intervjuguide  

Jag utformade en intervjuguide som fungerar som hjälpmedel för samtalsledaren. Här skrevs 

de teman som skulle behandlas, samt några förberedda klargörande frågor för varje tema. Det 

är bättre med ett litet antal teman där mättnad uppnås. Jag har tagit inspiration från svenska 

skolbarns hälsovanor (Statens folkhälsoinstitut, 2011) till intervjuguidens teman och 

förberedda frågor. se appendix 2. 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes även en pilotstudie, där intervjuades två individer. 

Detta för att se hur diskussionerna skulle gå, om tiden räcker och hur frågorna togs emot. 

Pilotstudien resulterade bland annat i att några frågor fick ändras om och togs bort. 

Förståelsen av frågorna och begreppsbeskrivningen av referenslitteraturen har baserat 

intervjuguiden.  
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Datainsamling 

Resultatet sammanställdes genom att intervjun spelades in på band och skrevs i löpande text 

för att sedan analyseras utifrån värdebärande ord.  

Fokusgruppsintervjuerna tog cirka en timme vardera att genomföra och i de två 

fokusgrupperna fanns fyra respondenter i varje grupp.  

 

Bearbetning och analys  

Bearbetning av materialet från fokusgrupperna användes kodning och kategorisering för att få 

en överblick av datamaterialet och kunna förenkla det på ett systematiskt sätt. Denna process 

har som syfte att komma fram till ett resultat då forskaren skiljer mellan de viktiga och 

ointressanta och därmed identifiera betydelsefulla mönster, varje kvalitativ studie är unik och 

därmed kommer det analytiska arbetssättet vara unikt (Fejes & Tornberg, 2009).  

Analysprocessen genomfördes till en början med att få en övergripande genomgång av det 

insamlade materialet. Materialet lyssnades igenom och anteckningarna lästes igenom ett 

flertal gånger. En transkribering av materialet från inspelningen genomfördes. Alla texter som 

inte uppfyller kriterierna, alltså det material som inte var begripliga för forskaren och inte har 

det fokus som resultatet ska redovisa, plockas bort från datamaterialet i enlighet med (Fejes & 

Tornberg, 2009). Sedan sker en mer detaljerad analys av meningsbärande enheterna. 

Forskaren reflekterar över varje diskussion för att reda ut meningsinnehåll. Det handlar om att 

få en meningstydande förklaring som syftar till att tolka klara uttalade och inte klara 

uttaladen. Sedan gäller det att eliminera upprepningar och foga samman meningsenheter med 

ett liknande innehåll. I en process identifieras de centrala teman som träder fram i 

diskussionerna (Fejes & Tornberg, 2009). Sedan renskrevs materialet och sammanställdes. 

 

Etiska beaktanden  

Ejlertsson (2003) skriver om vikten att alla forskningsprojekt som innebär försök på 

människan ska granskas ur etisk synvinkel. Det finns forskningsetiska kommittéer sedan 1972 

som granskar och bedömer forskningsprojekt ur etisk synvinkel, och när det sker en forskning 

på personer ska deras integritet och rättigheter tas i beaktande. En försöksperson skall alltid 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur försöket när som 

helst, och en huvudregel är även att informationen till försökspersonerna skall ges skriftligt 

men kan vid speciella fall ges muntligt (Ejlertsson, 2003). För att uppnå dessa krav är det bra 

att vara tydliga med att i både skrift och muntligt förmedla om att resultaten kommer 

redovisas anonymt och att deltagandet är frivilligt (Ejlertsson 2003). 
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 I mitt fall har respondenterna fått ett skriftligt meddelande (se Appendix 1.), och berättat om 

vad och varför jag utför fokusgruppsintervjuerna och att allt hanteras anonymt och att 

deltagandet är frivilligt.  

 Forskaren ska informera de som blir berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckekravet är att deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan (Hassmén, 2008).  

Deltagarna skall få informationen om den övergripande planen för forskningen, syftet med 

forskningen, den metod som kommer att användas, att deltagandet är frivilligt och rätten att 

när som helst kan avbryta sin medverkan (Hassmén, 2008). Pedagogen framförde även denna 

information muntligt till undersökningsdeltagarna och jag gick igenom den informationen 

innan påbörjad intervju.  

 

RESULTAT 

  

Här redovisas min förståelse av de intervjuades uppfattning kring fysisk aktivitet, ätbeteende 

och kombinationen mellan fysisk aktivitet och ätbeteende. Till grund för analysen ligger 

individernas egna uttalanden, min förförståelse samt referenslitteraturen. 

 

Fysisk aktivitet 

Eleverna fick diskutera vad de visste och ansåg om fysisk aktivitet. De var eniga om att fysisk 

aktivitet var när någon aktivitet utfördes, det kunde vara allt från att städa, gå till skolan, 

klippa gräset till att utföra olika idrotter så som hockey, fotboll och jogging. En av 

undersökningsdeltagarna sa även ”man ska bli andfådd, när pulsen ökar, när man rör på sig 

och om man blir lite svettig av något fysiskt man gör”.   

Regelbundenhet kopplade ungdomarna till fysisk aktivitet, den andra gruppen diskuterade 

även att ha roligt är en viktig punkt för att kunna prestera och vara fysiskt aktiv på ett bra sätt.  

Vidare diskuterade vi om hur fysiskt aktiva de var och sex av åtta gymnasieelever ansåg att de 

var fysiskt aktiva varje dag. Det var olika aktiviteter de utförde och även vardagsmotionen 

kom på tal då en av informantera berättade att vardagsmotionen var viktig då det finns lite tid 

på fritiden att vara fysiskt aktiv, det är väldigt mycket plugg inför skolavslutningen. Det är 

viktigt att ta cykeln istället för bussen till skolan och även gå att handla istället för att ta bilen. 

De som inte var fysiskt aktiva varje dag sa även att de hade andra intressen som de ville lägga 

på sin fritid. Tv tittande var ett fritidsintresse hos de icke aktiva eleverna. 
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Alla ungdomarna var eniga om att det finns för lite fritid och när skolan är slut för dagen är de 

väldigt trötta, då blir det lätt att tv tittandet blir en vana. Några berättade även att 

mobiltelefonerna var en hobby som de kunde använda sig av på rasterna eller när det kom 

hem från skolan istället för att kunna ta en promenad.  

Gymnasieeleverna fick diskutera vidare om olika aktivitetsgrader, både sin egen, kompisen 

och samhällets. Fyra av åtta ansåg att de hade en bra aktivitetsgrad, de andra fyra tyckte att de 

skulle vara mer aktiva än var det är idag. En svarade: ”jag skulle nog också behöva röra på 

mig mer än vad jag gör, även fast jag är fysisk aktiv varje dag så var jag mer förr och då 

mådde jag bättre”. Alla elever ansåg att de hade lika bra eller hade bättre aktivitetsgrad än 

kompisarna. Om samhällets aktivitetsgrad diskuterades det om att kommunen har blivit bättre, 

att det är sämre för barn nu och att samhället bör göra någonting åt det. Det har kommit 

många gym till kommunen som är positivt för ungdomar, en av gymnasieeleverna säger ”… 

ja det är ju jätte mycket gym här och det blir en liten status att ha gymkort ...” vidare 

diskuterade vi om att de kunde se att samhället har blivit mer aktiva genom att ungdomar 

lägger ut kort på att de har tränat på Facebook. Informanterna tyckte även att det bör göras 

något åt samhället så att fler blir fysisk aktiva, det är kommunens skyldighet att ge alla en 

chans att kunna vara fysiskt aktiva, ”… det kommer att bygga en drömpark här i kommunen 

med massa fysiska aktiviteter och det tycker jag är bra och roligt!” det kommer att vara en 

park med fotbollsplan, basketplan och cykelpark berättade eleverna i en av gruppintervjuerna.  

De kom på tal även att barn är mindre fysisk aktiva och att den stora skulden till det är för 

mycket data- och tv tittande. De var eniga i grupperna om att föräldrarna ska se till att barnen 

är mer fysiskt aktiva, att barn som vuxna ska ha sin vardagsmotion.  

Diskussionerna fortsatte med hur de kunde se om någon är fysisk aktiv eller inaktiv. Det 

pratades om att kroppen på en person säger mycket om den är fysisk aktiv, om den är 

vältränad, muskler, smal eller tjock. Men det är inte bara på kroppsbyggnaden utan även 

humöret, ”de som tränar är mer glada och de som inte tränar är mer deppiga”. En av 

eleverna började diskutera om att de som är fysiskt inaktiva är trötta och har dåliga 

sömnvanor och hänger inte med i skolan utan de saknar en daglig rutin mot en som är fysisk 

aktiv. Vidare i diskussionerna kom det på tal om att det är lättare att se om en kille är fysisk 

aktiv än en tjej. De kom fram till att en kille som tränar har som mål att få större muskler 

medan en tjej oftast har som mål att bli smal och slank. Alla gymnasieelever höll med om att 

generellt sätt är det lika på hur mycket killar och tjejer rör på sig.  
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Ätbeteende  

Hur resonerade eleverna kring ätbeteende? De började diskutera vad som kännetecknar bra 

respektive dålig mat. Bra mat ansåg informatörerna att det är grönsaker, näringsrik, proteinrik, 

husmanskost och att äta varierat. En sa även att ”sen beror det på i vilket sammanhang, för 

om du är fysisk aktiv ska du äta en sorts mat…” sen diskuterades det om att det är väldigt 

individuellt om vad som är bra mat. Det som är nyttigt och bra mat för en som är fysiskt aktiv 

är inte alltid samma som för en individ som är inaktiv. Dålig mat var alla överens om att det 

är fett, friterat, konserveringsmedel, socker och snabbmat. Snabbmaten var inte bra, varken 

för den som är fysisk aktiv eller för den som är mindre aktiv.  

En skillnad mellan hur tjejer respektive hur killar äter ansåg ungdomarna vara att tjejer är mer 

medvetna om vad det äter än killar. En informant sa att killar bryr sig mindre om vad det 

stoppar i sig, det handlar om att ha en balans mellan kost och sin fysiska aktivitet. Tjejer vill 

gå ner i vikt och blir då medvetna om vad det äter ” … tjejer tänker mer på att inte åka till mc 

Donalds för att då blir det tjocka, det gör inte killar på samma sätt”. 

Vidare diskuterades det om maten de äter, om de själva är medvetna om den är nyttig eller 

inte. Där svarade tre av åtta att de hade koll på om maten var nyttig eller inte, en av 

gymnasieeleverna använde sig av att räkna kalorier för att kunna ha koll på sitt intag varje 

dag. De övriga två sa att de hade en rutin med sina matvanor och de äter inte på 

snabbmatskedjor utan åt vanlig husmaskost. De konstaterade att det är bra att ha koll på vad 

som är nyttigt och onyttigt men ansåg att de hade fått för lite information från skolan om kost, 

de vill veta hur de ska bedöma om det är bra och nyttig mat de äter. En av åtta ungdomar bor 

hemifrån och de andra får mat på bordet när det kommer hem från skolan, de ansåg sig också 

kunna vara ett problem, att de inte kan veta om maten det äter är nyttig eller inte.  

Alla ungdomar hade svårt att svara på om de äter regelbundet alltså frukost, lunch, middag 

och kvällsmat när det är skola och vardag. Frukosten var en av måltiderna som oftast glömdes 

bort då de sov mycket längre på helger och några hoppade även middagen på helger då 

kvällsmaten blev som en middag.  

Eleverna diskuterade vidare att ätbeteendet hos en som är fysisk aktiv är väldigt viktig, en av 

eleverna säger att ”Förr tyckte jag att det inte spelade någon roll, men nu så pratar man med 

olika tränare som säger hur mycket energi man måste ha för att kunna prestera rätt på 

träningarna och tävlingarna”. Alla var eniga om att kosten är viktig, men hur det ska tillämpa 

kosten för att få det bästa resultatet saknade ungdomarna. De ansåg att näringslära i skolan 

inte hade gett någonting utan bara information om vad som är bra mat respektive dålig mat. 
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En av eleverna berättade att hemkunskapen i skolan inte var lärorik på det viset för att kunna 

tillämpa bra kost utan laga en måltid. När kost togs upp inom idrott och hälsa undervisningen 

talades det om vad som ingår i tallriksmodellen och om maten innehåller protein, kolhydrater 

eller fett. Gymnasieungdomarna säger i diskussionerna att det vill lära sig mer om kosten och 

ätbeteende ”… det vi får från kosten idag i skolan är inte tillräckligt för att kunna förbättra 

sin kost utan det måste bli mer kostlära i skolan”.  

 

Kombinationen mellan fysisk aktivitet och ätbeteende  

Alla var eniga om att ätbeteende och fysisk aktivitet hängde ihop men det hade delade 

meningar om det fanns något samband mellan den fysiska aktivitetsgraden och sitt eget 

ätbeteende. En av grupperna ansåg att det inte fanns något samband mellan aktivitetsgraden 

och ätbeteende, en av eleverna säger att ”jag tycker att jag åt mer när jag var fysisk aktiv”. I 

gruppen diskuterades det om att aktivitetsgraden hos en individ inte har någonting med 

ätbeteendet. De togs till orda att även om en person är fysisk aktiv behöver den inte äta rätt 

och om en person är fysisk inaktiv behöver den inte äta fel sorts mat. I den andra gruppen var 

det tvärtom, den fysiska aktivitetsgraden hängde ihop med sitt ätbeteende, då det ansåg att 

rutiner och regelbundenhet är viktigt för att kunna prestera. En av eleverna sa: ”Man ska nog 

koncentrera sig på maten för träningen den kommer av sig själv…”.  Det diskuterade fram att 

om en individ håller på med en fysisk aktivitet är det viktigt att det har ett bra ätbeteende 

iförhållande till sin träning. 

Vidare diskuterades det om hur en individ ska tänka när de gäller kombinationen mellan 

fysisk aktivitet och sitt ätbeteende. Alla elever var eniga om att lagom är bäst, de som är 

inaktiva bör tänka lite extra på sin kost och inte köra för hårt med den fysiska aktiviteten så att 

den blir tråkig. Den dagliga motionen är en viktig punkt ansåg studenterna och som bör tänkas 

på både för den som är fysisk aktiv eller inte. 

Det fortsatte diskussionerna med hur deras egen kunskap var om sitt ätbeteende relaterat till 

sin fysiska aktivitetsgrad. Eleverna konstaterande att det hade för lite kunskap om sitt 

ätbeteende. ”Just kunskapen till den fysiska aktiviten är nog tillräcklig på de lektioner man 

får från idrottslektionerna och hur viktigt det är att man ska vara fysisk aktiv, men kosten är 

det stora frågetecknet för mig”. Det ansåg att det talades överallt, både i skolan, hemma och i 

media om att ungdomar är mindre aktiva idag. Om barn och ungdomar inte är mer fysisk 

aktiva får det komplikationer när det blir äldre, som exempel hjärtproblem. Det är väldigt 

dålig information om kosten både i skolan och i media ansåg eleverna och det är någonting 

skolan borde göra något åt.  
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Av det som har diskuterats, var det lika viktigt med fysisk aktivitet som ätbeteende. En 

kombination mellan dessa ansågs vara absolut viktigast, en av gymnasieeleverna säger 

”genom att ha en bra balans mellan sitt ätbeteende och den fysiska aktivitetsgraden, mår man 

bäst”. Båda grupperna avslutade med att säga att det här är ett intressant ämne att diskutera då 

det öppnar upp funderingar och tankar kring fysisk aktivitet och ätbeteendet.  

 

Sammanfattning av resultatet 

När eleverna diskuterade sin egen kunskap i förhållande till fysisk aktivitet ansåg de att den 

var bra. De har kunskap om vad det innebär att vara fysisk aktiv och de vet vilka 

komplikationer de får som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. De tyckte själva att det skulle vara 

mer aktiva än var de är och även andra i omgivingen behöver röra på sig mer. De konstaterade 

att de har för lite kunskap om sitt ätbeteende och kosten i helhet. Det är något som hela 

samhället kanske skulle bli bättre på, att informera om ätbeteendets innebörd.  

 

DISKUSSION   

Syftet med denna studie var att få en uppfattning om hur några gymnasieelevers medvetenhet 

är till olika hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteenden, samt hur de resonerar 

om sin egen tillämpning av dessa hälsobeteenden.  

 

Resultatdiskussion  

De här diskussionerna har presenterat uppfattning till hur medvetna ungdomar är till olika 

hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteende samt hur de resonerar om sin egen 

tillämpning av dessa hälsobeteenden.   

 

De största hälsoeffekterna från fysisk aktivitet uppnås när en fysisk inaktivitet övergår i någon 

form av regelbunden utförd vardagsaktivitet (Hassmèn & Hassmén, 2005). Det är något som 

eleverna får med i sina diskussioner när det gäller den fysiska aktiviten. De är medvetna om 

att vardagsmotionen är viktig och att fysisk aktivitet är när någon aktivitet utförs, det kan vara 

allt från att städa till att spela hockey på elitnivå. 

En grund i all mänsklig verksamhet är motivation, individens motivation är centralt vad gäller 

fysisk aktivitet och valet mellan att motionera regelbundet eller att vara fysisk inaktiv. 

(Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003).  
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Ungdomarna diskuterade om att regelbundenhet har med fysisk aktivitet att göra, att säga när 

en individ är fysisk aktiv är när den utför en aktivitet regelbundet. Motivation och viljan hos 

en person är viktig, det ska vara roligt att röra på sig.  

Genom diskussionerna om fysisk aktivitet framgick det att gymnasieeleverna är medvetna om 

vad fysisk aktivitet är, de gav exempel och kunde svara utan att tveka. Det kunde även se att 

en person är fysiskt aktiv eller inaktiv, både när det gäller på kroppsbyggnaden och även 

humöret hos en individ. Ungdomarna är medvetna om att de borde vara mer fysiskt aktiva än 

vad många är idag. Fyra av åtta gymnasieelever ansåg att de hade en bra aktivitetsgrad, trots 

att de elever som påstod att den fysiska aktivitetsgraden var bra betonade de att den bör nog 

vara bättre. De diskuterade fram att aktivitetsgraden hos många var låg för att det inte fanns 

någon fritid, då skolan tog upp väldigt mycket tid. Även om det finns lite tid efter skolan är 

många trötta och orkar inte lägga ner tid på att vara fysisk aktiv.  

Gymnasieeleverna diskuterade fram att på sommaren var det mer fysiskt aktiva för de kunde 

cykla dit de skulle och hade mer tid att ägna sig åt fysisk aktivitet än när det gick i skolan. 

Ungdomarna är medvetna om att de ska röra på sig mer än vad det gör i dag, har skolan 

någonting med motivering till den fysiska aktiviteten att göra? varför säger ungdomarna att de 

var mer fysiskt aktiva förut, innan de började på gymnasiet, än vad de är idag?    

 

Att energiintaget överskrider vår energiåtgång är en logisk förklaring till fetmans utveckling 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). Gymnasieungdomarna menar att det är individuellt på vad 

som anses vara nyttig och onyttig mat. Hos en person som är fysisk aktiv behöver mer 

kolhydrater och protein för att orka än en som är fysisk inaktiv. De diskuterade fram att det 

skall finnas en balans mellan sitt ätbeteende och sin fysiska aktivitet. De själva var inte så 

medvetna om maten de åt var nyttig eller inte. Bara tre av åtta elever ansåg att de hade koll på 

sin kost och sitt ätbeteende. De övriga pratade om okunskap och andra intressen. Men 

ungdomarna konstaterade i diskussionerna att det är viktigt att ha koll på sitt intag och det bör 

få mer information från skolans håll. Regelbunden kost (frukost, lunch, middag och 

kvällsmat) var viktigt men något som gymnasieeleverna slarvade med. Det glömde bort 

måltider, hann inte äta, slarvade och åt mycket senare.  

De hade blivit mer medvetna nu om kostens betydelse än innan gymnasiet, men ansåg inte att 

de kunna tillämpa kunskapen för att få en bättre hälsa. De hade fått kunskap från idrotten och 

hemkunskapen men bara på grundnivå där de togs upp om vad som är bra respektive dålig 

mat.  
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 Det talas om att ungdomar är fysiskt inaktiva, och att fetman ökar radikalt i landet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008) men att fetman ökar, kan det finnas någon koppling mellan att 

ungdomar vet för lite om kostens betydelse och tillämpning av den?  

 

Eftersom övervikt och fysisk inaktivitet ofta hänger ihop kan de vara svårt att veta vad som är 

mest farligt för hälsan, inaktivitet eller fetma? (Livsmedelsverket, 2007). Eleverna var 

medvetna om att ätbeteendet och den fysiska aktiviteten oftast hängde ihop. Men de hade 

delade meningar om den fysiska aktivitetsgraden kombinerat med ätbeteende, att det skulle 

finnas ett samband. I ena gruppen diskuterades det om att det inte finns något samband på vad 

du äter och vilken fysisk aktivitetsgrad de har. De ansåg att en person som tränar hårt behöver 

inte ha ett bra ätbeteende och en som är fysiskt inaktiv behöver inte ha dåliga matvanor. I den 

andra gruppen tyckte de att ätbeteendet oftast hänger ihop med vilken fysisk aktivitetsgrad 

personer har. De ansåg att om en individ ska kunna prestera på sin träning och tävling ska 

personen ha rutiner på vardagen och regelbunden kost.    

Min uppfattning om hur diskussionerna kunde bli olika till frågan, om den fysiska 

aktivitetsgraden hade någonting med ätbeteende att göra, är hur de tolkade orden i frågan. De 

som ansåg att det inte fanns något samband mellan den fysiska aktivitetsgraden och 

ätbeteende, tror jag tänkte på, att en person som är inaktiv inte behöver äta ohälsosamt och 

vara överviktig utan den kanske bara har något annat intresse och vill inte röra på sig. Även 

att en fysiskt aktiv individ inte har någon koll på hur de äter eller bryr sig om sitt ätbeteende.  

Den gruppen som ansåg att det fanns ett samband tror jag tänkte på att oftast inaktivitet och 

ätbeteende hänger ihop. En person som är stillasittande har oftast inte koll på sin kost och de 

som är på elitnivå har en regelbunden och mer hälsosam kost.   

När det gäller kombinationen mellan fysisk aktivitet och ätbeteende ansåg alla 

gymnasieungdomar att lagom är bäst, de som är fysiskt aktiva ska tänka på att inte överdriva 

sin träning och kunna ta en återhämtning och ha koll på sin kost men kunna unna sig ibland. 

De som är inaktiva och inte rör på sig så mycket ska tänka på att unna sig onyttigare mat lite 

mindre och röra på sig mer. Det gäller att inte förhasta sig och tänka på sitt beteende i den 

frågan om att ha en balans med sin kost och träning även om du är fysiskt aktiv eller inaktiv 

(Qi & Dennis, 2000).     
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När eleverna diskuterade sin egen kunskap i förhållande till sin fysiska aktivitetsgrad ansåg de 

att den var bra. De har kunskap om vad det innebär att vara fysiskt aktiv och de vet vilka 

komplikationer de får som inte är tillräckligt fysiskt aktiva, till exempel hjärtproblem och 

dålig sömn. De tyckte själva att det skulle vara mer aktiva än var de är och även andra i 

omgivingen behöver röra på sig mer. Ungdomarna konstaterade att de har för lite kunskap om 

sitt ätbeteende och kosten i helhet, de vill lära sig mer och tycker att det skulle gynna både 

kompisarna och de själva. Det är något som hela samhället kanske skulle bli bättre på, att 

informera om ätbeteendets innebörd. Kombinationen av ätbeteende och fysisk aktivitet ansåg 

ungdomarna att det är lika viktigt, en balans mellan bra kostvanor och att vara fysiskt aktiv.  

 

Metoddiskussion  

Kvalitativ metodteori valdes för att få en uppfattning om hur några ungdomars medvetenhet 

till olika hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteenden ser ut, samt hur de 

resonerar om sin egen tillämpning av dessa hälsobeteenden.  

 

För att få fram ett konkret svar på syftet användes fokusgruppsintervjuer på åtta ungdomar 

med ett gemensamt intresse till idrott.  Det har fungerat bra med gruppintervjuerna och 

eftersom jag inte hade utfört en fokusgruppsintervju tidigare var jag tvungen att läsa in mig på 

metoden och försöka skapa en intervjuguide som kunde passa för en fokusgruppintervju. 

Genom att göra en fokusgruppintervju får några ungdomar diskutera och argumentera 

för/kring sina svar om vad de anser att fysisk aktivitet är och hur det utifrån sin fysiska 

aktivitet förhåller sig till sitt ätbeteende.  

Genomförandet av pilotstudien där två personer intervjuades för att testa på frågorna och 

inspelningen kändes mycket givande. Det var definitivt en bidragande orsak till att 

fokusgrupperna genomfördes så smidigt och bra. 

Diskussionerna var givande för respondenterna och jag upplevde att de samtalade 

ungdomarna emellan utan att jag blev inblandad för mycket, vilket var något att eftersträva.  

Fördelarna med fokusgruppsintervjuerna var att diskussionerna blir djupare då deltagarna får 

prova sina påståenden mot varandra än om en enskild intervju hade genomförs.  

Denna interaktion mellan deltagarna ger en stor bredd i svaren på frågorna (Backman, 2008). 

Utifrån diskussionerna som förlöpte tror jag att intervjudeltagarna uppskattade att få resonera 

kring frågorna i grupp. Troligtvis upplevde deltagarna en trygghet i att inte behöva svara på 
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alla frågor som ställdes och verkade som att gymnasieeleverna ansåg att de fick lära sig något 

från varandra. 

Studien genomfördes enbart på en skola i mellan Sverige och på endast åtta gymnasieelever, 

vilket gjorde att ett resultat från en studie fanns att förlita sig på. Det skulle varit mer pålitligt 

resultat om mer material fanns att hämta från flera källor. 

Planerade in att utföra två fokusgruppsintervjuer där fyra eller fem respondenter i varje grupp 

skulle genomföras. När planeringen med pedagogen, (som var ansvarig för eleverna) 

diskuterades det fram att pedagogen skulle bestämma vilka grupper det skulle vara för att få 

det bästa resultatet. Det blev ett bortfall i varje grupp då pedagogen valde att planera in fem 

elever i varje grupp innan mitt genomförande av gruppintervjuerna.   

Backman (2008) skriver att rekommendationerna säger att flera deltagare ska bjudas in då 

bortfall kan förekomma, i detta fall blev det två respondenter.  

Det jag inte förberedde mig på var oväntade faktorer som kunde ha påverkat genomförandet 

och insamlingen av resultatet. Det är viktigt att kunna förbereda sig på oväntade faktorer så 

som exempelvis uppkomst av sjukdom, i mitt fall hade jag tur och kunde genomföra 

fokusgruppintervjuerna som planerat, men det är något som skall tas i beaktande.  

Genom att ha två fokusgrupper kunde jag jämföra grupperna sinsemellan, och detta 

resulterade i att grupperna hade samma kunskaper om vad fysisk aktivitet, ätbeteende och 

kombinationen av dessa hälsobeteenden var.    

Tidigare forskning skriver om olika metoder de har använt sig av och det är något som har 

tagit i observans. Jag valde att ha fokusgruppsintervjuer då det var en metod som var 

förekommande i tidigare forskning om hälsobeteende relaterat till ungdomar. I varje forskning 

om fysisk aktivitet och ätbeteende kopplat till ungdomar, uppmärksammar forskarna att just 

om ungdomars medvetenhet till olika hälsobeteenden finns det lite forskning om.  

Finner frågorna till intervjuguiden relevanta för att få en uppfattning om hur några ungdomars 

medvetenhet till olika hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteenden ser ut, samt 

hur de resonerar om sin egen tillämpning av dessa hälsobeteenden.   
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Att denna uppsats inte kan generera alla ungdomars tankar och synpunkter är jag väl 

medveten om. Sammanlagt intervjuades åtta gymnasieelever, vilket inte kan representera en 

hel folkmängdsgrupp. Dock har jag avgränsat syftet till att få en uppfattning om hur några 

ungdomars medvetenhet till olika hälsobeteenden ser ut. Det som framförs i resultatanalysen 

är en tolkning av respondenternas reflektioner under gruppintervjuerna som varade cirka en 

timme. Det kan finnas faktorer som påverkat diskussionerna under fokusgruppsintervjuerna, 

som Hassmén & Hassmén (2008) skriver, kan sättet som frågorna ställs på vara avgörande. 

  

Framtida forskning  

I dagens samhälle ser vi en klar ökning på inaktivitet och en explosiv ökning av fettmans 

utveckling hos både barn och ungdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Detta är något som 

borde göras något åt och jag anser att det skulle bli lättare att införa information om både 

fysisk aktivitet och ätbeteende till ungdomar, om det finns mer forskning kring hur medvetna 

ungdomar är till olika hälsobeteenden kopplat till fysisk aktivitet och ätbeteenden.  

Till vidare forskning skulle det vara intressant att veta vad killar respektive tjejer anser vad 

fysisk aktivitet, ätbeteende och kombination av fysisk aktivitet och ätbeteenden är. Finns det 

någon skillnad?  

I denna studie användes fenomenologi som metodteori, där utfördes fokusgruppsintervjuer 

som datainsamling. Det skulle vara intressant att använda en annan datainsamling, som 

tillexempel individuell intervju. När målet är att upptäcka så mycket som möjligt om varje 

enskild individ är individuella intervjuer att föredra (Fejes, 2009).  

 

Konklusion  

Sammanfattningsvis kan sägas att fysisk aktivitet är något som ungdomar har kunskap om och 

vet hur det ska tillämpas i vardagen för att få ett bra resultat. Gymnasieeleverna ansåg att brist 

på fritid gjorde att inaktivitet har ökat. Ätbeteende var något som eleverna ville lära sig mer 

om och ser att det är viktigt för välmåendeet, men saknar kunskap om att tillämpa det. 

Ungdomarna säger att både samhället, de själva och kompisar borde göra något åt sin fysiska 

aktivitets nivå och bli mer insatt i sitt ätbeteende och kosten i helhet. Kombinationen mellan 

fysisk aktivitet och ätbeteenden är viktigt och något som alla bör tänka på, både om du är 

fysiskt aktiv eller fysiskt inaktiv och om du har bra kost vanor eller inte.  
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Appendix 1  

BREV TILL INTERVJUPERSONERNA: 

Hej!  

Jag är en student från högskolan i Gävle som håller på att skriva en C-uppsats i Idrott och 

hälsa jag har en förfrågan om deltagande i mitt arbete då syftet med min uppsats är att få en 

uppfattning om i vilken utsträckning ungdomar är medvetna om olika hälsobeteenden kopplat 

till fysisk aktivitet och ätbeteende samt hur de resonerar om sin egen tillämpning av dessa 

hälsobeteenden.  

 

Deltagandet är frivilligt och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

det bara är jag som håller i intervjun som kommer att veta vilka som deltagit. I det material 

som presenteras för övriga (själva uppsatsen) finns inga namn med. Ni har också rätt att 

avbryta ert deltagande när som helst. Ni kommer alltid att få vara anonyma i det ni säger, 

självklart väljer deltagarna vad och på vilka frågor de vill svara på.  

Intervjuerna kommer att ske i fokusgrupper med 5 deltagare i varje grupp. Att delta i en 

fokusgrupp innebär att jag som intervjuledare ger gruppen givna teman och frågeställningar 

att diskutera kring (fysisk aktivitet och ätbeteende). Samtalen kommer att spelas in på band 

och samtalsledaren för även löpande anteckningar under intervjun, så deltagarna får se vad 

som har sagts, och har chans att göra ändringar av uttalanden. En fokusgruppsintervju tar 

cirka en timme och förhoppningen är att samtalet upplevs som intressant och givande för alla 

inblandade.  

 

Jag tackar på förhand för ert deltagande och hoppas att ni vill dela med er av era tankar och 

erfarenheter.  

 

 

 

 

Kontakta mig gärna angående frågor och synpunkter: 

Linda Gustavsson Email: XX Telefon: XX 

 

 

 

mailto:lindagust@live.com
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Appendix 2 INTERVJUGUIDE 

Tema 1:  

Fysisk aktivitet 

Syfte:  

Vad anser gymnasieelever att fysisk aktivitet är? 

 

Klargörande frågor:  

Vad är fysisk aktivitet?  

När kan man säga att man är fysisk aktiv?  

Hur mycket är ni fysisk aktiva per vecka? Är ni fysisk aktiva varje dag?  

Vad gör ni helst på fritiden?  

Hur ofta kollar ni på tv eller sitter vid datorn?  

Det pratas mycket om att vi i dagens samhälle har för låg aktivitetsgrad. Alltså att vi rör på oss för lite. Hur 

bedömer ni er egen aktivitetsgrad? kompisarnas aktivitetsgrad? samhällets aktivitetsgrad?  

Hur kan man motivera inaktiva ungdomar att röra mer på sig? 

Hur ser man att vissa är fysiskt inaktiva i förhållande till dem som är aktiva? 

Är det någon skillnad på hur mycket tjejer och killar rör på sig? varför tror ni att det är så? 

 

Tema 2:  

Ätbeteende   

Syfte:  

Hur resonerar de kring ätbeteende? 

 

Klargörande frågor: 

Vad kännetecknar bra mat? Vad är bra i bra mat? Ge exempel på bra mat? 

Vad kännetecknar dålig mat? Vad är dåligt i dålig mat? Ge exempel på dålig mat? 

Funderar ni mycket om maten ni äter är nyttig eller ej? Alltså om den är ekologisk/ näringsodlande etc.  

Hur mycket snabb mat äter ni per vecka? 

Hur resonerar du kring hur viktigt det är med att hålla koll på ditt kaloriintag? 

Äter du regelbundet? Och vad tycker ni det innebär att ”äta regelbundet”?  

Äter du normalt frukost, lunch och middag varje dag?  

Ni som tränar mycket, vilken roll spelar maten in?  

Har ni haft näringslära i skolan? I så fall vad tyckte ni?  
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Vet ni hur man kan förbättra sin kost? 

Enligt dig, Vad är en hälsosam kost? 

Är det skillnad på vad killar och tjejer äter? Varför tror ni att det är så?  

 

 

Tema 3:  

             Fysisk aktivitet och ätbeteende  

Syfte: 

         Kombinationen av fysisk aktivitet och ätbeteende  

Klargörande frågor: 

Har den fysiska aktivitetsgraden någonting med ätbeteende att göra? I så fall hur?   

Vad anser ni att man ska tänka på när det gäller fysisk aktivitet och ätbeteende?  

Anser ni att ni tillräckligt med kunskap om ert egna ätbeteende relaterat till er fysiska aktivitetsgrad? om 

inte, vad vill ni få för kunskap?  

Vet du hur mycket du måste äta för att tillfredsställa ditt energibehov? 

Vad anser ni att man ska göra för att kombinera den fysiska aktiviteten och sitt ätbeteende på rätt sätt? Alltså 

för att få ett hälsosammare liv. 

Utifrån det som vi talat om idag, vad tycker du är viktigast? 

Varför då?  

 

 

 

 

 


