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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Problematiken kring ohälsosamma levnadsvanor och hälsa växer i dagens samhälle. Den 

obalans mellan energiintag och energiförbrukning som uppkommer till följd av ett inaktivt 

liv och allt större matportioner, ökar risken för fetma. Matvanor, alkohol, tobak och fysisk 

inaktivitet är faktorer som påverkar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, varför 

dessa levnadsvanor kom att utgöra fokus i den här studien. De förändringar som sker i 

kroppen på grund av en ohälsosamlivsstil startar redan i ungdomen varför det är viktigt 

med tidiga preventiva insatser. Studier visar att ungdomar på praktiska gymnasieprogram 

visar en sämre självskattad hälsa och en högre förekomst av hälsoriskbeteenden jämfört 

med ungdomar på teoretiska gymnasieprogram. Sjuksköterskans uppgift är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa genom att identifiera och förebygga hälsorisker och 

vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Att bemöta ungdomarna på bästa sätt 

för att få goda resultat av preventiva insatser är av stor vikt för att förebygga ohälsa.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa ungdomars tankar och medvetenhet kring levnadsvanor 

och hälsa.  

 

Metod 

En intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys genomfördes i denna studie. Åtta tjejer på 

en av Stockholms gymnasieskolors omvårdnadsprogram ingick i studien. 

 

Resultat 

I studien framkom hur tjejerna ser på hälsa ur olika perspektiv, vilken medvetenhet de hade 

om levnadsvanornas betydelse för hälsan samt motivationens betydelse. Hälsa förklarades 

som ett samspel mellan psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Vikten att ha dessa i 

kombination för att må bra var alla överrens om. De var medvetna om riskerna med att 

leva ohälsosamt med för lite träning, dålig mat, och konsumtion av alkohol och tobak. 

Dessa tankar påverkade till viss del hur de levde sina liv, men inte fullt ut då många tänkte 

kortsiktigt, att ha ork, styrka och vara nöjd med sin kropp var det som fokus låg på. Många 

av tjejerna visade en vilja att leva hälsosamt men de visste inte riktigt hur de skulle bli 

motiverade. Tidsbrist var något som samtliga deltagare nämnde som ett hinder till 

motivation, tjejerna menade att det påverkade hur mycket de tränade som i sin tur 

påverkade hur bra de mådde och vilken grad av hälsa de hade.  

 

Slutsats  

Hälsa beskrevs av ungdomarna som ett samspel mellan fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Det framkom att de hade en hög grad av medvetenhet om hur 

levnadsvanorna påverkar hälsan och hur hälsan påverkar kroppen. De hade många tankar 

och visade en vilja att ändra på osunda levnadsvanor som att sluta röka, begränsa sitt 

alkoholdrickande, äta sundare och börja träna. Målen med dessa förändringar var främst 

kortsiktiga. De lyfte också att möjligheten till valfrihet är en förutsättning för hälsa.  

 

Nyckelord 

Ungdomar, hälsa, levnadsvanor och medvetenhet.  
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INLEDNING  

Det finns ett starkt samband mellan kostvanor och hjärt-kärlsjukdom. Flera av de 

bakomliggande orsakerna till att utveckla riskfaktorer startar redan i unga år. Getz och 

Reardons (2007) studie visar att det redan vid 15 års ålder kan ses förändringar i kärlen i 

form av aterosklerosutveckling. Detta i kombination med höga halter av kolesterol i blodet 

och fetma leder till ökad morbiditet och mortalitet i hjärt- kärlsjukdom. De flesta 

riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar finns bland den västerländska befolkningen. 

Den ökade tillgången på mat och exploateringen av snabbmatsrestauranger kan vara en 

bidragande orsak till att portionerna blir större. Den obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning som uppkommer till följd av ett inaktivt liv, och allt större portioner, 

ökar risken för fetma. Detta stärks av Franklin (2011) som hävdar att risken att drabbas av 

fetma, diabetes typ 2, metabola sjukdomar eller hjärt- och kärlsjukdomar ökar vid en 

ohälsosam livsstil, stillasittande liv, dålig kost och överkonsumtion av alkohol eller tobak. 

Låg fysisk aktivitet förknippas också med högre sjukvårdskostnader enligt Franklin (2011).  

 

Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar medför även risken att drabbas av stroke. 

Det har genomförts en pilotstudie (Milner, Lewis & Ellis, 2008) om studenters 

medvetenhet kring riskfaktorer att drabbas av stroke. Majoriteten av studenterna var 

medvetna om att rökning, diabetes, högt kolesterol, ålder och fysisk inaktivitet är 

riskfaktorer för att drabbas av stroke. Hela 99 procent kände till att rökning var en stark 

riskfaktor och 92 procent av studenterna kände till att fysisk inaktivitet är det. Även de 

andra faktorerna var studenterna medvetna om, men inte i lika hög utsträckning. Endast 50 

procent av andra års studenterna kände till alla fem riskfaktorer för stroke. 

 

BAKGRUND 

 

Levnadsvanor  

Levnadsvanor definieras enligt Socialstyrelsen som fysisk aktivitet, matvanor, 

alkoholvanor och tobaksvanor. Det är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk 

aktivitet och ohälsosamma matvanor som bidrar till ökad sjukdomsbörda. Sunda 

levnadsvanor förebygger vällevnadssjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar men 

också den som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster genom att förändra osunda 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Franklin (2011) är fysisk inaktivitet, rökning 

och dålig kost de viktigaste livsstilsrelaterade faktorerna när det gäller dödsorsaker i USA. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på hälsan, det bidrar till att motverka flera av 

våra vanligaste folksjukdomar. Definitionen av fysisk aktivitet avser kroppsrörelser där 

skelettmuskulaturens sammandragningar medför ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet 

innefattar all rörelse oberoende av intensitet. Den kan utföras om fritidssysselsättning, 

arbete eller vardagsmotion (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], (2006). 

 

I kampen mot kroniska sjukdomar har det enligt Franklin (2011) länge varit bevisat att 

fysisk aktivitet är en viktig faktor. Janssen (2007) lyfter i sin studie de effekter fysisk 

aktivitet har på kroppen. Styrketräning har visat positiva effekter på bentätheten, 

muskelstyrka och uthållighet medan konditionsträning har visat positiva effekter på hjärta 

och blodtryck samt minskad risk för fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Då 

träningsformerna har olika effekt så betonas det i studien innebörden av att kombinera 

styrketräning med konditionsträning. I en senare studie av Janssen och Leblanc (2010) 
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presenteras att konditionsträning hjälper till att hålla kontroll på blodtrycket. I Nocons et 

al., (2008) studie framkommer det att fysik aktvitet kan minska risken att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar med 30-50 procent, och minskar risken att drabbas av andra 

vällevnadssjukdomar med 20-50 procent. Dessa studier stärks av Franklins (2011) studie 

där han lyfter att de fysiologiska effekterna av träning är stora på hjärta och kärl. Studien 

visar också att regelbunden träning ger god kondition, generellt minskad sjuklighet och 

minskar risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar med 50 procent. 

 

Rekommendationer om fysisk aktivitet för att förebygga sjukdom 

De finns olika metoder för att få människor mer fysisk aktiva, det har visat sig att en 

fjärdedel av de vuxna amerikanerna inte har någon fritidsaktivitet och är stillasittande. Det 

är en hög siffra då rekommendationen är att röra på sig måttligt till intensivt 30 minuter om 

dagen. Otränade personer kan dra nytta av att börja motionera. Nyttan med motion gäller 

alla, oberoende av kön, Body Mass Index (BMI), andra riskfaktorer och metabola syndrom 

som diabetes. Om personer som lider av övervikt och är otränade får hjälp och stöd i form 

av rådgivning och insatser så kan det leda till ökad fysisk aktivitet som i sin tur förebygger 

insulinresistens och leder till minskad kroppsvikt (Franklin, 2011). Enligt Janssen (2007) 

framkommer det att de som utför konditionsträning 10-30 minuter per dag får förbättrade 

värden av fasteglukos och minskar risken för insulinresistens.  

 

Livslängden kan öka med upp till tio år om den som lever ett inaktivt liv börjar motionera 

menar Franklin (2011), detta stöds i en studie om livslängd i förhållande till fysisk 

aktivitet. Det framkommer att ökad fysisk aktivitet kan ge ett längre liv, att de som 

uppfyller rekommendationsnivån på fysisk aktivitet har ökad hälsa och minskad dödlighet 

Wen et al. (2011). Hos inaktiva är det viktigast att röra sig minst 15 minuter per dag, 

ytterligare aktivitet ger enligt Wen et al. (2011) inte samma markanta skillnad för hälsan. 

Att även små förändringar ger effekt på hälsan och minskar dödligheten är enligt Franklin 

(2011) något som vårdpersonal kan använda för att motivera patienter att följa 

rekommendationerna om 30 minuters fysisk aktivitet om dagen.  

 

Risker med plötslig introduktion av intensiv fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan leda till hjärt- och kärlsjukdom bland stillasittande individer som 

plötsligt börjar med fysisk aktivitet av hög intensitet. Vanliga situationer som detta uppstår 

vid är hos medelålders personer vid snöskottning eller racketsporter, hjärtat överbelastas 

och det kan uppstå hjärtskador vilket ytterligare stärker vikten av tidiga insatser för att 

minska denna risk (Franklin, 2011). Hälsoeffekter som är förknippade med fysik aktivitet i 

tidiga år ger minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Janssen, 2007). Det viktiga är i 

nuläget enligt Franklin (2011) att engagera, främja och råda människor till att initiera och 

upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil. Att se fysisk motion som medicin, för att uppfylla 

rekommendationerna, kan vara ett steg i riktningen mot en mer fysiskt aktiv befolkning. 

 

Matvanor  

Enligt livsmedelsverket, (2011) är matvanor i vilken omfattning det äts varierande med en 

bra sammansättning för att tillgodose kroppens näringsbehov. För att kroppen ska fungera 

optimalt bör måltiderna intas regelbundet mellan 5-7 gånger per dag. Regelbundenhet och 

sammansättning är båda av betydelse (Livsmedelsverket, 2011). Att äta frukost, lunch, 

middag och mellanmål bidrar till längre mättnadskänsla, minskat småätande och lagom 

portioner. Oregelbundna matmönster och måltidsordning ökar risken för ökat midjemått 

(Hallberg, 2010). En bra riktlinje är att följa livsmedelsverkets kostcirkel och äta enligt 

tallriksmodellen (Livsmedelsverket, 2011). Det framgår enligt socialstyrelsen (2009) att 



 3 

lågutbildade har sämre matvanor än högutbildade, även kvinnor har bättre matvanor än 

män. Det framgår också att de som äter minst frukt och grönsaker är män med låg inkomst. 

Åderförkalkningen börjar redan i barnåren, men det kan ta många år innan det visar sig. 

Dåligt matintag och ohälsosam livsstil ökar risken att drabbas av vällevnadssjukdomar 

(Hallberg, 2010).  

 

Alkoholvanor 

Med alkoholvanor menas med i vilken omfattning det brukas alkoholhaltiga drycker, med 

vilken regelbundenhet och i vilken mängd. Det finns olika sätt att mäta alkoholkonsumtion 

dels genom försäljningsstatistik men också genom självskattning. En uppskattning av 

alkoholkonsumtionen kan göras genom att intervjuer av personer om deras alkoholvanor. 

Alkohol har till viss del positiva effekter, de handlar främst minskad risk att insjukna i 

hjärt-kärlsjukdomar och diabetes vid intag av alkohol i små doser, exempelvis ett glas vin 

per dag. Det finns dock inga redovisade positiva effekter hos de i yngre ålder. 

(Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009) 

En man som dricker i snitt två glas vin dagligen eller en kvinna som dricker ett och ett 

halvt glas vin dagligen kan enligt Folkhälsorapporten (2009) betraktas ha en hög 

konsumtion, detta är vanligare hos både män och kvinnor som är yngre än trettio år. 

Alkoholkonsumtionens betydelse för hälsan har inte bara att göra med hur mycket alkohol 

som konsumeras utan även hur konsumtionen fördelas över veckan. Det medför fler 

negativa hälsokonsekvenser av berusningsdrickande än om samma mängd fördelas jämt 

över veckan (Socialstyrelsens Folkhälsorapport, 2009). Att dricka sig berusad minst en 

gång i månaden har visat sig vara en riskfaktor associerad med tobaksbruk bland både män 

och kvinnor (Engström, Magnusson, Galanti, 2010). 

Tobaksvanor 

Konsumtionen av tobak mäts vanligen i cigaretter per dag och snusdosor per vecka. 

Riskerna med att snusa är mindre än vad riskerna med rökning är, det finns dock få 

långtidsstudier när det gäller snusning vilket bör tas i beaktande (Socialstyrelsen, 2011). 

Enligt folkhälsorapporten (2009) finns den högsta andelen av snusare hos män i 

åldersgruppen 25-44 år, andelen kvinnor som snusar har ökat på senare år den uppkommer 

dock bara till tre procent av kvinnorna i ålder 16-84 år. Det framgår också att den högsta 

förekomsten av rökare hittas i åldern 45-64 år detta gäller både män och kvinnor. Den 

högsta förekomsten av de som både snusar och röker är delade i två spann, åldern 18-24 år 

och 45-54 år och detta gäller för både män och kvinnor (Engström et al., 2010). 

 

Tobaksvanor i relation till andra levnadsvanor 

Studien av Engström et al. (2010) visar ett mönster där ökad konsumtion av alkohol och 

tobak ger minskat konsumtion av frukt och grönt. Det ses dock inte något samband mellan 

snusning och i vilken utsträckning fysisk aktivitet utförs. Enligt Engström et al. (2010) kan 

snusning sättas i samband med undervikt medan rökning har samband med övervikt. Vid 

rökning kombinerat med snusning så förknippas det med en stillasittande livsstil för både 

män och kvinnor. En upplevelse av dåligt allmänstillstånd går inte att koppla till enbart 

snusning, däremot har det visats att rökare och dubbelanvändare, vilket innebär en 

konsumtion av både snus och cigaretter, upplever sämre hälsa samt en psykisk påfrestning 

enligt självskattning hos både män och kvinnor. Studier har visat att det inte är några 

skillnader mellan rökning och snusning och ett ökat riskbeteende av alkohol. Vid ett 

dubbelanvändande av tobak så finns däremot ett ökat berusningsdrickande och en rikfylld 

konsumtion av alkohol (Engström et al., 2010). 
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Tobak som riskfaktor 

Tobaksrökning är utan tvekan en direkt dödsorsak bland många individer, i utvecklande 

länder är livslängden förkortad med åtta år hos rökare. Av alla cancerfall kan 25 till 30 

procent relateras till tobak och 83 procent av lungcancerfallen hos män och 57 till 80 

procent hos kvinnor kan hänföras till cigarettrökning. Tobak ses också som orsak till andra 

cancerformer som exempelvis blås-, pankreas-, mag-, och livmoderhalscancer. 

Dödligheten i åldrarna mellan 35-69 år är tre gånger högre hos rökare än hos icke-rökare. 

Nära hälften av alla rökare kommer dö till följd av sitt tobaksbruk, detta gäller inte särskilt 

storrökare utan främst de som började röka i tonåren. Det finns dock tydliga bevis för att 

de flesta som slutar röka minskar risken att dö till följd av tobak, även om de inte slutar 

förrän i medelåldern (Boyle, 1997). I studien av Luo et al. (2007) fann de att konsumtion 

av snus ger en något förhöjd risk att drabbas av pankreascancer, studien visade inget 

signifikant samband mellan snus och munhålecancer eller lungcancer. Luo et al. (2007) 

menar att snus inte kan ses som en helt säker produkt och att det behövs mer forskning 

inom området, framförallt bland kvinnor. 

 

Ungdomars levnadsvanor 

En nyligen publicerad studie visar att Body Mass Index (BMI), tobaksvanor, alkoholvanor, 

matvanor och fysisk aktivitet både var och en för sig och tillsammans påverkar risken att 

drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Personer med ett BMI under 25, som inte röker, inte dricker 

alkohol, äter hälsosamt och lever ett aktivt liv har en lägre riskprofil för hjärt- kärlsjukdom. 

Detta samband visar att det är av yttersta vikt att behålla en sund livsstil från ungdomen 

och genom vuxenlivet (Liu et al., 2012). Det krävs tidiga insatser menar Getz och Reardon, 

(2007) till att förbättra barn och ungdomars levnadsvanor för att förebygga och främja 

deras hälsa. Kostvanor skiljer sig mellan olika ungdomar, beroende på vilket aktivitetsnivå 

de har. Det är dock ingen självklarhet att de som är fysiskt aktiva alltid har de sundaste 

matvanorna. Vid bedömning av ungdomars hälsa bör hänsyn tas till detta och både graden 

av fysisk aktivitet och matvanor bör vägas in (Ottevaere et al., 2011).  

 

Det förekommer skillnader i både självskattad hälsa och förekomsten av 

hälsoriskbeteenden hos 18 åriga ungdomar. En svensk studie visar att ungdomar i 

teoretiska gymnasieprogram rapporterar en signifikant högre grad av god hälsa än de i 

praktiska gymnasieprogram. Skillnader ses även i vilken grad de upplever psykosomatiska 

besvär, i de teoretiska gymnasieprogrammen rapporteras färre problem. Studien visar 

också att oddsen för att ha sämre hälsa är tre gånger högre bland de i praktiska 

gymnasieprogram jämfört med de i teoretiska gymnasieprogram. Hälsoriskbeteenden som 

rökning och fysisk inaktivitet är tydligt differentierat mellan praktiska och teoretiska 

gymnasieprogram. Daglig rökning är tre gånger vanligare hos de i praktiska 

gymnasieprogram och andelen fysisk inaktiva är dubbelt så hög (Hagquist, 2006). 

 

Det är viktigt att motionera redan i ungdomen för att vara frisk som vuxen detta framgår i 

en översiktsstudie av Hallal, Victora, Azevedo och Wells (2006). I samma studie framgår 

att förutom motion så har sociodemografiska, miljömässiga och personliga förutsättningar 

betydelse för en god hälsa. Andra faktorer av stor betydelse för en god hälsa under 

uppväxten men även senare i livet är; hem- och skolmiljö, sociala relationer samt övriga 

levnadsvanor som innefattar kost alkohol och rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Hallal et al. (2006) har efter bearbetning av studier kommit fram till att introduktion av 

motion redan i unga år, ger en indirekt effekt på hälsofördelar som vuxnas fysiska aktivitet 

ger, genom att de som motionerar i ungdomen vanligen behåller motionsvanorna även som 

vuxna.  
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Nationella rekommendationer om fysisk aktivitet 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet hos 18 åringar är enligt 

Världshälsoorganisationen 150 minuter medelmåttlig intensiv träning eller 75 minuter 

högintensiv träning i veckan. Dessa rekommendationer är för att minska risken för att 

drabbas av livsstilrelaterade sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, 

stroke, diabetes, depression samt flera olika cancerformer. De har även visat sig att det 

ökar benägenheten att hålla en jämn normal vikt. Fysisk inaktivitet är den fjärde vanligaste 

dödsorsaken i världen (WHO, 2010). Det framgår i Franklins (2011) studie att unga är mer 

benägna än äldre att följa rekommendationen om minst 30 minuters fysisk aktivitet om 

dagen, de som har en högskoleexamen följer rekommendationen i högre utsträckning än de 

som har mindre formella utbildningar. Det bästa enligt Janssen (2007) vore dock om 

ungdomar utförde 90 minuters aktivitet om dagen varav 60 minuter med måttlig intensitet 

och 30 minuter hög intensitet. Enligt folkhälsorapporten (2009) är rekommendationen för 

ungdomar att utföra 60 minuters fysisk aktivitet dagligen med såväl måttlig som hög 

intensitet. 

 

Fysisk aktivitet genererar bättre hälsa på både kort och lång sikt 

I studien av Hallal et al. (2006) har framkommit att ungdomars fysiska aktivitet har en 

långsiktigt positiv effekt på skelettet men även att risken för bröstcancer minskar. I studien 

lyfts även att fysisk aktivitet kan lindra sjukdomar, exempelvis kan astmaproblematiken 

minska vid fysisk aktivitet likaså kan andningen förbättras vid sjukdomstillstånd som 

cystisk fibros. Det är också värt att lyfta de positiva effekterna på den mentala hälsan som 

exempelvis stärkt självkänsla. Innebörden av att marknadsföra fysisk aktivitet i unga år är 

viktig, det är dock oklart hur mycket och det behövs ytterligare forskning inom området. 

Hallal et al. (2006) framhäver dock att de livslånga fördelarna av fysisk aktivitet i unga år 

är entydiga när det gäller de goda hälsoeffekterna på vuxna. 

 

Samband mellan olika levnadsvanor hos ungdomar 

Många ungdomar hoppar över en eller flera måltider dagligen, frukosten är den vanligaste 

måltiden att hoppa över och därefter lunchen men som kan ersättas av någon form av 

mellanmål vilket är vanligast hos killar. Middagsmålet är det målet som de flesta äter 

regelbundet enligt Höglund et al. (1998). Studien beskrev även förhållandet mellan kön, 

kunskap om matvanor, psykisk välmående, rökning och innebörden av varierad kost. 

Skillnaden mellan tjejer och killar var främst att tjejerna åt nyttigare mat men mer 

oregelbundet samt tenderade att hoppa över måltider. Killarna visade högre tentens till att 

spendera mycket pengar på skräpmat vilket kan förklaras av en låg kunskapsnivå när det 

gäller kost. En låg grönsakskonsumtion hos ungdomar var gemensamt för båda könen dock 

något lägre hos killar och hos ungdomar boende på landsbygden. Trots detta ses enligt 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) en förbättring av matvanorna och att intaget av 

energirik näringsfattig kost har minskat för första gången sedan 80-talet.  

 

Samband kunde ses mellan rökning och frukostvanor där framförallt rökande tjejer hade en 

tendens att hoppa över frukosten jämfört med ickerökare. Sambandet mellan frukostvanor 

och övriga levnadsvanor bekräftas i Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) där det 

framgår att de med oregelbundna frukostvanor oftare är rökare och har en högre 

konsumtion av alkohol. Ungdomarnas socioekonomiska status är också av betydelse för 

vilka matvanor de har de med en högre socioekonomisk status äter nyttigare, mer 

regelbundet och hoppar mer sällan över måltider (Höglund et al., 1998).  
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De som inte bor med sina föräldrar eller inte äter måltider regelbundet tillsammans med 

dem har en ökad tendens att bruka alkohol. Det gäller också de vars föräldrar inte vet vilka 

fritidsaktiviteter de håller på med samt de som har ogiltig frånvaro enligt Malta et al. 

(2011). Även Wilkinson, Shete, Spitz och Swann, (2010) har i sin studie bland ungdomar i 

11-13 årsåldern visat att de som dricker alkohol har i genomsnitt lägre social status och att 

de har en sämre sammanhållning i familjen än de som inte dricker alkohol. Sannolikheten 

att ungdomar som provat alkohol har prövat rökning är stor, att de söker spänning och 

äventyr, det kan även vara i form av att cykla utan cykelhjälm eller positiva attityder till att 

pröva droger. De har ofta fler än ett riskbeteende i kombination till alkohol. Det 

framkommer även att ungdomar i högre ålder har en högre konsumtion av alkohol. Detta 

stärks då Malta et al. (2011) lyfter samma fråga, att alkoholkonsumtionen är högre bland 

äldre ungdomar och bland tjejer. Enligt folkhälsorapporten (2009) så har alkoholdrickandet 

bland ungdomar i årskurs nio minskat på senare år jämfört med 90-talet. Undersökningar 

visar att ungdomar i gymnasiet konsumerar mer alkohol och dricker sig oftare berusade än 

ungdomar i årskurs nio. Studier på gymnasieungdomar har dock pågått under för kort tid 

för att kunna se långsiktig utveckling av alkoholkonsumtionen hos gymnasieungdomar. 

 

Tobakstrender hos ungdomar 

Sedan 80-talet har det skett en minskning av andelen rökare både bland unga och bland 

den övriga befolkningen. Andelen rökare bland både män och kvinnor i åldern 16-24år 

har mer än halverats mellan 80-talet och fram till 2005. En minskning har även skett 

bland ungdomar i årskurs nio där andelen rökare bland flickor var 18 procent och bland 

pojkar 14 procent i början på 90-talet mot 11 respektive fem procent år 2006. Runt 

millennieskiftet var andelen rökare i årskurs nio som högst därefter har det skett en 

minskning. Tvärtemot rökning så har snusandet ökat och har omvänd fördelning, samma 

år snusade 13 procent av pojkarna och tre procent av flickorna. Totalt sett är 

förbrukningen av nikotin högre bland pojkar än flickor efter upp till 18 årsåldern trots att 

det är fler flickor som börjar röka efter grundskolan. Av de vuxna som röker har de allra 

flesta börjat röka i ungdomen, det är få som börjar röka i vuxen ålder. Dock tyder det 

mesta på att utvecklingen leder till ett minskat nikotinbruk totalt sett (Socialstyrelsens 

folkhälsorapport, 2009) 

 

Tobaksbruk och riskbeteenden 

I Galanti, Wickholm och Gilljams (2001) studie på svenska ungdomar redovisas att 

dubbelanvändare röker fler cigaretter dagligen än de som enbart röker, de har också ett mer 

riskfyllt beteende i förhållandet till sex och alkohol. Det fanns däremot inget signifikant 

samband mellan dessa riskbeteenden och de som enbart snusade. De fann flest snusare 

bland de med två svenskfödda föräldrar. Enligt Galanti, Rosendahl, Post och Gilljam 

(2001) är pojkar mer benägna att prova på både cigaretter och snus medan flickor är de 

som tidigare övergår från att röka sporadiskt till att röka regelbundet. Detta förhållande 

bekräftas i Edvardsson, Lendahls och Håkanssons (2009) studie där det råder samma 

förhållande. Studien visar också att av de som röker i årskurs sju har 75 procent minst en 

rökande förälder, motsvarande förhållande i tredje året på gymnasiet var 52 procent. 

Förutom förekomsten av rökare i familjen så har också föräldrarnas attityd till rökning 

betydelse för om ungdomarna börjar röka. Enligt Edvardsson et al. (2009) angav 17 

procent att ekonomin skulle vara den största anledningen till att sluta röka och 30 procent 

av de rökande ungdomarna  ansåg att den negativa påverkan på hälsan var den största 

anledningen till att sluta röka.   
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Hälsa  

Definition  

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health 

is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, 

political belief, economic or social condition” (WHO, 2006). 

 

Med Världshälsoorganisationens definition som grund uttrycker Pellmer och Wramner 

(2007) att hälsa är ett vitt begrepp som inte har någon entydig definition. 

Världshälsoorganisationen definierar också hälsa som en resurs för att leva ett produktivt 

liv, utan denna resurs kan individen bli hindrad att uppnå sina mål med livet. Begreppet har 

ändrats successivt de senaste åren från att det har definierats som frånvaro av sjukdom till 

att innefatta flera dimensioner. Den ursprungliga definitionen som innebär frånvaro av 

sjukdom är en rent biomedicinsk förklaring på begreppet hälsa. Definitionen har 

kompletterats med upplevelser gällande känsla av mening, sammanhang och välbefinnande 

vilket ger en mer humanistisk syn på hälsa. Hälsa kan snarare ses som en process och en 

resurs för den enskilde individen och inte ett statiskt tillstånd att uppnå (Pellmer & 

Wramner, 2007).  

 

Hälsans olika perspektiv 

Hälsobegreppet kan ha olika betydelse för olika människor, vad som är hälsa för en person 

behöver inte vara hälsa för en annan. Vilken betydelse hälsa får för den enskilde kan vara 

beroende av den situation eller del av livet individen befinner sig i. Olika individers 

definition av hälsa formas av erfarenheter, kunskap, men också ens värderingar och 

förväntningar (Ewles & Simnet, 2005). 

 

Hälsan kan delas upp i två korrelerade faktorer, psykiska och somatiska. Stress har visat 

sig ha en negativ inverkan på subjektiva hälsoproblem av både psykisk och somatisk 

karaktär. Olika stressorer kan utlösa olika symtom det varierar också i vilken ordning 

symtomet kommer. De första symtomen kan vara av psykisk karaktär och yttra sig genom 

nervositet och irritabilitet medan de i ett senare skede uttryckas som somatiska besvär 

exempelvis huvudvärk. Det behövs flera studier, förslagsvis kvalitativa för att hitta de 

bakomliggande orsakerna till symtomens variation (Haugland, Wold, Stevenson, Aaroe & 

Woyonarowska, 2001). 

 

Ett annat perspektiv på hälsa är det beteendevetenskapliga perspektivet som handlar om 

bland annat rökning, drogmissbruk och andra livsstilsfaktorer vilka alla bidrar till såväl 

medicinskt somatiska hälsorisker som psykiska besvär. Genom att ha förståelse för de 

olika perspektiven inom hälsa så skapas en bra grund och god förutsättning för att bedriva 

en allmän omvårdnad som är relevant för varje individ (Willman, 2009). 

 

Hälsa kopplat till utseende och ideal 

Hälsa är ett begrepp som haft olika betydelse under åren, förr var den välnärda kroppen ett 

tecken på välstånd och status. I dagens samhälle så är det den vältränade kroppen som står 

för attraktivitet, hälsa och status. I media kopplas hälsa och sund livsstil ofta till utseende 

och ideal detta leder mestadels till en positiv utveckling av hälsobeteendet men det kan 

också leda till fixering av sin livsstil på ett ohälsosamt sätt. Det finns en risk för att allt i 

livet kan komma att gå ut på att äta hälsosamt och undvika motsatsen, ett fanatiskt 

beteende som enligt Hallberg (2010) inte tillhör ett normalt beteende. Denna problematik 

bör belysas och sättas i relation till rekommendationerna som är att äta näringsrik mat i 
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kombination med utövning av fysisk aktivitet för att förebygga kroniska sjukdomar och 

främja bra hälsa (Hallberg, 2010). 

 

Hälsa bland ungdomar 

Då tonåren räknas som en period i livet då hälsan är relativt god och dödligheten är låg kan 

en dålig hälsa vara av särskild betydelse. Dålig hälsa kan ha en negativ påverkan på 

individuell utveckling inom flera områden men den kan också ha flera långsiktiga negativa 

effekter. Hälsa hos ungdomar kan mätas genom självskattning eller genom att traditionell 

mätning av sjuklighet och dödlighet. Självskattning bedöms vara mer relevant som mått på 

hur ungdomar lever. En självskattningsstudie visar att äldre ungdomar har en tendens att 

uppskatta sin hälsa som sämre än vad de yngre ungdomarna gör men det varierar mycket 

mellan olika länder (WHO, 2008). En svensk självskattningsstudie visar samma trend men 

också att flickor skattar sin hälsa sämre med åldern. Hälften så många flickor som pojkar i 

15 årsåldern skattade sin hälsa som mycket bra (Statens Folkhälsoinstitut, 2009) 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskans syfte 

är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa och bevara hälsa utifrån patientens 

individuella behov. Sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker 

och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer, bedöma patientens egna resurser 

och förmåga till egenvård.  Att undervisa och stödja i syfte att främja hälsa och förhindra 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningen stämmer väl överens med ICN:s 

etiska kod (2007) för sjuksköterskor som tydliggör att ”Sjuksköterskans primära ansvar är 

att ge människor vård” och ”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande”. 

Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och allmänheten. Sjuksköterskan 

samordnar sitt arbete med närstående yrkesgrupper” I ICN:s etiska kod (2007) lyfts även 

att sjuksköterskan jobbar för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattning respekteras hos alla persongrupper samt i samhället. 

 

Kompetensbeskrivningen och det som framgår av ICN:s etiska kod (2007) stärks i Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), i 2 § stadgas att målen för hälso- och 

sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, detta skall göras 

med respekt och värdighet för den enskilda individen. Det ställs också krav på hälso- och 

sjukvården, där det bland annat nämns vikten av god vård och att den skall vara 

lättillgänglig. Den ska också byggas på respekt för patientens integritet och 

självbestämmanderätt samt främja en god kontakt mellan patient och vårdgivare. 

Informationen till patienten skall individanpassas så att patienten förstår sitt hälsotillstånd 

samt behovet av undersökningar, vård och behandling. I samma paragraf lyfts sjukvårdens 

hälsoförebyggande arbete fram och det framgår att upplysningar och metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada ska ges vid behov när en person kommer i kontakt med 

hälso- och sjukvården.  

 

För att kunna examineras till sjuksköterska ska studenten enligt Högskoleverket (SFS 

1993:100) bilaga 2 visa kunskap och kännedom om den vetenskapliga grunden och 

forskningen inom omvårdnadsområdet, studenten ska kunna se sambandet mellan 

vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Studenten ska 

också visa kunskap om hur hälsan hos barn, kvinnor och män påverkas av olika 

förhållanden i samhället. Med denna kunskap som grund ska studenten kunna identifiera 

individuella behov och resurser i olika situationer både på individnivå och i olika grupper 
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samt visa förmåga att tillämpa sitt kunnande genom att göra åtgärdsbedömningar och 

utföra förebyggande och hälsofrämjande insatser. 

 

Ett sätt att förebygga sjukdom och främja hälsa hos ungdomar är primär hälsoinformation. 

Sådan information innefattar kost, fysisk aktivitet och preventivmedel men även 

undervisning i social kompetens och sociala relationer vars syfte är att förstärka 

självkänslan hos ungdomar. Målet med primär hälsoinformation är att förebygga sjukdom, 

aktivt förbättra ungdomars hälsotillstånd och livskvalité. Traditionellt sett har det 

hälsofrämjande arbetet varit inriktat på att ändra beteendet hos individen för att uppnå en 

hälsosammare livsstil. Ansvaret för hälsoproblemet har lagts på individen istället för att 

underlätta och anpassa miljön för att möjliggöra ett hälsosamt liv. Individen har dock ofta 

stora möjligheter att göra förändringar, en lyhördhet hos sjuksköterskan och väl anpassad 

hälsoinformation kan stärka individen till att själv ta kontroll över sin hälsa. Det är viktigt 

att ha i beaktande att ungdomar inte själva kan ta fullt ansvar för sin hälsa och kanske inte 

alltid har samma möjlighet till utförande av livsstilsförändringar beroende på vilken 

situation de befinner sig i (Ewles & Simnett, 2005). Samhället och sjuksköterskan delar 

ansvaret för att initiera och stödja framförallt svaga befolkningsgrupper samt tillgodose 

sociala behov (ICN, 2007). Andra aspekter att beakta är att stark propaganda för 

livsstilsförändringar kan få en negativ effekt då det kan skapa negativa känslor. Det är 

heller inte professionens sak att avgöra vilka värderingar som är de rätta (Ewles & Simnett, 

2005). 

 

Problemformulering 

Flera studier visar tydliga samband mellan osunda levnadsvanor och en framtida 

sjukdomsrisk (Franklin, 2011; Getz & Reardon, 2007; Hallal et al, 2006; Janssen, 2007). 

De negativa förändringarna i kroppen som utgör en förhöjd risk att drabbas av sjukdomar 

startar redan under ungdomsåren (Getz & Reardon, 2007). Nationella riktlinjer finns, 

utmaningen är att nå fram till ungdomarna. Hur lever de och vad är deras inställning? Är 

de medvetna om att valen de gör har betydelse för hälsan i framtiden? Med insikt om hur 

ungdomar tänker och resonerar kan sjuksköterskans preventiva arbete anpassas även till 

ungdomar. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa ungdomars tankar och medvetenhet kring levnadsvanor 

och hälsa. 

 

METOD 

Metodval 

Detta examensarbete har genomförts som en kvalitativ intervjustudie enligt 

semistrukturerad metod. Metoden var lämplig för ämnet då författarna ville få fram 

personens intresse och tankar kring levnadsvanor. I en semistrukturerad intervjustudie kan 

svaren bli mer personliga och samtalet flyta lättare än vid en strukturerad metod men det 

ger fortfarande forskaren möjlighet att till viss del styra innehållet i intervjun (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vid intervjuer med semistrukturerad metod behövs en intervjuguide, 

detta för att få struktur och lättare kunna överblicka de ämnesområden som skall beröras 

(Dalén, 2007). Intervjuguiden (bilaga III) utformades med öppna allmänt inledande frågor 

som sedan övergick i ämnesområden med underliggande mer preciserade frågor som 

ställdes vid behov. 
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Urvalskriterier och urvalsgrupp 

Valet blev omvårdnadsprogrammets tredje års elever på en av Stockholms gymnasieskolor. 

Val av skola gjordes genom att en kontakt med ansvarig kurslärare för klassen redan fanns 

sedan tidigare. Ett brev (Bilaga I) skickades ut till ansvarig lärare där studiens bakgrund 

och syfte presenterades för godkännande. En presentation av arbetet samt förfrågning 

gjordes bland elever på omvårdnadsprogrammet. Kriterierna för att få delta i studien var att 

personen måste vara 18 år eller äldre samt gå tredje året på omvårdnadsprogrammet.  

 

Datainsamling 

Arbetet presenterades för klassens 25 elever och en lottning utfördes. Lappar delades ut till 

eleverna där de som var intresserade av att delta skrev sitt namn och de andra lämnade den 

blank. Lapparna drogs slumpvis ur en korg och tid för intervju bokades med de åtta först 

dragna vars namn fanns med på lapparna. Efter lottningen fick de även muntlig och 

skriftlig information (bilaga II) om hur intervjuerna skulle gå till, deras rättighet att avsluta 

intervjun eller dra sig ur utan konsekvenser som exempelvis sänkta betyg. De informerades 

också om att all data skulle hanteras konfidentiellt vilket innebär att ingen information 

lämnas ut eller redovisas på ett sätt som kan härledas till deltagaren. 

 

Provintervju 

En provintervju är till för att testa frågorna men också för att testa hur intervjuaren beter 

sig som intervjuare. Det är också bra att testa och kontrollera så att den tekniska 

utrustningen fungerar (Dalén, 2007). Provintervjun genomfördes då den tekniska 

utrustningen testades för att minska risken att förlora viktig information, intervjuguiden 

testades också för att se hur väl frågorna fungerade. Mot slutet av provintervjun lades det 

till två ytterligare frågor; vad är levnadsvanor för dig och vad är livsstil för dig? Frågorna 

gav god respons och ställdes sedan under samtliga intervjuer. Då intervjun kändes relevant 

och frågorna i intervjuguiden fungerade bra valde författarna att innefatta även den i 

resultatet i enighet med Trost, (2010).  

 

Genomförande 

Åtta intervjuer genomfördes, intervjupersonerna fick både muntlig och skriftlig 

information om hur intervjun skulle gå till, vilka rättigheter de hade, vilka etiska 

överväganden som tagits samt syftet med studien (Bilaga II). Intervjuerna genomfördes i 

bokade grupprum på gymnasieskolan för att minska risken att bli störda. Samma person 

ledde samtliga intervjuer med stöd av intervjuguiden, den andra satt aktivt och lyssnade 

och ställde kompletterande frågor vid behov. Intervjuerna spelades in med hjälp av två 

olika diktafoner för att säkerställa ljudkvalitén på inspelningarna.  

 

Databearbetning 

Transkribering 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i talspråk för att minska risken för sekundära 

felaktiga tolkningar. Inga skriftspåkstecken som frågetecken, punkt och komma användes. 

Intervjuarna transkriberade fyra intervjuer vardera enligt den förutbestämda metoden. 

 

Analys 

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundmans 

(2008) modell som lämpar sig väl för den här typen av studie inom omvårdnadsforskning. 

Vi läste först igenom intervjuerna flera gånger var för sig för att bilda oss en uppfattning 

om det verkliga innehållet. Tillsammans sorterade vi upp innehållet i intervjuerna efter 
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våra ämnesområden; fysisk aktivitet, matvanor, alkohol- och tobaksvanor därefter 

färgmarkerades relevanta stycken med färgpennor. Varje intervju hade sin unika färg. 

Nästa steg i analysprocessen var att ta ut meningsenheter, detta gjordes separat genom att 

klippa isär styckena. Sedan förde vi in varandras meningsenheter i en matris på datorn 

enligt exemplet av Lundman och Granheim (2008). Vid införandet i matrisen tog vi upp 

och diskuterade en del av enheterna för att eventuellt korrigera dem avseende 

ämnesuppdelning eller huruvida de var relevanta i förhållande till syftet. Meningsenheterna 

kondenserades sedan genom att delar av texten uteslöts utan att innehållet och betydelsen 

ändrades. Kondenseringen gör arbetet mer överskådligt och lättarbetet. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades och försattes med koder efter innehåll. Koderna 

placerades i preliminära kategorier beroende på innehåll och mening. I nästa skede 

ändrades vissa av de preliminära kategorierna till underkategorier. Efter diskuterande och 

reflekterande framkom kategorierna som presenteras i tabell 1 i resultatet. Under 

analysarbetets gång markerades citat som kändes beskrivande med syftet som 

utgångspunkt.  Delar av citaten eller enstaka ord överfördes från talspråk till skriftspråk, då 

skriftspråket inte på något sätt förändrade betydelsen av citaten var detta möjligt enligt 

Trost (2010).  

 

Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om i vilken utsträckning analysen har präglats av forskarens egna 

erfarenheter och förförståelse. Det kan också handla om resultatets giltighet i den mening 

det är representativt eller typiskt för det område eller den målgrupp som beskrivs. Andra 

saker som har betydelse för trovärdigheten är hur urvalet gjorts, antalet deltagare, deras 

ålder och kön i förhållande till varandra. Genom att noga beskriva analysarbetets 

arbetsgång och hur urvalet gjorts ges en möjlighet för läsaren att själv bedöma giltigheten i 

de tolkningar som gjorts. En noggrann beskrivning av analysarbetet förbättrar också 

resultatets tillförlitlighet. Analysarbetet har i denna studie analyserats både av författarna 

var och en för sig och gemensamt med reflektioner och diskussioner kring tolkningar vilket 

också ökar tillförlitligheten (Lundman & Granheim, 2008). 

 

Överförbarhet har också betydelse för studiens trovärdighet och kan jämföras med hur 

användbart resultatet är, om det skulle kunna överföras till andra grupper. Det är läsaren 

som avgör om resultatet är överförbart men författarna har ändå möjlighet att skapa 

förutsättningar för överförbarhet. Bedömningen underlättas genom en noggrann 

beskrivning av metoden (Lundman & Granheim, 2008). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik definieras av Helgesson (2006) som en systematisk analys och reflektion 

kring etiska problem som uppstår i samband med vetenskaplig forskning. De första etiska 

övervägandena gjordes under ämnesvalet och under förberedelserna. Det finns 

ämnesområden där Helgesson (2006) menar att forskning inte är etiskt försvarbart. Vi 

funderade och diskuterade vilka etiska aspekter som skulle kunna framkomma under 

arbetets gång.  

 

Hur man hanterar sina intervjupersoner med tanke på autonomi, säkerhet och integritet är 

något som är av stor vikt vid den här typen av studie. Varför vi i enlighet med (Helgesson, 

2006) under urvalsprocessen var noga med att ingen skulle känna sig mindre lämpad för 

deltagande, samt att ingen skulle känna sig tvingad att ställa upp. Lottningen skedde på ett 

sådant sätt att ingen kunde veta innan lottningen var klar vilka som kunde tänka sig att 

ställa upp, detta minskade risken för påtryckningar från kamrater under lottningsprocessen.  
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Det strävades också efter att i enlighet med Helgesson (2006) ge tillräckligt med 

information för att säkerställa informerat samtycke, deltagarna ska kunna fatta ett väl 

avvägt beslut om deltagande. Informationen innefattade syftet med studien, deras möjlighet 

att avbryta intervjun och att allt material hanteras konfidentiellt. 

 

I enlighet med Helgesson (2006) eftersträvades ett neutralt förhållningssätt under 

intervjuerna, med opartiskt och oberoende ställningstagande. Författarna till föreliggande 

studie hade för avsikt att låta deltagaren berätta utan att styra samtalet efter egna 

värderingar. 

 

Vid transkriberingen var vi noga med att inte förvränga eller förfalska materialet. Allt 

material avidentifierades och transkriberades ordagrant. Det inspelade materialet raderades 

efter transkriberingen för att det inte skulle riskeras bli tillgängligt för obehöriga vilket 

skulle kunna röja deltagarnas identiteter i kombination med eventuell känslig information. 

Obehörigas tillgång till känsligt material kan komma att skada deltagare såväl psykiskt 

som socialt (Helgesson, 2006) 

 

Under analysprocessen diskuterades innehållet i meningsenheterna som kondenserades och 

abstraherades med noggrannhet för att inte förvränga innehållet till att få en annan mening. 

En del av meningsenheterna valdes ut att användas som citat i resultatet. Delar av citaten 

eller enstaka ord skrevs om från talspråk till skriftspråk med hänsyn till deltagarna. Enligt 

både Trost (2010) och Kvale och Brinkmann (2009) kan ordagrann utskrift av citat vara 

oetiskt, då talspråket kan innehålla språkliga brister och upplevas pinsamt för deltagaren. 

 

Författarna till föreliggande studie har haft för avsikt att presentera hela resultatet utan att 

undanhålla eller förvränga innehållet, plagiering och förfalskning har inte heller 

förekommit, allt i linje med Helgesson (2006). 

  

RESULTAT 

Syftet med föreliggande studie var att belysa ungdomars medvetenhet och tankar om 

levnadsvanor och hälsa. I resultatet presenteras inledningsvis hur eleverna i intervjuerna 

beskrev att deras levnadsvanor såg ut. I denna inledande del presenteras inga citat då 

tanken var att endast ge en samlad bild av hur deras levnadsvanor såg ut. I den följande 

delen presenteras elevernas tankar och medvetenhet om hälsa i tre kategorier som 

framkommit vid analysen av intervjutexterna. För att få en beskrivande bild av deras tankar 

och medvetenhet om hälsa presenteras några utvalda citat. 

 

Författarna till föreliggande studie definierar ordet medvetenhet som kunskap, insikt och 

erfarenhet inom ett eller flera områden. Medvetenhet kan också innebära en uppfattning, 

kännedom eller upplevelse av något som berör en själv eller personer i omgivningen.  

 

Deltagarna i studien har under arbetets gång benämnts som studenter, elever, tjejer och 

ungdomar. I resultatet har vi valt att benämna deltagarna som tjejer då det är så de 

benämner sig själva. På samma sätt har vi valt att använda begreppet träning istället för 

motion eller fysik aktivitet när resultatet presenteras.  
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Levnadsvanor  

Under intervjuerna framkom tjejernas olika levnadsvanor, vi har valt att presentera hur de 

lever sina liv utifrån levnadsvanorna motionsvanor, matvanor, alkoholvanor och 

tobaksvanor. Dessa kommer utgöra underrubriker i inledningen av resultatet. I intervjuerna 

har vi fått personliga svar med bred variation. Många saker har de gemensamt, att de 

tänker och gör lika men det finns också avvikande åsikter och tankar hos tjejerna. 

 

Motionsvanor  

Det framkom att majoriteten av tjejerna tränar regelbundet, med regelbundet så menas från 

tre till fyra gånger i veckan till dagliga promenader till skolan. Flera av dem sa att det är 

tiden som avgör hur ofta de tränar. Tjejernas egna ambitioner och de krav som ställs från 

skolan kan vara en förklaring till varför studierna tar tid från träningen. Vilken typ av 

aktivitet som utförs är varierande. Några av dem uppgav att de tränar en sport, för att det är 

kul och att de har tränat den under uppväxten. Andra uppgav under intervjun att de tränar 

för de vet att det är bra. Intresset för att träna fanns inte hos alla, en av dem uppgav att 

idrott inte är något för henne och inget hon sysslar med men att hon tar gärna en promenad 

för att det är kul.  

 

Matvanor 

Vilken typ av mat som konsumerades undersöktes inte, däremot undersöktes i vilken 

utsträckning de åt frukost, lunch, middag och mellanmål. Alla hade olika erfarenheter av 

mat och matvanor, de flesta var positiva och hade som inställning att de kan äta vad de vill 

så länge de mår bra. Dock hade vissa tjejer negativa erfarenheter om mat relaterat till 

tidigare sjukdomar. Alla tjejerna åt mer eller mindre frukost, flera åt en ordentlig frukost 

hemma medan någon tjejs frukost bestod av en banan på bussen på väg till skolan och 

någon annan hade med sig smörgåsar hemifrån. Vitsen av att äta regelbundet för att må bra 

var något alla hade i åtanke. 

 

Det framkom att alla åt någon typ av lunch, vissa lyfte att det är svårt att äta nyttigt då de 

kompletterar lunchen med bröd och i enstaka fall godis när maten inte smakar bra. Alla var 

också överens om att skolmaten inte uppfyllde deras behov då den inte smakade bra. Trots 

detta så berättade en av tjejerna att hon alltid äter en ordentlig lunch med grönsaker och en 

annan beskrev det som att hon åt väldigt mycket mat. Andra handlade onyttiga mellanmål 

på eftermiddagsaktiviteterna då de blev hungriga. En av tjejerna berättade om att hon hellre 

väljer att äta godsaker än att äta mat. Middagsvanorna var varierande, de flesta åt hemma 

eller med någon kompis, det framgick att alla åt middag regelbundet. 

 

Alkoholvanor 

Alla tjejer uppgav att de hade provat alkohol vid ett eller flera tillfällen, en av dem 

berättade att hon aldrig vart full men smuttat på en drink på en fest. De andra berättade om 

sina erfarenheter av alkohol, att de drack alkohol och hade varit berusade eller påverkade. 

Hur regelbundet de konsumerar alkohol varierade. De flesta uppgav att de drack alkohol ett 

par gånger i månaden med varierande mängd. Två av tjejerna menade dock att de kan ha 

kul utan att vara fulla. De valde ofta att inte dricka alls eller dricka betydligt mindre än 

deras kompisar när det var en festligare tillställning eller någon form av sportmatch.  

 

Tobaksvanor 

Av de åtta som intervjuades så hade sex stycken provat att röka varav två av dem röker 

regelbundet. De andra två hade aldrig provat någon form av tobak. Majoriteten av dem 

uppgav ändå att de testat och insett att det inte var något för dem. En av tjejerna uppgav att 
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hon testat ett par gånger men inte röker regelbundet. De som röker regelbundet uppgav att 

de har rökt sedan de gick i högstadiet, mängden cigaretter de röker på en dag har under 

åren varierat. Att det var mycket i början och när de gick på högstadiet men har nu båda 

trappat ner och varit inne på att sluta. En av dem uppgav att hon har försökt att sluta men 

fått återfall och börjat röka igen. 

 

Tankar och medvetenhet om hälsa 

De kategorierna som framkom under analysprocessen var hälsa ut olika perspektiv, 

medvetenhet om levnadsvanors betydelse för hälsan och motivation som betydelse för 

hälsan. Dessa presenteras i resultatet med tillhörande underkategorier i tabell 1. 

Kategorierna kommer att utgöra huvudrubriker och underkategorier kommer att vara 

underrubriker. För att belysa kategorier och underkategorier kommer citat att användas. 

 

 

Tabell 1. Kategorier  

Kategori Underkategori 

Hälsa ur olika perspektiv Psykiskt, fysiskt och socialt välmående 

Hälsans betydelse  

Tankar om hälsa 

Medvetenhet om levnadsvanors betydelse 

för hälsan 

Effekter av träning 

Matens betydelse för hälsan 

Alkoholens effekter på hälsan 

Tobakens effekter på hälsan 

Motivation som betydelse för hälsan Effekter av träning 

Omgivningens påverkan på individens 

levnadsvanor 

Hinder till att träna och äta rätt 

 

 

 

Hälsa ur olika perspektiv  

Psykiskt, fysisk och socialt välmående  

Tjejerna var alla ense om att levnadsvanorna påverkade hälsan, de var dock inte helt ense 

om hur. Det flödar av tankar hos dem och det framkom att alla har funderat på vad som är 

att må bra. De var alla överens om att om en person mår bra såväl psykiskt, som fysiskt 

och socialt så har den hälsa. De menade också att hälsa är ett måste för att klara av 

vardagen, samt att psykisk trötthet påverkar det fysiska och tvärt om. Att våga vara sig 

själv är något en av tjejerna lyfte, hon tycker det är viktigt för att känna hälsa. Detta hänger 

också samman med att må bra i sig själv vilket är av yttersta vikt enligt flera av tjejerna. 

  

”hälsa är att man har det bra socialt att man äter rätt och tränar, 

att man mår bra fysiskt och psykiskt” (Intervjuperson 7) 

 

Hälsa är hur du mår inombords oavsett hur du ser ut, en person kan väga 150 kg liksom 45 

kg och ändå ha en bra hälsa menade en av de intervjuade. Hälsan blir vad du gör den till 

var något som flera nämnde under intervjuerna. De nämnde också att det inte är det fysiska 

och utsidan som räknas, utan att det snarare är det psykiska välmåendet och det sociala 

livet som avgör graden av hälsa. Att ha ett bra samspel och en god relation med familj och 
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vänner är något som också påverkar hälsan enligt en av tjejerna. Om du har en bra eller 

dålig dag kan även det påverka din känsla av hälsa menade en annan.  

 

” … det spelar ingen roll hur man ser ut bara man är nöjd med sin 

kropp och man är nöjd med sig själv, så har man väl god hälsa om 

man är glad och så” (Intervjuperson 4) 

 

Hälsans betydelse 

Så länge jag mår bra så spelar det ingen roll nämnde en av de intervjuade, en annan sa att 

hälsa för mig är att jag mår bra och är glad, att jag kan göra vad jag vill och har styrkan till 

att göra det. Det var ingen av tjejerna som inte tyckte att hälsan påverkade hur de mådde 

utan alla menade att hälsa är viktigt för att må bra. Ens liv är fullt av olika val som måste 

göras, beslut ska tas och jag måste ta ställning till vad jag vill göra uttryckte en av tjejerna 

 

”Man går ju igenom olika kriser och det påverkar ju jättemycket 

vilka val man väljer och vad man klarar av att göra då, hur man 

mår påverkar verkligen vilka val man väljer” (Intervjuperson 5) 

 

Hon sa också att vilken dag, vilken månad eller vilket år det är påverkar vilket alternativ 

hon väljer när hon måste ta ett beslut. Är det en dålig dag är sannolikheten att hon väljer ett 

sämre alternativ större än om det skulle vara en vanlig dag. Medvetenheten finns där, att 

personen påverkas av sin omgivning är inget som någon av de andra säger något emot utan 

snarare att det ökar deras motivation till att exempelvis sluta stressa eller röka. Flera av 

tjejerna lyfte att de vet att de borde träna mer regelbundet för att må bättre och det är 

medvetenheten som motiverar dem. Att hitta en balans i livet för att må och ha bra hälsa 

nämndes under en av intervjuerna.  

 

”Man ska väl kunna unna sig lite godsaker och samtidigt kunna 

må bra och träna och äta regelbundet på det sättet att hitta en 

balans tror jag är bra för bra hälsan” (Intervjuperson 6) 

 

Tankar om hälsa 

När vi lyfte frågan om tankar kring hälsa och innebörden av hälsa för den enskilde 

individen fick vi många olika svar och funderingar. De flesta var ense om vikten av hälsa i 

olika situationer, att individen ska må bra i sig själv, kunna göra saker av egen vilja och må 

bra av just det. En av tjejerna beskrev att vissa dagar mår hon bra av att äta och ta det lugnt 

medan en annan dag så mår hon bra av att vara med kompisarna. Det kan även vara att ha 

en valfrihet, att träna av egen vilja eller låta bli att träna när lusten tryter. Begreppet 

livskvalité nämns utav en av dem som en typ av hälsa och att det är olika för alla. De var i 

övrigt överens om att ingen egentligen kan säga vem som har hälsa utan att det är upp till 

varje individ att avgöra sin egen hälsa. 

 

”människor på 90 år som vill röka ett paket cigg om dagen och vill 

dricka vin till varenda måltid, gör det då för det är livskvalité. Det 

är skillnad om någon är tolv år, då är det nog inte så bra” 

(Intervjuperson 8) 
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Medvetenhet om levnadsvanors betydelse för hälsan 

Effekter av träning 

En medvetenhet om att det är bra att träna fanns bland tjejerna, alla var överrens om att det 

är viktigt för att må bra och för framtida hälsa. Alla hade dock inte tänkt lika mycket på 

hur det påverkar när man blir äldre. Flera av dem tänkte mer kortsiktigt på de positiva 

effekterna, ”beach 2012” var något som var ett hett samtalsämne i skolan och bland 

kompisarna. De visade en medvetenhet om att fysisk aktivitet leder till en mer vältränad 

kropp vilket många men inte alla strävar efter. Flertalet av tjejerna tränade för att de ville 

känna sig nöjda med sina kroppar i kombination med att de upplevde positiva hälsoeffekter 

i vardagen.  

 

”hela tiden har jag tänkt att jag måste börja träna och ta tag i det, 

jag insåg också att jag mår så mycket bättre. Jag var och tränade 

några gånger och insåg att jag orkade mer och sov bättre och så 

fortsatte jag” (Intervjuperson 8) 

 

Medvetenheten och upplevelsen av att känna sig piggare och gladare fick flera av dem att 

motionera. De lyfte även att den ökade orken är så positiv att den leder till fortsatt träning. 

Flera använde ordet styrka istället för ork, att styrkan ökade vid fysisk aktivitet och fick 

dem att må bättre. Ett sunt levnadssätt med träning och frånvaro av sjukdom leder till 

välmående var något som tjejerna lyfte. En av tjejerna blev uppmuntrad av sin mamma till 

att börja simma för att det skulle öka hennes ork. Efter att hon provat kände hon just den 

effekten, varpå hon fortsatte med simning som motionsform. Några av tjejerna tänkte till 

viss del på de långsiktiga effekterna träning har på kroppen, de menade att de tränar för att 

må bra för resten av livet. 

 

”…man känner sig bättre och friskare… man märker verkligen de 

positiva effekterna av träning” (Intervjuperson 6) 

 

”det är väl bra att ha en fysisk kapacitet inför framtiden” 

(Intervjuperson 3) 

 

Flera av tjejerna har vart aktiva under sin uppväxt men slutat senaste tiden, orsakerna har 

varierat men skador och tidsbrist var de vanligaste orsakerna. De negativa effekterna av att 

sluta träna visade sig tydligt, de mådde sämre både psykiskt och fysiskt. De upplevde även 

negativa förändringar på sina kroppar, de gick upp i vikt och orkade mindre.  

 

”när man inte har tränat så känner man att fettet darrar lite såhär” 

(Intervjuperson 4) 

 

Matens betydelse för hälsan 

Trots att alla var medvetna om matens betydelse för hälsan framkom det att alla inte tänkte 

eller brydde sig om vad de åt. Alla var dock överens om att det var viktigt att äta bra, att 

maten har stor betydelse och att matvanorna påverkar hela kroppen och ens beteende. 

Uteblivna måltider speglar sig i dåligt humör som går ut över andra sa en av tjejerna. Hon 

uttryckte också att det blir svårt att koncentrera sig i skolan. Att gå runt och vara hungrig 

leder till illamående sa en annan av tjejerna. Två av tjejerna berättade om att de har upplevt 

svårigheter att äta mat pågrund av tidigare sjukdomar i sin uppväxt, de sa att de har lärt sig 

väldigt mycket om vilka matvanor som är bra för att kroppen skall må bra. De sa sig också 
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ha mer kunskap kring mat än vad många andra har. Kunskaperna kan de använda för att äta 

sunt och må bra. 

 

”äter man inte så blir man på dåligt humör och så kan man inte 

koncentrera sig…”(Intervjuperson 2) 

 

Medvetenhet om följderna av att äta på ett felaktigt sätt finns hos dem alla, de har lärt sig 

en del om sjukdomar i skolan. Flera nämnde också att de vet om risken att drabbas av 

diabetes och kraftig övervikt vid dåliga kostvanor. 

  

”man vet ju om att om man äter för mycket godis eller vad som 

helst så kan man få diabetes eller bli tjock, man har det i 

bakhuvudet men tänker det kommer aldrig hända mig” 

(Intervjuperson 7) 

 

Matvanorna påverkar ens liv och framtid nämnde en av tjejerna, en annan lyfte vikten av 

medvetenhet om hur maten påverkar ens hälsa i framtiden. Dessa två var inte ensamma om 

dessa tankar. En tjej sa att tre mål om dagen plus mellanmål är viktigt för att hålla en jämn 

balans i kroppen. Att äta sunt, ofta och regelbundet är det hon mår bäst av menade hon. 

Någon menade att kroppen hänger ihop som ett stort system, att det inte räcker att bara 

sköta en del av sin kropp, det är viktigt att ta hand om hela sig. Det är lika viktigt att äta 

som att sova. 

 

”man får energi av att äta på samma sätt som man måste sova, det 

är livsviktigt att äta” (Intervjuperson 2) 

 

Ideal och dieter är ett samtalsämne som dök upp på flera av intervjuerna, att det är flera i 

deras omgivning som provar och hittar på egna dieter för att nå deras ideal. En av tjejerna 

går på ett träningsprogram där hon följs upp strikt av coacher, hon äter speciella måltider, 

tränar och går på motivationssamtal och gruppträffar där hon lär sig om hälsa. När det 

kommer till åsikter kring dieter så är det stora skillnader bland de intervjuade. Någon sa att 

hon mår bra av att äta så hon inte vill hålla med dieter, en annan har provat flera olika 

dieter. En tredje variant var: 

 

”för att gå ner i vikt kan man lika gärna äta nyttigt och hälsosamt 

och träna och gå ner i vikt istället för att hålla på att förstöra 

kroppen inifrån genom att svälta sig själv” (Intervjuperson 8) 

 

Alkoholens effekter på hälsan  

Medvetenheten om vad alkohol kan göra med kroppen var alla åtta medvetna om. Under 

intervjuerna framkom flera olika berättelser och erfarenheter. Ingen av dem vill dricka så 

de tappar kontrollen, att kunna ta sig hem själv är något som alla värderar högt. En av 

tjejerna berättade att hon slutar dricka när hon känner sig lite yr, och en annan sa att hon är 

noga med att begränsa sitt alkoholintag för att inte bli för berusad. Flera av tjejerna nämnde 

att de inte behövde dricka sig berusade varje gång de var på festligare tillställningar 

 

”jag kan gå på en fest men behöver inte dricka mig stupfull och 

ramla och slå i huvudet” (Intervjuperson 8) 
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Alla deltagare var överens om att alkohol kan vara skadligt i för stora mängder och för 

ofta. De visade att de har kunskap om alkoholens effekter när de berättade om den 

kroppsliga påverkan på bland annat levern som alkohol orsakar. De berättade även om 

tankar om risken att ramla och slå i huvudet om de är för alkoholpåverkade. Meningarna 

avslutades på liknade sätt av flera av de intervjuade, ”men det är inget man tänker på”, ”det 

händer ju inte mig”. En av tjejerna uppgav att hon tänker på alkoholens effekter just den 

dagen hon dricker och eventuellt dagen efter, en annan trodde att hon skulle tänka och bry 

sig betydligt mer om hon drack mer alkohol i dagsläget. En annan av dem berättade om att 

hon tänker att hon är så ung att inget troligtvis kommer att hända henne i nuläget. Tanken 

om att alkohol inte är så bra för kroppen dök upp ett flertal gånger under intervjuerna, en 

tjej menade att det har en påverkan på en som person och en annan sa att det har betydelse 

för hur hon mår fysiskt, att hon brukar må illa vissa dagar.  

 

Det fanns många tankar hos de intervjuade tjejerna, exempelvis resonerade de kring när det 

börjar bli en farlig mängd och frekvens på drickandet. Alkoholvanorna och mängden de 

konsumerar har varierat under åren. Flera berättade om att alkoholkonsumtionen var högre 

under tidigare år, under högstadiet gjorde grupptrycket och nyfikenheten att de 

konsumerade stora mängder alkohol. Om inte de själva gjorde det så hade de nära vänner 

som drack. En av tjejerna berättade om hur hon drog ner på alkoholen för att hon varken 

mådde bra psykiskt eller fysiskt. En av tjejerna berättade om sin syn på alkoholism:  

 

”Jag säger inte att alla som dricker alkohol blir alkoholister men 

jag tror att du har betydligt lättare att bli det och jag tror inte att 

man måste sitta på en bänk för att vara alkoholist jag tror alltså att 

du kan bli alkoholist bara av att dricka fem öl i veckan eller tio öl 

eller tre öl på en kväll jag tror att det kan göra dig en minst lika 

mycket alkoholist som någon annan du kan fortfarande ha ett yttre 

du kan fortfarande ha ett jobb du kan fortfarande ha allt de där 

men jag tror att man blir det på insidan liksom” (Intervjuperson 2) 

 

Detta lyfte hon som något viktigt, att det finns flera som har problem på insidan som döljs 

av ett bra yttre, att en fasad byggs upp för att dölja det som är svagt. Hon menade också att 

det inte bara är mängden alkohol som har betydelse för hur en person mår på insidan utan 

också omständigheterna runt personen. En av de intervjuade berättade om att hon inte tror 

att alkohol är skadligt eller farligt så länge man inte dricker i stora mängder för ofta, detta 

handlar om samma sak, så länge insidan mår bra och en ”lagom” nivå hålls så är riskerna 

inte så stora att drabbas av missbruk eller följdsjukdomar.  

 

Två av tjejerna kom under intervjuerna in på kostnaden av att dricka alkohol och röka 

cigaretter. De menade att kostnaderna är större än effekterna och vinsterna. Visst kan det 

vara trevligt att dricka något glas men att dricka så man inte minns är inget som de vill 

lägga pengar på. De sa också att de inte vill röka upp sina pengar utan vill använda de till 

något som betyder något för dem.  

 

”jag tror inte att jag blir en bättre person om jag röker eller 

dricker, jag tror det kostar en massa pengar som man kan lägga på 

något annat” (Intervjuperson 2) 

 



 19 

Tobakens effekter på hälsan 

Att tobak är skadligt för hälsan tvekade ingen av dem på, ändå så rökte två av tjejerna 

regelbundet och alla utom två hade provat att röka. En av tjejerna som röker sa att hon är 

medveten om riskerna med att röka, att hon ser att hon och andra rökare i hennes 

omgivning tar skada av tobaken och att hon inte vill fortsätta men att det är svårt att sluta. 

Hon är medveten om riskerna att drabbas av sjukdomar i nuläget och när hon blir äldre, 

problematiken med att sluta gör att hon trots det fortsätter att röka. Den andra tjejen som 

röker har kommit till insikt att det är farligt nu på senare tid, i början så resonerade hon att 

hon var ung och att inget skulle drabba henne. Hon sa att hon var inne på samma spår som 

sin klasskompis som också röker regelbundet att det är skadligt och att hon märker att hon 

inte mår bra av det. Att hon känner att hennes luftrör påverkas och att hon inte kan träna på 

samma sätt gör henne medveten om hur tobaken påverkar den fysiska hälsan. Det som 

motiverar henne till att sluta är att hon orkar träna mer och att hon inte är sugen på att röka 

efter att hon har tränat. Båda tjejerna som röker regelbundet har i alla fall trappat ner och 

medvetenheten om riskerna har gjort att de planerar att sluta röka inom en snar framtid.  

 

Riskerna med att röka och att det är skadligt för hälsan är det främst ickerökarna som 

lägger vikt på, de som hade starkast åsikter var de som aldrig rökt. De menade på att de fått 

lära sig i skolan att det inte är bra och att de inte vill drabbas av sjukdomar när de blir 

äldre. Att intresset inte fanns var också ett argument som användes för att inte röka eller 

snusa, att det luktar äckligt och ser äckligt ut styrker bara det menade en av dem. En annan 

av tjejerna framhöll att personer som röker förstör lungorna och de som snusar kommer få 

fula tänder och därför konsumerar hon inte tobak.  

 

”Det är så dumt sätt att förstöra för sig själv och du förstör inte 

bara för dig själv utan du förstör för alla som står runt omkring 

dig ifall du står på busshållplatsen och röker” (Intervjuperson 2) 

 

Att tobaken inte bara skadar en själv utan även skadar andra i ens omgivning var något en 

av tjejerna lyfte under intervjun. En annan av tjejerna pratade om passiv rökning och hur 

hon under hela uppväxten utsattes för det. Med en förälder som rökte så utsattes hon 

ofrivilligt av passiv rökning, hon tror att det kan ha påverkat henne till att hon röker i dag. 

En annan av tjejerna som inte röker menade å andra sidan att hon har tagit avstånd från det 

relaterat till att anhöriga brukat tobak. En kommenterar som kom upp vid diskussion om 

rökning var att det inte var hennes problem om någon röker eftersom hon inte röker själv 

och hon menade att det är ens eget ansvar att ta hand om sin egen hälsa.  

 

Grupptryck var ett begrepp som dök upp flera gånger under intervjuerna, att de som endast 

har provat vid enstaka tillfälle menade att det är lättar att säga nej till att röka för de har 

erfarenheten och medvetenheten och kan säga tydligt att det inte är deras grej. 

 

Motivation som betydelse för hälsan 

Effekter av träning 

Motivation till att fortsätta på den nivån som tjejerna gör nu eller vad som skulle kunna 

motivera dem varierade. För tre av tjejerna var det effekten av träningen som motiverade 

dem till att träna, att musklerna blir starka och man orkar mer samt att risken att göra sig 

illa minskar om man är vältränad. Det var även det yttre som motiverade några av dem till 

att träna, att de vill se bra ut och vara nöjda med sitt utseende. Träna för att klara av och 

orka med skolan var något som framhävdes under flera intervjuer. En av tjejerna menade 

att orken ökar vilket leder till att ökad lyhördhet vilket motiverar henne till att sitta och 
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lyssna och lära sig saker i skolan. Ordet ork var vanligt förekommande när vi pratade om 

motivation i kombination med fysisk aktivitet, en annan berättade att hon tränar för att må 

bra och orka mer så hon kan göra fler grejer och en tredje sa att hon vill må bra i längden.  

 

”träning är en sån grej man borde göra för att det påverkar hälsan 

väldigt bra och att man får mer energi” (Intervjuperson 2) 

 

En av tjejerna som inte motionerade alls i nuläget berättade om hur hon skulle kunna bli 

motiverad till att träna. Hon önskade att någon skulle berätta för henne om vad som är bra 

och varför hon behöver träna utifrån hur hennes liv ser ut just nu. Att hon beskriver en dag 

och att hon får en förklaring på hur det kommer att se ut i slutänden om hon fortsätter att 

leva på det sättet hon gör just nu utan träning och en del småätande.  

 

Två av deltagarna uppgav att de tränar för att det är kul, för att de har utövat sporten i flera 

år och att de ser det mer som en hobby som de både tycker är kul och mår bra av. En av 

tjejerna som har promenad som fysisk aktivitet berättade om att hon kan ta en promenad 

hur lätt som helst och att hon njuter av frisk luft. Två av deltagarna uppgav att de har en 

stark vilja och att det är den som motiverar dem till att träna. En av dem var inne på att hon 

måste hitta en träningsform som passar henne och som hon tycker är rolig för att hon ska 

kunna må bra livet ut 

 

Omgivningens påverkan 

Att komma iväg och träna var det som var svårt för flera, en av deltagarna berättade om 

hur hon blir motiverad av att andra i hennes omgivning tränar mycket och ofta och att hon 

känner sig dålig om hon inte tränar på samma nivå och lika mycket. En annan berättade 

hur hon blir motiverad av att ha med sig en kompis som är på samma nivå när hon tränar, 

det viktigt för henne att de har likande fysiska förutsättningar för att kunna dra nytta av det.  

 

Flera personer uppgav att de motiveras av att de vill ha en förändring i deras liv efter insikt 

om att de inte lever som de önskar. En av tjejerna berättade om att hon kom till insikt om 

att hon åt alldels för mycket choklad, så nu vill hon ändra på det. En annan tjej berättade 

om hur hon påverkas av andra. 

  

”…det är klart att man påverkas av andra… man har i sig vad 

andra tycker, jag tror det påverkar hur man lever för man vill ju 

duga i andras ögon” (Intervjuperson 2) 

 

Detta motiverade henne till att träna och äta hälsosamt. Hon menade också att personer i 

ens omgivning kan sätta prägel på ens eget liv genom hur de är eller vilka levnadsvanor de 

har, orsaken kan vara att ingen vill vara sämre än någon annan.  

 

Hinder  

Att vara motiverad är inte alltid så lätt, speciellt inte när stor del av tiden och energin läggs 

på skolarbete. Flera av tjejerna berättade om att det är bristande motivation som gör att de 

inte tränar, men vad som leder till den bristande motivationen varierade mellan tjejerna. En 

av tjejerna berättade om hur hon ser på träning:  

 

”jag kan förstå att man kan göra viktigare saker som att träna 

eller så men det är inte min grej, jag är inte direkt 

sportintresserad” (Intervjuperson 2) 
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Hon hade inte funnit intresset i att sporta trots medvetenheten om att det är bra. 

Upplevelsen av att inte klara av det som personen tidigare har klarat av kan sänka 

motivationen till att träna bekräftade en av de intervjuade tjejerna. När en person varit på 

en hög nivå och varit vältränad och sedan slutat är det mycket svårare att börja igen då 

rädslan av att inte klara av samma saker är stark. Det fanns många tankar kring vad som 

gör att en person inte är motiverad till att träna. Det kan vara så att det bara låter jobbigare 

och mer ansträngande att gå på ett gympass än att gå på en promenad, att ta en promenad 

är enkelt och lätt menade en av tjejerna. Att det lät jobbigt kunde sänka motivationen till 

att träna. 

 

”egentligen tycker jag att det är jättetråkigt att träna, det är inte så 

mycket som motiverar mig” (Intervjuperson 5) 

 

Det som flera av dem berättade om är att skolan tog mycket energi och ork, att de 

exempelvis tog bussen hem och när de kom hem så orkade de inte göra någonting och la 

sig i soffan. Skolan tog både tiden och energin från träningen vilket resulterade i en ond 

cirkel. Energin som de pratade om att de fick av att träna kunde inte utnyttjas då den 

energin som fanns gick till skolarbete. För de som motionerade aktivt så hade flera av dem 

dragit ner på träningen pågrund av tidsbrist. Att de inte hade energi när de kom hem 

orsakades av att de inte hade ätit ordenligt i skolan vilket resulterade i att dålig mat 

konsumerades när de kom hem. Detta gällde dock inte alla då flera berättade hur bra de 

mådde när de tränade och åt regelbundet vilket är viktigt att lyfta, alla lever inte ”dåliga 

liv” eller har ”dålig hälsa” bara för att de festar med sina vänner då och då och äter en 

pizza till middag. Hälsa handlar mycket om hur man mår ur olika aspekter, såväl psykiskt 

och fysiskt som socialt enligt dessa intervjuade tjejer. 

 

Att träna för mycket kan dock ge negativa resultat av träning vilket kom fram under flera 

av intervjuerna. Att kroppen går sönder och skador drabbar den aktiva eller att det blir för 

stor psykisk belastning vilket kan leda till ätstörningar av olika slag. Negativa effekter av 

tränig är något som kan drabba alla och det kan leda till stora förändringar i livet som blir 

till en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Vägen tillbaka kan vara riktigt svår. 

 

”att leva extremt hälsosamt kan vara extremt ohälsosamt” 

(Intervjuperson 1) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad metod. Vi 

valde att genomföra åtta intervjuer, det ansåg vi som optimalt. Vid färre antal intervjuer 

skulle resultatet inte bli överförbart och vid ett för stort antal intervjuer skulle det bli för 

stor mängd data att bearbeta och resultatet skulle blivit svårt att tolka (Kvale & Brinkmann, 

2009). Studien genomfördes med kvalitativ metod för att få en ökad förståelse på djupare 

nivå och ge utrymme för både likheter och olikheter. En enkätstudie skulle gett ett annat 

resultat som med hjälp av statistiska metoder kunnat visa exempelvis hur ofta de tränade 

och åt.  
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Informationsbrevet som skickades ut till läraren delades av misstag också ut till eleverna. 

De fick läsa vårt syfte samt våra tankar kring studien, detta kan ha påverkat vilka som 

ställde upp och vad de berättade om. Avsikten var dock att alla skulle känna sig lämpade 

att delta utan förutfattade meningar. Någon vecka efter att de blev tilldelade brevet 

presenterade vi oss för klassen och informationen förtydligades. Informationen vi gav och 

det personliga mötet kan ha minskat påverkan av det som stod i brevet då det senast sagda 

brukar vara det som läggs på minnet. Deltagarna informerades även om att all data som 

framkommer under intervjuerna hanteras konfidentiellt. Då alla i klassen vet vilka de åtta 

deltagarna är valde vi att inte använda information eller citat som kan härleda till tjejerna. 

 

Av de 25 elever som gick i klassen fanns endast en kille, han var inte närvarande vid 

informations och lottningstillfället och deltog därmed inte i studien. Att det bara var tjejer 

vi intervjuade ger ett något vinklat resultat då inget utrymme lämnades åt killarnas 

erfarenheter och tankar. Detta kan dock vara positivt för vår studie då majoriteten som 

läser på omvårdnadsprogrammet är tjejer så är resultatet överförbart till andra tjejer som 

läser samma inriktning. Resultatet är däremot inte jämförbart med resultat från övrig 

litteratur då dessa är baserade på heterogena grupper.  

 

En styrka i studien är att vi i linje med Trost (2010) är två personer som intervjuar. Det kan 

vara en fördel framför allt när oerfarenhet föreligger hos intervjuarna. Stöttning och 

komplettering med att fylla i då det är lätt att missa saker i en ny situation. Det som kan 

vara negativt är att intervjupersonen känner sig underlägsna eller obekväm i en situation 

med två intervjuare samt två bandspelare. Detta kan leda till att de inte berättar allt eller 

ger en förskönad bild av verkligheten på det sätt som de tror att vi vill höra. Vi tror dock 

inte att de påverkades då vi var i deras hemmiljö i grupprum på gymnasieskolan samt att vi 

strävade efter att tala på samma nivå som dem. 

 

Vi genomförde först en provintervju, den valde vi att inkludera i resultatet. Trost (2010) 

skriver att om intervjun känns relevant och inga stora förändringar görs av intervjuguiden 

så kan den inkluderas i resultatet. Den förändring vi gjorde var att lägga till två frågor i 

slutet av intervjun, dessa frågor ställdes till samtliga deltagare. Under intervjuerna 

användes två olika typer av diktafoner för att vara säkra på att inte missa något. Det är både 

viktigt och positivt enligt Kvale och Brinkmann (2009) att spela in intervjuerna för att inte 

missa något som nämns under intervjun, så att fokus kan ligga på samtalet med deltagaren. 

Fördelen att kunna lyssna upprepade gånger ger ökad giltighet då exakta ord, tonfall och 

pauser kan noteras. Det negativa är dock att kroppsspråket inte noteras då det är en stor del 

av kommunikationen enligt Kval och Brinkmann (2009).  

 

Författarna stävade efter att inte förvränga information som framkom under intervjuerna. 

Båda författarna till den här studien deltog under analysarbetet och omskrivningen av citat 

från talspråk till skriftspråk. Vi har valt att inkludera citat i vårt resultat för att stärka och 

göra det mer personligt, då ungdomar har ett speciellt sätt att utrycka sig har vi valt att 

skriva om delar av citaten eller enstaka ord från talspråk till skriftspråk. Detta styrks av 

Trost (2009) som menar att det finns en risk att etiska dilemman uppstår. I linje med 

Lundman och Granheim (2008) har båda forskarna deltagit vid analys och tolkningsarbete 

samt diskuterat och reflekterat över materialet för att uppnå en samstämmighet. Vid analys 

av intervjuerna var det fokus på att presentera likheter och olikheter, utan att plocka ut 

texten från sitt sammanhang eller förvränga innehållet, detta är något författarna strävade 

efter under hela forskningsprocessen, detta för att öka trovärdigheten på resultaten i 

studien.  
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En svaghet i studien är att vi inte har någon uppfattning om hur eleverna resonerar kring 

hälsoeffekterna på längre sikt vid alkoholbruk och en stillasittande livsstil. Utöver att de 

resonerar att de kan drabbas av sjukdomar nämner de inte vilka sjukdomar och hur de 

skulle påverkas av dem. Vi insåg först i efterhand att vi saknade data som kunde vara av 

intresse. De frågor vi ställt till intervjupersonen var breda och ospecifika, vi kunde ha 

kompletterat med fler specifika frågor för att få ett bredare och rikare och därmed ett 

personligare resultat.  

 

För att öka giltigheten skulle vi kunnat ha en större spridning på deltagarna, slumpen ledde 

till att det bara var kvinnor som deltog i studien. Skulle studien genomföras på en större 

grupp ungdomar från båda könen skulle giltigheten på studien öka då resultatet skulle få 

området belyst från flera individer med olika erfarenheter. Avsikten har varit att beskriva 

urvalsprocessen och analysprocessen detaljerat i metoden för att läsaren själv ska kunna 

bedöma giltigheten. För att säkerställa att all information om tillvägagångssätt är 

dokumenterad har båda författarna granskat arbetets text. Citat har presenterats för att 

förenkla för läsaren när giltighet skall bedömas.  

 

Analyserna genomfördes både individuellt och av båda författarna gemensamt, detta för att 

båda skulle bilda sin egen uppfattning och reflektera över innehållet innan det diskuterades 

gemensamt. Genom att först bilda sin egen uppfattning minskar risken att bli påverkad av 

den andre under diskussionen, risken för förvrängning minskar vilket i sin tur ökar 

trovärdigheten. Under analysprocessen uppstod det en viss problematik när kategorier och 

koder skulle benämnas. Vi fick göra om matrisen ett flertal gånger innan vi uppnådde en 

som det gick att utläsa ett resultat som överensstämde med intervjuerna. För att uppnå ett 

mer tillförlitligt resultat skulle ytterligare kunskap, rutin och erfarenhet hjälpa. När vi hade 

problem gick vi tillbaka till litteraturen (Lundman och Granheim, 2008) i första hand och 

läste vidare, vi valde även att diskutera med andra som genomgått eller genomgår samma 

arbetssteg. Genom hjälp av andra så lyckades vi skapa den matris som visar vårt resultat.  

 

Överförbarheten, det vill säga om resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer, skulle kunna förbättras på flera sätt då studien är gjord på en homogen grupp. 

Studien genomfördes på ett omvårdnadsprogram i centrala Stockholm och resultatet kan ha 

påverkats av detta då dessa elever har en ökad kunskap om hälsa och levnadsvanor i 

förhållande till andra gymnasieinriktningar. Skolans läge, att den är placerad i centrala 

Stockholm kan också påverka överförbarheten då den sociodemografisk och 

socioekonomisk statusen har stor betydelse för hur en person lever sitt liv ur 

hälsosynpunkt. Intervjuer av en heterogen grupp med bredare sociodemografisk spridning 

skulle gett ett annat resultat överförbart på andra grupper. Författarna anser trots detta att 

resultatet är giltigt då ungdomar alltid är ungdomar och att de har olika bakgrund. En 

gymnasieskola är något som eleverna söker till vilket innebär att de kan komma från vilken 

del av Sverige eller välden som helst. Skolan vi besökte är eftertraktad och har en stor 

spridning på sina elevers bakgrund vilket stärker resultatet och ökar giltigheten då det är 

representativt för målgruppen. 

 

Forskarna har varit delaktiga under intervjuerna och resultatet kan inte ses som oberoende 

till forskaren då det är inget som en kvalitativ studie syftar till att vara. Forskarnas 

förståelse är viktigt i tolkningsprocessen för att få ett trovärdigt reslutat (Lundman & 

Granheim, 2008). Vi anser att denna studie är trovärdig och överförbar till tjejer på andra 
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omvårdnadsprogram i en storstad, den är dock inte generellt överförbar på ungdomar i 

övrigt. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa ungdomars tankar och medvetenhet om levnadsvanor och 

hälsa. När tjejerna tillfrågas hur de tänker kring begreppet hälsa utrycks bland annat att 

hälsa är att må bra i sig själv, att våga vara den man är och ha styrka till att göra vad man 

vill. De var också enade om att hälsan är individuell och att den kan påverkas av såväl 

omgivning som situation. En gemensam ståndpunkt var att fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande var en förutsättning för hälsa. Dessa tankar stämmer väl överens med 

WHO:s definition på hälsa. Enligt Pellmer och Wramner (2007) har definitionen av hälsa 

förändrats från att tidigare varit rent biomedicinsk till att beskrivas som en process där 

känsla av mening, sammanhang och välbefinnande är en förutsättning för hälsa.  

 

Det framgår i resultatet att tjejerna är medvetna om att alkohol och tobak har en negativ 

inverkan på kroppen men det nämns inte som en del av hälsoperspektivet, dess enskilda 

betydelse för hälsan framkommer inte. Enligt Willman (2009) ingår tobak och alkohol i det 

beteendevetenskapliga perspektivet på hälsa som i övrigt innefattar andra levnadsvanor. 

Det kan vara så att tjejerna inkluderar tobaksvanor och alkoholvanor i det sociala 

hälsoperspektivet. Hälsan beskrivs av tjejerna som en helhet och de går inte närmre in på 

de olika delarnas betydelse. 

 

Hagquist (2006) studie visar att de i praktiska gymnasieprogram har sämre levnadsvanor 

jämfört med de som går i teoretiska gymnasieprogram. Tjejerna själva menade att de till 

viss del har fått kunskaper från skolan, framför allt när det gäller risker och sjukdomar. Det 

skulle kunna vara så att deras utbildning trots att den är praktisk snarare skulle kunna 

speglas i en sund livsstil. Det skulle också kunna vara så att de blivit påverkade av det som 

framkom i informationsbrevet, till att undanhålla eller underdriva exempelvis tobaksvanor 

eller alkoholvanor. De som kände att de hade osunda levnadsvanor kanske avstod från att 

ställa upp. Denna möjlighet finns varför vi inte blint kan lita till resultatet, det skiljer sig 

troligen mellan de praktiska programmen beroende på vilken inriktning de har. Ett 

praktiskt program utan inriktning mot vård och omsorg skulle kanske vara mer i linje med 

Hagquist (2006). 

 

Majoriteten av tjejerna hade relativt regelbundna motionsvanor, det varierade dock med 

vilken form och intensitet. En del hade fritidsintressen som motionsform och andra tränade 

på gym eller promenerade. Den exakta tiden de utförde någon form av fysisk aktivitet 

framgår inte i resultatet varför vi inte med säkerhet kan säga att de uppnådde WHO:s 

rekommendationer om 150 minuter fysisk aktivitet per vecka. En uppskattning kan dock 

göras för de som utövar en eller flera fritidsaktiviteter i veckan. Två av tjejerna beräknas då 

dessutom utöver WHO:s rekommendation, även uppnå de 60 minuter av fysisk aktivitet 

som enligt folkhälsorapporten (2009) rekommenderas för ungdomar. Uppskattningsvis 

uppnås också rekommendationerna om 90 minuters aktivitet om dagen som Janssen (2007) 

förespråkar och anser vara det bästa för ungdomar. Omfattningen av de övriga tjejernas 

utförande av fysisk aktivitet framgår inte tillräckligt tydligt varför en uppskattning inte kan 

göras.  

 

Träningens effekter ur en hälsosynpunkt handlar hos tjejerna mest om kortsiktiga effekter 

som att de känner sig piggare, har mera ork och styrka. Även om det är kortsiktiga effekter 

de känner av så skulle de kunna leda till de långsiktiga effekter på bentäthet, muskelstyrka 
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och uthållighet som Janssen (2007) beskriver i sin studie. Det framgår att de är medvetna 

om att träning är positivt för hälsan i framtiden men inte på vilket sätt. Det som bland annat 

beskrivs i Franklins (2011) studie att fysisk aktivitet förebygger hjärt- kärlsjukdom samt 

flera kroniska sjukdomar är det ingen av tjejerna som nämner. De beskriver hur de känner 

styrka och att de kan forma figuren genom träning men det framgår inte hur de funderar 

kring risken att drabbas av sjukdomar till följd av inaktivitet trots att kunskapen finns. 

Däremot beskrev de hur de kände negativa effekter av att sluta träna, de mådde sämre både 

psykiskt och fysiskt men det framkom inte att de kopplade det risker för framtiden. 

Tjejerna tänker mer på utseendet än på risken att drabbas av sjukdomar även om de innerst 

inne vet att det är insidan och hälsan som räknas.  

 

Matvanorna hos ungdomarna visade sig vara regelbundna avseende frukost, lunch och 

middag det varierade dock vilken mängd och i vilken omfattning de åt onyttiga mellanmål. 

Vi kunde inte se något samband mellan hälsosamma matvanor och i vilken omfattning de 

utförde fysisk aktivitet. Även de som tränade flera dagar i veckan åt också godsaker. Detta 

stämmer väl överens med resultatet i studien av Ottevaere et al. (2011) som visar samband 

mellan aktivitet och matvanor, båda bör tas i beaktande vid bedömning av ungdomars 

hälsotillstånd. Tjejerna har många sunda tankar kring mat och det framgår att de tycker att 

maten har stor betydelse för hälsan. De visar medvetenhet när det gäller vikten av en 

hälsosam kost, dock lever de inte upp till det fullt ut. Något som både livsmedelsverket 

rekommenderar och även Hallberg (2010) belyser är att det bästa är att äta regelbundet för 

att minska risken för ökat midjemått detta verkar tjejerna följa i den mån de kan. De menar 

att det viktigaste är att äta vilket dock kan ses positivt då detta kan minska risken för att 

hamna i ett ohälsosamt beteende. Enligt Hallberg (2010) kan en alltför stark fixering vid 

utseende och ideal i kombination med stort fokus på att äta nyttigt leda till ett ohälsosamt 

riskbeteende. Detta bör vägas mot risken drabbas av vällevnadssjukdomar till följd av 

ohälsosamma matvanor.  

 

I resultatet framkommer begränsad information om hur tjejerna tänker kring att hälsan 

påverkas av exempelvis rökning och alkohol, någon nämner att bra kost och träning har 

betydelse för hälsan. En av tjejerna som rökte upplevde dock att hon orkade med träningen 

bättre när hon lät bli att röka. Tankarna kring alkohol och dess effekter gäller främst 

kortsiktiga effekter som att tappa kontrollen eller ramla och slå sig, eller hur man skulle må 

dagen efter. Ingen nämnde några positiva effekter däremot framgick det att de anser att 

måttligt drickande inte medför några direkta risker. Någon nämnde alkoholism som en risk 

och att man lättare blir det om man dricker alkohol regelbundet, det är inget som behöver 

synas utåt då det är något man blir på insidan. Alla tjejer hade någon gång provat alkohol, 

någon hade bara smakat men hade inte för vana att dricka alkohol. Flera av dem hade 

minskat sitt drickande, från att dricka sig berusade ganska ofta under högstadiet till att 

dricka både mindre mängd och mer sällan. Detta talar emot både studien av Malta et al. 

(2011) och folkhälsorapporten (2009) där det framgår att alkoholkonsumtionen är högre 

hos äldre ungdomar. 

 

När det gäller rökning och tobaksbruk så har tjejerna olika erfarenheter, en del har inte 

testat tobak överhuvudtaget medan två stycken av de intervjuade röker regelbundet. Viken 

betydelse det har att omgivningen röker är inte entydig i den här studien då en av de 

rökande tjejerna uppger att hon under hela uppväxten utsatts för passiv rökning medan en 

av de tjejerna som inte röker uppgav att hon har växt upp med personer i sin omgivning 

som rökt och att hon därför tagit avstånd från tobak. En studie av Edvardsons et al. (2009) 

visar att ungefär hälften av rökande ungdomar i årskurs tre på gymnasiet har minst en 
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förälder som röker vilken stämmer bra med det som framkommer under våra intervjuer, det 

kan dock lika gärna vara en slump då det är en kvalitativ studie med få deltagare. Det finns 

inte heller tillräckligt med information om vilken mängd och i vilken utsträckning de har 

blivit utsatta för tobaksrök. Majoriteten av tjejerna har bara testat att röka vilket kan vara 

en anledning till att de inte tänker så mycket på riskerna. De har kunskapen om att tobak 

påverkar hälsan men tänker inte så mycket på riskerna att drabbas av sjukdomar. De med 

anhöriga eller vänner som röker tycker främst att det är deras ensak och inget de vill lägga 

sig i trots att de vet om riskerna. De två tjejerna som röker regelbundet har dock kommit 

till insikt om riskerna och att även de kan drabbas och de har båda planer på att sluta. 

 

En av deltagarna berättade om att ett skräddarsytt program bara för henne skulle öka 

hennes motivation till förändringar i hennes levnadsvanor som i längden leder till bättre 

hälsa.  Hon menade att mer specifik och individanpassad information just för henne skulle 

öka graden av motivation till eventuella förändringar. Hennes tankar stöds av Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) i § 2, där lyfts att hälso- och sjukvård skall vara 

lättillgänglig och individanpassad. Det framgår även att sjukvården arbetar för att 

förebygga ohälsa och sjukdom, samt ge information om metoder som förebygger ohälsa. 

Enligt Högskoleverket (SFS, 1993:100) bilaga 2 framkommer det att för att en 

sjuksköterska ska få ut sin legitimation krävs en förmåga att ge sådan information, att 

identifiera behov och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete. Detta skall 

göras efter individens behov och anpassas efter individens förmåga och resurser.  

 

Individuellt bemötande och personcentrerad omvårdnad är grundstenar i sjuksköterskans 

arbete. I examensarbetet av Mårtensson och Wärmeling (2011) framgår att ungdomar vill 

bli lyssnade på och tagna på allvar de vill också bli bemötta som enskilda individer och få 

individuellt anpassad information. I det preventiva hälsoarbetet anser författarna det som 

extra viktigt då flera av tjejerna berättade om hur det vill bli bemötta. Genom att ge 

specialanpassad information vad som gäller just dem, vilka risker de har i dagsläget och 

hur det kommer att påverka dem längre fram i livet kan de lättare ta till sig informationen 

och göra hälsosamma val. Flera av dem berättade innebörden av att bli sedd för den de är, 

och lyfte samtidigt att de blev påverkade av sin omgivning i stor utsträckning. 

Sjuksköterskor bör ta del av hur ungdomar lever och vilken syn de har på hälsa och 

levnadsvanor, vad som spelar stor roll för dem i dagsläget och på det sättet genomföra ett 

individanpassat preventivt hälsoarbete. Denna information underlättar bemötandet och 

ökar förståelse för vad som händer och prioriteras i en 18-årings huvud. Vi anser att ökad 

förståelse om hur livet ser ut genom en tonårings ögon kan ge ledtrådar om hur information 

och hjälp skall läggas fram för att uppnå bästa effekt av det preventiva hälsofrämjande 

arbetet som vården står för i dagsläget 

 

Slutsats 

Det som framkom i studien var att ungdomars levnadsvanor varierar från person till 

person. Deltagarna i studien visa de på en hög medvetenhet och insikt i hur levnadsvanorna 

påverkar hälsan och hur hälsan påverkar kroppen. Följderna vid riskbruk av tobak och 

alkohol påverkade ungdomarna till vilka val de tog. Det påverkade även hur de åt och 

tränade, äter en person bra och motionerar så har den hälsa. Något som samtliga deltagare 

lyfte var samspelet mellan att må bra psykiskt, fysiskt och socialt, för att ha hälsa. flera av 

deltagarna menade att valfrihet och valmöjligheter ökade deras hälsa, att exempelvis kunna 

göra och äta vad de vill.  
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Fortsatta studier 

En kvalitativ studie skulle kunna kompletteras med en kvantitativ studie, exempelvis en 

enkätstudie där antal mål mat om dagen och vad de åt samt exempelvis vilken typ av fysisk 

aktivitet de genomförde hur ofta och hur länge. Tobak och alkoholvanorna vore också 

intressant att kartlägga. Detta för att kunna dra slutsatser om skillnader och likheter ur en 

socioekonomisk och demografisk synvinkel då författarna tror att detta har en stor 

betydelse för resultatet.  
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Bilaga I 1(2) 

 

Kursansvarig, omvårdnadsprogrammet   2012-01-xx 

Namn 

STOCKHOLM  

 

 

BETYDELSEN AV EN HÄLSOSAM LIVSSTIL I UNGA ÅR 

För att inte drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar 

 

 

Vi heter Sofie Söderlund och Maria Wallin och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör ungdomars tankar om hur livsstilen 

påverkar hälsan. Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med 8 elever som 

väljs utifrån följande kriterier: De ska ha fyllt 18 år och gå på omvårdnadsprogrammets 

tredje år. 

 

Problemområdet  

Trots gedigna kunskaper lever man inte som man lär, varför?  

Det viktigt att nyttja och stärka de resurser som individen har för att främja hälsa. Att 

engagera människor om att hälsa är eget ansvar är något som växer och blir en starkare 

trend. Det finns möjlighet att välja en hälsosam livsstil för en individ, det som viktigt, är att 

hon får hjälp till det. Det är viktigt att ha i tanke att livsstil påverkas av levnadsvillkor så 

som ekonomiska, sociala, utbildning som individen inte styr så mycket över.   

 

Rapporter publiceras om att ungas ohälsa ökar trots varningar om att tobak, alkohol, dåliga 

matvanor och minskad fysisk aktivitet. Trots dessa varningar och information så förändrar 

de inte sin livsstil. Det presenteras i rapporter om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för 

att främja hälsa, minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar. Innebörden av goda 

matvanor i unga år för att minimera risken för hjärt- och kärlsjukdomar är fakta som har 

presenteras i nypublicerade artiklar. 

 

Vi vill med detta studera vilken medvetenhet ungdomar har om hur deras livsstil påverkar 

deras hälsa gällande tobak, alkohol, matvanor och fysik aktivitet. 

 

Förstår unga relevansen av att ha en hälsosam livsstil genom hela livet för att inte drabbas 

av livsstilsrelaterade sjukdomar? 

 

Preliminärt syftet  

Belysa vilken medvetenhet elever på omvårdnadsprogrammet har om hur deras livsstil 

påverkar den egna hälsan. 

 

Preliminära frågeställningar 

Vilka vanor har eleverna gällande tobak, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet? 

Vad påverkar livsstilen? 

 

  



      

Metod      2(2) 

Det vi har i avsikt att genomföra är en kvalitativ intervjustudie, den kommer att innefatta 

åtta intervjuer varav en är pilotintervju. Intervjuerna kommer att vara genomföras med 

halvstrukturerad metod och därmed hoppas vi på ett mer nyanserat resultat. 

 

Urvalet av intervjupersoner kommer att genomföras på så sätt att vi berättar inför hela 

klassen om vårat examensarbete, de får ta ställning till om de vill delta eller inte. De som 

vill delta skriver sitt namn på en lapp och lämnar in. Vi lottar ut åtta personer som återigen 

får frågan om de vill delta. Efter detta bestäms tid och datum för intervjun.  

 

Etiska överväganden  

Att inte känna sig utpekad är något som vi kommer att lägga stor vikt på. Tanken är att 

lotta bland frivilliga för att alla som vill ska ha samma chans att delta. Information kommer 

att ges om att deltagandet är frivilligt och att eleverna är välinformerade om hur det 

kommer att gå till och vilka rättigheter de har att dra sig ur när det vill utan några vidare 

konsekvenser. Vi kommer även lägga vikt på att informera vad konfidentiellt innebär, att 

de framgår att ingen kommer att få reda på vem som sagt vad, all personlig data kommer 

att reduceras bort så att koppling till person och utlåtande inte kan kopplas ihop.  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sophiahemmet Högskola 

Sofie Söderlund och Maria Wallin 

 

 

 

 

Sofie Söderlund  Maria Wallin 

E-postadress sofie.soderlund@student.sophiahemmethogskola.se , 

maria.wallin2@student.sophiahemmethogskola.se  

 

Handledare: Inger Wallin Lundell tel: xx-xx xx xx 



      

Bilaga II 

 

Informationsbrev 

 

Vi, Sofie Söderlund och Maria Wallin går i termin 5 på Sophiahemmet Högskolas 

sjuksköterskeprogram. För närvarande skriver vi ett examensarbete där vi kommer att 

genomföra intervjuer för att få ökad kunskap om ungdomars livsstil och hälsa och därför 

vill vi gärna få din syn på detta. Intervjun kommer att spelas in, sedan kommer den att 

transkriberas vilket innebär att vi skriver ner intervjun. Ingen annan kommer att få lyssna 

på den. Därefter kommer vi att analysera den. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att vi tar bort all personlig information om dig så att ingen vet 

att det är du som sagt det. Allt är frivilligt och du har rätt att dra dig ur intervjun precis när 

du vill utan att det skadar dig eller påvekar ditt skolarbete på något sätt. 

 

Om du efter intervjun har frågor eller om det är något du undrar kan du nå oss via mail:  

sofie.soderlund@stud.shh.se 

maria.wallin2@stud.shh.se 
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Intervjuguide 

 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju. Vi funderar mycket på hur ungdomar tänker 

kring hälsa och livsstil och vad de har för levnadsvanor och hur de tror att de påverkar 

hälsan.  

 

Vad var det som gjorde att du valde omvårdnadsprogrammet? 

 

Hur känns det nu när du snart är klar med utbildningen? 

 

Jag tänkte börja med att be dig berätta om gårdagen, från att du vaknade till du gick och la 

dig.  

• Är det så en vanlig dag brukar se ut för dig? 

 

Kan du berätta lite mer om dina matvanor? 

• Vad tycker du om för mat? 

• Vad är ditt förhållande till mat 

 

Hur ser din fritid ut? 

• Så du tränar, vad tränar du? 

• Vilken är den största anledningen till att du tränar? 

• Vad har du för andra intressen? 

 

Vad får dig att må bra? 

• Finns det något som du skulle kunna göra för att må bättre? 

 

Hur brukar helgerna se ut? Berätta, vad gjorde du förra helgen? 

• När det är fest, vad innebär det? Berätta vad ni gör. 

 

Vad har du för inställning till alkohol? 

• Berätta hur det kändes 

• Hur tänker du att det påverkar dig? 

 

När det gäller snus och rökning, Vad har du för erfarenheter av det? 

 

• Hur resonerar du kring riskerna? 

• Finns det personer i din omgivning som röker eller snusar? 

• Hur tänker du att de påverkas? 

 

Vad tycker du kännetecknar en god hälsa? Försök att beskriva vad hälsa betyder för dig. 

 

Om du tänker på dina levnadsvanor hur tänker du att de påverkar din hälsa i framtiden? 

 

Vilka personer i din omgivning vänder du dig till när det gäller frågor som rör 

levnadsvanor? 

 

Vad får dig att känna dig motiverad till att exempelvis träna? 
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Vilka personer påverkar dig mest när det gäller val som rör de här levnadsvanorna som vi 

pratat om? 

 

Tilläggsfrågor:  

Vad är livsstil för dig? 

Vad är levnadsvanor för dig? 

 

Stort Tack, det har varit ett nöje att höra dig berätta om dina tankar och erfarenheter kring 

levnadsvanor och hälsa 

 


