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Hur mår jag? 
 – självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer  

 
 

Ida Ekman 
 

Forskning tyder på en ökad brist på välbefinnande bland tjejer. Trots 
denna ökning mår de flesta tjejer bra. Olika faktorer påverkar tjejernas 
välbefinnande på diverse sätt. Syftet med föreliggande undersökning 
var att få en djupare förståelse för hur tjejer ser på sitt eget 
välbefinnande och vilka faktorer de upplever som viktiga för denna 
upplevelse. En kvalitativ undersökning med deduktiv ansats 
genomfördes med 8 tjejer som gick sista året på gymnasiet. 
Deltagarna intervjuades utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. 
Materialet analyserades med meningskoncentrering. Resultatet visade 
att det viktigaste för att deltagarna skulle uppleva välbefinnande var 
att de tyckte om och accepterade sig själva. Tjejerna upplevde också 
det som viktigt, att påverkan från samtliga faktorer var balanserad och 
positiv. 
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Inledning 
 
 

Ökad ohälsa och lågt välbefinnande 
 
Det är många faktorer i vår omgivning som på olika sätt påverkar vår hälsa och vårt 
välbefinnande. I dagens samhälle talas det mycket om den ökade ohälsan och individens brist 
på välbefinnande. Detta fenomen har särskilt ökat bland tjejer de senaste åren. Flertalet 
rapporter och studier talar för att tjejer upplever sig må sämre idag, jämfört med tidigare (Bris, 
2007; Bris 2008; SOU, 2007; Ungdomsstyrelsen, 2007). SOU - rapporten (2006) redovisar 
ungas syn på stressen i vårt samhälle. Deltagarna menade att stress är en negativ komponent 
och påfrestning som uppstår när tiden inte räcker till. Deltagarna talade om dagens 
prestationssamhälle som en bidragande orsak till den ökade stressen men menade att skolan 
var den främsta orsaken till stressen. De menade att skolarbetet, periodvis, krävde så pass 
mycket av dem att de fick offra sin fritid för att hinna med.  

Vanliga symptom på stress är sömnsvårigheter, aggressivitet, muskelspänningar, 
huvudvärk samt sveda i mage och tarm. En stressad individ drar sig undan och vill helst vara 
för sig själv, kroppen tar ut sin rätt och behöver mer vila då stressen har den effekten att 
individen blir trött och sliten. En tydlig varningssignal på stress är minskad eller helt förlorad 
social lust, när ens sociala relationer och umgänge mer upplevs som en börda än som något 
roligt och lustfyllt (Danielsson, 2005; SOU, 2006; Svensk medicin, 2004). 

Enligt de två senaste brisrapporterna (Bris, 2007; Bris 2008) beror tjejers upplevda ohälsa 
och brist på välbefinnande bland annat på de höga krav och förväntningar som anses finnas i 
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samhället. Många tjejer upplever att de inte orkar leva upp till skönhetsidealen, pressen i 
skolan, och alla andra förväntningar. Som ett resultat av detta växer en känsla av att inte duga 
fram, tjejernas självkänsla sjunker och deras välbefinnande försämras. Kraven från samhället 
triggar tjejerna till att pressa sig själva och sätta upp höga krav och förväntningar på sig 
själva. De upplever att de måste lyckas med det som de tar sig för. Kraven och 
förväntningarna som tjejerna upplever att de måste leva upp till kan leda till att de utvecklar 
olika självskadebeteenden. Olika sorters ätstörningar är vanligt förekommande hos denna 
målgrupp, kvinnoidealet som media och samhället målat upp bidrar till detta beteende hos 
tjejerna. De individer som är extra mottagliga för mediernas påverkan och det rådande 
kvinnoidealet påverkas på så sätt att de antingen begränsar sitt matintag och svälter sig själva 
eller tröstäter för att döva sina känslor. Detta leder till att de utvecklar ett missnöje mot sin 
egen kropp och sig själv så länge de inte lyckas leva upp till idealet (Anschultz, Engels & Van 
Strien, 2008). Ätstörningar kan påverka andra områden i tjejernas liv på ett negativt sätt. 
Deras studieprestationer i skolan kan påverkas och försämras av att de är missnöjda med sin 
kropp och sitt utseende (Yanover & Thompson, 2008). Sammanfattningsvis kan de krav och 
de förväntningar som tjejerna upplever att andra har på dem leda till att de utvecklar ett 
missnöje gentemot sig själva vilket i sin tur hotar deras välbefinnande. 

Att ha höga krav på sig själv är dock inte alltid förenligt med psykiskt lidande utan kan 
även hjälpa en individ att nå uppsatta mål, men att ständigt misslyckas att nå sina mål kan 
däremot leda till psykiskt lidande. En individ som har låga krav på sig själv men upplever 
höga krav från omgivningen, riskerar att misslyckas på grund av att individens handlingskraft 
och effektivitet riskerar att sjunka (Van Yperen & Hagedoorn, 2008).  
 
 

Relationen mellan hälsa – ohälsa och välbefinnande 
 
Begreppet hälsa definieras på olika sätt men den mest förekommande definitionen är WHO´s 
definition. År 1948 kom WHO´s första definition på begreppet hälsa och under åren som gått 
har definitionen omformulerats. Den senaste definitionen som utvecklades under 
Sundsvallskonferansen 1991 utgår från en hälsosyn som menar att hälsa är en resurs och en 
förutsättning för människans liv, inte ett mål med livet i sig. Definitionen lyder: 
 

Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite 
of human life and social development rather then the ultimate aim of 
life. It is not a fixed end-point, a “product” we can acquire, but rather 
something ever changing, always in the process of becoming (Medin 
& Alexanderson, 2000, s. 67).  

 

Relationen mellan hälsa och ohälsa presenteras av Eriksson i hennes hälsokors- modell. Enligt 
Eriksson utmärks hälsa av frånvaron av dysfunktion och känsla av välbefinnande, medan 
ohälsa karakteriseras av förekomst av dysfunktion och upplevd känsla av illabefinnande 
(Eriksson, 1984). 

Förhållandet mellan hälsa och välbefinnande kan uttryckas på olika sätt, Downie, 
Tannahill och Tannahill (1996) skiljer på true health och subjective health, där det 
förstnämnda står för en objektiv syn på individens hälsa medan det sistnämnda står för 
individens självskattade och upplevda känsla av välbefinnande. 
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Att främja välbefinnandet 
 
Trots den ökade ohälsan och det försämrade välbefinnandet bland tjejer får vi inte glömma att 
majoriteten av dem ändå mår bra (Bris, 2007, Ungdomsstyrelsen, 2007).  

Det finns flera faktorer som kan främja individens välbefinnande på olika sätt, exempel på 
detta är individens förmåga att tillfredställa sina behov, låg grad av oro och ängslan, om 
individen lyckas uppfylla och nå sina mål samt en bra självkänsla (Sheldon & Hoon, 2006).   

Mycket i vårt liv kretsar kring vårt själv. Ordet själv ingår i flera olika kombinationer, till 
exempel självbild, självkänsla och självförtroende. Vår självbild syftar till den bild vi har av 
oss själva, hur vi ser på oss själva. Begreppet självkänsla avser individens värdering av sig 
själv och är en personlig känsla, en person med god självkänsla accepterar sig själv för den 
hon är. Självförtroende syftar på tilltron till den egna kapaciteten, en tro på den egna 
förmågan (Cullberg-Weston, 2005, 2007). De ungdomar som mår bra har ofta en positiv 
självbild, de är nöjda med sig själva. Liksom självbilden, spelar också självkänslan en viktig 
roll för hur individen mår. Självkänslan utvecklas genom att en individ lyckas genomföra de 
uppgifter som hon tagit sig för, till exempel om individen lyckas nå det betyg hon strävat 
efter. Självkänslan stärks också när individen lyckas utföra en utmaning som ligger på den 
övre gränsen av individens förmåga. Enligt SOU - rapporten (2006) och ungdomsstyrelsens 
rapport fokus 07 (2007) främjar individens självkänsla individens grad av välbefinnande. Det 
viktiga och avgörande är den egna erfarenheten av att lyckas, andra människors åsikter har en 
begränsad betydelse. För att lyckas krävs det att individen har kompetens, för att utveckla 
kompetens krävs det övning, för att i slutändan lyckas krävs det också att individen tror på sig 
själv och sin förmåga (SOU, 2006).  

Precis som tidigare källor menar också Kirkcaldy, Shephard och Siefen (2002) att en bra 
självkänsla påverkar individens välbefinnande positivt. De menar att fysisk aktivitet bidrar till 
en mer positiv självkänsla och självbild, vilket i sin tur leder till högre välbefinnande. Den 
fysiska aktiviteten leder bland annat till bekräftelse, den distraherar också ungdomarnas 
negativa tankar om sig själva. Den fysiska aktiviteten påverkar därför ungdomarna positivt, 
både fysiskt och psykiskt. 

Miller, Gilman & Martens (2008) menar också att fysisk aktivitet främjar välbefinnandet. 
De menar även att hopp och optimism är två viktiga komponenter som kan främja 
välbefinnandet hos barn och ungdomar. De menar att individer som är mer hoppfulla generellt 
sett fungerar bättre och mår bättre i en rad olika situationer, till exempel i skolan och när det 
gäller individens fysiska hälsa. Hopp kan också hjälpa en individ att ta sig igenom kriser och 
negativa händelser i livet. Optimistiska individer är generellt sett fysiskt friskare än individer 
som inte är optimistiska. De lever också ett hälsosammare liv vilket skyddar dem mot att 
utveckla sjukdomar.  

En annan faktor som främjar ungdomars välbefinnande är musik. Forskning (Saarikallio & 
Erkkilä, 2007) visar att musik spelar en avgörande roll för ungdomars humörreglering, 
resultatet tyder också på att humörreglering är den främsta orsaken till musikkonsumtion. 
Med hjälp av musiken kan ungdomarna upprätthålla och höja sitt välbefinnande. Musiken 
bidrar också genom att berika deras känslomässiga liv med variation och spänning. 

Tonåren är en kritisk och avgörande utvecklingsperiod som får långsiktiga konsekvenser 
för ungdomarnas hälsa och välbefinnande. De flesta ungdomar tar sig igenom tonåren utan 
några större problem. Starkt stöd från familjen och från andra individer i tonåringens 
omgivning kan hjälpa individen att utveckla en förmåga att hantera och anpassa sig till olika 
situationer som hon under sina tonår kommer att stöta på (Sheldon & Hoon, 2006; Thiede 
Call et al., 2002; Trzcinski & Holst, 2007). 
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Coping. Människor hanterar och bemästrar kaos, påfrestningar och stress på olika sätt. Vad 
som styr huruvida en individ tar sig igenom påfrestande händelser i sitt liv, med sitt 
välbefinnande i behåll, beror på hur väl hon kan hantera situationen. Coping är ett begrepp 
som syftar till individens förmåga att hantera problem (SOU, 2006). Individen kan använda 
sig av olika copingstrategier, vissa uttrycker känslor, söker stöd hos andra människor, utövar 
fysik aktivitet, eller försöker undvika problemet medan andra försöker slappna av eller lösa 
problemet genom att resonera med sig själva. Alla föredrar olika sätt att lösa problemen på 
men forskning visar att tjejer i första hand söker stöd hos andra och uttrycker negativa känslor 
(Hampel, Petermann, 2006). De individer som föredrar att försöka lösa problemet genom att 
resonera med sig själv löper mindre risk att drabbas av depression och stress än de som 
föredrar andra copingmetoder. De som istället reagerar genom att uttrycka sina känslor, löper 
en ökad risk för att utveckla psykiska problem (SOU, 2006).  

 

KASAM. Aaron Antonovsky (1991) är mannen bakom begreppet känsla av sammanhang 
(KASAM), han menar att hot mot vår hälsa ständigt finns närvarande men beroende på vår 
känsla av sammanhang kan vi hantera och bemästra dessa påfrestningar olika bra. 
Antonovsky talar om individens generella motståndresurser (GMR) och syftar då på olika 
faktorer som hjälper individen att hantera och bemästra sin omvärld. Hur starkt KASAM en 
individ har antas vara avgörande för hur bra hon eller han bemästrar olika påfrestningar som 
på olika sätt hotar hälsan. 

Under barndomen och tonåren formas och utvecklas en individs KASAM, men det är inte 
förrän i vuxen ålder som den blir mer beständig. Detta beror på att individen, genom inträdet i 
vuxenlivet, kommer i kontakt med långsiktiga förbindelser genom sitt arbete, sina sociala 
relationer och sociala roller (Antonovsky, 1991).    

 
 

Positiv psykologi och salutogenes 
 
Forskning (Chafouleas & Bray, 2004; Clonan, Chafouleas, McDougal & Riley-Tillman, 2004; 
Huebner, Suldo, Smith & McKnight, 2004) föreslår att skolan som institution bör arbeta 
hälsofrämjande utifrån ett positivt psykologiskt synsätt vilket syftar till att se till individens 
positiva förmågor istället för brister. De menar att skolan är den perfekta platsen att utöva 
positiv psykologi på, detta på grund av att skolan på ett naturligt sätt kommer i kontakt med 
barn och ungdomar. Genom att identifiera elevernas styrkor och positiva förmågor menar de 
att alla elever får möjlighet till en positiv utveckling. Forskningen talar också om vikten av att 
föräldrar och skolan samarbetar för att denna positiva utveckling ska vara möjlig.  

Inom positiv psykologi finns det olika perspektiv. Salutogenes är ett perspektiv som 
innebär att fokus ligger på faktorer som leder till hälsa istället för patogenes som innebär att 
fokus ligger på vad som orsakar sjukdom (Antonovsky, 1991; Malterud, 2004). Det 
salutogena perspektivet är inte lika vanligt förekommande inom medicinsk praktik och 
forskning, vanligtvis undersöker man vad som är fel och avvikande hos en individ (patologi) 
istället för att se till individens styrkor och förmågor (Medin & Alexanderson, 2000).  
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Problemformulering 
 
Den befintliga forskningen kring individens hälsa och välbefinnande domineras framförallt av 
ett patogenetiskt perspektiv, det vill säga om vad som är fel med sjuka individer, ofta 
individer med olika diagnoser. Den här undersökningen kommer istället att utgå från ett 
salutogenetiskt perspektiv som är ett perspektiv inom positiv psykologi och innebär att man 
ser till individens styrka och försöker främja deras positiva förmågor. Istället för att fråga 
”Vad är fel med denna individ?” så frågar man ”Vad har denna individ för resurser och 
tillgångar?” (Snyder & Lopez, 2007). Trots undersökningens salutogenetiska perspektiv är 
det, förutom att söka svar på vad som främjar välbefinnande, också av betydelse att ta reda på 
vad som hotar välbefinnandet. Anledningen till att detta är viktigt är att en kunskap om det 
som hotar, likväl som det som främjar, behövs för att kunna arbeta aktivt och förebyggande 
för ökat välbefinnande bland målgruppen för undersökningen, 17-18 åriga tjejer som läser sitt 
sista år på gymnasiet. Det har också varit ett medvetet val att undersöka individer utan någon 
sjukdomsdiagnos för att ta reda på hur friska individer egentligen mår och hur de ser på sitt 
eget välbefinnande.  

Då det finns en brist på djupintervjuer bland unga tjejer, kommer följande undersökning att 
genomföras med hjälp av djupintervjuer. Detta för att få ta del av tjejernas egna erfarenheter 
och upplevelser kring ämnet. I diskussionsdelen kommer resultatet från undersökningen att 
knytas samman med tidigare forskning utifrån ett salutogent perspektiv. 

 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för hur tjejer i åldern 17-18 år, som 
går sitt sista år på gymnasiet, ser på sitt eget välbefinnande och vilka faktorer de upplever som 
viktiga och betydelsefulla för hur de ser på sitt välbefinnande. För att uppfylla syftet kommer 
följande tre frågor att besvaras med hjälp av undersökningens resultat: (1) Hur ser tjejer i 
åldern 17-18 år (sista året på gymnasiet) på sitt välbefinnande? (2) Hur uppfattar de begreppet 
välbefinnande? (3) Vilka faktorer upplevs som viktiga för hur de ser på sitt eget 
välbefinnande? 
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 

Urvalet av deltagare är kriteriebaserat, det vill säga, att deltagarna i undersökningen har valts 
ut utifrån specifika kriterier (Kvale, 1997). De kriterier som krävdes för att en individ skulle 
få delta i undersökningen var att individen var tjej, 17-18 år gammal och gick sitt sista år på 
gymnasiet. Deltagarna i undersökningen var åtta till antalet och kom från olika 
gymnasieskolor i en och samma stad i Mellansverige. I Tabell 1 sammanfattas deltagarnas 
ålder och gymnasieprogram. 
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Tabell 1 
Deltagarnas ålder och gymnasieprogram 

Deltagare Ålder Gymnasieprogram 

1. 18 år Naturvetenskapliga programmet 
2. 18 år Samhällsvetenskapliga programmet med social inriktning 
3. 18 år Samhällsvetenskapliga programmet med social inriktning 
4. 18 år Entreprenör programmet 
5. 18 år Byggprogrammet 
6. 18 år International Baccalaureate (IB) 
7. 18 år Samhällsvetenskapliga programmet med social inriktning 
8. 18 år Samhällsvetenskapliga programmet med social inriktning 

 
 

Material 
 
Med anledning av att undersökningens syfte var att få en djupare förståelse för hur tjejer i 
åldern 17-18 år, som går sitt sista år på gymnasiet, ser på sitt eget välbefinnande och vilka 
faktorer de upplever som viktiga och betydelsefulla för hur de ser på sitt välbefinnande, var en 
kvalitativ metod med intervjuer ett naturligt val.  

Intervjuerna var halvstrukturerade och under intervjuerna användes en intervjuguide som 
underlag. Anledningen till att en halvstrukturerad intervju valdes var en önskan om att styra 
intervjun till viss grad för att vara säker på att få svar på forskningsfrågorna och 
undersökningens syfte, men samtidigt ge deltagarna utrymme att lyfta fram och berätta det 
som ansågs viktigt och betydelsefullt för just dem (Kvale, 1997).    

Intervjuguiden bestod av sex frågor. Frågorna var av relativt preciserad karaktär men gav 
ändå deltagarna viss möjlighet att själva styra sina svar i den riktning som de själva önskade. 
På fråga ett ombads deltagarna att redovisa sin egen uppfattning av begreppet välbefinnande. 
På fråga två uppmanades deltagarna att självskatta sitt eget välbefinnande utifrån sin egen 
definition av begreppet med hjälp av en VAS – skala (Faresjö & Åkerlind, 2005). Skalan var 
utformad på så sätt att det fanns en elvagradig skala där noll motsvarade inget välbefinnande 
medan tio motsvarade fullständigt välbefinnande.  

Som komplement till intervjuguiden användes ett dokument med olika faktorer som 
vanligtvis påverkar människors välbefinnande på ett eller annat sätt. Vid fråga tre användes 
dokumentet med faktorerna på som komplettering då deltagaren ombads att redovisa hur olika 
faktorer påverkar hennes välbefinnande. De faktorer som fanns angivna på dokumentet var 
uppväxt, skola, fritid/intressen, sociala relationer och sig själv. Deltagarna hade också friheten 
att ange flera faktorer om de ansåg att något annat än de angivna faktorerna påverkade deras 
välbefinnande. 

Fråga fyra och fem handlade om hur deltagarna hanterar brist på välbefinnande samt vad 
de gör för att öka sitt välbefinnande. Slutligen på fråga sex ombads deltagarna att återigen 
självskatta sitt välbefinnande med hjälp av VAS- skalan.  

Vid intervjutillfällena användes en bandspelare för att spela in intervjuerna.  
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Procedur 
 
Innan undersökningen genomfördes kontaktades en gymnasieklass i Mellansverige som läste 
sitt sista år på det samhällsvetenskapliga programmet. Tjejerna i klassen fick en förfrågan om 
att delta i undersökningen genom ett missivbrev där de informerades om undersökningens 
syfte, att deltagandet i undersökningen var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan utan att behöva ange varför samt att deras deltagande var konfidentiellt 
(Vetenskapsrådet, 1999).  

Det önskade antalet deltagare, som var åtta personer, fanns dock inte att tillgå i den utvalda 
klassen. Därför resulterade urvalsförfarandet i ett bekvämlighetsurval av typen snöbollsurval, 
det vill säga att de tjejer från det samhällsvetenskapliga programmet som inledningsvis 
kontaktades och tackade ja, användes för att få kontakt med flera individer som uppfyllde 
kriterierna för att delta i undersökningen (Bryman, 2002). Enligt Maxwell (2005) behöver 
urvalet i kvalitativa undersökningar inte vara slumpmässigt utan urvalet sker målinriktat 
utifrån lämpligheten för syfte och frågeställningar. Antalet deltagare visade sig i efterhand 
vara tillräckligt då mättnad uppnåddes med åtta deltagare, det vill säga flera deltagare hade 
sannolikt inte bidragit till någon ny information. Vidare ansåg undersökningsledaren att 
underlaget från intervjuerna med de åtta deltagarna var tillräckligt för att besvara 
undersökningens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997).  

Intervjuerna ägde rum hemma hos undersökningsledaren för att garantera enskildhet och 
för att vara säker på att intervjun inte skulle störas eller påverkas av omgivningen. Deltagarna 
var fria att föreslå annan plats för intervjun om de önskade men samtliga deltagare godkände 
undersökningsledarens hem som intervjuplats. För att skapa en trygg och avslappnad 
intervjumiljö, tändes ljus och deltagarna bjöds på fika. Intervjuerna spelades in med 
bandspelare och tog mellan 30-60 minuter vardera.  

 
 

Databearbetning 
 
Vid analysen användes det transkriberade materialet från intervjuerna som underlag. För att 
säkra deltagarnas konfidetialitet numrerades intervjuerna från ett till åtta, namn och andra 
personliga uppgifter som skulle kunna identifiera deltagarna utelämnades. 

Materialet analyserades med analysmetoden meningskoncentrering vilket innebär att 
deltagarnas uttalanden i intervjuerna koncentrerats med syfte att göra deras uttalanden mer 
koncisa och underlätta en jämförelse mellan begrepp och variabler i samma kategori. 
Analysen genomfördes med deduktiv ansats, det vill säga med tidigare forskning och 
teorietiska begrepp i åtanke (Maxwell, 2005; Kvale, 1997). Begreppen som 
undersökningsledaren utgick i från var välbefinnande, coping, KASAM och salutogene.  

Till en början lästes det transkriberade resultatet av varje enskild intervju igenom, detta för 
att få en helhetsbild av varje intervju. För att vara säker på att undersökningens syfte skulle 
uppnås, det vill säga att få en djupare förståelse för hur tjejer i åldern 17-18 år, som går sitt 
sista år på gymnasiet, ser på sitt eget välbefinnande och vilka faktorer de upplever som viktiga 
och betydelsefulla för hur de ser på sitt välbefinnande, hölls syftet hela tiden i åtanke under 
analysförfarandet. 

I nästa steg av analysen sammanfattades det väsentliga i varje intervju och det som var 
intressant för undersökningens syfte, det vill säga de naturliga meningsenheterna i varje 
intervju, valdes ut. Efter sammanfattningen, sammanställdes resultatet av samtliga intervjuer 
och i analysens sista steg formulerades frågor utifrån undersökningens syfte som sedan 
ställdes till materialet. De frågor som ställdes var (a) vad betyder begreppet välbefinnande för 
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deltagarna, (b) vilka faktorer upplevs påverka deras syn på deras välbefinnande (c) hur 
upplevs faktorerna påverka, (d) hur hanterar de lågt välbefinnande, (e) har de några knep för 
att uppnå välbefinnande. 

Svaren på dessa frågor resulterade i två teman, (a) hot mot välbefinnandet (b) gynnsamt för 
välbefinnandet. Under respektive tema finns kategorier som summerar det centrala i 
intervjuerna. Under det första temat som var hot mot individens välbefinnande, finns följande 
kategorier: upplevd känsla av osäkerhet och att inte duga, personliga kriser samt inre och 
yttre stress. Under temat som innefattade det som gynnar välbefinnandet finns följande 
kategorier: att tycka om och acceptera sig själv, fysisk aktivitet samt att ta en paus från 
verkligheten.  
 
 

Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Först kommer deltagarnas syn 
på begreppet välbefinnande att klargöras, därefter kommer de två teman som framkommit, att 
redovisas för. Slutligen kommer en redovisning ske av de kategorier som under varje tema 
fungerar som det gemensamma och centrala för samtliga intervjuer. Detta kommer att göras 
med hjälp av tabeller, sammanfattande text samt talande citat som belyser och förstärker det 
centrala inom varje kategori. 
 
 

Definition av välbefinnande 
 

Deltagarnas individuella definitioner av begreppet välbefinnande påminner mycket om 
varandra. Punkterna nedan sammanfattar de centrala beståndsdelarna i begreppet, utifrån 
deltagarnas egna uppfattningar.  
 

• Både fysiskt och psykiskt 
• Hur man känner sig  
• Hur man trivs 
• Hur man mår i sig själv  
• Att ha det bra 
• Att finna sig själv 
• Att acceptera sig själv 
• Om man är glad eller ledsen 
 
 

Två teman 
 
De två teman som uppstod var ”Hot mot välbefinnandet” samt ”Gynnsamt för 
välbefinnandet”. Kategorierna som summerar det centrala i intervjuerna och som resulterat i 
de två temana sammanfattas i Tabell 2. 
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Tabell 2 
Teman och kategorier 

Hot mot välbefinnandet Gynnsamt för välbefinnandet 

Upplevd känsla av osäkerhet och att inte duga Att tycka om och acceptera sig själv 
Personliga kriser Fysisk aktivitet 
Inre och yttre stress Att ta en paus från verkligheten 

 

 

Hot mot välbefinnandet 
 

Upplevd känsla av osäkerhet och att inte duga. En känsla av att inte duga och en känsla av 
osäkerhet växer fram som ett resultat av de krav som tjejerna upplever finns från alla runt 
omkring dem. Även de tjejer som anser att de tycker om sig själva och trivs med sig själva 
menar att de i viss mån påverkas av sin omgivning och börjar tvivla på sig själva.  

Resultatet visar att de flesta av deltagarna upplever en känsla av att inte duga. De upplever 
att det ständigt finns krav och förväntningar på dem, dessa krav och förväntningar kommer 
från deras omgivning, skola, familj, vänner, media och samhälle. I de flesta fallen upplevs 
kraven och förväntningarna enbart som något negativt, vilket i slutändan leder till att 
deltagarna blir missnöjda med sig själva då de inte kan eller vill leva upp till andras krav och 
förväntningar. Ur detta föds en känsla av osäkerhet, att inte duga och att inte räcka till. ”Det är 
svårt att känna att jag duger ibland, det kan vara någon gång ibland som jag känner att det här 
har jag gjort bra och att man peppar sig men mest att man tycker illa om sig själv”. 

Flera av deltagarna talar om en fasad – om att vara någon man egentligen inte är för att 
leva upp till andras förväntningar. I detta sammanhang talar några av deltagarna om hur de 
själva skapat den bild och de förväntningar som andra har på dem. De menar att de måste 
fortsätta att var den personen och leva upp till dessa förväntningar för att de inte vill riskera 
att inte bli accepterade. Flera av deltagarna uttrycker en rädsla över att inte bli accepterad och 
omtyckt. De vill vara den roliga, trevliga och glada personen som alla gillar och som alla vill 
vara med. De är rädda för att andra människor inte längre skulle acceptera dem om de helt 
plötsligt var någon annan, om de inte längre var glada och roliga. Därför gömmer de sig 
bakom sin fasad. Flera av deltagarna upplever att det i längden är jobbigt att inte kunna vara 
sig själv fullt ut men verkar tycka att det ändå är värt det istället för att riskera att inte bli 
accepterad. ”Jag försöker alltid att bli gladare för att jag gillar inte att må dåligt, jag tycker om 
att ses som en glad person. Så jag försöker ju, då blir det lätt att jag bildar en fasad”. 

Denna negativa känsla av att vara osäker på sig själv och att inte duga som man är inverkar 
på flera områden i deltagarnas liv. De menar att skolprestationer blir lidande, de menar också 
att de inte kan ta till sig komplimanger och beröm från andra individer.  

Ett tydligt mönster bland deltagarna är att de har svårt att ta till sig komplimanger och 
beröm från människor i deras omgivning. Deltagarna menar att om de inte är nöjda med sina 
prestationer eller sig själva, kan de inte ta till sig att andra försöker muntra upp dem genom att 
ge dem komplimanger. De menar att det krävs ett bevis på deras prestation för att de ska 
känna sig bekräftade, detta kan ske genom att de lyckas bra på ett prov eller att de slutför och 
lyckas bra med någonting som de tagit sig för. Att känna sig bekräftad är viktigt för 
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deltagarnas välbefinnande men det är krävs att de får ett bevis på att de duger och är bra, för 
att de ska kunna ta till sig det. 

De flesta av deltagarna i studien menade att de upplevde denna negativa känsla, men det 
fanns också några deltagare som menade att de tyckte om sig själva och var nöjda med sig 
själva och sina prestationer. Trots detta menar de ändå att de i viss mån påverkas av sin 
omgivning vilket leder till att de börjar tvivla på sig själva. De deltagare som menade att de 
egentligen var nöjda med sig själva menade att de inte ville se sig som några som påverkades 
av andra människor men erkände att de i viss mån ändå omedvetet gör det. En av deltagarna 
menade att hon var nöjd med sin kropp och sitt utseende men då en vän till henne ifrågasatte 
den mängd mat hon åt och den tid hon lade ner på träning, började deltagaren att ifrågasätta 
sig själv och sitt utseende och undrade om hon egentligen var tjock? ”Jag vill inte se mig själv 
som någon som påverkas av vad andra säger men man gör det undermedvetet”. 

Andras påverkan verkar ha en stor betydelse för hur individerna ser på sig själva. 
Samhället och media spelar en stor roll i detta. Många av tjejerna talar om idealet, hur 
samhället och media målar upp en bild av hur man ska vara och hur man ska se ut. De menar 
att de vissa dagar inte bryr sig och försöker tänka att de duger som de själva är medan andra 
dagar ser annorlunda ut och de helst av allt skulle vilja vara som idealet, det vill säga smal, 
blåögd och blond. De menar att det för stunden skulle vara enklare att vara som alla andra och 
se ut som alla andra men inser samtidigt att det i längden inte vore speciellt kul.  

Personliga kriser. Resultatet visar att olika slags personliga kriser som deltagarna utsätts 
för kan hota deras välbefinnande på olika sätt. Det som under detta tema beskrivs som kriser 
är livssituationer i deltagarnas liv som på ett eller annat sätt påverkar deras välbefinnande på 
ett negativt sätt. Det handlar inte om vardagliga kriser så som att de är missnöjda med sin 
frisyr eller att de fått underkänt på ett prov, utan det handlar om större och mer avgörande 
kriser som kräver bearbetning och ofta hjälp och stöd av andra människor.  

De olika kriserna som deltagarna drabbas av skiljer sig mycket åt från deltagare till 
deltagare. Exempel på olika kriser som deltagarna berättade om under intervjuerna var skador, 
uppbrott från partner, bedragen av partner, konkurrens om uppmärksamhet inom familjen, 
bråk mellan föräldrarna, att växa ifrån sin vän, kulturkrockar och drogmissbrukande anhörig. 
”Min pappa har haft problem med alkoholen och det har påverkat mig mycket för jag är den 
äldsta i syskonskaran och jag har fått tagit hans ansvar när han inte har kunnat göra det”. 

Att drabbas av en personlig kris yttrar sig på olika sätt hos deltagarna, vissa av dem 
drabbas av sömnsvårigheter, andra av ätstörningar (både hetsätning och självsvält) eller så 
mår de bara allmänt dåligt vilket påverkar hela deras vardag på ett negativt sätt då det till 
exempel går ut över skolan och deras umgänge. Vissa deltagare reagerar på de krissituationer 
som de försätts igenom att bli ledsna och ibland bara vilja vara för sig själva och gråta ut. En 
av deltagarna reagerar utåtagerande, hon blir arg, skriker och kastar saker när hon mår dåligt. 
Kriserna kan i många fall leda till självförakt, deltagarna anklagar sig själva för det som hänt.  

Det som deltagarna har gemensamt är att de anser sig vara duktiga och handlingskraftiga 
när det gäller att hantera kriser. Deltagarna föredrar olika sätt att hantera och bemöta 
påfrestningar på, de flesta föredrar socialt stöd, det vill säga familj, vänner och pojkvän. En av 
deltagarna försöker däremot att lösa sina problem själv och menar att hon absolut inte vill 
belasta sina nära och kära med sina problem. ”Jag vill inte att de ska veta, alltså de mår redan 
dåligt så det blir så här att jag vill inte tynga dem med mer problem, jag vill vara den roliga 
och den man kan ha trevligt med och om de mår dåligt så kommer de över till mig, jag skulle 
aldrig vilja tynga dem med mitt eget problem, det kan jag sköta själv”. 

Flera av deltagarna har själva sökt professionell hjälp av kurator, skolsköterska, psykolog 
och läkare då de mått dåligt och känt att de inte kan ta sig ur krisen själva. Resultatet tyder på 
att de är relativt medvetna om hur de ska hantera olika kriser och på vilket sätt de föredrar att 
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försöka lösa problemen på. ”När jag mådde så där dåligt, när jag totalt gick ner mig verkligen, 
då var jag mest hemma för mig själv och så gick jag och pratade med min kurator. Det var 
jätte skönt att prata med någon annan än sin bästa kompis”. 

Flera av deltagarna talar om musik och träning som viktiga komponenter då de försöker 
hantera och bearbeta olika kriser. Musik och träning får deltagarna att finna tröst och fungerar 
som ett slags stöd när de har det jobbigt.    

Inre och yttre stress. Skolan är en faktor i deltagarnas liv som tar stor plats och mycket tid, 
deltagarna menar att skolan är den främsta källan till stress. Stress är någonting som de flesta 
deltagare tar upp som någonting negativt. Deltagarna menar att den yttre stressen som skolan 
framförallt står för påverkar stora delar av deras liv. Ofta har de så pass mycket skolarbete att 
de får offra sin fritid, sina intressen och sitt umgänge för att hinna med. Detta påverkar dem 
negativt på grund av att fritiden, intressena och deras umgänge är viktiga komponenter för att 
de ska må bra och känna välbefinnande. Deltagarna menar att stressen i skolan blir som en 
ond cirkel då det är lätt att stressen i skolan leder till att de stressar också i andra situationer. 
”Om man börjar stressa för någonting så tror jag att det är lätt att man börjar stressa för många 
saker. Jag tror att skolan är en stor faktor till att man börjar stressa”. 

Den yttre stressen leder till en inre stress hos deltagarna och påverkar dem både fysiskt och 
psykiskt. Resultatet visar att deltagarna upplever sömnsvårigheter, magont och spänningar i 
kroppen till följd av stressen som de utsätts för. ”Det är så himla mycket stress, man ska 
prestera hela tiden så man känner sig uttorkad, jag har fått magsår, eller inte riktigt magsår 
men liknande på grund av att jag stressar så mycket och det känns lite onödigt”. 

Det är flera av deltagarna som talar om sömnsvårigheter som ett resultat av stressen, de 
menar att de sitter uppe länge på kvällarna och nätterna för att plugga. När de väl lägger sig 
för att sova kan de inte slappna av och varva ner på grund av deras inre stress, de ligger 
istället vakna i flera timmar och tänker och oroar sig för saker som de eventuellt har glömt att 
göra eller saker som de måste komma ihåg att göra. Sömnsvårigheterna påverkar deras 
vardag, en deltagare talar om hur sömnbristen påverkar hennes skolprestationer och hur hon 
vid flera tillfällen har somnat på den sista lektionen. Denna deltagare har sökt läkarhjälp för 
sina sömnsvårigheter men bara blivit ordinerad vila och avslappning, vilket hon själv menar 
är problemet.  

På grund av att deltagarna är trötta och inte orkar med det som de vanligtvis brukar orka då 
de inte upplever stress, drar de sig undan och isolerar sig. De flesta upplever att skolan är det 
viktigaste och att det måste få gå först. Flera av deltagarna talar om att det inte är lång tid kvar 
till studenten nu vilket gör att det känns lättare att kämpa den tiden som är kvar, de ser slutet. 
”Jag har avskärmat mig väldigt mycket den senaste tiden och jag tror att det har väldigt 
mycket med skolarbetet att göra, att det har krävts så mycket tid och energi framförallt”.  
 
 

Gynnsamt för välbefinnandet 
 

Att tycka om och acceptera sig själv. Resultatet visar att detta tema, att tycka om och 
acceptera sig själv, är otroligt viktigt för att deltagarna ska må bra och känna välbefinnande. 
Om deltagarna inte lyckas med detta påverkar det hela deras liv på ett negativt sätt. De flesta 
deltagare mår dåligt i sig själva på grund av att de inte tycker om sig själva och har svårt att 
acceptera sig själva. Två av deltagarna menar dock att de tycker om sig själva och accepterar 
sig själva men att de omedvetet påverkas av andras kommentarer och åsikter och därför ibland 
börjar tvivla på sig själva. Samtliga deltagare uttrycker en stark önskan om att kunna tycka 
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om och acceptera sig själv, de menar att om de lyckas uppfylla de kraven, skulle de må 
mycket bättre i alla andra livssituationer också. Flertalet av deltagarna menar dock att de inte 
vet hur de ska lyckas att uppfylla dessa krav. 

Deltagarna talar om uppväxten som en viktig faktor där grunden till självet formas och 
utvecklas. Flera av deltagarna menar att en bra uppväxt har gjort dem trygga och format dem 
till bra människor. Stora familjer och familjemedlemmar som bryr sig och alltid finns där 
bidrar enligt deltagarna, till att dem känner sig säkra i sig själva. ”Vi har en jättenära relation i 
familjen så det påverkar ju positivt, det gör att man mår bra eftersom man alltid har någon 
som finns där”. 

Sociala relationer i övrigt är betydelsefullt för individernas välbefinnande, detta bidrar 
familj, vänner och pojkvänner med då de fungerar som ett stöd för deltagarna i deras vardag. 
Att bli bekräftad på ett eller annat sätt är viktigt för deltagarna och det bidrar framför allt 
deras sociala relationer med. Resultatet visar att det är viktigt för deltagarna att känna sig 
betydelsefulla och behövda av andra människor. 

Flera av deltagarna har så pass dåligt självförtroende, självkänsla och självbild att de har 
svårt att ta till sig komplimanger och uppskattning från andra människor. De menar att de har 
svårt att ta till sig detta på grund av att de inte tycker om sig själva och inte instämmer i det 
positiva som andra säger om dem. ”Jag kan inte se mig själv se bra ut för även om andra ger 
mig en komplimang betyder det inte… att man tror på det”. 

Under intervjuerna uttryckte flertalet av deltagarna sin positiva inställning till att 
uppmärksamma detta ämne. De menar att det är nyttigt och bra att ha en medvetenhet om sig 
själv, sitt välbefinnande, vad som påverkar välbefinnandet samt på vilket sätt det påverkar. 
Flera av tjejerna talade om vikten av att lära känna sig själv, en deltagare föreslog 
gruppdiskussioner för att få ta del av andras tankar och erfarenheter gällande detta ämne. ”Det 
tar lång tid att bygga upp ett självförtroende men det går ju så snabbt att förstöra det igen”. 

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är viktigt för att deltagarna ska må bra, både fysiskt och 
psykiskt. Att utöva fysisk aktivitet leder till att deltagarna trivs bättre med sig själva, de får 
mer energi vilket leder till att de orkar mer och känner sig gladare och mer positiva. ”När jag 
är igång med träningen och tränar varje dag som jag ska göra, enligt mig själv, då är jag pigg 
och då orkar jag, då mår jag jätte bra. Men så fort jag tappar det så blir jag trött, jättetrött och 
börjar avskärma mig igen”. 

Det råder delade meningar bland deltagarna när det gäller för vems skull de tränar. Vissa 
av deltagarna menar att de tränar för att må bra i sig själva, att de tränar för sin egen skull, 
medan andra talar om en yttre påverkan från samhället som anledning till sin träning. En av 
deltagarna menar att hon tränar för att känna sig trygg i sig själv, för att kunna ta på sig det 
hon vill utan att känna sig tjock, och för att hålla sig smal, som man ska vara. Samtidigt som 
hon menar att hon tränar för sin egen skull gör hon det också för att leva upp till andras 
förväntningar. Omgivningens förväntningar och strävan om att leva upp till idealet har alltså 
en indirekt påverkan på deltagarens val att utöva fysisk aktivitet. 

Vissa deltagare talar om den fysiska aktiviteten som en del av deras liv, vissa tränar för att 
förebygga att må dåligt, både fysiskt och psykiskt, medan en tredje grupp tycker att det är 
skönt att utöva fysisk aktivitet när de mår dåligt. Genom den fysiska aktiviteten upplever vissa 
deltagare en känsla av kontroll och frihet. Träningen kan också leda till bekräftelse då det gått 
bra under ett pass eller en match. ”Jag gillar att dansa, det tycker jag är jätte kul och det blir 
som en frihet och i dansen kan man uttrycka sig. Mår man dåligt så kan man uttrycka sig så 
och mår man bra så kan även det reflekteras i dansen”. 

Exempel på fysiska aktiviteter som deltagarna utövar är styrketräning, gympass, dans, 
basket och fridykning. 
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Att ta en paus från verkligheten. För att må bättre och känna högre välbefinnande menar 
flertalet av deltagarna att de flyr verkligheten för en stund. Genom att pausa och tillfälligt fly 
från det som deltagarna finner jobbigt och påfrestande, kan de ladda batterierna och lättare 
hantera situationen efteråt. ”Att läsa böcker gillar jag faktiskt, det får mig att må bra och det 
känns som om jag har tagit en paus från allting då för då går jag in i en annan värld”. 

Musik är en faktor som under detta tema, att ta en paus från verkligheten, spelar en stor roll 
för deltagarnas välbefinnande. Att läsa böcker eller göra någonting annat som man mår bra av 
är andra sätt att hantera påfrestande situationer och att fly verkligheten. Att bryta mönstret och 
få perspektiv på saker och ting menar deltagarna är viktigt.  

Flera av deltagarna menar också att det är viktigt att leva här och nu, att ta en dag i taget. 
De anser att man bör lägga vikt vid det man kan påverka och göra någonting åt, istället för att 
ödsla tid och energi på det som redan har varit och som man inte längre kan påverka. ”Jag 
brukar tänka framåt och inte försöka tänka för mycket bakåt att det som har hänt det har hänt, 
jag kan inte göra någonting åt det. Alltså jag kan ju inte ändra någonting som har hänt utan då 
får man tänka framåt”. 

Enligt deltagarna är det också viktigt att fokusera på det positiva, det man mår bra av och 
det som gör en glad, istället för det som påverkar en på ett negativt sätt. Det kan till exempel 
handla om att umgås med de människor som man mår bra av och sortera bort dem som 
påverkar en negativt. ”Jag försöker ha folk runt omkring mig som är positiva och försöker 
sortera bort dem som kommer med massor med negativa saker hela tiden för att jag och en 
kompis har kommit fram till att vi vill vara glada det här året”. 
 
 

Självskattat välbefinnande 
 

Tabell 3 
Deltagarnas VAS – poäng (0-11  poäng) 

Deltagare VAS- poäng 
(före) 

VAS- poäng 
(efter) 

Kommentarer 

1. 6.5 6.5 Oförändrat 
2. 6 3-4-5 Sjunkit (1-3 steg). Anledningen till detta är att vi 

har pratat om saker som får deltagaren att må 
dåligt. 

3. 5 7 Stigit (2 steg) Anledningen är att deltagaren 
upplever att det är ett stort steg att kunna säga 
vad i henne själv som får henne att må dåligt. 

4. 7.5 7.5 Oförändrat 
5. 4 5.5 Stigit (1,5 steg) Anledningen är att deltagaren 

mår bättre av att prata om att hon mår dåligt och 
varför hon mår dåligt. Deltagaren mår också 
bättre av att hon vågar prata om det. 

6. 7 9 Stigit (2 steg) Anledningen är att deltagaren har 
fått prata ur sig, deltagaren har aldrig tidigare 
pratat (verbalt) om sina tankar. Deltagaren tycker 
att det har varit en erfarenhet som har hjälpt 
henne att förstå sig själv bättre. 

7. 7 7 Oförändrat 
8. 5 5 Oförändrat 
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I början och i slutet av intervjun fick deltagarna självskatta sitt välbefinnande med hjälp av en 
VAS- skala. Tabell 3 redovisar för deltagarnas poäng. Resultatet av deltagarnas poäng visar 
att hälften av deltagarna ansåg att deras välbefinnande inte hade förändrats under intervjun 
medan den andra hälften ansåg att deras välbefinnande hade förändrats under intervjun. En av 
deltagarna ansåg att hennes välbefinnande hade sjunkit medan de övriga tre ansåg att deras 
välbefinnande hade stigit under intervjun.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur deltagarna i undersökningen ser på sitt eget 
välbefinnande och vilka faktorer de upplever som viktiga för sitt välbefinnande. Under 
rubriken problemformulering presenteras undersökningens positiva psykologiska synsätt och 
salutogena perspektiv. Då undersökningen inte enbart redovisar för det positiva och det som 
främjar deltagarnas välbefinnande kan undersökningens perspektiv och synsätt ifrågasättas. 
Undersökningens synsätt och perspektiv är dock väsentligt då det är viktigt att ta reda på all 
bakgrundsfakta, i det här fallet både vad som hotar och främjar välbefinnandet, för att kunna 
arbeta förebyggande och främja välbefinnandet, oavsett undersökningens synsätt och 
perspektiv. Om jag hade genomfört denna undersökning och endast sökt svar på vad som 
främjar välbefinnandet hade jag bortsett från viktig information. Därför utformades 
intervjuguiden med neutrala frågor som gav deltagarna möjlighet att redovisa för det som de 
ansåg avgörande för sin upplevelse av sitt eget välbefinnande, oavsett om det var positivt eller 
negativt. Anledningen till detta var att jag ville samla in så mycket information som möjligt 
för att sedan knyta ihop tidigare forskning med resultatet från min undersökning utifrån ett 
salutogent perspektiv.  

Resultatet av undersökningen visar att det viktigaste för att deltagarna ska uppleva 
välbefinnande och må bra är, enligt dem själva, att de tycker om och trivs med sig själva. 
Enligt deltagarna skulle detta även medföra att de skulle må bättre i andra situationer på grund 
av att alla faktorer i deltagarnas liv på ett eller annat sätt påverkar varandra. Resultatet visar 
att skolan i nuläget inte bidrar till att främja deras välbefinnande, men enligt deltagarnas 
resonemang skulle till exempel skolan kunna främja deras välbefinnande i högre grad, om de 
lyckades tycka om sig själva och acceptera sig själva. Resultatet av undersökningen visar att 
det är viktigt för deltagarna att känna att de duger och att de behövs. Deltagarna menar att de 
mer än gärna vill tycka om och acceptera sig själva men att de inte vet hur de ska lyckas. 

Mycket av resultatet i denna studie stämmer väl överens med tidigare forskning på 
området. Det är tydligt att stressen i skolan är en faktor som bidrar ytterst lite till deltagarnas 
välbefinnande. Deltagarna menar att skolan framför allt är en källa till stress, detta tyder även 
resultatet från SOU-rapporten på (2006). Denna studie visar att deltagarna lider av olika 
stressrelaterade symtom, till exempel, sömnsvårigheter och magont, vilket överrensstämmer 
med tidigare redovisad forskning (Svensk medicin, 2004, SOU, 2006, Ungdomsstyrelsen, 
2007). Detta innebär att deltagarna främst upplever skolan som negativ och som ett hot mot 
deras välbefinnande. 

Det är viktigt för deltagarna att de kan hantera och bemästra stress och personliga kriser för 
att deras välbefinnande inte ska påverkas negativt. Enligt Antonovsky (1991) och SOU – 
rapporten (2006) är individens bemästringsstrategier (coping) och grad av KASAM 
avgörande för hur väl individen lyckas hantera och bemästra olika påfrestningar. Resultatet av 
undersökningen visar att deltagarna tagit sig igenom diverse personliga kriser på olika sätt. 
Det gemensamma för dem är att de alla ändå lyckats hantera och bemästra de olika 
prövningarna som de utsatts för. De väljer olika sätt att hantera och bemästra kriserna på, de 
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flesta söker stöd hos sina sociala relationer, en deltagare försöker lösa problemen själv, medan 
flera av deltagarna har sökt professionell hjälp. Detta verkar tyda på att deltagarna har resurser 
för att välja lämpliga bemästringsstrategier. 

Deltagarna menar att helheten är viktig och att det finns en balans mellan de olika 
faktorerna i deras liv för att deras välbefinnande ska upplevas som högt. Deltagarna menar att 
de olika faktorerna i hög grad påverkar varandra. Ett exempel på hur denna påverkan kan hota 
deltagarnas välbefinnande är om påverkan från en faktor, till exempel skolan i sin tur påverkar 
en annan faktor, till exempel fritiden. Enligt deltagarna kan den negativa påverkan från skolan 
leda till att de inte har möjlighet att disponera sin fritid som de själva önskar på grund av att 
de måste studera. Detta kan enligt deltagarna också leda till att deras sociala relationer blir 
lidande då de inte heller har tid att umgås med de människor som är betydelsefulla för dem. 
Deltagarna menar att balansen och den positiva påverkan från samtliga faktorer är viktigt för 
att en ond cirkel inte ska uppstå och utgöra ett hot mot deras välbefinnande.  

Deltagarna i undersökningen fick själva skatta sitt välbefinnande med hjälp av en VAS- 
skala i början och i slutet av intervjun. Resultatet visade att hälften av deltagarna upplevde en 
förändring i sitt välbefinnande medan den andra hälften upplevde att deras nivå av 
välbefinnande var oförändrat. Bland de deltagare som upplevde en förändring ansåg en av 
deltagarna att hennes välbefinnande hade sjunkit, de övriga tre menade att deras 
välbefinnande hade ökat under intervjun. Då flera av deltagarna menade att intervjun bidrog 
till nya insikter om deras välbefinnande och flera av dem också ansåg att det var lärorikt för 
dem att få sätta ord på sina tankar kring sig själva och sitt välbefinnande, kan detta tyda på att 
det är bra och nyttigt för flera av deltagarnas välbefinnande att tala om detta ämne. Jag 
upplevde att det fanns stora behov hos deltagarna att prata om och reflektera kring sitt eget 
välbefinnande och om allt runt omkring dem som på olika sätt påverkar. Jag tror att det kan 
hjälpa dem att styra och påverka det egna välbefinnandet på ett gynnsamt sätt. Efter 
intervjuerna säger flera av tjejerna att deltagandet i intervjun var väldigt intressant och lärorikt 
för dem själva på grund av att de får reflektera över hur de själva mår. De säger att det inte är 
någonting som de annars gör speciellt ofta. Jag menar att om tjejerna börjar reflektera över 
hur de mår och varför de mår som de gör, aktivt kan arbeta med det för att höja sitt 
välbefinnande och må bättre. Mår de redan bra kan de fortsätta att medvetet agera på samma 
sätt som de tidigare gjort, om de är medvetna om sitt agerande. Det är bra och nyttigt om unga 
tjejer har en medvetenhet om sitt mående, om varför de mår som de gör. Jag tror att det i 
längden kan fungera som ett redskap för att arbeta med sitt välmående och förhoppningsvis 
leder det till att unga tjejer i större utsträckning mår bra och är nöjda med sitt välbefinnande.  

Det som skiljer resultatet i denna undersökning från resultatet i tidigare studier är hur 
viktigt det är att tycka om och acceptera sig själv för att uppleva välbefinnande. Enligt 
deltagarna i undersökningen är detta det mest avgörande för hur de upplever sitt 
välbefinnande, de menar att alla andra situationer och faktorer i deras liv fungerar mycket 
bättre och påverkar deras välbefinnande i en positiv riktning om de tycker om och accepterar 
sig själva. Resultatet av denna undersökning visar att deltagarna är väl medvetna om vad som 
påverkar deras välbefinnande positivt och negativt när det ges tillfälle att reflektera över detta. 
Under intervjuerna insåg deltagarna saker som de tidigare inte vetat om sig själva och sitt 
välbefinnande. Deltagarna kom i efterhand (under intervjuns gång) på saker som påverkar 
dem positivt eller negativt och hur det yttrar sig, fysiskt eller psykiskt.  

Fysisk aktivitet och att ta en paus från verkligheten är olika metoder som deltagarna tar till 
för att upprätthålla eller att höja sitt välbefinnande när de upplever att det behövs. Musik är en 
annan faktor som har en positiv effekt på deltagarnas välbefinnande. Tidigare forskning 
(Kirkcaldy, Shephard & Siefen, 2002; Miller, Gilman & Martens, 2008; Saarikallio & 
Erkkilä, 2007) bekräftar den positiva betydelsen som fysisk aktivitet och musik har för 
individens välbefinnande.  
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Det kan ifrågasättas huruvida det upplevda hotet mot välbefinnandet är någonting som alla 
individer drabbas av under sina tonår, det är visserligen under denna period som vi lär känna 
oss själva och utsätts för olika prövningar. Men jag menar att det är viktigt att tjejerna tidigt 
utrustas med verktyg, tips och råd för att själva kunna hantera det som de ställs inför på bästa 
möjliga sätt. Självklart kan ingen individ skyddas från livets alla prövningar men jag menar 
att alla borde förses med bästa möjliga redskap för att bemöta detta på. Jag anser, precis som 
viss tidigare forskning (Chafouleas & Bray, 2004; Clonan, Chafouleas, McDougal & Riley-
Tillman, 2004; Huebner, Suldo, Smith & McKnight, 2004) att skolan är den givna arenan för 
detta. Skolan är en institution som på ett naturligt sätt kommer i kontakt med barn och 
ungdomar. Jag menar att en temadag i skolan skulle kunna bidra med kunskap, tips och råd 
till tjejerna genom exempelvis gruppövningar, individuella övningar, föreläsningar, 
livscoachare, psykologer och andra professioner som på ett eller annat sätt kan inspirera och 
hjälpa tjejerna på deras resa att hitta sig själva. Jag upplevde att deltagarna var viljestarka och 
med lite hjälp på traven skulle kunna komma långt i sin självprocess. Jag tror också att det 
kan vara nyttigt för tjejerna att få ta del av, hur och vad, andra gör för att må bra.. En av 
deltagarna i undersökningen föreslog gruppdiskussioner med andra tjejer i hennes ålder för att 
få ta del av andras perspektiv och erfarenheter. 

Det kan vara sent påkommet att genomföra en temadag med tjejer som går sitt sista år på 
gymnasiet, det ideala är enligt att genomföra detta så tidigt som möjligt, helst redan i 
högstadiet. Men resultatet från denna undersökning visar att deltagarna, trots sin ålder, inte 
tillägnat sig detta än, därför menar jag att något måste ha gått fel på vägen. Detta är ytterligare 
en anledning till att genomföra en temadag eller någon annan slags förebyggande åtgärd för 
att unga tjejer ska hitta sig själva tidigare och på så sätt må bättre och uppleva högre grad av 
välbefinnande.  

Vidare menar jag att det är viktigt att inta ett salutogent perspektiv i samhället, det vill 
säga, att se till individens styrkor för att kunna arbeta förebyggande mot ohälsa och brist på 
välbefinnande hos individer, istället för att vänta tills individen mår dåligt och då fråga sig 
vad som är fel med individen.  

Jag är positivt överraskad över hur öppna deltagarna var under intervjuerna, de lämnade 
verkligen ut sig själva och berättade om sina innersta tankar och upplevelser. Jag är också 
glatt överraskad över den positiva responsen som de uttryckte i samband med intervjuerna. 
Flera av deltagarna sade att det varit otroligt nyttigt och lärorikt för dem själva att delta i 
intervjun, de menade att det här är ett ämne som borde diskuteras och belysas mer. De 
menade att det är viktigt för dem att känna sig själva, vilket deltagandet i intervjun i viss mån 
också bidragit till.   
 
 

Metoddiskussion 
 
Med anledning av undersökningens syfte valdes en kvalitativ metod med intervjuer. Valet av 
metod var fördelaktigt för undersökningens syfte då det resulterade i en djupare förståelse av 
deltagarnas egna upplevelser och tankar.  

Förutom de faktorer som jag hade nedskrivna i dokumentet som jag använde mig av under 
intervjun, räknade deltagarna upp andra faktorer som de ansåg påverka deras välbefinnande 
på olika sätt. De faktorer som de nämnde var samhället, media, framtiden och prestationer. 
Detta är faktorer som jag i efterhand kan tycka att jag borde ha tänkt på och haft med i 
dokumentet som jag hade med mig under intervjun. Men då jag under intervjun frågade 
deltagarna om de kom på några andra faktorer som på något sätt påverkade deras 
välbefinnande gav jag dem ändå möjlighet att tänka efter och fundera över om jag hade missat 



 

 

17 

någon faktor som de ansåg viktig. Därför kan det tänkas att de deltagare som inte tog upp 
några andra faktorer än de som jag hade som förslag, inte upplevde att några andra faktorer 
var betydelsefulla för deras välbefinnande.  

Den interna validiteten i undersökningen är hög, det vill säga att jag har studerat det jag 
från början avsåg att undersöka. Jag anser att jag genom mina intervjuer där jag använde mig 
av min intervjuguide, har fått svar på mina forskningsfrågor, vilket var syftet med 
undersökningen (Kvale, 1997).   

Innan jag genomförde intervjuerna med deltagarna var jag medveten om risken att 
deltagarna inte skulle våga öppna sig och vara ärliga i sina svar på grund av att de inte kände 
mig. Jag var medveten om att frågorna var av personlig karaktär och att deltagarna därför 
kunde utelämna viss information om de upplevde att det blev för. Det skulle kunna påverka 
undersökningens validitet, om deltagarna utelämnade information som egentligen var viktig 
för undersökningens syfte och frågeställningar. Jag upplever dock att deltagarna tyckte att det 
var lättare att tala om dessa personliga frågor med mig som de inte kände i jämförelse med 
människor som de känner. Detta stärker undersökningens validitet då jag upplever att 
deltagarna var ärliga och rättframma i sina svar. 

Till en början var det tänkt att deltagarna i undersökningen skulle komma från en och 
samma gymnasieklass. Då det önskade antalet deltagare inte gick att erhålla från den utvalda 
gymnasieklassen blev det istället tal om ett bekvämlighetsurval, nämligen snöbollsurval. Med 
hjälp av de deltagare från den utvalda gymnasieklassen, som tackade ja till att delta i 
undersökningen, kom jag i kontakt med andra tjejer i samma ålder. De nyförvärvade 
deltagarna läste olika gymnasieprogram och gick på olika skolor. I efterhand anser jag att 
detta ökat undersökningens generaliserbarhet och därmed reliabilitet (Kvale, 1997). Det 
faktum att deltagarna i undersökningen kommer från olika skolor och olika gymnasieprogram 
leder till att undersökningens resultat i större utsträckning kan generaliseras, till skillnad mot 
om deltagarna hade kommit från samma skola och läst samma gymnasieprogram.  

Då undersökningen är kvalitativ och resultatet bygger på intervjuer med deltagarna kan 
undersökningens reliabilitet ifrågasättas. Detta på grund av att resultatet från intervjuerna 
bygger på deltagarnas personliga erfarenheter och åsikter, det kan därför vara svårt att avgöra 
om undersökningens resultat skulle vara det samma om upprepade studier skulle göras 
(Kvale, 1997).  
 
 

Fortsatt forskning 
 
Medicinsk praktik och forskning domineras av ett patogenetiskt perspektiv och i mindre grad 
ett salutogenetiskt prespektiv (Medin & Alexandersson, 2000). Många gånger handlar 
forskningen om hur individer med olika sjukdomsdiagnoser mår. Jag menar att det är av 
intresse att belysa hur friska individer, utan diagnoser, mår. Oftast frågar vi oss hur många 
som mår dåligt, varför dem mår dåligt och hur detta yttrar sig. Vi borde istället fokusera på 
hur många som mår bra, varför de mår bra och hur det yttrar sig. Vi kan lära oss av både det 
som får individen att må mindre bra men framför allt det som får individen att må bra. Genom 
att kartlägga detta vet vi hur vi kan främja hälsa och förebygga ohälsa och brist på 
välbefinnande, vi skulle då veta vad vi kan arbeta mer med för att underhålla och öka 
individens välbefinnande i större utsträckning.   
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Tack till de underbara tjejer som ställde upp som deltagare i undersökningen med entusiasm 
och ärlighet. Utan er hade undersökningen inte varit möjlig! 
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Appendix 

Intervjuguide 
 

1. Vad innebär/betyder begreppet ”välbefinnande” för just dig? 
- Positivt – negativt 
- Fysiskt - psykiskt 
 
2. Utifrån din egen uppfattning av betydelsen för begreppet 
”välbefinnande”, undrar jag hur du ser på ditt eget välbefinnande? 
(se vas - skala) 
 
3. Jag är intresserad av att ta reda på vad som främjar respektive 
hämmar ditt välbefinnande. Till hjälp se bilaga (faktorer)! 
 
4. Om du på något sätt mår dåligt och känner att ditt välbefinnande 
är lågt, hur hanterar du då det? 
 
5. Vad får dig att känna/uppleva välbefinnande, har du några knep för 
att öka din känsla av välbefinnande? 
 
6. Nu efter att vi haft den här diskussionen kring din upplevda känsla 
av ditt välbefinnande, upplever du att graden av ditt välbefinnande 
förändrats någonting eller upplever du att den grad som du 
inledningsvis angav fortfarande stämmer? 
 
7. Innan vi avslutar, har du något annat som du vill tillägga eller 
berätta om? 
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* Hur påverkar följande faktorer ditt välbefinnande? 
- Positivt – negativt 
 

* Hur yttrar det sig? 
- Fysiskt - psykiskt 

 

 

Uppväxt 
 

Skola 
 

Fritid/Intressen 
 

Sociala relationer (t.ex. familj, vänner, pojk- 
flickvän) 

 
Dig själv (t.ex. självkänsla, självförtroende, 

självbild) 
 

Finns det någon annan faktor som du anser 
påverkar ditt välbefinnande? 
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Mätning av självrapporterat välbefinnande med hjälp av VAS-
skala (Visuell Analog Skala) 

 
0 – 10, där 0 är ingen upplevd känsla av välbefinnande och 10 är 

upplevd känsla av fullständigt välbefinnande. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
Inget välbefinnande                                                      Fullständigt välbefinnande 
    
 


