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SAMMANFATTNING 

 
Denna studie handlar om unga flickors psykiska hälsa. I Sverige har den psykiska hälsan 

försämrats de senaste åren bland ungdomar, särskilt bland unga flickor. Resultatet från 

undersökningen Liv & Hälsa Ung år 2011 i södra länsdelen i Örebro län ligger till grund för 

studien. Resultatet från undersökningen visade att ett anmärkningsvärt antal unga flickor 

skattar sin psykiska hälsa som dålig. Syftet med denna studie var att undersöka vad unga 

flickor i södra länsdelen i Örebro län anser är bidragande faktorer för en god psykisk hälsa 

och metoden som använts är kvalitativ. Tre fokusgrupper genomfördes för datainsamling där 

deltagarna bestod av flickor i årskurs två på gymnasiet. Resultatet visade att unga flickor 

anser att skolan är en faktor som orsakar mycket stress bland ungdomar. Skolan bör skapa en 

lugn och avslappnat miljö för att främja den psykiska hälsan. Prestationsångest och stress var 

riskfaktorer som till största delen bidrar till psykisk ohälsa. Slutsatserna som kunde dras var 

att en god psykisk hälsa till stor del kännetecknas av kroppspråket, att unga flickor upplever 

stress och prestationsångest samt att bättre bemötande, stöd och självkänsla främjar den 

psykiska hälsan.  

Nyckelord: Krav, liv & hälsa ung, psykisk hälsa, unga flickor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

This study is about young girls' mental health. In Sweden, the mental health deteriorated in 

recent years among adolescents, particularly among young girls. Results of the Liv & Hälsa 

Ung in 2011 in the southern part of the county of Örebro is the basis for the study. The results 

of the survey showed that a remarkable number of young girls rate their mental health as 

poor. The purpose of this study was to examine what young girls in southern part of the 

county of Örebro County believes are contributing factors for good mental health and the 

method used is qualitative. Three focus groups were conducted data collection in which 

participants consisted of girls in grade two in high school. The results showed that young girls 

believe that school is a factor that causes a lot of stress among adolescents. Schools should 

create a calm and relaxed environment to promote mental health. Performance anxiety and 

stress were factors that largely contribute to mental illness. The conclusions that could be 

drawn was that good mental health is largely characterized by the body language, that young 

girls are experiencing stress and performance anxiety, and that better reply, support and self-

esteem promotes mental health. 

Keywords: Demands, liv & hälsa ung, mental health, young girls 
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1. INTRODUKTION 

 
Hälsa är en individs viktigaste förutsättning och resurs för att må bra. Enskilda individers 

hälsa har betydelse för folkhälsan i ett land, då en god folkhälsa råder när hälsan är jämt 

fördelad i en befolkning. En individ kan uppleva fullständig fysisk hälsa, men om en god 

psykisk hälsa saknas kan det vara svårt för individen att uppleva välbefinnande och en känsla 

av sammanhang. En god folkhälsa är viktigt för samhällets sociala och ekonomiska 

utveckling. 

Den psykiska ohälsan i Sverige antas ha försämrats de senaste åren. Psykisk ohälsa tar sig 

ofta uttryck i bland annat ångest, oro, nedstämdhet eller sömnproblem. Dessa tillstånd 

orsakar lidande för individen och kan resultera i långa sjukskrivningar. De höga 

sjukskrivningstalen i Sverige kostar samhället mycket resurser i form av tid och pengar. Den 

psykiska ohälsan ökar i högst grad bland ungdomar, särskilt bland unga flickor.  Många unga 

flickor upplever att stress från skolan och samhället är de faktorer som bidrar mest till 

psykisk ohälsa. Den allvarligaste konsekvensen av ihållande psykisk ohälsa anses vara 

självmord. I Sverige har antalet självmord minskat, dock inte bland unga människor.   

Många kommuner utarbetar folkhälsoplaner för att folkhälsoarbetet ska vara målinriktat och 

strukturerat. Framtida arbete med barn och ungas psykiska hälsa är av stor vikt för 

kommunerna då risken för att drabbas av återkommande psykisk ohälsa i vuxen ålder 

bestäms i unga år. Därmed är målgrupperna barn och unga av yttersta vikt vid 

folkhälsoarbete. 

Författaren känner ett personligt engagemang kring unga flickors psykiska hälsa. 

Författarens intresse för ämnet stärktes än mer i samband med fältstudier under hösten år 

2012 då författaren fick ta del av resultatet från en Liv & Hälsa Ung-undersökning från år 

2011 och då upplevde att ämnet bör uppmärksammas. Resultatet från undersökningen visade 

att ett anmärkningsvärt antal unga flickor ofta eller alltid under de tre senaste månaderna 

känt sig nedstämda, stressade eller haft huvudvärk. Detta resultat samt det tidigare intresset 

för ämnet utgjorde författarens val av kandidatuppsats.  
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Hälsa och folkhälsa 

 
Hälsa är ett begrepp med en mängd olika definitioner. Den tidiga definitionen på hälsa 

härstammar från filosofer som Descartes som definierade hälsa som ett tillstånd av frånvaro 

av sjukdom (Andersson, 2009). Denna endimensionella syn på hälsa utvecklades i samband 

med World Health Organizations (WHO) definiton av hälsa som lyder ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom och 

handikapp” (WHO, 1948 s.2). Denna definition reviderades vid konferensen i Ottawa då det 

lades till att hälsa inte ska ses som livets mål, utan som en resurs i vardagen (WHO, 1986). 

Individers hälsa har betydande effekter på folkhälsan (Pellmer & Wramner, 2007). Folkhälsa 

kan beskrivas som hälsotillståndet i en befolkning samt fördelningen av hälsa och ohälsa 

mellan olika grupper i samhället. Det finns ett antal faktorer som påverkar folkhälsan, vars 

samlingsnamn är bestämningsfaktorer. En del bestämningsfaktorer är möjliga att påverka 

såsom politiska beslut och individens egna levnadsval som rökning, kost och motion. De 

bestämningsfaktorer som inte är möjliga att påverka är bland annat arv, kön och ålder (SKL, 

2009). Enligt Lalonde (1975) är det fyra bestämningsfaktorer som till största delen styr en 

befolknings hälsa vilka är arvet, omgivningsmiljön, hälso- och sjukvårdens resurser samt 

livsstilen. Dessa bestämningsfaktorer kan kopplas till olika aktörer i samhället, således är ett 

tvärsektoriellt arbete aktörer emellan av yttersta vikt vid folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet 

ska vara långsiktigt och strukturerat och bör vara en central punkt i såväl offentlig som i 

privat sektor (SKL, 2009). WHO (1998) beskriver 21 mål för att uppnå god folkhälsa. Målen 

ska vara riktmärken för att kunna mäta framstegen i arbetet att förbättra hälsan och 

minimera hälsoriskerna. Huvudmålet är att uppnå bästa möjliga hälsa för alla. Mål tre 

innefattar en hälsosam start i livet vilket hänvisar till att hälsan i vuxen ålder till stor del 

bestäms i tidiga barndomen, därför är stöd till föräldrar och små barn viktigt för folkhälsan. 

Målet påvisar kopplingen mellan hälsa i barndom och i vuxen ålder. Enligt Pellmer & 

Wramner (2007) råder en god folkhälsa när hälsan är jämnt fördelad i befolkningen. 

De senaste 150 åren har tre skeden gått att urskilja i folkhälsans utveckling. Det första skedet 

är infektionssjukdomar som dominerade i slutet av 1800-talet. Till det andra skedet räknas 

vällevnadssjukdomar som hjärtkärlsjukdom. Dessa sjukdomar ökade häftigt men minskade 

sedan vid 1900-talets slut. Dagens skede definieras som tillitsbrist eller samhällssjukdomar. 

Dit räknas psykosomatiska sjukdomar såsom utbrändhet, muskel- och ledvärk, kronisk 

trötthet samt stress vilket påverkar individers psykiska hälsa (SKL, 2009).  

2.2 Psykisk hälsa 

 
Psykisk hälsa är ett komplext begrepp som är svårt att definiera. Ofta beskrivs psykisk hälsa 

och psykisk ohälsa som motpoler till varandra och någon tydlig gränsdragning däremellan är 

svår att urskilja (Örebro läns landsting, 2005). Psykisk ohälsa kan ses som ett samlingsnamn 

för olika psykiska tillstånd där ett av de vanligaste tillstånden är depression (Pellmer & 

Wramner, 2007). Depression kan delas in i två olika grupper vilka är unipolär- och bipolär 

depression. Unipolär betyder att det endast finns en pol, det vill säga att individen enbart 

drabbas av depression. Bipolär betyder att det finns två poler, exempelvis att individen 
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upplever både depression och maniska symptom. Unipolär depression är tio gånger vanligare 

än bipolär depression hos kvinnor och fem gånger vanligare hos män. Unipolär depression 

definieras av att individen upplever stark trötthet, minskad glädje, minskad energi och 

matlust samt sömnsvårigheter (Svanström, 2003).  

Psykiatriska sjukdomar orsakar näst störst sjukdomsbörda i världen efter 

hjärtkärlsjukdomar. I sjukdomsgruppen psykiatriska sjukdomar är incidensen störst i 

unipolär depression. Incidensen för män är 38 708 000 nya sjukdomsfall per år i världen och 

för kvinnor 70 778 000 nya sjukdomsfall per år i världen. För män representerar dessa siffror 

3,4 procent av den totala sjukdomsbördan vilket kan jämföras med 5,5 procent för kvinnor 

(Svanström, 2003). Depression är den näst vanligaste sjukdomen i åldern 15-44 år i världen 

(Lindstrand, Bergström, Rosling, Rubenson, Stenson & Tylleskär, 2006). 

Enligt Fryers & Brugha (2013) har det genomförts mycket forskning på området psykisk 

hälsa de senaste åren där orsaker till att psykisk ohälsa uppkommer har undersökts, dock har 

dessa studier främst fokuserat på den vuxna befolkningen. Fryers & Brugha (2013) menar att 

det finns tydliga bevis för att psykisk ohälsa i barndomen ökar risken för att i vuxen ålder 

drabbas av återkommande psykiska problem som till exempel depression. Författarna slår 

fast i sin studie att största faktorn för att drabbas av psykisk ohälsa i vuxen ålder är att 

psykisk ohälsa upplevts under barndomen. Liknande resultat går att finna i en studie av Van 

Lang, Ferdinand & Verhulst (2007) där det framkom att sömnproblem hos barn och unga har 

en koppling till depression senare i livet, varvid det är ett viktigt problem att lägga resurser 

vid. Enligt Gore m.fl. (2011)  bestod 27 procent av världens befolkning år 2008 av personer 

mellan 10-24 år. De menar att det är en grupp som är av betydelse för den framtida 

befolkningens hälsa samt för social och ekonomisk utveckling.  

Sedan 1990-talet har psykisk ohälsa ökat i den svenska befolkningen. Detta har visat sig 

främst genom ökade sjukskrivningstal och ökad efterfrågan inom vården. För somliga varar 

tillståndet livet ut vilket kan medföra svårigheter att klara aktiviteter i vardagen 

(Socialdepartementet, 2012).    

2.2.1 Psykisk hälsa bland unga i Sverige 

 

Unga människor i Sverige har sedan 1980-talet generellt visat på en sämre hälsoutveckling 

än övrig befolkning, särskilt gällande psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Enligt SOU 

(2006) har det under de 10-20 senaste åren blivit allt vanligare med ungdomar som upplever 

stress, ångest, värk, sömnproblem och nedstämdhet samt känner sig oroliga. Sedan 1990-

talet har flera rapporter angående ungas försämrade hälsa publicerats, men tillförlitliga 

resultat är sällsynta enligt Hagquist (2009b).  

År 2009 genomfördes en totalundersökning av barns och ungas psykiska hälsa för att få en 

helhetsbild av situationen i Sverige, detta på uppdrag av regeringen. Elever i årskurs 6 och 

årskurs 9 svarade på en enkät om deras upplevda hälsa. Enkäten besvarades av 172 000 

elever, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 83 procent. Resultaten visar att de psykiska 

besvären ökar från årskurs 6 till årskurs 9, samt att besvären är större bland flickor än pojkar 

(FHI, 2009). I en studie av Hagquist (2009a) framkom att den psykiska ohälsan hos 

ungdomar, framför allt unga flickor, signifikant har ökat mellan åren 1985 och 2006. 

Andelen flickor i åldern 16-19 år som rapporterade ångest och oro var år 1988, 8 procent 

jämfört med år 2005 då andelen ökat till 29 procent. I en tvärsnittsstudie av Hjern, Alfven & 

Östberg (2008) där 2588 barn och unga mellan 10-18 år ingick, framkom det att stress i 
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skolan är kraftigt förenat med psykisk ohälsa. Liknande resultat går att finna i SOU (2006) 

där det beskrivs att stress i skolan är den faktor som till största delen bidrar till psykisk 

ohälsa bland unga. I en rapport av Skolverket framkom att stress i skolan är ett problem som 

ökat sedan början av 2000-talet i Sverige (Skolverket, 2001). Det råder stor skillnad mellan 

könen vad gäller stress i skolan då nästan hälften av flickorna och en femtedel av pojkarna 

uppger att de alltid eller oftast känner sig stressade i skolan. Därmed är skolan en viktig aktör 

i arbetet att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland unga (Skolverket, 

2003). 

Totalt anser 30 procent av personer i åldrarna 16 till 24 år i Sverige att de lider av ångest, oro 

eller ängslan vilket resulterar i att allt mer antidepressiva läkemedel skrivs ut, framför allt till 

unga kvinnor mellan 15 och 19 år. Antalet genomförda självmord har minskat något under de 

senaste åren. Förklaringen till detta tros vara den ökade utskrivningen av antidepressiva 

läkemedel och bättre förebyggande insatser. Minskningen av antalet genomförda självmord 

gäller dock inte i åldersgruppen 15 till 24 år (Socialdepartementet, 2012). I en kvantitativ 

studie av Kristjánsdottír, Sundelin & Naessen (2009) framkommer liknande resultat som 

nämns ovan. Det konstaterades i denna studie att flickors psykiska hälsa är sämre än pojkars. 

Resultatet i studien tyder på en lägre livskvalitet och en försämring av ungas psykiska hälsa, 

speciellt bland flickor. 

Flink, Beirens, Butte & Raat (2012) menar att depression och ångest är tillstånd som 

påverkar ungdomar negativt. Möjliga följder till upplevd depression och ångest är dåliga 

betyg, litet socialt nätverk och missbruk. Författarna menar vidare att flickor löper större risk 

att drabbas av depression och ångest än pojkar. Det är därför angeläget att tidigt upptäcka 

och behandla dessa tillstånd bland unga flickor. Enligt Zwaanswijk, Van Der Ende, Verhaak, 

Bensing & Verhulst (2007) är föräldrars attityder, utbildningsnivå, tro och 

familjeförhållanden faktorer som är av betydelse för att ungdomar ska utveckla ångest eller 

depression.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

 

Förutsättningen för att en individ ska ha en god psykisk hälsa är att individen upplever en 
känsla av sammanhang i livet. Antonovsky (1991) beskriver att en individs hälsa är relaterat 
till i vilken grad individen upplever känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky menar att 
en individ kan uppleva en god hälsa även om individen har nedsatt fysik eller utsätts för yttre 
påfrestningar. Tvärtom kan individen uppleva dålig hälsa även om optimal fysisk hälsa finns. 
Det handlar enligt honom om upplevd känsla av sammanhang. Antonovsky (1991) försöker 
förklara hälsans förutsättningar istället för ohälsans orsaker. Han menar att begreppen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktigt för att känna KASAM. Begriplighet 
syftar till hur individen upplever omvärlden och i vilken utsträckning individen upplever sig 
kunna påverka framtida händelser. Hanterbarhet handlar om hur individen upplever sig ha 
resurser att kunna hantera yttre påfrestningar som förekommer. Med meningsfullhet menar 
han i vilken grad individen upplever att livet har en känslomässig mening. Dessa tre 
komponenter tillsammans utgör begreppet KASAM. 
 
En studie av Bothmer & Fridlund (2003) undersökte sambandet mellan KASAM och 
självskattat hälsa bland universitetsstudenter. Resultatet visade ett samband mellan stark 
upplevd KASAM och ett litet antal hälsoproblem. Tvärtom visade svagt upplevd KASAM ett 
samband mellan många hälsoproblem.  Dessutom fann de samband mellan att vara en 
positiv och optimistisk person och uppleva stark KASAM.  
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I en rapport om tonåringars psykiska hälsa beskrivs att låg KASAM ofta är relaterat med 
nedstämdhet (Örebro läns landsting, 2005).  
 

2.4 Liv & Hälsa Ung 

  

Liv & Hälsa Ung är en enkätundersökning som besvaras av skolelever i årskurs sju och nio på 

högstadiet samt årskurs två på gymnasiet i Sverige. Enkäten berör livsstilsfrågor som handlar 

om hälsa, familjerelationer, skolförhållanden, matvanor samt alkohol-, tobaks- och 

narkotikavanor. Undersökningen syftar till att ge kommuner en uppfattning av ungdomars 

livsstil och hälsovanor. Resultatet från Liv & Hälsa Ung ska främst användas som underlag 

vid framtida prioriteringar och beslut för barn och unga men också som stöd för skolornas 

hälsofrämjande arbete. I Örebro Län genomfördes en Liv & Hälsa Ung-undersökning första 

gången år 2005 och har skett vartannat år sedan dess. Den senaste undersökningen skedde 

år 2011. Södra länsdelen i Örebro län består av Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå 

kommun, Askersunds kommun och Lekebergs kommun (Örebro läns landsting, 2012a). I 

figuren nedan redovisas en del av resultatet från Liv & Hälsa Ung i södra länsdelen i Örebro 

län år 2011. 
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Figur 1: Flickors psykiska hälsa  

I Kumla kommun uppgav 21 procent av flickorna i nian att de under de tre senaste 

månaderna ofta eller alltid känt sig nedstämda. Av samma grupp i samma kommun svarade 

45 procent att de under de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig stressade och 20 

procent uppgav att de under de tre senaste månaderna ofta eller alltid haft huvudvärk. I 

Hallsbergs kommun uppgav 14 procent av flickorna i nian att de under de tre senaste 

månaderna ofta eller alltid känt sig nedstämda. Av denna grupp flickor uppgav 31 procent att 

de under de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig stressade och 19 procent svarade 



6 
 

att de under de tre senaste månaderna ofta eller alltid haft huvudvärk (Örebro läns landsting, 

2011a). 

I Laxå kommun uppgav 26 procent av flickorna i nian att de under de tre senaste månaderna 

ofta eller alltid känt sig nedstämda. Av samma grupp flickor svarade 60 procent att de under 

de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig stressade och 26 procent svarade att de 

under de tre senaste månaderna ofta eller alltid haft huvudvärk. I Askersunds kommun 

uppgav 30 procent av flickorna i nian att de under de tre senaste månaderna ofta eller alltid 

känt sig nedstämda. I samma kommun uppgav 54 procent av flickorna i nian att de under de 

tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig stressade. Av dessa flickor svarar 32 procent 

att de under de tre senaste månaderna ofta eller alltid haft huvudvärk (Örebro läns landsting, 

2011a).  

I Lekebergs kommun uppgav 17 procent av flickorna i nian att de under de tre senaste 

månaderna ofta eller alltid känt sig nedstämda och 26 procent svarade att de under de tre 

senaste månaderna ofta eller alltid känt sig stressade. Av denna grupp flickor uppgav 22 

procent att de ofta eller alltid haft huvudvärk. Resultaten som framkom för södra länsdelens 

Liv & Hälsa Ung-undersökningen 2011 i Örebro län visar på att mer och tydligare resurser 

krävs i arbetet med unga flickors psykiska hälsa (Örebro läns landsting, 2011a).  

Örebro läns landsting har tillsammans med kommunerna i Örebro län utarbetat en 

folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål, vilket är ett styrdokument för att folkhälsoarbetet 

ska vara målinriktat och långsiktigt. Folkhälsoplanen följer samma mål som regeringen 

(2008) och innehåller strategier för hur målen ska uppnås. I folkhälsoplanen syftar arbetet 

med målområde tre, barn och ungas uppväxtvillkor, till att minska ohälsofaktorer och öka 

hälsofaktorer samt öka möjligheten att göra hälsosamma val i livet. Målområde fyra omfattar 

ungdomars hälsa där målet är att hjälpa barn och unga att göra hälsosamma val i livet. 

Statens folkhälsoinstitut är uppföljningsansvarig i folkhälsoarbetet med barns och ungas 

uppväxtvillkor. Örebro läns folkhälsoplan kan kopplas till WHO (1998) där vikten av 

jämlikhet i hälsa beskrivs. Hälsoklyftorna måste minska mellan länderna i EU då ökad 

jämlikhet ger hälsovinster för samhället och bidrar till bättre psykisk hälsa (Örebro läns 

landsting, 2012b). 

Kommunerna i södra länsdelen har tillsammans med Örebro läns landsting utarbetat ett 

samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete mellan kommunerna. Detta samverkansavtal är 

utarbetat med folkhälsoplanen med folkhälsopolitiska mål som ram. I samverkansavtalet 

prioriteras målgrupperna barn, unga och äldre (Örebro läns landsting, 2011b). Detta stöds av 

regeringen (2008) som beskriver att kommun och landsting har en betydande roll i 

folkhälsoarbetet samt att barn, unga och äldre är de målgrupper som bör prioriteras.  

 

Resultatet från Liv & Hälsa Ung i Örebro län år 2011 ligger till grund för den aktuella studien. 

Resultatet visade att ett anmärkningsvärt antal unga flickor i södra länsdelen i Örebro län 

skattar sin psykiska hälsa som dålig. Forskning som undersöker bidragande faktorer för en 

god psykisk hälsa är av betydelse för ungdomars hälsa och på lång sikt även för folkhälsan i 

Sverige. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med studien är att undersöka vad unga flickor i södra länsdelen i Örebro län anser är 

bidragande faktorer för en god psykisk hälsa. 

 Vad kännetecknar en ung flicka med god psykisk hälsa? 

 Hur upplever unga flickor i södra länsdelen i Örebro län den psykiska hälsan hos 

jämnåriga flickor? 

 Vad upplever unga flickor i södra länsdelen i Örebro län kan främja psykisk hälsa? 

 

4. METOD OCH MATERIAL 

 

Studien grundas i resultat från en Liv & Hälsa Ung-undersökning, det vill säga en upptäckt i 

verkligheten. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är slutledningen då induktiv.   

4.1 Studiedesign 

 
För att undersöka vad unga flickor i södra länsdelen i Örebro län anser är bidragande 

faktorer för en god psykisk hälsa har en kvalitativ metod valts. Kvalitativ metod används 

enligt Holloway & Wheeler (2010) när känslor, erfarenheter eller upplevelser om ett specifikt 

ämne eftersöks. 

Tre fokusgrupper har genomförts för datainsamling. Fokusgrupper är enligt Holloway & 

Wheeler (2010) en metod där ett antal deltagare med gemensamma erfarenheter eller 

egenskaper ingår. En moderator ger deltagarna frågor att diskutera då syftet är att undersöka 

tankar, åsikter, erfarenheter eller uppfattningar kopplat till ett ämne av intresse.  

Fokusgrupper ansågs vara en relevant metod i den aktuella studien då syftet var att 

undersöka åsikter kring ämnet. 

Fokusgrupper består vanligen av sex till tio deltagare som under intervjun leds av en 

moderator. Moderatorns önskan är att erhålla mycket information och synpunkter om ämnet 

för studien. Det är moderatorn som presenterar de ämnen som ska diskuteras och dennes 

uppgift att diskussionen sedan kretsar kring dessa ämnen. Fokusgrupper syftar inte till att 

uppnå samförstånd eller hitta lösningar på problem, utan till att upplysa moderatorn om de 

åsikter och synpunkter som deltagarna har om ämnena som diskuteras (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Alla intervjutekniker består av för- och nackdelar och passar bättre eller sämre beroende på 

vad som ska studeras. En fördel med fokusgrupper är att informationen ges genom social 

interaktion mellan deltagarna. Då deltagarna svarar på varandras uttalanden kan nya idéer 

och tankar gro som forskaren inte tänkt på innan intervjun (Holloway & Wheeler, 2010).  

Social interaktion kan enligt Kitzinger (2005) ge deltagarna mod att tala om känsliga ämnen. 

Även Kvale & Brinkmann (2009) menar att social interaktion gör det lättare att uttrycka 

synpunkter i känsliga ämnen. Andra fördelar med metoden enligt Holloway & Wheeler 

(2010) är att både deltagare och moderator har möjlighet att ställa frågor under tiden vilket 
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resulterar i mycket information på kort tid, vilket gör det till en snabb och billig 

intervjuteknik.  

Nackdelen vid fokusgrupper är att moderatorn har svårare att styra diskussionen och inte har 

lika stor kontroll över situationen som vid enskilda intervjuer. Det finns risk att en eller flera 

av deltagarna dominerar diskussionen och kan göra det svårt för de andra deltagarna att få 

sina röster hörda. Om fokusgruppen består av en eller flera personer som har svårigheter att 

uttrycka sina känslor och tankar i tal kan det påverka resultatet negativt (Holloway & 

Wheeler, 2010).  

4.2 Planering av fokusgrupper 

 
En första kontakt togs med den aktuella skolans rektor via ett telefonsamtal. Det fanns ett 

uppenbart intresse för studien då skolan uppmärksammat resultaten från Liv & Hälsa Ung år 

2011. Vidare kontakt skedde via mejl med en mentor som fungerade som kontaktperson. 

Kontaktpersonen gjorde det möjligt att besöka tre högskoleförberedande klasser i årskurs två 

på gymnasiet. Det bokades in ett datum för en presentation av studien samt rekrytering av 

deltagare.  

Tre högskoleförberedande klasser i årskurs två besöktes. Cirka tio minuter av deras 

lektionstid avsattes för att presentera studien. De informerades om studiens syfte samt om 

hur en fokusgrupp går till. Dessutom upplystes de om att deltagandet var frivilligt samt att de 

förblir anonyma och att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) ska deltagarna informeras om studiens syfte, det frivilliga deltagandet och 

konfidentialiteten i studien. Det tydliggjordes att samtalet kommer att behandla unga flickors 

psykiska hälsa på en generell och allmän nivå, inte hur de personligen mår. De flickor som 

var intresserade uppgav namn och kontaktuppgifter på en lista som skickades runt i 

klassrummet. Dessa flickor fick ta del av ett informationsbrev där all nödvändig information 

beskrevs.  

Vid besöket bokades datum för fokusgrupperna in med hänsyn till flickornas scheman och 

lektioner. Kontaktpersonen bokade en lämplig sal för fokusgrupperna på de angivna 

datumen. Moderatorn skickade därefter ett påminnelsesms till flickorna med exakta 

tidsangivelser för fokusgrupperna. Enligt Holloway & Wheeler (2010) ska deltagarna 

påminnas om fokusgrupperna några dagar innan fokusgrupptillfället. De tre klasser som 

besöktes resulterade i rekrytering av flickor till tre fokusgrupper.  

4.3 Urval 

 
Urvalet skedde enbart bland flickor då det för studiens syfte är deras åsikter som är relevanta 

samt för att det enligt Johnson, Tillgren & Hagströmer (2009) annars kan skapas spänning 

mellan könen vid känsliga frågor i fokusgrupper. Dessutom upplever ofta deltagarna 

samhörighet och stöttning av varandra vid homogena grupper (Holloway & Wheeler, 2010). 

Tillika framgår det i bakgrunden att flickor i större utsträckning lider av psykisk ohälsa, vilket 

även det motiverar studiens avgränsning till endast flickor.  

Flickorna som har deltagit i studien läser alla årskurs två på gymnasiet. Motivet till den valda 

årskursen är att dessa flickor svarade på en Liv & Hälsa Ung-enkät år 2011, vilken ligger till 

grund för studien. Dessutom behövs enligt Vetenskapsrådet (2002) inget samtycke från 
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föräldrar efter femton års ålder, vilket flickorna i detta fall är fyllda. Skolan där urvalet 

skedde utsågs på grund av att det är den gymnasieskola där majoriteten av södra länsdelens 

högstadieelever placeras efter årskurs nio. Totalt har 19 flickor från tre högskoleförberedande 

klasser ingått i de tre fokusgrupperna. Flickorna delades in klassvis i tre grupper varav den 

första bestod av fyra flickor, den andra bestod av sju flickor och den tredje bestod av åtta 

flickor. Enligt Olsson & Sörensen (2011) bör en fokusgrupp bestå av 5-10 deltagare. Orsaken 

till att grupp ett bestod av fyra flickor är att endast fyra flickor var intresserade av att 

medverka. Urvalet är ändamålsenligt då deltagarna väljs på förvalda kriterier (Holloway & 

Wheeler, 2010). I detta fall är kriteriet att de alla har svarat på en Liv & Hälsa Ung-enkät år 

2011 då de gick i årskurs nio på högstadiet. 

4.4 Informationsbrev 

 
I ett informationsbrev ska det enligt Olsson & Sörensen (2011) framgå att deltagandet är 

frivilligt, studiens syfte, moderatorns kontaktuppgifter samt att all information kommer att 

behandlas konfidentiellt. Ett informationsbrev utarbetades (Se bilaga A). I 

informationsbrevet framgick bakgrunden till studien samt dess syfte. Dessutom informerades 

det om att tre fokusgrupper kommer att genomföras för att besvara syftet. Naturligtvis 

nämndes de etiska aspekterna som att deltagandet var frivilligt, att personuppgifter 

behandlades konfidentiellt och att fokusgrupperna kommer att spelas in. Moderatorns 

kontaktuppgifter fanns tillgängliga på informationsbrevet för att möjliggöra kontakt vid 

frågor och liknande, även handledarens kontaktuppgifter uppgavs. Informationsbrevet erhöll 

flickorna vid rekryteringen. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det ett krav att deltagarna tar 

del av information av studien i god tid, detta för att deltagaren ska hinna begrunda sin 

medverkan.  

4.5 Intervjuguide  

 

Intervjuguiden ska agera som ett manus till intervjun. Guiden kan vara olika strukturerad 

beroende på forskaren. Guiden kan bestå av endast vissa av de ämnen som ska diskuteras 

eller vara noga genomtänkt med strukturerade frågor (Kvale & Brinkmann (2009). En 

intervjuguide utarbetades utefter studiens syfte och frågeställningar (Se bilaga B). 

Frågeställningarna var huvudrubriker i intervjuguiden och därefter följde frågor för att 

uppnå svar till respektive frågeställning. Den aktuella intervjuguiden bestod av femton frågor 

vilka var noga genomtänkta och formulerade på ett pedagogiskt sätt för att undvika ledande 

frågor och för att erhålla relevanta svar. Intervjuguiden började med en öppen fråga för att 

skapa en lätt stämning. Därefter ställdes frågorna en aning olika till de olika grupperna 

beroende på deras tidigare svar och diskussionens riktning. Enligt Holloway & Wheeler 

(2010) har moderatorn möjlighet att ändra ordning på frågorna under tiden för 

fokusgruppen för att anpassa sig i diskussionens riktning. Detta sätt att genomföra en 

intervju på är enligt Olsson & Sörensen (2011) ett exempel på en ostrukturerad intervjuguide. 

Det utgörs av att deltagarna fritt kan tolka frågorna utefter sina egna språkvanor och 

erfarenheter. Intervjuguiden i den aktuella studien utgjordes av en låg grad av strukturering 

för att fånga flickornas egna tolkningar och åsikter av vad som söktes. 
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4.6 Genomförande av fokusgrupper 

 
Fokusgrupperna genomfördes på den aktuella gymnasieskolan i bibliotekets konferenssal. 

Konferenssalen uppfattades av moderatorn som en relativt lugn plats och inga störande ljud 

hördes utifrån. Moderatorn förberedde fokusgrupperna genom att försäkra att all teknik 

fungerade. Fokusgrupperna spelades in på två inspelningsenheter för att minimera risken för 

bortfall. Flickorna kom till konferenssalen på uttalad tid. Fokusgrupperna började med att 

moderatorn hälsade alla flickor välkomna och försökte få alla att känna sig bekväma och väl 

till mods. Moderatorn informerade än en gång om att diskussionen skulle spelas in och 

startade inspelningen, därefter tydliggjordes studiens bakgrund och syfte igen och 

diskussionen startade. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är moderatorns uppgift att låta alla 

deltagare ta lika mycket plats så att alla får beskriva sina erfarenheter och perspektiv på 

ämnet vid fokusgrupper. 

Den första fokusgruppen varade längst tid. Den andra fokusgruppen var tidsbegränsad då 

konferenssalen endast kunde bokas trettio minuter från fokusgruppens start. Under två av 

fokusgrupperna kom och gick några deltagare. Bland annat var en deltagare tvungen att gå 

till en lektion och i det andra fallet kom två deltagare några minuter sent. 

Fokusgrupperna avslutades med att moderatorn försökte sammanfatta det som sagts under 

fokusgruppen, fråga om någon hade något att tillägga samt ge uppskattning och feedback till 

deltagarna. Direkt efter fokusgrupperna satt moderatorn ned och reflekterade över vad som 

sagts, vilket är ett föredömligt sätt att starta analysen på enligt Denzin (2003). Ord som 

förekommit flera gånger under fokusgrupperna skrevs ned och även interaktionen mellan 

deltagarna noterades. De tre fokusgrupperna resulterade i cirka en och en halv timmes 

inspelat material där varje fokusgrupp tog mellan 26 och 44 minuter.  

4.7 Analys av fokusgrupper 

 

I en latent innehållsanalys ligger fokus på att tolka texten för att finna den underliggande 

meningen. I analysprocessen ingår att först identifiera analysenheten, vilken är 

transkriberingen av fokusgrupperna (Graneskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den gjorda 

transkriberingen ska enligt Holloway & Wheeler (2010) innehålla minsta suck, skratt eller 

paus för att behålla känslan för sammanhanget vid fokusgruppen. Därefter ska enligt 

Graneskär & Höglund-Nielsen (2008) domäner identifieras i analysenheten vilket är grova 

delar av texten som kan urskiljas som information till de frågor som ingick i intervjuguiden. 

Sedan tas meningsbärande enheter ut ur domänerna, vilket är meningar, stycken eller ord 

som blir grunden för analysen. Därefter kondenseras meningsenheterna och blir då mer 

koncentrerade men med den viktiga innebörden kvar. Den kondenserade texten abstraheras 

därefter, vilket betyder att forskaren går in i en tänkandeprocess och analyserar det osagda 

ordet. Detta leder sedan till koder som står för den kondenserade meningsenhetens 

innebörd. Därefter bildas kategorier som sammanfattar flera koder som har liknande 

innebörd. I den kvalitativa innehållsanalysen bedöms resultatens tillförlitlighet med 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet  

En latent innehållsanalys har genomförts på det insamlade materialet. Ljudinspelningarna 

lyssnades igenom några gånger innan transkriberingen påbörjades. Enligt Holloway & 

Wheeler (2010) är det föredömligt att moderatorn lyssnar på ljudinspelningarna några 

gånger innan transkriberingen sker. Ljudinspelningarna transkriberades sedan ordagrant 
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med varje skratt och betoning. Transkriberingen tog totalt cirka sju timmar och resulterade i 

28 sidor utskrivet material. Det utskrivna materialet analyserades och lästes igenom ett par 

gånger för att skapa en helhetssyn av analysenheten. Innehållsanalysen har skett elektroniskt 

då de delar av analysenheten som var av intresse för frågeställningarna identifierades, 

klistrades in i ett dokument och bildade domäner. Varje fokusgrupp markerades med varsin 

färg för att kunna skilja dem åt. Därefter identifierades meningsbärande enheter av 

domänerna, vilket utgjorde grunden för analysen. De meningsbärande enheterna 

kondenserades till koder som sammanfattar textinnehållet i meningsenheten. Dessa koder 

bildade sedan kategorier. Fyra kategorier framkom ur analysen. Dessa var kroppsspråket, 

stress och prestationsångest, stöd och bemötande samt självkänsla.  

4.8 Etiska överväganden 

 
I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska regler och principer. Det finns fyra 

forskningsetiska principer som bör följas i forskning men även i studier som inte är 

forskningsbaserade, men där människor ändock berörs (Ejlertsson, 2012). 

Informationskravet är ett av huvudkraven för forskning och innebär att forskaren ska 

informera de som berörs av studien om dess syfte. Forskaren ska likaså informera om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det andra huvudkravet är 

samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna måste samtycka över sin medverkan. I vissa fall 

måste samtycke hämtas från förälder eller vårdnadshavare, till exempel om deltagarna är 

under 15 år. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att 

personuppgifter som erhålls av deltagarna ska behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av dem. Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet vilket följs när 

insamlad information om enskilda individer endast används för studiens syfte och inte något 

annat (Vetenskapsrådet, 2002). 

De fyra huvudkraven tillämpades i den aktuella studien. Informationskravet tillämpades 

genom att flickorna vid presentationen av studien och rekryteringen erhöll ett 

informationsbrev där all nödvändig information, såsom studiens syfte och frivilligt 

deltagande informerades om. Samtyckeskravet tillämpades när flickorna samtyckte till att 

delta i studien och uppgav namn och telefonnummer. Konfidentialitetskravet tillämpades 

genom att flickorna aldrig nämns vid namn i varken transkribering eller resultat och 

personuppgifter behandlades på ett säkert sätt. Det går med andra ord inte att identifiera 

enskilda individer som medverkat. Resultatet som framkommer av studien ska inte användas 

i annat syfte än det syfte som utgörs av studien och som deltagarna redan är informerade om 

genom informationskravet, i och med det tillämpas även nyttjandekravet. 

5. RESULTAT 

 
Nedan redovisas resultatet från den genomförda studien. FK står för fokusgrupp. 

5.1 Kroppsspråket – ett kännetecken för god psykisk hälsa 

 

Vid frågor kring vad fokusgrupperna upplever kännetecknar en ung flicka med god psykisk 

hälsa diskuterades att psykisk hälsa kännetecknas av att de orkar utföra dagens alla sysslor 

såsom skola, fritid, hem och familj. Vad som mer kännetecknar god psykisk hälsa är 
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kroppsspråk och ansiktsuttryck, menar de. De är eniga om att kroppspråket ger en tydligare 

bild på hur någon mår än individens handlingar såsom att skämta och skratta, då det är lätt 

att fejka. Det diskuteras även kring att en god psykisk hälsa kännetecknas av att individen är 

nöjd med sig själv och upplever livet som meningsfullt samt att de inte upplever för mycket 

press.  

-Ja att man mår bra.. orkar liksom gå upp och gå till skolan och orkar utföra allting.. Och 

inte komma hem och känna ah det är piss liksom.. (FK 3). 

Ja.. alltså kroppspråk tycker jag att man kan se tydligare på än liksom eh.. handlingar och 

lite så..  (FK 2). 

..liksom så att du inte känner för mycket press och så.. att du är nöjd med dig själv helt 

enkelt.. (FK 1). 

5.2 Stress och prestationsångest upplevs bland jämnåriga flickor 

 

Fokusgrupperna var oense om upplevelsen av hur jämnåriga flickor mår. En fokusgrupp 

ansåg att jämnåriga flickor överlag mår bra, men att alla såklart har dåliga dagar ibland när 

de mår sämre. De uttryckte att vissa klarar av skolan bättre än andra och att vissa har mer 

problem hemma än andra och att det är faktorer som spelar stor roll för hur deras jämnåriga 

mår. En annan fokusgrupp ansåg att fler jämnåriga flickor mår dåligt av stressen från skolan 

än vad många tror. De upplever dock att flickor i deras ålder försöker stötta varandra så gott 

det går och att de trivs bra i skolan på grund av det.  

Men jag tror att vi försöker stötta varandra så mycket det går så man känner sig ganska 

bekväm i skolan liksom (FK 1). 

En fokusgrupp uttryckte tydligt att de anser att jämnåriga flickor är labila. De anser att 

många flickor mår dåligt av pressen från skolan att prestera och få bra betyg. Även pressen 

att passa in i samhället och att vara en populär person anses av dem som en faktor som 

bidrar till att jämnåriga flickor mår dåligt. De menade att många unga flickor lider av 

prestationsångest. Fokusgrupperna tyckte att det var svårt att uttala sig om hur jämnåriga 

flickor mår då det inte alltid syns på utsidan. 

Inte bara det här med att prestera och få bra betyg eller vara bra på saker, utan det här att 

liksom passa in och vara någon liksom (FK 2). 

Man ser ju inte så mycket på folk eftersom de har sin fasad.. man ser ju inte på dem som 

mår dåligt.. liksom.. (FK 3). 

En fokusgrupp upplever att många jämnåriga flickor mår dåligt av alla de krav som ställs på 

dem. Vissa krav anses vara alldeles för höga. Krav som anses för höga är att ha bra betyg, att 

vara i god form, att ha många intressen, att ha ett extrajobb, att ha många kompisar, att festa 

mycket och att vara snygg. Fokusgrupperna medger att det ofta är flickor som triggar 

varandra till att leva upp till kraven som sätter hög press på dem. De anser att tillvaron skulle 

upplevas lättare för jämnåriga flickor utan de skönhetsideal som finns och att skönhetsideal 

är en faktor som får många flickor att må dåligt.    

..och det är ju någonting som vi alla triggar varandra hela tiden.. (FK 3). 
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Bort med alla skönhetsideal.. alltså det är.. det tror jag framför allt att många tjejer mår 

psykiskt dåligt av liksom att man har så mycket press.. (FK 1). 

Fokusgrupperna diskuterade att jämnåriga flickor ältar problem för mycket och för länge. De 

menar att de fokuserar för mycket på det negativa i livet och att det är en faktor som bidrar 

till att jämnåriga flickor mår dåligt. De tror också att de ofta lägger för stor vikt vid småsaker 

som egentligen inte har någon betydelse. 

 Just att vi ältar så mycket tror jag.. att vi tänker så mycket på saker som liksom kanske 

inte är så stort egentligen men man förstorar upp det.. (FK 1). 

Fokusgrupperna är eniga om att stress, mestadels från skolan, samt prestationsångest 

kopplat till både skola och fritid är bidragande orsaker till att jämnåriga flickor mår dåligt. De 

menar också att det blir en inre press och stress att de ska leva upp till förväntningarna att 

alltid vara glad. Det är omöjligt att alltid vara glad då alla har bättre eller sämre dagar.  

Prestationsångest får jag vilket gör att jag mår dåligt.. alltså om man känner att man 

måste prestera överallt, det räcker inte med att det går bra i skolan.. liksom på fritiden och 

sånt också.. (FK 2). 

 

5.3 Självkänsla, stöd och bemötande är viktiga faktorer för främjandet av 

psykisk hälsa 

 

Fokusgrupperna diskuterade att feedback, uppskattning och stöd från föräldrar och vänner 

är av stor betydelse och påverkar den psykiska hälsan positivt bland unga flickor. En annan 

faktor som de nämner som främjar den psykiska hälsan är att lära sig att tycka om sig själv 

och att vara stark och trygg i sin identitet.  

Det är ju bra alltså.. man måste vara stark i sig själv också och tycka om sig själv, det är 

jätteviktigt för att må bra (FK 3). 

Fokusgrupperna menar att familjen är a och o för den psykiska hälsan bland unga flickor. De 

upplever att familjen är den trygga punkten i livet och att det är en friskfaktor för unga 

flickors psykiska hälsa. 

Det är ju nästan a och o.. det är ändå tryggpunkten var man kommer ifrån så det tror jag 

det är jättejätteviktigt (FK 3). 

Vänner diskuterades som en faktor som främjar psykisk hälsa bland unga flickor. De menar 

att vänner har stor betydelse för den psykiska hälsan. Fokusgrupperna tror att det var 

vanligare att umgås i smågrupper förr medan det idag är vanligare med ett stort socialt 

nätverk och många vänner. De menar att de har fler människor runt omkring sig idag. De 

anser att unga flickor mår bättre av att ha många vänner runt omkring sig och ser det som en 

faktor som kan främja psykisk hälsa bland unga flickor. De menar också att de inte kan 

berätta allt för sina föräldrar och att vännerna i en sådan situation är mycket viktiga. De 

beskriver vännerna som familj nummer två. 

För det är också som familj nummer två.. det är klart man måste ha personer som man 

tycker om att umgås med.. (FK 2). 
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Fokusgrupperna anser att en faktor som kan främja den psykiska hälsan bland unga flickor är 

att sluta bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker. En fokusgrupp menar att de ofta 

bryr sig för mycket om vad andra flickor tycker och tänker om dem, vilket påverkar deras 

psykiska hälsa negativt. Samtidigt menar fokusgruppen att de bör bry sig om vad andra 

tycker och tänker i det avseendet att alla måste respekteras för sina åsikter. Det är när det går 

till överdrift som det blir en påfrestning och stress att alltid undra vad andra tycker och 

tänker. Fokusgrupperna upplever att bilden de har av sig själva kan främja den psykiska 

hälsan, då med förutsättningen att de tycker om sig själva. Att de har en bra självkänsla samt 

känner självtillit att de kan utföra olika uppgifter i livet är faktorer som främjar psykisk hälsa, 

enligt fokusgrupperna. 

Alltså det är klart man ska bry sig om vad andra tycker och tänker men inte i den 

utsträckningen att ah undra om nån tycker den här tröjan är ful och så.. det är ju liksom 

inte relevant.. (FK 2). 

Vid frågor kring vad skolan skulle kunna göra för att främja psykisk hälsa hos unga flickor 

diskuterade fokusgrupperna att de önskar att lärarna bemötte dem på ett bättre sätt samt att 

de såg alla i klassen som individer och inte en grupp. De upplever också att de tappat glädjen 

i att lära sig saker och att det finns en negativ attityd till skolan. Anledningen till det är att 

lärarna ofta gör samma saker med flera klasser för att det är enkelt, inte för att det är det 

bästa för alla klasser. Fokusgrupperna vill ha mer motivation och energi från lärarna för att 

själva börja tycka att det är kul med skolan. 

Det känns som att man har tappat glädjen i att läsa grejer.. och att attityden till skolan är 

negativ från början..  och då är det ju ganska många år som man är negativ och liksom att 

man då gör lektionerna roliga, jag tror att det behövs lite motivation.. i hur man lär ut och 

så.. (FK 2). 

Fokusgrupperna tycker att lärarna skulle kunna bli bättre på att planera in prov och liknande 

för att minska stress och därmed främja psykisk hälsa bland unga flickor. De upplever att alla 

prov infaller samtidigt och att de då inte orkar göra något av det ordentligt. De menar också 

att om lärarna planerade bättre och skapade bättre förutsättningar för eleverna att klara 

proven är det fördelaktigt även för lärarna då de får bättre resultat på sina prov. 

.. och det är ju väldigt.. det är mycket stress och så, ena veckan har man liksom ingenting 

och nästa vecka  kan man liksom ha tre prov och uppsatser liksom.. (FK 1). 

En sak som skolan kan göra för att främja psykisk hälsa är enligt fokusgrupperna att skapa 

lugna miljöer i skolan. De menar framför allt att de vill ha fler smårum där de kan koppla av 

och ta det lugnt. Även fler soffor eller sköna sittplaster där de kan umgås mellan lektionerna 

efterfrågas. De tror att dessa åtgärder skulle kunna minska stressen i skolan och göra skolan 

till en plats som inte bara präglas av stress och prestationsångest.  De upplever att detta 

saknas och beskriver cafeterian som en högljudd och stökig plats där de inte kan slappna av 

eller arbeta med skolarbete.   

Bra miljöer och smårum där man kan sitta och liksom chilla och ta det lugnt och liksom.. 

(FK 1). 

Fokusgrupperna tycker att skolan skulle kunna stärka elevernas självkänsla för att främja 

psykisk hälsa. De föreslår att skolan skulle kunna erbjuda kurser i självkänsla då det faktiskt 

är något som eleverna kommer ha med sig genom hela livet. De anser även att diskussioner, 
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liknande de som uppkom vid fokusgrupperna, borde ske i skolan för att skapa ett avslappnat 

klimat där öppna diskussioner kring hälsa inte är ovanligt. 

Och sådana här samtal tycker jag man borde ha i skolan.. liksom så man får veta hur 

andra tänker.. så folk får öppna sig lite och berätta lite.. lite liksom hur man ser på saker.. 

(FK 3). 

Fokusgrupperna diskuterade kring om internet och sociala medier kan främja deras psykiska 

hälsa. En fokusgrupp diskuterade att internet påverkar den psykiska hälsan negativt och 

skapar mycket stress hos unga flickor. Framför allt är det stressen att alltid vara uppdaterad 

och veta vad alla gör hela tiden. Dessutom anser de att flickor oftast förskönar bilden av sig 

själva på internet och sprider det vidare till andra unga flickor, som i sin tur kan drabbas av 

prestationsångest eller liknande. En av flickorna berättade att hon avslutat sin facebook och 

att hon genast kände sig mindre stressad och mindre påverkad av andra.  

Jag har inte facebook längre.. jag märkte rätt så fort när jag tog bort den att liksom massa 

stress bara försvann.. (FK 2). 

En annan fokusgrupp tror att internet och sociala medier till en viss grad kan främja psykisk 

hälsa. De menar att i vissa forum samlas individer av samma anledning, med samma 

intressen vilket kan skapa en samhörighet med andra människor även om det sker över 

internet.   

5.4 Fysisk aktivitet och kärlek – andra faktorer som kan främja psykisk 

hälsa 

 
Moderatorn avslutade fokusgrupperna med att fråga om de kunde komma på fler faktorer 

som kan bidra till en god psykisk hälsa bland unga flickor. Fokusgrupperna diskuterade då 

att fysisk hälsa påverkar den psykiska hälsan. Fokusgrupperna upplever att fysisk aktivitet är 

avslappnande och hjälper dem under stressiga perioder i livet.  

Det är liksom så fort man mår dåligt så bah ah men jag sticker ut och springer.. för då 

liksom ah när man kommer tillbaks då känns det så mycket bättre liksom..  (FK 2). 

En annan faktor som kan påverka den psykiska hälsan är enligt fokusgrupperna 

kärleksproblem. De menar att kärleksproblem kan vara en bidragande faktor till att de mår 

dåligt, men att det oftast pågår under en kort period samt att det är vanligt förekommande i 

deras ålder. De nämner den stress som uppstår om de ser någon de är intresserade av. De 

upplever att det automatiskt skapar stress för att de då känner att de måste vara så snygga 

som möjligt och vara duktiga på allting för att imponera på den personen. De argumenterar 

också för kärleken som en faktor som kan främja den psykiska hälsan.   

Ja, men kärleksproblem har ju alla lite från och till liksom men det är väl ingenting som 

man kanske har under långa perioder och det är ju väldigt olika från person till person, jag 

menar en del har ju inga problem alls.. haha.. (FK 1). 
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Val av studiedesign 

 

I den aktuella studien var syftet att undersöka vad unga flickor i södra länsdelen i Örebro län 

anser är bidragande faktorer för god psykisk hälsa. För att uppnå svar på syftet begrundades 

alternativa metoder. Då det är subjektiva erfarenheter, känslor, upplevelser och åsikter som 

eftersträvas blir inriktningen i denna studie kvalitativ. Enligt Olsson & Sörensen (2011) faller 

sig kvalitativ metod naturligt när syftet är att söka förståelse för upplevelser och känslor.  

Kvantitativ metod var inte aktuell då den ej lämpar sig för att undersöka erfarenheter, 

känslor och åsikter. Kvantitativ metod lämpar sig bättre när syftet är att undersöka antal 

samt när forskaren har ett objektivt tillvägagångssätt (Olsson & Sörensen, 2011). Den 

epidemiologiska inriktningen ansågs inte lämplig för studien. Detta för att denna metod 

främst används vid studier om fördelning och bestämningsfaktorer för sjukdomar 

(Andersson, 2006).  

Enskilda intervjuer är en alternativ datainsamlingsmetod som begrundades. Dock skapas 

inte den diskussion och interaktion som moderatorn är ute efter i denna studie, då en enskild 

intervju endast består av två personer. Det är tillika mer tidskrävande då det krävs fler 

intervjutillfällen. En fördel med enskilda intervjuer kan tänkas vara att känsliga erfarenheter, 

åsikter eller upplevelser lättare kommer upp till ytan om endast två personer befinner sig i 

rummet. Tvärtom kan enskilda intervjuer på samma sätt bidra till att deltagaren känner sig 

obekväm att ensam berätta om känsliga erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Fokusgrupper ansågs till sist vara den lämpligaste metoden i avseende att uppnå syftet och 

förhoppningen att skapa en diskussion kring ämnet. Det valdes främst för att det är ett bra 

sätt att på kort tid få mycket information och att deltagarna ofta känner att de inspirerar 

varandra samt ger varandra stöttning. Risken finns att deltagarna inte vill dela med sig av 

sina innersta känslor, dock kan situationen bli omvänd om deltagarna i en fokusgrupp ger 

varandra stöttning (Olsson & Sörensen, 2011). Då ämnet i denna studie kan uppfattas som 

känsligt är det en styrka om deltagarna kan stötta varandra under fokusgruppen.  

6.1.2 Planering och genomförande av fokusgrupper 

 

Den första kontakten togs med den aktuella gymnasieskolans rektor. Rektorn ringdes upp 

per telefon och bakgrunden till studien förklarades samt studiens syfte. Rektorn förklarade 

då att skolan redan uppmärksammat resultaten från Liv & Hälsa Ung 2011 och att studien 

kommer väl till pass, vilket var positivt. Rektorn hänvisade vidare till en mentor som sedan 

kom att fungera som kontaktperson. Denna kontaktperson möjliggjorde besök för 

rekrytering av deltagare till fokusgrupperna i tre klasser. Vid rekryteringen klargjordes det 

först i klasserna att endast flickor berördes av informationen. Flickorna informerades om 

studiens syfte, vad ett deltagande skulle innebära samt om etiska aspekter. Efter detta 

skickades en lista runt där de intresserade flickorna skrev upp namn och kontakuppgifter. I 

enlighet med Kvale & Brinkmann (2009) fick de flickor som skrev upp sig på listan ta del av 
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ett informationsbrev där all nödvändig information beskrevs. Detta sätt att rekrytera 

deltagare kan anses oetiskt då de inte anmälde sig anonymt. Rekryteringen av deltagare hade 

kunnat ske genom att eleverna i efterhand anmält sig till studenten via mejl eller telefon för 

att undvika att hela klassen såg vilka som anmälde sig. Det upplevdes dock inte som att detta 

hindrade någon från att anmäla sig vid intresse av deltagande.  

Miljön där fokusgrupperna sker är enligt Holloway & Wheeler (2010) viktig. Fokusgrupperna 

skedde i den aktuella skolans lokal. Chansen att deltagarna känner sig trygga i skolmiljön 

ansågs vara stor och det ökar samtidigt chansen att skapa en avslappnad diskussion kring 

ämnet. Det kan diskuteras kring om att det finns en risk att någon eller några deltagare 

känner sig obekväma eller otrygga i skolmiljön. Den risken ansågs dock liten i detta 

sammanhang, dessutom informerades deltagarna om att fokusgrupperna skulle ske i skolans 

lokaler vilket betyder att de var medvetna om det innan de anmälde sig. Det är möjligt att 

informationen som erhölls vid fokusgrupperna blev aningen färgad av att de hölls i skolans 

lokaler då det är lätt för deltagarna att omedvetet dra paralleller till skolan på grund av 

skolmiljön. 

Lokalen där fokusgrupperna skedde upplevdes som lugn och avslappnad. Inga störande 

moment utifrån förekom. Den andra fokusgruppen var tidsbegränsad, detta ansågs dock inte 

ha påverkat resultatet då alla frågor hann besvaras. Vid två av fokusgrupperna kom några 

deltagare försent och någon deltagare behövde lämna rummet tidigare. Det upplevs inte ha 

haft någon betydelse eller styrt diskussionen åt något håll dock. Varje fokusgrupp bestod av 

deltagare från samma klass vilket ses som positivt och främjande för att skapa en avslappnad 

diskussion då de känner varandra väl. 

Två av fokusgrupperna skedde samma dag med cirka trettio minuters mellanrum. Det gav 

moderatorn ett utmärkt tillfälle att analysera interaktionen mellan deltagarna som precis 

varit. Moderatorn skrev ned nyckelord som förekommit flera gånger under fokusgruppen 

samt beskrev interaktionen så gott det gick för att behålla känslan som var. Dessutom 

transkriberades det inspelade materialet så fort som möjligt efteråt för att inte tappa känslan 

som fanns. Den tredje och sista fokusgruppen skedde två dagar senare och även då gjordes en 

analys av interaktionen direkt efteråt.  

I två av fokusgrupperna noterades att det fanns en eller flera mer dominanta deltagare i 

gruppen som var mer aktiva i diskussionen. Detta försökte vägas upp genom att då och då 

fråga om någon annan deltagare hade något att tillägga. I den tredje gruppen var 

interaktionen mer jämn, en förklaring till detta tros vara att de endast bestod av fyra 

deltagare vilket kan göra det svårare att gömma sig i gruppen. 

6.1.3 Urval 

 

Enligt Holloway & Wheeler (2010) är det fördelaktigt med homogena fokusgrupper, det vill 

säga att grupperna är lika. Vad som gör grupperna homogena i denna studie är kön och 

årkurs samt att de svarat på Liv & Hälsa ung-enkäten år 2011 i årskurs nio. I den aktuella 

studien har endast flickor deltagit. Detta på grund av att det är flickors åsikter som är 

relevanta enligt syftet och på grund av moderatorns önskan om att skapa en avslappnad 

diskussion flickor emellan. Flickorna som medverkat i fokusgrupperna är alla över femton år, 

vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) är att föredra då inget samtycke från vårdnadshavare 

krävs. Fokusgruppernas storlek varierade, detta på grund av att flickorna enligt 

samtyckeskravet frivilligt deltagit i studien. Fokusgrupp ett bestod av endast fyra deltagare 
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och enligt Morgan (1998) kan små fokusgrupper resultera i att deltagarnas åsikter blir 

tydligare för moderatorn, medan fokusgrupper med ett större antal deltagare kan ge upphov 

till fler perspektiv på ämnet. De andra fokusgrupperna bestod av sju och åtta deltagare. 

Moderatorn upplevde att de fokusgrupper med ett större antal deltagare gav fler perspektiv 

och ett bredare material att analysera. 

Skolan där urvalet skedde är den skola där majoriteten av södra länsdelens elever placeras till 

gymnasiet, det ansågs därför vara störst chans att rekrytera relevanta deltagare på denna 

skola.  

6.1.4 Informationsbrev 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ska informationsbrevet innehålla studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt, att alla kontaktuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt samt 

att den information som erhålls endast kommer att användas i enlighet med studiens syfte. 

Informationsbrevet som utarbetades för den aktuella studien gav flickorna en bra bakgrund 

till studien samt vad som förväntades av dem som deltagare. Rättigheter och skyldigheter 

delgavs på ett tydligt och informativt sätt. Deltagarna uttryckte aldrig några oklarheter eller 

frågor angående studien vilket tyder på att informationsbrevet täckte allt väsentligt.  

6.1.5 Intervjuguide 

 

Frågorna i intervjuguiden utarbetades i syfte att erhålla svar på frågeställningarna. 

Intervjuguiden omarbetades och reviderades några gånger innan fokusgrupptillfällena, tills 

den till sist ansågs täcka frågeställningarna. Dock upptäcktes vid fokusgrupperna att några 

frågor flöt in i varandra och genererade i liknande information, vilket resulterade i en del 

upprepningar. Enligt Holloway & Wheeler (2010) har moderatorn makten att ställa frågorna 

i olika följd beroende på diskussionens riktning. Det blev aktuellt i detta fall för att undvika 

för mycket upprepningar. Intervjuguiden hade därmed kunnat utformas på ett annorlunda 

sätt, för att få mer specificerad information till varje fråga. Dock har alla frågeställningar 

kunnat besvaras med den intervjuguide som användes.   

6.1.6 Analys av fokusgrupper 

 

Enligt Denzin (2003) bör analysarbetet starta i samband med datainsamlingstillfället för att 

behålla den stämning som var vid fokusgruppen. I denna studie sammanfattade moderatorn 

vad deltagarna sagt samt noterade interaktionen mellan deltagarna direkt efter varje 

fokusgrupp, vilket ses som en styrka i analysprocessen. En latent innehållsanalys 

genomfördes då moderatorn analyserade materialet genom att tolka de bakomliggande orden 

och innebörden i texten.  

De tre fokusgrupperna har kodats genom hela anlysprocessen med siffror samt med varsin 

färg, detta för att kunna skilja dem åt och för att kunna tillämpa konfidentialiteten i studien, 

det vill säga att det inte går att identifiera vilken grupp som sagt vad. Alla fokusgrupper har 

getts lika mycket utrymme i resultatredovisningen.  
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6.1.7 Trovärdighet i kvalitativa studier 

 

En kvalitativ innehållsanalys kan ge upphov till problem vid användningen av begrepp som 

angår trovärdigheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Vedertagna begrepp för att mäta 

trovärdighet i studier inom kvantitativ metod är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Reliabilitet avser om det som undersökts ger samma resultat i upprepade mätningar. 

Validitet innebär att det som undersökts var det som avsågs att undersökas. 

Generaliserbarhet innebär att resultatet ska gå att generalisera över hela populationen (Patel 

& Davidsson, 2003). Enligt Maxwell (2005) och Silverman (2006) kan inte dessa kvantitativa 

mått direkt översättas till kvalitativa studier. Motsvarande begrepp för att undersöka 

trovärdigheten inom kvalitativ forskning är enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2008) 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

Giltighet i en kvalitativ studie uppnås när det ges en noggrann beskrivning av hur 

analysarbetet har gått till. Dessutom har strategin på vilken deltagare valdes ut, betydelse för 

giltigheten. Då en kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer är det en fördel 

och styrka för giltigheten om båda kön och en spridning på åldrar finns representerade i 

studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I denna studie har analysprocessen redovisats 

på ett tydligt sätt, vilket ökar giltigheten. Giltigheten i studien försvagas något av att det 

endast är flickor, dessutom i samma ålder, som har medverkat i studien. För att erhålla en 

variation och spridning på informationen bör även pojkar ha medverkat i fokusgruppen, 

samt fler åldersgrupper. Detta skulle ha ökat giltigheten i studien.  

Tillförlitlighet i kvalitativa studier innebär enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2008) att 

forskaren under hela processen kan styrka sina åsikter och försvara de beslut och val som 

gjorts. I den aktuella studien anses de olika stegen vara noggrant beskrivna och motiverade, 

därmed anses studien präglas av hög tillförlitlighet. Enligt Granskär & Höglund-Nielsen 

(2008) är det sista begreppet för att bedöma trovärdigheten överförbarhet. De menar att 

överförbarhet uppnås om studiens resultat kan överföras till andra situationer eller grupper. 

För att det ska vara möjligt är det viktigt att alla steg i processen är väl beskrivna, såsom 

urval, datainsamling samt analysen. I den aktuella studien anses alla steg vara tydligt och väl 

beskrivna och därmed är bedömningen att studien har en viss överförbarhet. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Nedan diskuteras resultatet från den genomförda studien utifrån frågeställningarna (1) vad 

som kännetecknar en god psykisk hälsa, (2) hur jämnåriga flickor mår samt (3) vilka faktorer 

som främjar psykisk hälsa.  

6.2.1 Kännetecken för en god psykisk hälsa 

 

Enligt fokusgrupperna kännetecknas god psykisk hälsa av att de mår bra inombords och är 

nöjda med sig själva. Hur en person mår syns tydligast på kroppsspråket, menar de. De säger 

att psykisk hälsa kan kännetecknas av att orka gå upp på morgonen och utföra dagens 

uppgifter. Detta kan kopplas samman med vikten av att känna meningsfullhet i livet, som 

ingår i Antonovskys (1991) teori om KASAM. De upplever också att god hälsa kännetecknas 

av att inte utsättas för för mycket press. I SOU (2006) framkommer att ungdomar ofta skiljer 

på press och stress. Press upplevs vara någonting bra som kan motivera och peppa till att 

göra saker, medan stress är en konsekvens av att det ställs för mycket krav och förväntningar. 
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I den aktuella studien framkom inte några tendenser till att fokusgrupperna hade liknande 

åsikter. Press beskrevs av fokusgrupperna som något negativt som bidrar till stress. Framför 

allt beskriver de prestationsångest som skapas i samband med skolan och som leder till 

stress.  

6.2.2 Upplevelser kring hur jämnåriga flickor mår 

 

Hagquist (2009a) beskriver att den psykiska ohälsan bland ungdomar, främst bland unga 

flickor, har ökat fram mellan åren 1985 och 2006. Återkoppling till fokusgruppernas 

upplevelser om detta är svårt att beskriva då inga frågor angående utveckling i hälsa över tid 

ställdes vid fokusgrupperna. 

Fokusgrupperna upplever att många unga flickor mår dåligt. De anser att fler jämnåriga 

flickor än vad många tror, mår dåligt och att det till stor del beror på stress och 

prestationsångest från skolan. Detta liknar resultatet från en studie av Hjern, Alfven & 

Östberg (2008) där det framkom att stress i skolan har ett tydligt samband med psykisk 

ohälsa bland ungdomar.  

De upplever att många jämnåriga flickor är stressade i skolan på grund av att de ska prestera 

bra betyg och leva upp till alla krav som ställs på dem. Det är enligt Flink, Beirens, Butte & 

Raat (2012) stor risk att utveckla olika grader av ångest, nedstämdhet eller depression om de 

inte lyckas leva upp till kraven, dessutom är det större risk för flickor att drabbas. Liknande 

uppgifter återfinns i SOU (2006) som beskriver att stress och prestationsångest ofta skapas 

på grund av kraven från skolan. De uppgifter som framkommer ovan går att koppla till 

Antonovskys (1991) teori om KASAM. De flickor som drabbas av stress från skolan upplever 

förmodligen brist på hanterbarhet i de situationer som rör skolan, det vill säga att de inte 

känner att de har resurser som står upp för de krav som de ställs inför. Därmed minskar även 

känslan av meningsfullhet då motivationen försämras när kraven är för höga och det blir 

svårt att finna meningen i situationen. I och med detta antas känslan av begriplighet minska 

då de förmodligen inte finner uppgifterna begripliga. Sammanfattande visar detta en brist på 

KASAM vilket ökar risken för psykisk ohälsa då en av de viktigaste förutsättningarna för en 

god psykisk hälsa är att uppleva en känsla av sammanhang.  

6.2.3 Faktorer som kan främja psykisk hälsa  
 
Ett flertal faktorer diskuterades som kan främja psykisk hälsa bland unga flickor. 

Fokusgrupperna diskuterade feedback och stöd från föräldrar som en främjande faktor. 

Vikten av att ha en bra relation till föräldrarna samt att de är stöttande ansågs avgörande för 

den psykiska hälsan. Enligt SOU (2006) är relationen till föräldrarna en av de faktorer som är 

viktigast för den psykiska hälsan. Även Zwaanswijk, Van Der Ende, Verhaak, Bensing & 

Verhulst (2007) fann i sin studie att relationen till föräldrar och föräldrarnas attityder är 

avgörande för den psykiska hälsan. De menar vidare att om dessa relationer inte fungerar 

ökar risken för att ungdomar utvecklar symtom som depression eller ångest. Dessutom 

rapporterar FHI (2009) att psykisk ohälsa förekommer i högre grad hos ungdomar som inte 

bor med sina föräldrar, vilket stödjer forskningen ovan. 

Fokusgrupperna diskuterade vad skolan skulle kunna göra för att främja den psykiska hälsan 

bland unga flickor. Enligt fokusgrupperna kan lärarna bli bättre på att planera proven för att 

minska stressen, dessutom ökar det förutsättningarna för flickorna att skriva godkänt på 

proven. De önskade också att lärarna såg dem för de individer de är och inte bara som en 
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grupp. De uttrycker att ett annorlunda, bättre bemötande från lärarnas sida skulle få eleverna 

att må bättre. Enligt SOU (2006) anser ungdomar att skolan orsaker stress i större 

utsträckning än något annat, samt att mycket av stressen beror på att de inte blir sedda av 

lärarna. Skolverket (2001) skriver i en rapport att stress i skolan är ett problem som har ökat 

sedan 2000-talet i Sverige. En annan sak som skolan skulle kunna göra för att främja den 

psykiska hälsa är bland annat att skapa fler sköna sittplatser där de kan koppla av och umgås 

samt arbeta med skolarbete. De anser att cafeterian är för högljudd och inte tillfredsställer 

behovet av att kunna koppla av mellan lektionerna. 

Fokusgrupperna menar att det till en viss del ligger på skolans ansvar att stärka elevernas 

självkänsla. Förslagsvis skulle skolan kunna arbeta efter Antonovskys (1991) teori om 

KASAM. Om lärarna integrerade begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

som en del av skolan och strävade efter att eleverna ska uppleva en känsla av sammanhang 

skulle självkänslan stärkas. Tidigare resultat från forskning som till exempel Bothmer & 

Fridlund (2003) och Örebro läns landsting (2005) har visat att låg KASAM har ett samband 

med symtom som nedstämdhet och flera andra ohälsoproblem vilka alla kan bidra till 

utveckling depression. Depression och nedstämdhet är båda faktorer som har ett starkt 

samband med psykisk ohälsa, och tvärtom.  Med detta resonemang är poängen att påvisa 

kopplingen mellan KASAM och psykisk ohälsa och att skolan har möjlighet att främja den 

psykiska hälsan bland ungdomar genom att öka deras känsla av hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet.  

Fokusgrupperna diskuterade om internet och sociala medier kunde vara en främjande faktor 

för den psykiska hälsan. Intressant nog är fokusgrupperna aningen oeniga i denna fråga. En 

fokusgrupp anser att internet och sociala medier påverkar den psykiska hälsan negativt och 

bidrar till att ungdomar upplever stress i sin vardag. Liknande beskrivningar ses i SOU 

(2006) där det beskrivs att sociala medier är en orsak till stress hos ungdomar. En av 

flickorna kunde ge ett konkret exempel på hur internet bidrar till stress då hon avslutat sitt 

facebook-konto och genast upplevde mindre stress. I en värld där utvecklingen går i 

riktningen att allt mer sker över internet, är det faktum att ungdomar upplever stress på 

grund av internet, av stor oro. En annan fokusgrupp beskrev att internet och sociala medier 

kan främja den psykiska hälsan. De menade att en person som upplever ensamhet i verkliga 

livet kan känna stöd eller samhörighet med personer över internet. 

Fokusgrupperna diskuterade kring att vänner är en faktor som främjar den psykiska hälsan 

bland unga flickor. SOU (2006) beskriver att ungdomar umgås med varandra oftare nu än 

förr och att färre ungdomar känner sig ensamma. Fokusgrupperna diskuterade samma 

princip och ansåg att de har ett större socialt nätverk idag med fler vänner och bekanta, än 

vad till exempel deras föräldrar hade i samma ålder. De menade vidare att det är en 

främjande faktor att ha många vänner runt omkring sig. 

6.2.4 Framtida forskning 

 

I Resultatet från Liv & Hälsa Ung år 2011 från södra länsdelen i Örebro län går det att utläsa 

att många unga flickor mår dåligt. Resultatet från undersökningen syftar till att ge 

kommunerna riktlinjer i hälsofrämjande skolutveckling samt att agera som underlag till 

framtida prioriteringar (Örebro läns landsting, 2012a). Resultatet tyder på att mer resurser 

och tydligare riktlinjer krävs i kommunernas arbete med ungdomars psykiska hälsa, 

framförallt unga flickor. Framtida forskning angående ungdomars psykiska hälsa är av stor 
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vikt då flera tidigare studier av bland annat Fryers & Brugha (2013) och Van Lang, Ferdinand 

& Verhulst (2007) visat att upplevd psykisk ohälsa i ungdomen ökar risken för att i vuxenlivet 

drabbas av till exempel depression. Med den vetskapen är framtida forskning och 

förebyggande insatser viktigt för att samhället i framtiden ska präglas av en befolkning med 

en god psykisk hälsa. 

Förhoppningen är att denna studie kan vägleda södra länsdelens kommuners folkhälsoarbete 

i den prioriterade målgruppen barn och unga. Likväl är förhoppningen att studien kan ge en 

indikator på de faktorer som främjar psykisk hälsa bland ungdomar, och därmed kunna 

stärka dem.  

6.3 Etikdiskussion 

 

Studien har under hela processen i största möjliga mån tagit hänsyn till de etiska aspekterna. 

Flickorna som medverkat i studien är alla över femton år vilket är att föredra enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Konfidentialiteten har tillämpats i den grad det var möjligt då inga 

kontaktuppgifter har utlämnats för obehöriga samt att fokusgrupperna har kodats i resultatet 

för att inte kunna identifiera vilken grupp som sagt vad. Däremot kan det aldrig garanteras 

att flickorna inte sprider vidare informationen om det som diskuterades eller om varandra 

vilket riskerar att bidra till att konfidentialiteten inte uppnås. Vid rekryteringen anmälde 

flickorna intresse direkt i klassrummet bland övriga klasskamrater vilket kan ses som oetiskt 

då de inte förblev anonyma inför klassen. Dessutom kan ämnet, psykisk hälsa, uppfattas som 

ett känsligt ämne för en del personer. Dock upplevdes ingen problematik kring rekryteringen 

eller fokusgrupperna vilket kan tyda på att flickorna upplevde en trygghet bland sina 

klasskamrater.  

I fokusgrupperna delger flickorna personliga åsikter och det finns alltid en risk att de ångrar 

vad de delgett för information. Det informerades dock vid rekryteringen om att diskussionen 

skulle hållas på en generell och allmän nivå, det vill säga att de inte skulle behöva berätta om 

personliga upplevelser. Det upplevdes som att det var svårt att hålla diskussionerna på en 

allmän nivå, då flickorna gärna delgav personliga upplevelser. Vid några tillfällen försökte 

moderatorn få flickorna att återgå till fokus på en allmän nivå då de ansågs bli för privata. 

7. SLUTSATSER 

 
 Fokusgrupperna anser att god psykisk hälsa till stor del kännetecknas av 

kroppspråket.  

 

 Fokusgruppernas åsikter kring hur jämnåriga flickor mår skiljde sig något åt. En 

fokusgrupp ansåg att jämnåriga flickor mår bra, medan de andra fokusgrupperna 

ansåg att jämnåriga flickor upplever stress och prestationsångest. 

 

 Fokusgrupperna anser att stöd från familj och vänner är en viktig faktor som främjar 

den psykiska hälsan. Skolan har enligt fokusgrupperna en viktig roll i att främja den 

psykiska hälsan där framförallt bemötandet från lärare har stor betydelse. Dessutom 

bör skolan skapa lunga miljöer och smårum där eleverna kan slappna av. Dessa 

åtgärder skulle minska stressen och prestationsångesten i skolan och främja den 
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psykiska hälsan. 

 

 Andra faktorer som kan påverka den psykiska hälsan är fysisk aktivitet och kärlek. 

Fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan i positiv bemärkelse, medan kärlek kan 

ge upphov till både positiv och negativ psykisk hälsa. 
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Bilaga A. 

 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIONSBREV 
 
Hej! 
 
Jag heter Emma Godlund och jag är student vid Mälardalens Högskola i Västerås. Jag läser 
nu min sjätte och sista termin på Folkhälsoprogrammet. I vår ska jag skriva mitt 
examensarbete som kommer att handla om psykisk hälsa bland unga flickor. Resultatet från 
enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung år 2011 ligger till grund för mitt val av ämne. Syftet 
med min studie är att undersöka vad unga flickor anser är bidragande faktorer för en god 
psykisk hälsa.  
 
För att besvara mitt syfte kommer tre fokusgruppsintervjuer att genomföras. Varje 
fokusgrupp kommer att bestå av cirka 5-8 flickor i årskurs två på gymnasiet. Förhoppningen 
är att det ska skapas en avslappnad diskussion kring vilka faktorer som bidrar till god psykisk 
hälsa. 
  
Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och all information som erhålls kommer att 
avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Fokusgruppen kommer att spelas in och sedan 
transkriberas. Studiens resultat kommer att presenteras på gruppnivå och det kommer inte 
att gå att utläsa vem som har sagt vad. Möjlighet att ta del av studien finns efter att den blivit 
godkänd av examinator.  
 
Fokusgruppen kommer att äga rum på överenskommen tid och plats. 
 
Er medverkan är mycket värdefull och jag är tacksam att Ni ställer upp på intervjun. 
 

Om ni har frågor är Ni välkomna att kontakta mig: 
 
Emma Godlund 
Hagagatan 27 B 
69232 KUMLA 
egd10002@student.mdh.se 
0705-889576 
 

Om ni vill kontakta min handledare för examensarbetet: 
Anita Larsson 
Anita.larsson@mdh.se 
0704-406516 
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Bilaga B.  

INTERVJUGUIDE 

Moderatorn hälsar alla flickor välkomna. Moderatorn presenterar sig själv samt förklarar 

bakgrunden till intervjun och syftet med studien.  

 

Kan ni presentera er och berätta för varandra hur det känns att vara här? 

Diskutera: Hur verkar unga flickor i södra länsdelen må? Vad kan de bero på? 

Vad kännetecknar en ung flicka med god psykisk hälsa? 

 Kan ni diskutera kring vad psykisk hälsa är för er? 

 Hur kan man märka om en vän mår bra? 

 Hur kan man märka om en vän inte mår bra? 

Hur unga flickor i södra länsdelen i Örebro län upplever att jämnåriga flickor 

mår 

 Hur tycker ni att det verkar som att era jämnåriga vänner mår?  

 Tror ni att det finns någon skillnad i hälsa mellan pojkar och flickor? 

-Hur? 

-Varför? 

 Finns det några krav som ni upplever att unga flickor i södra länsdelen känner vara 

för höga? 

 Vad upplever ni är den största orsaken till att många unga flickor i södra länsdelen 

tenderar att må dåligt? 

 Diskutera kring hur tillvaron för unga flickor i södra länsdelen skulle se ut för att de 

ska känna att de har en god psykisk hälsa.  

Faktorer som kan främja psykisk hälsa bland unga flickor i södra länsdelen i 

Örebro län 

 Vad tror ni påverkar unga flickors psykiska hälsa i södra länsdelen på ett positivt sätt? 

- Hur? 

-Varför? 

 Vad tror ni påverkar unga flickors psykiska hälsa i södra länsdelen på ett negativt 

sätt? 

- Hur? 

-Varför? 

 Vad skulle skolan kunna göra för att skapa en så god hälsa som möjligt bland unga 

flickor i södra länsdelen? 

 Vilken betydelse har familjen för att unga flickor i södra länsdelen ska må bra? 

 Vilken betydelse har vänner för att unga flickor i södra länsdelen ska må bra? 

 Hur tror ni att internet kan påverka unga flickor i södra länsdelens välmående? 

 Kan ni komma på annat som kan bidra till att unga flickor i södra länsdelen mår bra? 

  

Finns det något ni vill tillägga? 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 

Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


