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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning idag uppmärksammar och lyfter barns och ungdomars psykiska hälsa och 

huruvida den försämrats på senare tid eller inte och vad en nedåtgående hälsotrend i sådana fall kan 

bero på. Stress är ett begrepp som nämns i stor omfattning och skolstress anses vara en potentiell 

förklaring. Vidare beskrivs faktorer så som socioekonomi, familjeförhållanden, relationer, 

utbildning, levnadsvanor och livsstilar som faktorer av betydelse för ungdomars välbefinnande, 

både främjande och hämmande. Det handlar om faktorer som ungdomar aktivt kan påverka men 

även faktorer de inte kan styra över i det livsskede de befinner sig i.    

Syfte: Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som 

bidrar till ett gott välbefinnande. 

Metod: En kvalitativ ansats valdes och tio ungdomar i åldrarna 15–16 år intervjuades med en 

semistrukturerad intervjumetod. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter 

genomfördes en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen av intervjumaterialet resulterade i ett tema: ”Nycklar till ett gott 

välbefinnande”, med två tillhörande kategorier: ”Socialt kapital” som vidare består av 

subkategorierna: familjen av störst betydelse, vänner och skolklimat och tryggt samhälle. Vidare 

kategorin: ”Rörelse och kraft” som består av subkategorierna: stress och motiverande faktorer, 

fritid och fysisk aktivitet och hantering av vardagliga stressorer.  

Slutsats: Välbefinnandet framkom som en viktig förutsättning för att främja hälsa på lika villkor 

och det innebar vidare att vara frisk, må gott psykisk och fysiskt och att vara glad. Familjen, 

vännerna och skolan var de främsta faktorerna som påverkade och främjade välbefinnandet 

positivt. Skolan och samhället var också viktiga och positiva faktorer som påverkade 

välbefinnandet men medförde också stress. Stress och utmaningar sågs som både positivt och 

negativt men var även utvecklande och gynnade välbefinnandet. För hanteringen av stressorer 

framkom det olika strategier som ungdomarna använde sig av; skriva listor, spela spel, lyssna på 

musik, träna, planera, prata ut och promenera för att upprätthålla ett gott och stabilt välbefinnande. 

Nyckelord: Ungdomar, Strategier, Stress, Hälsofrämjande, Hälsa, Välbefinnande.  

 



 
 

Abstract 

Background: Research highlights child and adolescent mental health and whether it has 

deteriorated in recent years, and what the causes are of a possible negative health trend. Stress is a 

term that is mentioned extensively and school stress is considered to be one possible explanation to 

the problem. Research also describes factors such as socioeconomic status, family relationships, 

relationships, education, habits and lifestyles factors relevant to the health of adolescents. Factors 

that both promote and inhibit, which adolescents actively can influence but also factors they cannot 

control in the stage of life they are in. 

Aim: The aim of the study was to examine adolescent's perceptions of well-being and what 

contributes to a good well-being.  

Method: A qualitative approach was used and ten adolescents aged 15–16 years were interviewed 

with a semi-structured interview method. The interviews were recorded and transcribed. Thereafter 

a qualitative content analysis was performed.  

Results: The analysis of the material resulted in the theme: “Keys to a good well-being”, with two 

related categories: "Social capital", which further consists of the subcategories: family of greatest 

importance, friends and school climate and safe society. Further category: "Movement and power", 

which consists of the subcategories: stress and motivational factors, leisure and physical activity 

and the management of everyday challenges.  

Conclusion: Well-being appeared to be important for promoting health on equal terms and it 

further meant to be healthy, feeling well mentally and physically, and being happy. Family, friends 

and leisure were the main factors that affected and promoted the well-being positively. The school 

and the society were also important and positive factors that affected well-being, but it also caused 

stress. Stress and challenges were, both positive and negative, but were also seen as developing and 

benefiting to the well-being. To cope with everyday stressors, a variety of strategies that the 

adolescents used emerged. For example, they wrote lists, played games, listened to music, 

practiced, planned, communicated and took walks to maintain good and stable well-being. 

Keywords: Adolescents, Strategies, Stress, Health promoting, Health, Well-being.  
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1 Inledning  

 
Patton et al. (2016) lyfter ungdomar och deras välbefinnande som en global fråga av värde att 

undersöka, inte enbart för ungdomars välbefinnande men även för samhällets framtid och 

kommande generationer. Generation ungdomar behöver mer uppmärksamhet, generellt sätt och 

inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Det är därför av vikt att hälsofrämjande arbete syftar till att 

stärka och främja ungdomars roll i samhället, liksom deras välbefinnande överlag. 

Kartläggning av ungdomars välbefinnande ställs i frågor så som; ”Mår ungdomar generellt sämre 

idag?” och ”Har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat?”. Dessa frågor är några få 

exempel av många ständigt debatterade frågor i media och aktuell forskning. Uppmärksamhet och 

fokus läggs på huruvida dagens ungdomar mår sämre och vad det i sådana fall kan bero på. Vidare 

beskriver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (2016), MUCF, att psykiska 

symptom bland Sveriges ungdomar i åldrarna 16–24 år har ökat jämfört med tidigare mätningar. 

Under år 2014–2015 var andelen unga med psykiska symptom uppe i 28%, jämfört med 2008–

2009 då siffran låg på 20,5%. MUCF (2016) uppger att ökningen har skett hos både pojkar och 

flickor men dock är ökningen högre hos flickorna. Av folkhälsomyndigheten (2014) framgår det att 

stress bland ungdomar också är ett ökande fenomen och att skolan är en faktor som bidrar till att 

ungdomar känner sig stressade. Likaså fungerar långvarig stress som en faktor till psykisk ohälsa 

bland ungdomar. Däremot så lyfts och uppmärksammas inte frågor i lika stor utsträckning som 

”Vad som får ungdomar att må gott?” och ”Hur hanterar ungdomar ohälsan för att främja sitt 

välbefinnande?”. Syftet med denna studie blir därmed att lyfta ungdomars röster och erfarenheter i 

frågan om upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott välbefinnande. Med 

ungdomar refererar denna studie till deltagare i åldrarna 15–16 år, vilka intervjuats enskilt om 

välbefinnande, vilket beskrivs längre fram i studien.  

Genom att fokusera på vad som främjar ungdomars välbefinnande kan ungdomar också i högre 

grad utveckla och ta kontroll över sitt välbefinnande (Von Knorring, 2012; Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012). Av Patton et al. (2016) framgår det vidare att forska kring och att lyfta ungdomars 

välbefinnande är av relevans då de utgör en stor del av populationen och därmed även folkhälsan. 

Det är således även viktigt att forska kring ungdomars välbefinnande då den ökade psykiska 

ohälsan kan innebära ett stort lidande, inte enbart för de drabbade, utan även för samhället i stort 
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och inte minst ur ett ekonomiskt- och folkhälsoperspektiv. Vidare beskriver Socialdepartementet 

(2007) att för att kunna uppnå en god folkhälsa krävs det att alla tar sitt ansvar, ansvaret ligger 

således hos hela samhället, hos de privata-, offentliga- och ideella organisationerna samt hos den 

enskilde individen.  

2 Bakgrund  

I det här avsnittet beskrivs och förklaras viktiga begrepp och definitioner kring hälsa och ohälsa, 

bestämningsfaktorer, folkhälsa, mänskliga rättigheter, hälsofrämjande folkhälsoarbete och dess 

betydelse för främjandet av ungdomars välbefinnande. Vidare tas aktuell forskning och litteratur 

upp med fokus på ungdomars hälsa och välbefinnande och alla dess dimensioner.  

2.1 Vad innebär hälsa? 

Folkhälsovetenskapen och dess utveckling i Sverige grundar sig på WHO:s syn på hälsa. Det finns 

vidare ingen entydig definition på begreppet hälsa vilket beskrivs som ett komplext begrepp men 

den mest kända och användarvänliga definitionen innehar WHO:s konstitution (Pellmer et al., 

2012). WHO (1948) definierar hälsa som” ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller handikapp”. En definition som tilldelats 

mycket kritik, speciellt kring kravet ”fullständigt”, men är samtidigt en definition som spelat en 

oerhört stor roll för utvecklingen av ett bredare befolknings- och samhällsinriktat hälsoarbete 

(Pellmer et al., 2012). 

Vidare beskriver Pellmer et al. (2012) att de förändrade synerna på folkhälsa och hälsa har påverkat 

definitionerna och dess sätt att betraktas som ett statiskt tillstånd till att numera ses som en process. 

Hälsa ses som ett fenomen som skapas i relation och i rörelse till samhälle, omgivning och individ. 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att definitionerna numera ser hälsa som en resurs och 

process vilket också går i linje med WHO:s definition av hälsofrämjande arbete (WHO, 1986). 

Den första internationella konferensen i Ottawa 1986, Global Conference on Health Promotion, är 

en viktig milstolpe när det kommer till hälsofrämjande arbete och dess utveckling på en humanitär 

och politisk nivå. Konferensen var främst ett svar på de växande förväntningarna på en ny 

folkhälsorörelse runt om i världen och konferensens diskussioner fokuserade på de behov som 

uppmärksammats i industriländer men fokuserade även på liknande problematik i alla andra 
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länder. Vidare resulterade konferensen i att Ottawadokumentet togs fram. I Ottawadokumentet 

lyfts utvecklingspunkter för hälsa och förebyggande arbete och fem huvudsakliga områden för 

hälsofrämjande arbete fastlås. Områdena är följande; skapa en hälsoinriktad samhällspolitik, skapa 

stödjande miljöer för hälsa, stärka möjligheterna för insatser på lokal nivå, utveckla individers 

personliga färdigheter samt förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Det var även i Ottawadokumentet som begreppet hälsofrämjande 

arbete lanserades i och beskrevs (WHO, 1986; Pellmer et al., 2012). Hälsofrämjande arbete 

kommer att beskrivas och redogöras mer för längre ned i bakgrunden. 

2.2 Hälsans bestämningsfaktorer 

Det folkhälsovetenskapliga lexikonet (Janlert, 2000) beskriver bestämningsfaktorer som 

betydelsefulla faktorer som påverkar individers hälsa och välbefinnande. Vissa faktorer kan 

individen påverka, exempelvis levnadsvanor så som alkoholintag eller matvanor, andra faktorer så 

som individens gener och ålder kan individen inte påverka. Bestämningsfaktorerna kan vidare leda 

till både ohälsa och till att främja hälsa. Hälsan bestäms alltså av flertalet faktorer som i samspel 

med varandra påverkar hälsan i ett positivt eller negativt led. Det kan exempelvis handla om hur vi 

bor, närhet och tillgänglighet till service och hälso-och sjukvård i närmiljön, våra beteenden och 

vanor, utbildning, fysisk aktivitet, alkohol och mat. En individs levnadsvanor har ett starkt band 

med levnadsvillkoren som i sin tur påverkar hälsoutfallet (Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Socialdepartementet, 2007). 

Själva begreppet bestämningsfaktor kom att uppmärksammas i hög grad när folkhälsopolitiken 

introducerade bestämningsfaktorerna som en utgångspunkt för folkhälsoarbetet i Sverige, vilket 

kommer att redogöras för på sidan 14. Detta dels med anledning av att bestämningsfaktorerna är 

möjliga att påverka i högre grad politiskt jämfört med enskilda sjukdomar (Socialdepartementet, 

2007). Nedan i figuren presenteras bestämningsfaktorerna övergripligt.  
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Figur 1: Bestämningsfaktorer för hälsa. Källa: Dahlgren och Whitehead (1991). 

 

2.3 Bestämningsfaktorer för barn och ungdomar  

Av Blair, Stewart-Brown, Hjern och Bremberg (2013) framgår det att de flesta individer betraktar 

en god hälsa som något betydelsefullt och är medvetna om val som kan göras för att främja sin 

hälsa. Barn å andra sidan är i hög grad beroende av föräldrarna och föräldrars möjligheter till att 

främja hälsa och flertalet andra bidragande faktorer.  

Vidare är termerna risk-, frisk- och skyddsfaktorer centrala när studier kring hälsa bedrivs som 

även beskrivits ovan. En riskfaktor är en faktor som ökar risk för att en negativ utveckling ska te 

sig. En friskfaktor är en faktor som främjar utvecklingen positivt. En skyddsfaktor är en faktor som 

har en positiv effekt när risken för en negativ utveckling finns, dvs. en faktor som förändrar eller 

förbättrar reaktionen på en fara eller en risk med negativt utfall (Socialdepartementet, 2007). 

Individer exponeras ständigt för risker och faror som hotar hälsan men möter också ständigt frisk- 

och skyddsfaktorer som främjar hälsan (Pellmer et al., 2012). Nedan kommer mer specifikt 
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samhälle och socioekonomi, genetik, ålder och kön, föräldrar och familj, skola och sociala nätverk, 

kompetens och utbildning, matvanor, fysisk aktivitet och fritid, tobak, alkohol och narkotika lyftas 

då det är centrala risk- och frisk/skyddsfaktorer för ungdomars välbefinnande.  

2.3.1 Samhälle och socioekonomi 

 

Föräldrars möjligheter till att främja välbefinnandet förklarar Blair et al. (2013) bestäms av det 

samhälle som familjen befinner sig i. Det faktum att barnen i Somalia har en betydligt högre risk än 

svenska barn att dö innan fem års ålder har dock inte att göra med föräldrarna och familjens val, 

inte heller barnens. Dessa är skillnader som förklaras med skilda levnadsvillkor. För att kunna 

främja barns välbefinnande krävs det vidare att barn erbjuds goda levnadsvillkor. 

Vidare beskriver Blair et al. (2013) att samhällets ekonomiska resurser och huruvida de är 

fördelade bland befolkningen och i olika grupper är värdefulla faktorer för barns välbefinnande. 

Barn är den åldersgrupp som påverkas i hög grad av socioekonomiska skillnader i samhället 

jämfört med andra grupper, även de särskilt utsatta. Detta stärks utav Carleby (2012) som lyfter 

samhället som en betydelsefull faktor för individers hälsa, inte minst barns hälsa, eftersom att vi 

föds, växer upp, lever, arbetar och åldras i dessa miljöer. Vidare beskriver WHO (2015) att dessa 

miljöer är formade av avgörande faktorer och hur de är fördelade, faktorer som ekonomi, makt och 

resurser på alla nivåer, från globala till lokala.  

Aktuell forskning lyfter ojämlikhet i hälsa och den socioekonomiska faktorn som en betydelsefull 

faktor för barn och ungdomars hälsoutveckling. Av Elgar, Gariépy, Torsheim och Currie (2017) 

framgår det att det är nödvändigt att identifiera faktorer som påverkar hälsan tidigt under livets 

gång. Det är således viktigt för att kunna öka fokus och kunskap för hälsoforskningen ur specifika 

risk- och skyddsfaktorer så att barn och ungdomar ges chanser till att få vara friska. Vidare 

beskriver Elgar et al. (2017) att olika ojämlikheter i samhället och främst ur ekonomisk aspekt 

förändrar och påverkar barn och ungdomars utvecklingsvägar till hälsa och välbefinnande negativt. 

Barn och ungdomar som växer upp under ojämlika förhållandena exponeras vidare genom hela 

livet, med en början under tidig barndom, och ojämlikhet är associerat med negativa hälsotillstånd. 

Att möjliggöra ekonomiska och sociala förutsättningar för befolkningen i stort samt att främja 

barns och ungas uppväxtvillkor utgör två centrala målområden för svenska folkhälsopolitiken 

(Socialdepartementet, 2007).  
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2.3.2 Genetik, ålder och kön 

 

Av Von Knorring (2012) och Pellmer et al. (2012) framgår det att genetik/arv, ålder och kön spelar 

stor roll för barns hälsa, sjukdom och personlighet. Faktorer som dessa är faktorer som vi inte kan 

påverka och fungerar därmed som faktorer, enskilt eller i samverkan med varandra, som påverkar 

hälsan i många aspekter. Genetik och omgivande miljöfaktorer antas styra och påverka 

uppkomsten av ohälsa för en individ. Genetiken styr hur vi svarar på omgivningsfaktorerna, vare 

sig det gäller fysiska, biologiska, psykologiska eller sociala erfarenheter.  

Pellmer et al. (2012) beskriver vidare att de vanligaste sjukdomarna uppstår när samverkan mellan 

individers genetiska uppsättningar och individens kontakter med sin omgivning sker, så kallad 

epigenetik. Epigenetik ger en uppfattning om hur genetik, omgivning och även livsstilsvanor i 

samverkan kan orsaka vanliga sjukdomar och ohälsa i form av diabetes, allergi, depression 

etcetera. Detta stärks utav forskning som lyfter individers hälsa som ett komplext dynamiskt 

system som involverar en blandning av genetiska-, psykosociala- och miljöfaktorer som 

interagerar med varandra på flera nivåer över timmar, dagar, månader år och hela livslopp (Mullan 

Harris et al. 2013). Mullan Harris et al. (2013) lyfter vidare att ingen aspekt av hälsa bestäms av en 

enskild faktor och dessa faktorer måste tas hänsyn till för att förstå individers, inte minst barns, 

hälsa och välbefinnande. För barn och ungdomar är det viktigt att olika miljöer, som skola, familj 

och hälso- och sjukvård, är medvetna om genetiska faktorer, likväl faktorer som ålder och kön, och 

samspelet faktorerna emellan samt dess betydelse för utveckling av hälsa och välbefinnande.  

2.3.3 Föräldrar och familj 

 

Familjen och föräldraskapet innehar en kraftfull påverkan på barns hälsorelaterade beteenden och 

genetiska uppsättning. Familjen fungerar också som ett barns omedelbara och närmsta sociala 

nätverk som i sin tur innebär ett avgörande och nödvändigt inflytande på barns välbefinnande och 

hälsans utveckling (Blair et al. 2013). För barn och ungdomar är familjen, föräldrarna och trygga 

vuxenkontakter grundläggande för hälsans positiva utveckling och utgör därmed den skydds- och 

friskfaktor som påverkar mest (Pellmer et al., 2012).  

Under de första åren av barns liv är föräldrarnas omvårdnad, men även förskolans, avgörande för 

barns välbefinnande och utveckling. Det krävs vidare ett tillfredsställande samspel mellan föräldrar 

och barn för att kunna fånga upp och tolka signaler rätt och därmed kunna reagera på bästa möjliga 
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sätt. Till följd av detta samspel skapar och formar barn stabila mönster för att hantera olika 

påfrestningar. Denna kvalitet av samspel föräldrar och barn emellan påverkar barns psykologiska 

utveckling (Blair et al. 2013; Von Knorring, 2012). Detta stärks utav forskning som lyfter att om 

föräldrar är aktiva och engagerade så minskar det hälsorelaterade hot och negativa hälsoeffekter 

hos barn (Golden, 2016).  

Under de första åren av barns liv utsätter föräldrar och familjer barn, omedvetet men även 

medvetet, för förväntningar och beteenden som går i linje med hur en flicka respektive pojke ska 

bete sig. Dessa förväntningar formar flickor och pojkars beteenden som i ett senare led kan fungera 

som både frisk- och riskfaktorer. Att exempelvis flickor inte förväntas dricka alkohol eller slåss 

kan fungera som en skyddsfaktor för risker att utveckla beroende eller våldsamt beteende. Å andra 

sidan finns förväntningar om att kvinnor har lägre inkomst än män som i sin tur kan fungera som en 

riskfaktor för flickor senare i livet då socioekonomiska faktorer påverkar hälsan negativt. Inlärda 

könsroller utvecklade av och inom familjen och samhället, socioekonomiska och kulturella 

faktorer är faktorer som har en stark påverkan på välbefinnandet, oavsett om den är negativ eller 

positiv (Pellmer et al., 2012).  

Föräldrars parrelation och huruvida den är ”god” eller inte påverkar också barns hälsa under 

resterande delar utav livet. På samma vis fungerar också föräldrars psykiska hälsa som en central 

faktor för barns välbefinnande i ett bredare livsperspektiv (Klasen et al. 2015). Vidare beskriver 

Klasen et al. (2015) och Blair et al. (2013) att föräldrars psykiska hälsa, föräldrars utbildning och 

föräldrars ekonomiska förutsättningar har betydelse för barn och ungdomars risk- och friskfaktorer 

för hälsa och välbefinnande. Inte enbart genetiken fungerar som en risk- och friskfaktor för psykisk 

hälsa men även föräldrarnas och familjens bristande funktioner till följd av ohälsa påverkar barn 

och ungdomars välbefinnande. Barn och ungdomar till föräldrar som lider av ohälsa, exempelvis 

depression, löper större risk för ohälsa. Denna riskfaktor till följt av föräldrarnas ohälsa påverkar 

vidare stödet i familjen, ekonomin, stressnivåerna samt att föräldrars närvaro, ansvarsfullhet och 

känslighet minskar. För tonåringar är denna riskfaktor extra påtaglig då de inte kan styra eller 

påverka faktorerna (Klasen et al. 2015; Blair et al. 2013) 

2.3.4 Skola och sociala nätverk 

 

Av Klasen et al. (2015) och Kerig, Ludlow och Wenar (2012) framgår det att kommunikation, en 

stöttande omgivning och ett socialt nätverk fungerar som värdefulla faktorer för barn och 
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ungdomars hälsa. Vidare beskriver Blair et al. (2013) under tiden barn växer och utvecklas så 

utvecklas också relationer till andra utanför familjen. Relationer till kamrater och andra vuxna blir 

därmed viktigare med åren och har betydelse för hälsa. Detta stärks utav Von Knorring (2012) som 

påpekar det sociala stödets betydelse men även skolan och känslan av trygghet och gemenskap där, 

för alla barns hälsa, oavsett ålder. 

Skolan beskrivs av Socialdepartementet (2007) som en friskfaktor men kan även fungera som en 

riskfaktor för barn och ungdomars välbefinnande. Socialdepartementet (2007) beskriver att om 

omgivningen på skolan präglas av att socialt stöd finns, positiva värderingar och normer, sociala 

kompetenser, ett motiverande och uppskattande klimat och att barn och ungdomar ges möjlighet 

till eget ansvar och meningsfulla aktiviteter så fungerar den som en friskfaktor. Att vara engagerad 

i skolarbete och skolan är också en friskfaktor som minskar utvecklingen av antisociala och 

våldsamma beteenden. Vidare beskriver Pellmer et al. (2012) att en utav barn och ungdomars 

främsta skyddsfaktorer är att trivas på skolan och att lyckas med skolarbete. Däremot att skolka 

från skolan och prestera dåligt beskriver Socialdepartementet (2007) som en riskfaktor för psykisk 

ohälsa. De beskriver även att otydliga regler, brist på inflytande för elever och dåliga lärarrelationer 

fungerar som riskfaktorer för barn och ungdomars välbefinnande. Vidare beskrivs det att bli 

mobbad eller att mobbas som en riskfaktor för psykisk ohälsa. Detta stärks utav Carleby (2012) 

som beskriver mobbning som en fara för miljön på skolorna då mobbning har en skadlig påverkan 

på barn och ungdomars psykiska hälsa. Persson (2016) beskriver vidare att det är viktigt för barn 

och ungdomars utbildning och välbefinnande att ha fungerande sociala relationer, likaså med barn 

som vuxna.  

Att ha positiva sociala relationer och kamratförebilder är en bidragande frisk- och skyddsfaktor för 

barn och ungdomars motivation och engagemang, inte minst i skolan, och påverkar hälsan positivt. 

På samma sätt fungerar bristande kamratförebilder som riskfaktorer för barn och ungdomars ohälsa 

(Socialdepartementet, 2007). Detta stärks utav Folkhälsomyndigheten (2014) som förklarar 

vännernas/kamraternas betydelse för välbefinnandet desto viktigare med åldern eftersom att barn i 

åldrarna 11–15 år i högre grad vänder sig till vännerna när något tynger dem. Forskning beskriver 

också att i denna ålder spenderas det mer tid med kamrater och att det har betydelse för hälsan då 

kamraters och familjens värderingar kan vara olika och kamraterna innehar därmed ett större 
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inflytande på beslut och hälsorelaterade beteenden som kan påverka hälsan och välbefinnandet i 

både negativ och positiv grad (Patton et al. 2016).   

Blair et al. (2013) påpekar också kamratrelationernas betydelse för hälsan och att dessa relationer 

kan fungera som både risk- och friskfaktorer. Detta på grund av att barns relationer oftast speglar 

de relationer som funnits inom familjen och kommer ett barn från en dysfunktionell familj finns det 

risker för en så kallad ”dubbelfara”, då de automatiskt söker sig till dysfunktionella relationer. 

Goda kamratrelationer som präglas av respekt och tillit är således frisk- och skyddsfaktorer för 

barn och ungdomars psykiska hälsa.  

2.3.5 Kompetens och utbildning 

 

Persson (2016) och Blair et al. (2013) beskriver vidare att utbildning är en, kanske en utav de 

avgörande, faktorerna som påverkar barns välbefinnande. Persson (2016) lyfter utbildning ur ett 

barnperspektiv som en av de viktigaste komponenterna för hälsa, både ur ett kortsiktigt och 

långsiktigt perspektiv. Utbildningen och de möjligheter barn ges för att lyckas är viktiga i den 

aspekt då WHO (2015) lyfter att det finns ett starkt samband mellan utbildning och hälsa, socialt 

status och arbete. Detta stärks utav Blair et al. (2013) som påpekar utvecklingen av kompetens som 

väsentlig för barns framtida välbefinnande. Därmed blir samhällets och dess insatser som syftar till 

att bidra med utveckling och kompetenser en väsentlig del av folkhälsoarbetet. 

Kompetens och utbildningsnivå hos föräldrar, familj, hälso- och sjukvårdspersonal och förskole- 

och skolpersonal beskrivs även de som viktiga faktorer för främjandet utav barns hälsa sett ur ett 

kort barnperspektiv samt livsloppsperspektiv (Von Knorring, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Forskning beskriver vidare att kompetensnivån hos föräldrar är viktig i många aspekter. Ju mer 

kunskap föräldrar har desto större benägenhet har de för att svara på barns fysiska och psykiska 

symptom. Föräldrar med konsekvent kunskap kan i större utsträckning, exempelvis uppmuntra 

barn till motion som de vet förebygger ohälsa och minska barns risk för att exponeras för sjukdom 

genom att exempelvis avråda från att gå hem till en vän som är sjuk. Familjens kunskap är därmed 

en värdefull och en viktig faktor för att bäst främja barn och ungdomars välbefinnande (Lippold, 

McHale, Davis & Kossek 2015). 

Vidare beskriver Patton et al. (2016) att skolpersonal, vårdgivare, socialarbetare, polis, 

rättsväsendet och deras kunskap och förmåga att engagera och förstå hälsa, sociala behov och 
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utvecklingsbehov hos barn och ungdomar är avgörande för deras effektivitet i försök att främja 

hälsa och välbefinnande.  

2.3.6 Matvanor, fysisk aktivitet och fritid  

 

Av Pellmer et al. (2012) och Blair et al. (2013) framgår det vi äter ha en stor betydelse för hälsan. 

Att ha goda matvanor som är näringsrik och att inta mat i lagom mängd är en väsentlig 

förutsättning för att uppnå en god hälsa redan som barn. När det gäller matvanor hos barn, 

framförallt små barn, är det dock föräldrarna som avgör vad barnen får och kan äta. När det 

kommer till spädbarn är amning den bästa födometoden, majoriteten av alla mödrar ammar i alla 

världens länder. Amningen medför viktiga hälsovinster och fördelar då den bland annat stärker 

immunförsvar och är ekonomiskt gynnsamt (Blair et al. 2013).  

Det är inte förrän med växande ålder som barn och ungdomars val av mat spelar en större och 

viktigare roll då även faktorer som tillgänglighet, medial inverkan, kamratrelationer och kostnader 

påverkar valet. Inverkan så som medial marknadsföring av mat med högt sockerinnehåll, höga 

kalorier och fiberfattig mat. Rådet är att föräldrar, förutsatt att föräldrar har sunda matvanor, avgör 

vad som hamnar på barnets tallrik (Blair et al. 2013; Pellmer et al., 2012). Detta stärks utav 

forskning som lyfter att ungdomar innehar en större självständighet och kontroll när det kommer 

till livsmedelsval och är mer benägna att äta utanför hemmet vilket ofta leder till att mindre 

hälsosam mat väljs och exponering i media bidrar till olika ohälsosamma val (Patton et al. 2016).  

I relation till sunda matvanor för att främja hälsa har nivån av fysisk aktivitet en betydelsefull 

bidragande faktor för hälsa. Med fysisk aktivitet menas rörelse i form av träning, motion, fysisk 

belastning och hushållsarbete med mera som ökar energiomsättningen. Barn och ungdomars 

rekommendationer för fysisk aktivitet är högre än för vuxna, rekommendationen är 60 minuters 

fysisk aktivitet dagligen, måttlig eller hög (Pellmer et al., 2012). Blair et al. (2013) påpekar att det 

är mest troligt att ett barn motionerar regelbundet om föräldrarna tränar och uppmuntrar den 

livsstilen. Vidare lyfter forskning regelbunden fysisk aktivitet i barn och ungdomen som en stor 

vinst inför framtiden då den påverkar och gynnar många viktiga hälsoaspekter så som minskade 

risker för fetma, depression, oro (Patton et al. 2016). Att träna i team är en frisk- och skyddsfaktor 

som förbättrar och påverkar barn och ungdomars sociala kompetens, sociala relationer och 

självförtroende och känsla av delaktighet (Blair et al. 2013). Delaktighet, matvanor och livsmedel 
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och fysisk aktivitet är också centrala målområden för den svenska folkhälsopolitiken som syftar till 

att främja befolkningens hälsa (Socialdepartementet, 2007).  

Att vara fysiskt inaktiv innebär vidare en riskfaktor ur flertalet hälsoaspekter. Brist på fysisk 

aktivitet är riskfaktorer för övervikt och fetma, depression, oro, högt blodtryck, hjärt- och 

kärlsjukdomar, infektionssjukdomar etcetera. Denna riskfaktor är viktig att lyfta då barn och 

ungdomars aktivitetsnivåer på senare tid diskuterats som problematiskt eftersom att ett högre 

stillasittande beteende uppmärksammats. Vidare ses övervikt och fetma i sin tur som en riskfaktor 

för problematik med rygg och muskelvärk, ångest och sömnapné som påverkar livskvaliteten hos 

barn och ungdomar negativt (Blair et al. 2013; Pellmer et al., 2012).  

Pellmer et al. (2012) lyfter även fritidsaktiviteter så som musik, teater, möjlighet att vistas ute i 

naturen som skydd- och friskfaktorer då de reducerar stress och upplevs som positiva. Blair et al. 

(2013) lyfter vidare fritidsaktiviteter som en faktor med betydelse för hälsan hos barn och 

ungdomar men påpekar även att fritidsaktiviteters effekt är svåra att mäta och fånga upp då de 

varierar från individ till individ och att aktivitetens betydelse också hänger samman med 

innebörden individen tillskriver den.  

2.3.7 Tobak, alkohol och narkotika  

 

Alkohol, tobak och narkotika är riskfaktorer för psykisk ohälsa och ett minskat välbefinnande för 

de barn och ungdomar som brukar det, men det är även en riskfaktor för de barn och ungdomar vars 

föräldrar, familj och omgivning använder sig utav det. Barn till föräldrar som använder sig av eller 

missbrukar alkohol, tobak eller narkotika innehar vidare en riskfaktor för ohälsa då föräldraskapet 

och dess kvalitet påverkas negativt. Även när barn kommer upp i puberteten och tonårsåldern och 

själva tar hälsorelaterade livsstilsval fungerar detta som en riskfaktor för ohälsa och ett minskat 

välbefinnande då föräldrarnas och även kamraters beteende kan påverka valet (Blair et al. 2013).  

Vidare framgår det av Blair et al. (2013) att de flesta tonåringar dricker alkohol och har testat 

rökning, vilket vanligtvis sker i den sociala samvaron med jämnåriga. Detta faktum lyfter Von 

Knorring (2012) och Smith et al. (2015) som en riskfaktor för framtida missbruks- och 

beroenderelaterade beteenden och ohälsa eftersom att hjärnan på tonåringar inte är helt utvecklad i 

tonårsåldern. Detta innebär att det för tonåringar tar kortare tid jämfört med vuxna att utveckla ett 

ohälsosamt beroende och att tonåringar inte heller kan förutse konsekvenser i samma utsträckning. 
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Tonåringar upplever i högre grad positiva effekter av narkotika och alkohol vilket innebär en 

riskfaktor och en förklaring till varför ungdomar får i sig mängder som är större än vad kroppen tål.  

Det finns även andra riskfaktorer som påverkar ungdomar och huruvida de väljer den livsstilen, 

faktorerna är bland annat: tidig debut, mobbning, sexuella övergrepp, skolproblem och misshandel 

(Socialstyrelsen, 2014; Von Knorring, 2012). Forskning lyfter dessa faktorer som bidragande 

faktorer till alkohol- och narkotikabruk hos ungdomar (Bucchianeri et al. 2014). Frisk- och 

skyddsfaktorerna för att motverka ohälsosamma alkohol och narkotika blir således utbildning och 

information kring konsekvenser, trygga familjeförhållanden samt socialt stöd (Socialstyrelsen, 

2014b; Von Knorring, 2012).  

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel är ett utav den svenska folkhälsopolitikens 

målområden och är en viktig bestämningsfaktor för barn och ungdomars hälsa men även för 

folkhälsan överlag (Socialdepartementet, 2007).  

2.4 Folkhälsa  

Janlert (2000) beskriver folkhälsa koncist som ”ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar 

hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan”. Vidare förklarar Pellmer et al. (2012) att 

folkhälsan – hälsan och ohälsan hos befolkningen – kan förstås och förklaras som ett samspel olika 

faktorer emellan. Faktorer som samspelar och har betydelse för folkhälsan är grundläggande 

levnadsförhållanden, förutsättningar att fatta hälsosamma beslut, livsstilar, åldersstruktur i 

befolkningen, samhällsresurser och ärftlighet. Dessa faktorer gäller inte enbart för hälso- och 

sjukvård utan dessa faktorer och samspelet dem emellan gäller likaså inom andra delar av 

samhällsservicen, skola, socialtjänst, miljövård och andra övergripande samhällsplaneringar.  

Vidare framgår det av Pellmer et al. (2012) att folkhälsa som begrepp beskriver hälsa, dödlighet, 

sjuklighet, hälsorisker, levnadsvanor samt skyddsfaktorer för hälsa bland olika grupper. Det är inte 

endast summan av alla individers hälsa som innefattas utan likaså mönster av olikheter och 

ojämlikhet i hälsa bland befolkningens olika grupper.  

När det talas om folkhälsa i olika grupper är barn och ungdomar som grupp en särskilt angelägen 

grupp att rikta fokus och uppmärksamhet kring då den psykiska ohälsan i denna grupp antas ha 

ökat och kommer fortsätta att öka. Varför ökningen skett finns det inga konkreta svar på men 
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förändringar i samhället anses vara en förklaring till att barn och ungdomars hälsa, folkhälsan över 

lag, har förändrats (Socialstyrelsen, 2013).  

Janlert (2000) beskriver vidare att en ”god folkhälsa” inte enbart handlar om att hälsan bör vara så 

god som det bara går, den bör även vara så jämlikt fördelad som det bara går. Detta understryker 

vidare regeringens proposition och är även vad folkhälsomålen syftar till (Socialdepartementet, 

2007).  

2.4.1 Folkhälsoarbete 

 

Folkhälsoarbete består av två grundläggande element, nämligen att förebygga sjukdom (disease 

prevention) och att främja hälsa (health promotion). Folkhälsoarbetet bygger vidare på kunskap om 

förhållanden och de faktorer som gör individer både friska och sjuka. Främst ligger fokus på frisk- 

och skyddsfaktorer som påverkar individer och håller de friska samt faktorer som främjar 

livskvalitet och välbefinnande (Janlert, 2000; Pellmer et al, 2012).  

Vidare beskriver Pellmer et al. (2012) att folkhälsoarbete karaktäriseras av att arbetet och 

insatserna är målinriktade, bygger på policys och mål godkända av politiska och även andra 

styrande instanser i samhället, på olika nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Folkhälsoarbete sker målinriktat och organiserat för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Arbetet 

riktar sig till individer, befolkningsgrupper och hela samhället med syfte att minska ojämlika 

hälsoklyftor. Barn och ungdomar som grupp är en central och väsentlig del av folkhälsoarbetet när 

det kommer till hälsofrämjande folkhälsoarbete.  

Åtgärder inom folkhälsoarbete syftar vidare till att skapa förutsättningar, socialt, fysiskt, politiskt, 

ekonomiskt, kulturellt och emotionellt, för att främja hälsa. Åtgärderna kan ske i form av insatser 

riktade till grupper, individer eller institutioner. Detta för att öka medvetenhet och förmedla 

kunskap kring samband mellan hälsa och livsstil (Pellmer et al., 2012). 

2.4.2 Folkhälsovetenskap 

 

För att bedriva kunskapsbaserat folkhälsoarbete, inte minst för arbetet med barn och ungdomars 

välbefinnande, förutsätts det att det finns folkhälsovetenskaplig forskning att tillgå. Med 

folkhälsovetenskap (public health sciences) innefattar det tvärvetenskapliga område som studerar 

levnadsvanors, arbetslivets, samhällsstrukturens, vårdsystemets och miljöns betydelse för hur 
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befolkningen mår samt hur effektiv hälso- och sjukvårdssystemet är. Inom folkhälsovetenskap 

ryms även studier kring effekterna av olika hälsopolitiska insatser (Pellmer et al., 2012).  

Folkhälsovetenskapen är mångvetenskaplig då dess teoretiska grund består av flertalet olika 

vetenskaper. Den fungerar som en vetenskaplig disciplin vars uppgift är att systematiskt generera 

kunskap om hälsa hos befolkningen och faktorer som påverkar negativt och positivt. En central del 

är att generera kunskap kring vad som påverkar barn och ungdomars hälsa. Forskning som bedrivs 

präglas av ett växlande mellan praktik och teori. Vidare ska folkhälsovetenskapen med hjälp av den 

kunskap som finns föreslå insatser som genererar ett förbättrat hälsotillstånd och åtgärder som i 

synnerhet motverkar ojämlikhet i hälsa (Pellmer et al., 2012). Denna kunskap återfinns ibland 

annat i Sveriges folkhälsomål.  

2.5 Folkhälsopolitik 

För den svenska folkhälsopolitiken är det övergripande målet ”Att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Socialdepartementet, 2007). 

Detta folkhälsomål skapades till följt av att Världshälsoorganisationen (1999), WHO, antog nya 

internationella folkhälsomål för initiativet ”Hälsa för alla till år 2000”.  Initiativets 21 olika 

målområden inkluderades då i det internationella dokumentet varav det fjärde målområdet är 

”hälsa för unga människor”. WHO:s (1977) initiativ ”hälsa för alla till år 2000” bidrog vidare till 

att det internationella folkhälsoarbetet kom att präglas av betydelsefulla internationella dokument 

och konferenser för hälsoarbete, b. la. dokument från Alma Ata 1978, Global Conference on Health 

Promotion i Ottawa 1986 följt av flertalet konferenser i Adelaide 1988, Sundsvall 1991, Jakarta 

1997, México City 2000, Bangkok 2005 och Nairobi 2009 (Pellmer et al., 2012). 

Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken har riksdagen vidare delat in i 11 

målområden1 för att underlätta folkhälsoarbetet (Socialdepartementet, 2007). De målområden som 

berör och är relevanta för folkhälsoarbetet kring barn och ungdomars hälsa och välbefinnande och 

som kommer att vara av intresse för denna studie är: delaktighet och inflytande i samhället, 

                                                           
1 1. Delaktighet och inflytande i samhället, 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar, 3. Barns och ungas 

uppväxtvillkor, 4. Hälsa i arbetslivet, 5. Miljöer och produkter, 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 7. 

Skydd mot smittspridning, 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa, 9. Fysisk aktivitet, 10. Matvanor och 

livsmedel samt 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 
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ekonomiska och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet, matvanor 

och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika dopning och spel.  

Målområdena som beskrivs kategoriserar bestämningsfaktorer för hälsa, faktorer i individers 

levnadsvanor och levnadsvillkor som har störst betydelse för individers hälsa. Vidare beskriver 

socialdepartementet (2007) att det för folkhälsoarbetet är mer effektivt om arbetet är inriktat på 

bestämningsfaktorer än enskilda sjukdomstillstånd. De bestämningsfaktorer och områdena som 

valts ut innehar vetenskapligt underlag som tyder på att avsaknad och brist på åtgärder och insatser 

kring dessa kan leda till ohälsa. Vid tidiga insatser och åtgärder blir den förebyggande och/eller 

främjande effekten större, även mer påtaglig om det är många individer som berörs av den. 

Utgångspunkten i bestämningsfaktorer innebär även fördelar och förutsättningar för att kunna följa 

upp folkhälsan, detta på grund av att bestämningsfaktorer är betydligt lättare att följa upp över tid 

jämfört med utvecklingen av olika sjukdomar.  

2.5.1 Konventionen om de mänskliga rättigheterna 

 

Förenta Nationernas (FN) konvention om de mänskliga rättigheterna är ett annat politiskt viktigt 

dokument för folkhälsan och folkhälsovetenskap. Till skillnad från deklarationer så har de stater 

som anslutit sig till konventionen bundit sig juridiskt, vilket även betyder att om en regering 

godkänt och undertecknat konventionen har regeringen ett ansvar att rapportera det arbete som 

bedrivits för att implementera den. Inte minst en moralisk skyldighet att respektera den. FN:s 

kommission för rättigheterna bildades 1946 och det var år 1948 som generalförsamlingen antog 

den första allmänna deklarationen om rättigheterna och den därmed fick en folkrättslig kraft 

(Regeringskansliet, 2006; Pellmer et al., 2012). 

Regeringskansliet (2006) beskriver generalförsamlingens allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna som en gemensam norm, för alla nationer och folk, med syfte att alla samhällsorgan 

och individer ska ha den i ständig åtanke och sträva efter att, med hjälp av undervisning och 

utbildning, främja respekt för de rättigheter och friheter samt att genom progressiva åtgärder på ett 

nationellt och internationellt plan se till att rättigheterna erkänns och tillämpas effektivt. Detta 

bland folken i medlemsstaterna och de folk i de områden som står under deras jurisdiktion. 

Konventionen är således värdefull för barn och ungdomars välbefinnande då konventionen 

genererat och utvecklat barnkonventionen som lyfter barnets rättigheter i ett bredare perspektiv.  
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2.5.2 Barnkonventionen  

 

Vidare är konventionen om barnets rättigheter relevant i sammanhanget och för en god folkhälsa. 

År 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen och ingen stat hade några invändningar. 

Sverige ratificerade konventionen år 1991 och har därmed en internationell och folkrättslig plikt att 

följa bestämmelserna i konventionen. Konventionen består av 54 artiklar om barnets rättigheter 

och en utav konventionens hörnpelare återfinns i artikel 3 och lyder; ”vid alla åtgärder som rör 

barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet”. 

Med barn avses varje människa under 18 år. Andra viktiga delar av konventionen är barnets rätt till 

skydd mot diskriminering av barnet eller vårdnadshavares kön, religion, hudfärg ursprung, 

etnicitet, handikapp eller liknande, barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och säkerställa 

barnets överlevnad och utveckling (Regeringskansliet, 2006; Pellmer et al., 2012).  

Av Regeringskansliet (2006) framgår det att konventionen har bidragit och antas att fortsätta bidra 

med positiva förändringar när det gäller barnets rättigheter. Flera lagar har med konventionen i 

åtanke reviderats och har numera ett barnvänligt perspektiv. Att barnets rättigheter kommit att bli 

av politiskt intresse är betydelsefulla förbättringar som påverkar och kommer påverka barns hälsa 

positivt och är även väsentlig för utvecklingen mot ett mer rättvist land. Även det faktum att 

barnkonventionen kan komma att bli lag 1 januari 2018 påverkar barnets rättigheter oerhört.  

Barnkonventionen har även en internationell övervakningskommission där WHO, UNICEF och 

andra frivilligorganisationer internationellt innehar centrala roller för att se till att konventionens 

bestämmelser följs (Pellmer et al., 2012).  

2.6 Hälsofrämjande arbete 

WHO (1986) definierar i Ottawadokumentet hälsofrämjande arbete som “den process som ger 

individer möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. För att nå ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna 

identifiera sina strävanden och bli medveten om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller 

bemästra miljön. Hälsa ska därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron” 

(WHO, 1986).  



17 
 

Av Eriksson och Winroth (2015a) framgår det vidare att denna definition lägger stor vikt vid ett 

processtänkande, att kunna möjliggöra hälsa på olika nivåer och vikten av att förstå de faktorer som 

har betydelse för vår hälsa och idén om att främja. Definitionen ger vidare en trygg utgångspunkt 

och möjliggör förmågan att tänka och arbeta med ett hälsofrämjande fokus på alla berörda nivåer. 

Vidare beskriver Eriksson och Winroth (2015a) att hälsofrämjande arbete länge kritiserats för att 

vara teorilös men dock lyfts den salutogena teorin som den teori mest lämpad för att utgöra en god 

grund för främjande insatser.  

Hälsofrämjande insatser riktade till barn och ungdomar är efterfrågade och nödvändiga eftersom 

att barn och ungdomars psykiska hälsa antas ha försämrats senare tid. Von Knorring (2012) lyfter 

att Hälso- och sjukvården har en central roll när det gäller att fånga upp och arbeta mot psykisk 

ohälsa och att rapportera om psykiska besvär hos barn och ungdomar har ökat. Hälso- och 

sjukvården, skolan som arena och andra miljöer/arenor barn och ungdomar vistas i måste inneha 

medvetenhet och kunskap om att arbeta, tänka och stödja hälsofrämjande för att barn och 

ungdomar ska kunna ta kontroll över sin hälsa och resurser för att kunna nå ett gott välbefinnande 

(Von Knorring, 2012; Pellmer et al., 2012) 

2.7 Välbefinnande  

I WHO:s definition av hälsa och hälsofrämjande är begreppet välbefinnande centralt. WHO:s 

(2014) definition av mental hälsa är vidare “ett tillstånd av välbefinnande där varje individ inser sin 

egen potential, kan klara av de normala påfrestningarna i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart, 

och kan bidra till hans eller hennes samhälle”. 

För att kunna främja och upprätthålla sitt välbefinnande menade Antonovsky (2005) att det är den 

enskilde individens personliga strategier som avgör. Aaron Antonovsky som är en amerikanskfödd 

professor är känd för sin forskning inom hälsa och salutogenes. Han menade att det är människans 

känsla av sammanhang i olika situationer som avgör hur människan hanterar stress, vilket är 

avgörande för hälsotillståndet och välbefinnandet (Antonovsky, 2005). 

Det framgår vidare av Antonovsky (2005) att en individ kan inneha välbefinnande trots att den 

utsätts för stress och belastning. Antonovsky lyfter stress som en central men även en av många 

faktorer som påverkar en individs välbefinnande, både negativt och positivt. Antonovsky (2005) 

beskriver vidare välbefinnande som subjektivt och objektivt. Det subjektiva välbefinnandet innebär 
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att lycka, tillfredsställelse och livsmod är associerat till den enskilde individens livskvalitet. Denna 

individuella association skapar i sin tur upplevelser av negativa och positiva känslor. Det objektiva 

välbefinnandet beskriver Antonovsky (2005) som en mer övergripande syn på välbefinnande, den 

syn som syftar till att svara för hur populationen ser och innehar välbefinnande så att lämpliga 

åtgärder ska kunna vidtas för att främja hälsa och välbefinnande på en större nivå. 

2.7.1 Ungdomars upplevelser av välbefinnande  

 

Av forskarna Navarro et al. (2017) från Spanien och deras forskning kring ungdomars egna 

upplevelser av subjektivt välbefinnande och vad det innebar för dem framkommer det flera 

faktorer som är av värde att lyfta. De faktorer som ungdomarna ansåg bidrog till välbefinnandet 

och definierade det var följande: att ha goda relationer med och inom familjen, goda relationer med 

vänner och bekanta, att vara frisk, att ha positiva känslor gentemot sig själv, att ha ambitioner i 

livet, att lyckas i skolan och få bra betyg, att ha tillgång och kul med teknik, att inte ha bekymmer 

med skola, vänner eller familj, att andra respekterar och lyssnar, få sina behov tillgodosedda och att 

ha pojk- och flickvänsrelationer (Navarro et al. 2017).  

En utav faktorerna för upplevelsen av välbefinnande som stod ut mest bland ungdomarna och som 

belystes extra var att inte ha några problem med föräldrarna och familjen, att kunna lösa problem 

med dem ifall de uppstod, kunna kommunicera utan argumentation och att vara mottaglig deras 

stöd. Ytterligare en faktor som stod ut var relationen till vännerna och välbefinnandet det medförde 

om relationerna präglades av kärlek, stöd och uppskattning. Att kunna njuta i vänners sällskap 

genom att bland annat spendera fritiden tillsammans ingav välbefinnande (Navarro et al. 2017).  

Navarro et al. (2017) beskriver att faktorerna som bidrog till ett minskat välbefinnande enligt 

ungdomarna var följande: dåliga relationer med vänner och familj, föräldrar som bråkar, föräldrar 

som skiljer sig, att vara fysiskt sjukt, att någon närstående dör, att inte ha mål och ambitioner, få 

dåliga betyg, att föräldrar som tvingar till studier, att ha mycket prov och läxor, att inte ha teknisk 

utrustning, att inte vara respekterad av andra och att inte få uppmärksamhet och bekräftelse av sin 

omgivning. Ungdomar använder vidare uttryck som att ”må bra med sig själv”, ”känna sig bekväm 

och nöjd med sig själv”, ”acceptera sig själv”, ”respektera sig själv”, ”ha självförtroende” och 

”vara lycklig” för att övergripligt beskriva vad välbefinnande är (Navarro et al. 2017).  
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Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) anser majoriteten av barn och ungdomar att de har en god 

hälsa och ett gott välbefinnande. Dock så minskar upplevelsen av ett gott välbefinnande med åldern 

och flickor i 15-års ålder rapporterar sämre hälsa och ett lägre välbefinnande jämfört med pojkar i 

den åldern. Flickor överlag anser sig ha ett sämre välbefinnande än vad pojkar gör.  

Ungdomars upplevelser av välbefinnande är således relevant att forska kring och lyfta som viktig 

kunskap för arbetet mot psykisk ohälsa och främjandet av barn och ungdomars välbefinnande och 

livsvillkor. 

2.8 Barns och ungdomars psykiska (o)hälsa 

När det talas om psykiska hälsoproblem används oftast begreppen psykisk sjukdom, psykisk 

störning och psykisk ohälsa i stor utsträckning. I detta avsnitt kommer psykisk ohälsa som begrepp 

att användas genomgående för att ge en uppfattning av ungdomars psykiska hälsa.  

Psykisk ohälsa beskrivs av Folkhälsomyndigheten (2016) som en samlad beteckning för mindre 

allvarliga psykiska besvär så som nedstämdhet, ångest och oro under en längre tid. Psykisk ohälsa 

omfattar också symtom som uppfyller kriterier för psykiatriska diagnoser men behöver inte 

nödvändigtvis vara så omfattande att en diagnos går att ställa (Bremberg & Dalman, 2015). Blair et 

al. (2013) beskriver psykisk ohälsa på samma vis men tillägger att för barn och ungdomar kan 

psykisk ohälsa te sig som psykosomatiska symtom. Psykisk störning beskrivs av Socialstyrelsen 

(2013) som en lindrigare avvikelse, vilka finns beskrivna i psykiatriska diagnostiksystem (ex. 

DSM-V). Till dessa hör bland annat ångesttillstånd, depression och neuropsykiatriska diagnoser så 

som ADHD till. Psykisk sjukdom beskrivs av Socialstyrelsen (2013) som en allvarlig avvikelse från 

det normala som karaktäriseras av störda verklighetsuppfattningar, till exempel psykoser och 

personlighetsstörningar. Psykisk sjukdom brukar även benämnas allvarlig psykisk störning.  

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har enligt Socialstyrelsen (2013) ökat och fenomenet antas 

att fortsätta öka med tiden. Missbruksproblematik, depressionssjukdomar och ångestsjukdomar är 

det som Socialstyrelsen främst lyfter och anser har ökat i störst utsträckning bland våra barn och 

ungdomar. Vidare framgår det att det inte finns några konkreta svar på varför ökningen har skett 

och varför den kommer att fortsätta öka men förändringar i skola och samhälle anses vara 

potentiella förklaringar.  
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Av Folkhälsomyndigheten (2014) framstår det att den självuppskattade hälsan, psykiska problem 

och ett allmänt lägre välbefinnande ökar med barnens ålder och det finns skillnader könen emellan. 

Flickor rapporterar en sämre hälsa och upplever mer psykiska problem än vad pojkar gör. Närmre 

40 procent av flickor i 15 års ålder rapporterar känslor av depression och sömnproblem jämfört 

med närmre 15 procent av pojkar som rapporterar samma problem. Folkhälsomyndigheten (2014) 

och Hagquist (2015) lyfter vidare att en förklaring till att flickor i denna ålder rapportera denna typ 

av känslor kan vara att flickor känner sig mer pressade och stressade av skolarbetet och att lyckas i 

livet jämfört med pojkar. Även att Sveriges grundskolor genomgått en reformering (förändring) de 

senaste åren kan ha påverkat den negativa utvecklingen av den självskattade hälsan som 

rapporterats, både hos flickor och pojkar.  

Av Socialdepartementet (2007) och Folkhälsomyndigheten (2016) framgår det att hälsan allmänt 

har utvecklats positivt i Sverige, befolkningen lever längre och är friskare. Trots att befolkningens 

hälsa i helhet har förbättrats så har skillnaderna i hälsa för olika samhällsgrupper varit oförändrat 

och i vissa fall till och med ökat, och det råder stora skillnader mellan socioekonomiska gruppers 

psykiska ohälsa. Till dessa grupper hör mindre resursstarka, de med kortare utbildning, sämre 

boende, lägre inkomst och de med få möjligheter att påverka och vara delaktiga i samhället. 

Arbetslösa, utrikesfödda, individer med ersättningsmedel och ensamstående föräldrar med barn är 

idag mer utsatta än resten av befolkningen. Att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 

försämrats senare tid kan förklaras med denna socioekonomiska faktor då Blair et al. (2013) 

beskriver att barn och ungdomar påverkas av dessa socioekonomiska omständigheter mer än andra 

åldersgrupper i samhället samt att en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund är den viktigaste 

faktorn för utvecklingen av ohälsa under uppväxten och även senare i livet.  

Att barn och ungdomars psykiska ohälsa på senare tid uppmärksammats och diskuterats i stor 

utsträckning är inte irrelevant eller konstigt. Hagquist (2015) beskriver att media och dess roll i 

samhället påverkar hur samhället ser på problematiken. Media når ut till flest individer, jämfört 

med andra informationsflöden, och besitter till följd av dess breda publik en form av makt över 

vilken information som förmedlas och når ut. Av Hagquist (2015) framgår det vidare att de bilder 

och uppfattningar media ger oss av problemet är inte helt i linje med vad forskningen anser och att 

det i nuläget är aktuellt att observera problematiken, snarare än att försöka förklara den. Von 

Knorring (2012) stärker detta resonemang genom att betona att det inte finns några direkta och 
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konkreta slutsatser kring problemet och om det försämrats. Dock beskrivs regionala skillnader, 

barn i storstäder upplever i högre grad psykisk ohälsa jämfört med barn i glesbygden. Barn och 

ungdomar som invandrat och barn och ungdomar vars föräldrar lider av psykisk ohälsa eller någon 

form utav missbruk mår sämre än andra barn. Att hälso- och sjukvården rapporterar en ökning hos 

barn och ungdomar som söker sig dit till följd av psykiska besvär lyfter Von Knorring (2012) att ett 

minskat stigma, större fokus kring ohälsa och bättre möjligheter till att få behandling bidragit till.  

Fokus har på senare tid även riktats till om den ökade skärmtiden och internetanvändningen bland 

barn och ungdomar har en påverkan på deras hälsa. Forskarna Busch och Leeuw (2014) beskriver 

att skärmtid och internetanvändning kan ha negativ påverkan på välbefinnandet och 

hälsorelaterade beteenden, både psykiskt och fysiskt. Av Busch och Leeuw (2014) framgår det att 

skärmtiden är associerat med fysiska negativa hälsoutfall, så som risker för högre BMI, 

ohälsosamma näringsvanor och minskad fysisk aktivitet hos ungdomar. Dessa är faktorer som i sin 

tur har en negativ påverkan på barns psykiska hälsa. Busch och Leeuw (2014) påpekar även att en 

viss mån av skärmtid kan fungera på ett sådant sätt att det stimulerar socialt beteende positivt, dock 

kan intensiteten och varaktigheten av skärmtiden, om det går över en normal nivå, påverka 

beteenden som förknippas med psykosociala problem. De lyfter också problematiken med att 

analysera dessa negativa hälsoutfall eftersom att utvecklingen av program, spel, smarttelefoner, 

hemsidor och surfplattor är ständigt förekommande. Detta stärks utav Romer, Bagdasarov och 

More (2013) som lyfter att utvecklingen av internet och annan digital teknik under se senaste åren 

har förändrat hur individer, främst ungdomar, använder media och det finns en oro kring huruvida 

dessa medier har skadliga effekter på ungdomars övergripande välbefinnande. De påpekar vidare 

att vid hög användning av internet, media och spel finns det risker för ökning av depressiva 

symtom och minskad fysisk aktivitet. Vid måttlig användning beskriver Romer, Bagdasarov och 

More (2013) att internet kan vara stödjande och påverkar inte studieresultaten eller den fysiska 

aktiviteten och kan fungera som en positiv aspekt ur hälsosynpunkt.  

Pujazon-Zazik och Park (2010) lyfter även faror med att vara socialt aktiv på internet som att locka 

till sig oönskad uppmärksamhet av internetmobbare och sexualförbrytare som påverkar hälsan 

negativt. Vidare påpekar Pujazon-Zazik och Park (2010) att internet, även om det överskuggas av 

negativa effekter, också har en positiv effekt hos ungdomar då internet fungerar som en plats där 

ungdomar bland annat lär sig att förbättra förmågor för självkontroll, tolerans och respekt för 
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åsikter, engagerar sig i ett kritiskt tänkande och beslutsfattande. Att få känna acceptans och få 

feedback på internet är viktiga faktorer för ungdomars sociala självkänsla och välbefinnande, 

speciellt för de ungdomar som känner sig isolerade (Pujazon-Zazik & Park, 2010).  

2.9 Problemformulering  

Forskning idag beskriver och fokuserar på barn och ungdomars psykiska ohälsa och huruvida den 

ökat eller inte och vad det kan bero på. I mindre utsträckning forskas det i det andra ledet, alltså 

kring hur Sveriges ungdomar upprätthåller ett gott välbefinnande, särskilt då forskning visar att 

svenska barn har ett gott välbefinnande och är överlag friska. Den forskning som idag finns att 

tillgå bedrivs utanför Sverige och den beskriver olika strategier som ungdomar använder sig av och 

lyfter problematiken och värdet av att forska vidare kring ungdomars välbefinnande för att i sin tur 

kunna stötta och utveckla barn och ungdomars välbefinnande på ett positivt plan.  

Denna studie syftar därmed till, utifrån ett svenskt perspektiv, att kvalitativt studera svenska 

ungdomars upplevelser av vad som kännetecknar ett gott välbefinnande och vad som bidrar till, 

och främjar deras förmåga att upprätthålla ett gott välbefinnande. Det är således ett relevant och 

värdefullt ämne att studera då ungdomars välbefinnande och dess olika dimensioner inte forskas i 

lika stor utsträckning i Sverige och för att de är viktiga att uppmärksamma, förstå och förklara för 

att vidare hälsofrämjande arbete ska kunna utformas på bästa möjliga vis. 

3 Syfte 

Syftet var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott 

välbefinnande.  

3.1 Frågeställningar   

Vad betyder välbefinnande för ungdomar idag? 

Vad främjar ungdomars välbefinnande?  

Hur hanterar ungdomar vardagliga utmaningar och stress? 

Vad anser ungdomar att samhället kan göra för att främja 

ungdomars välbefinnande?  
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4 Centrala begrepp  

 
I det här avsnittet presenteras och definieras studiens mest centrala begrepp: hälsa, mental hälsa 

och välbefinnande, psykisk hälsa och ohälsa, sociala medier och ungdomar.  

Hälsa - WHO (1948) definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller handikapp”. En definition som givits mycket 

kritik och diskuterats i stor omfattning, speciellt kring kravet ”fullständigt”, men som även spelat 

en oerhört stor roll för utveckling av hälsoarbete. 

Mental hälsa: Ett tillstånd av välbefinnande - WHO (2014) definierar mental hälsa som 

”ett tillstånd av välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara av de normala 

påfrestningarna i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart, och kan bidra till hans eller hennes 

samhälle”. 

Psykisk hälsa – Definitionen av psykiska hälsa är en definition som är mindre tydlig, dock är 

flertalet överens om att psykisk hälsa är annat än enbart frånvaro av ohälsa. Det är vidare ett 

tillstånd som innebär att flera dimensioner av individens tillvaro fungerar väl, att individen kan 

känna glädje, må gott med andra och sig själv men även att må gott i relation till samhället 

(Bremberg & Dalman, 2015).  

Psykisk ohälsa – Psykisk ohälsa är en samlad beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär 

så som nedstämdhet, ångest, kroppsliga besvär och oro samt allvarligare symtom som uppfyller 

kriterier, men som nödvändigtvis inte behöver vara så omfattande, för psykiatrisk diagnos 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Sociala medier – Ett samlingsbegrepp för flertalet olika webbplatser och olika tjänster som finns 

på internet. Sociala medier kan också beskrivas som olika mötesplatser där de som använder sig av 

det kan bygga upp ett eget innehåll, kontakter och även bilda nätverk (Skolverket, 2015).  

Ungdomar – Ungdomar definieras i internationell rätt och i statistik som individer i åldrarna 15–

24 år. Dock gäller inte denna definition i alla länders ungdomspolitik och i en del länder inkluderas 

även individer upp i 30 års ålder i ungdomsgruppen. I Sverige är ungdomspolitikens målgrupp 13–

25 år och det finns i Sverige över 1,5 miljon ungdomar i dessa åldrar. Ungdomstiden och denna 
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period i livet betonas av den svenska ungdomspolitiken som en värdefull period som ungdomar ska 

kunna ta sig igenom på bästa möjliga sätt (Ungdomsstyrelsen, 2010). I denna studie har tio 

ungdomar i åldern 15–16 år intervjuats.  

5 Teoretisk referensram 

 
I det här avsnittet beskrivs studiens centrala teoretiska perspektiv, det salutogena perspektivet, som 

är grundat av Aaron Antonovsky samt teorier om begreppen coping och stress och dess betydelse 

för ungdomars välbefinnande. 

5.1 Salutogenes 

Det salutogena perspektivet syftar till att fokusera på individers strategier och hur de främjar och 

upprätthåller hälsa. I detta perspektiv ligger således tonvikten på friskfaktorer. Vidare ses 

begreppet hälsa i detta perspektiv som den enskilde individens upplevelser av välbefinnande och 

den enskilda upplevelsen är likaså förklaringen till hälsa (Antonovsky, 1991). 

Vidare innehar perspektivet en syn på hälsa som process, som är lik den syn på hälsa som WHO 

uttrycker i Ottawadokumentet, och som en kontinuerlig rörelse i ett kontinuum av mycket hälsa 

och mindre hälsa (Eriksson, 2015b). Enligt Antonovsky (2005) kan vi, trots att vi drabbas av 

sjukdomar och liknande, uppleva en god hälsa. Det centrala för att uppleva en god hälsa är hur vi i 

olika processer rör oss mot hälsa genom att hantera olika former av stressorer.  

5.1.1 Känsla av sammanhang  

 

Meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet är de tre komponenterna som 

utgör det salutogena perspektivet. Dessa 

komponenter och balansen däremellan 

förklarar individers upplevelser av så kallad 

livskvalitet och utgör grunden för skalan 

KASAM, känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1991).  Figur 2. Perspektivets komponenter.  

Källa:http://ledarskap1.se/2016/11/28/meningsfullhet-en

-forutsattning-att-ma-bra-pa-jobbet/)  

http://ledarskap1.se/2016/11/28/meningsfullhet-en-forutsattning-att-ma-bra-pa-jobbet/
http://ledarskap1.se/2016/11/28/meningsfullhet-en-forutsattning-att-ma-bra-pa-jobbet/
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KASAM är en skala, ett sätt att analysera individers välbefinnande och hälsa genom mätning och 

tolkning. Tolkning av skalan görs genom att tolka de olika komponenterna och balansen 

däremellan. Komponenterna och balansen där emellan utgör en viss KASAM hos individer som i 

sin tur påverkar individers beteende, personlighet och upplevelser av välbefinnande. KASAM är 

vidare ett dynamiskt samband mellan komponenterna och individer kan med stor sannolikhet vara 

stabila och uppleva sig friska även om komponenterna är höga eller låga (Antonovsky, 1991). För 

ungdomar kan KASAM fungera som en betydelsefull skyddsfaktor för välbefinnandet (Moksnes, 

Espnes & Haugan, 2014). Moksnes et al. (2014) lyfter vidare att salutogena faktorer innehar 

centrala roller för ungdomars upplevelser av och relationer till stress och emotionellt 

välbefinnande.   

Komponenten begriplighet förklarar Antonovsky (2005) som individers förmåga att kunna 

uppleva inre och yttre stimuli och stressorer som förnuftiga gripbara, sammanhängande, ordnade 

och strukturerade snarare än kaotiska och oväntade. Individer med hög begriplighet förväntar sig 

kunna förutsäga, eller vid oväntade händelser kunna förstå och ordna, händelser och stimuli som 

framtiden kan tänkas erbjuda. Även om det inte handlar om att önska händelser så som krig och 

död kan de individerna med hög känsla av begriplighet göra de förståeliga och (be)gripbara, de 

innehar vidare en stabil förmåga att bedöma verkligheten realistiskt.  

Hanterbarhet förklarar Antonovsky (2005) är människans upplevelser av i vilken grad resurser 

finns till ens förfogande som människan kan använda sig av för att möta de kraven som stimuli och 

stressorer ställer. Resurser som är under människans kontroll men även resurser som andra 

tillitsfulla behöriga kan ha, exempelvis vänner, man/fru och kollegor. Det är resurser som individer 

använder sig av dagligen för att hantera stressorer och oväntade överraskningar. Individer med hög 

hanterbarhet uppfattar inte sig själva som offer för olika omständigheter eller inte heller som 

orättvist behandlade. Snarare uppfattar de stressorer och omständigheter som en del av livet som 

med tiden reder sig.  

Motivationskomponent är en beskrivning av meningsfullhet. Antonovsky (2005) förklarar 

meningsfullhet som individers förmåga att kunna motivera sig själv men också att vara mottaglig 

för andra motivatorer som påverkar individers upplevelser av betydelsefullhet. Vidare beskrivs 

meningsfullhet som den komponent som syftar till att individer, i olika utsträckning, känner att 

livet har en känslomässig innebörd. Att de krav och problem individer ställs inför är värda att ge 
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energi och engagemang, och att utmaningar är något individer välkomnar istället för att se de som 

bördor. Individer med hög meningsfullhet blir självklart ledsna och sörjer exempelvis en 

närståendes död, men ser också en mening med döden och utmaningen den i det fall för med sig. 

Med hög meningsfullhet drar sig inte individer för utmaningar utan konfronterar dem och med 

värdigheten i behåll tar sig igenom dem.   

5.1.2 KASAM och dess betydelse för ungdomars välbefinnande  

 

Ett högt KASAM underlättar för individer att hantera olika typer av stressorer, oavsett om de är 

inre eller yttre konflikter eller påfrestningar (Antonovsky, 1991). Vidare lyfter Antonovsky (2005) 

och Eriksson (2015b) att det salutogena synsättet innebär att individer ständigt utsätts för händelser 

och förändringar som kan betraktas som olika stressorer. Stressorer så som; livshändelser i form av 

allvarlig sjukdom eller död, förändringar i familjeförhållanden eller arbetsplatsen, som påverkar 

individers hälsa. Tillfälligt kan dessa stressorer påverka hälsan negativt, men ur ett längre 

perspektiv påverkar de individers förmåga att klara av negativa påfrestningar. Dessa händelser och 

stressorer gör individer erfarna och underlättar samt nyttjar hanteringen av liknande situationer. 

Dessa stressorer och hur vi hanterar dem är enligt Antonovsky (2005) avgörande för individers 

hälsa och välbefinnande. Vidare beskrivs individers KASAM och generella motståndsresurser mot 

stressorer som de två mest väsentliga faktorerna för att kunna upprätthålla och utveckla hälsa 

(Eriksson, 2015b).  

Av Eriksson (2015c) framgår att det hos skolungdomar idag finns en betydlig oro med anledning 

av de stressorer de utsätts för. Stressorer i form av ökade krav på prestation och framgång, både i 

skola, fritid och i umgängeskretsar och fokus på utseende är några utav dem. När det kommer till 

KASAM bland skolungdomar är den relativ stabil över tid men den ökar och utvecklas med åldern 

och livsloppet. Att KASAM förändras och utvecklas över tid innebär att olika hälsofrämjande 

insatser och åtgärder kan förstärka den och påverka den positivt. Det är därmed betydelsefullt att 

betrakta och förstå olika arenors insatser och dess betydelse för barns välbefinnande från ung ålder 

upp till vuxen ålder.  

Eriksson (2015c) påpekar vidare att vi idag har god kunskap kring betydelsen av att ha högt 

KASAM för ungas välbefinnande och hälsa. Elever som upplever höga krav i kombination med en 

låg nivå av kontroll rapporterar symtom på ohälsa i större utsträckning än vad elever som upplevde 

att de hade en god balans mellan krav och kontroll gör. Vidare framgår det att lågt KASAM hade 
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ett samband med inte känna livet som tillfredsställande, känna sig nedstämd och orolig, främst 

bland flickor. Lågt KASAM associeras med mental ohälsa och flickor anses vara särskilt sårbara 

för stressorer jämfört med pojkar. När det kommer till faktorer som bidrar till att stress minskar 

uppges tre dimensioner som särskilt värdefullt bidragande; njutning och återhämtning, tillit och 

insikt samt möjlighet att påverka. Dessa dimensioner beskriver Eriksson (2015c) hänger ihop med 

det salutogena synsättet och dess idé om generella motståndsresurser (GMR) mot stress. GMR är 

materiella, kulturella, sociala och personella faktorer som ger individer styrka att hantera 

stressorer. Exempel på sådana faktorer är kunskap, intellekt och socialt stöd. Dessa GMR leder 

vidare till ett högt KASAM. Vidare kan KASAM bland ungdomar generellt fungera som en 

copingresurs för att reducera stress och främja välbefinnandet. 

5.2 Copingstrategier 

För att främja hälsa och välbefinnande använder sig individer av strategier, copingstrategier. Vilka 

strategier som används varierar från individ till individ men gemensamt för alla individer är att 

strategier utvecklas till följd av psykosociala, biologiska och materiella faktorer och är en viktig 

resurs för att hantera stress (Antonovsky, 2005). Lazarus (2000) lyfter vidare att människokroppen 

behärskar stress med hjälp av strategier som syftar till att skydda kroppen, att överleva och att stötta 

stabilitet. Dessa strategier fungerar på ett sätt som underlättar för individen att återgå till det 

tillstånd som individen befunnit sig i innan det uppkom stress, de önskade tillståndet.  

Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet coping på följande sätt: ”konstant föränderliga 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera specifika externa och/eller interna krav 

som bedöms som påfrestande eller överstiga individuella resurser”. Definitionens fokus ligger på 

transaktionen mellan miljön och individen, den process som sker däremellan. Definitionen gör 

också skillnad på coping och beteenden som är automatiserade samt att coping innebär att 

individen anstränger sig medvetet för att mobilisera resurser för att hantera stressorer till skillnad 

från automatiserat adaptivt beteende som inte förutsätter att individen ger eftertanke eller 

ansträngning. Lazarus och Folkman (1984) lyfter vidare att definitionen även påtalar en skillnad 

för coping och resultatet av coping. Då coping ses som en ansträngning individen gjort för att 

hantera stress så ses resultatet av ansträngningen som en oväsentlig del, även om det är lyckat eller 

inte, eftersom att coping inkluderar allt individen gör eller har tänkt. Definitionen talar om coping 
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som ett sätt att hantera, snarare än att bemästra, som innebär att individen kan undvika, tolerera, 

minimera och acceptera stress, likväl som en individ kan bemästra en stressig situation.  

Lazarus och Folkman (1984) har vidare delat in coping som begrepp i två olika kategorier: 

problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping och dess 

inriktning innebär att individer försöker att hantera och/eller förändra den orsak som genererat 

stress, att helt enkelt lösa problemet. Exempel på problemfokuserade copingstrategier är: 

konfrontation, planera lösning för problemet, göra upp plan, söka stöd och information, väga för 

resp. nackdelar, ta aktiva val, söka lösningar, prioritera och vidareutbilda. Emotionsfokuserad 

coping och dess inriktning innebär att individer försöker att emotionellt hantera den respons som 

stressen genererar, att hantera sina känslor. Exempel på emotionsfokuserade copingstrategier är: 

förnekande, bortträngning, undvikande, distansering, rationalisering, självkritik, ventilering, 

uppgivenhet, positiv omtolkning, missbruk och selektiv uppmärksamhet. Vad individer använder 

för strategier förklarar Lazarus och Folkman (1984) är nära kopplat till individens personlighet.   

Det är vanligt att individer använder sig av en emotionsfokuserad coping vid olika bedömningar 

som innebär en upplevelse av att det inte går att göra något åt stressens orsak, vid exempelvis 

dödsfall. Vid exempelvis upplevd stress till följd av en närliggande tenta eller prov förekommer 

problemfokuserad coping oftare. Ofta används dessa två olika kategorier samtidigt dock brukar 

den ena kategorin fungera mer dominerande (Lazarus & Folkman, 1984). Smith et al. (2015) 

beskriver också att söka socialt stöd fungerar som en coping strategi som innebär att vända sig 

andra för hjälp och känslomässigt stöd. Att söka socialt stöd och att använda sig av en 

emotionsfokuserad coping gör främst kvinnor och flickor. Män och pojkar tenderar att hellre 

använda sig av en problemfokuserad coping. Enligt Garcia (2010) söker pojkar i allmänhet direkt 

upplösning och konfrontation medan flickor är mer undvikande, med rädsla för att exempelvis 

förstöra en relation. Dolenc (2015) lyfter vidare att flickor i större grad visar behov av socialt stöd 

vid svåra situationer och använder sig mer av en emotionsfokuserad coping jämfört med pojkar.  

5.2.1 Ungdomars Coping  

 

Ungdomsåren karaktäriseras av en dynamisk utveckling av hjärnan där samspelet med den sociala 

miljön formar den kapacitet som ungdomen tar med sig in i vuxenlivet. Det är under ungdomsåren 

som individen förvärvar fysiska, emotionella, kognitiva, sociala och ekonomiska resurser som 

utgör den bas för hälsa och välbefinnande senare i livet (Patton et al. 2016). Detta stärks av Garcia 
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(2010) som lyfter ungdomsåren som en period i livet karaktäriserat av kognitiv och moralisk 

utveckling.  

Det är också under de här ungdomsåren som Folkhälsomyndigheten (2014) påpekar att känslan av 

att känna sig stressad är påtaglig och ett ökande fenomen bland ungdomar. Av Dolenc (2015) 

framgår det att denna period i livet generar en mängd stressfaktorer så som förändringar i ansvar, 

högre akademiska krav, olika relationer och även en oro inför framtiden och beskriver att 

ungdomsåren är avgörande för utvecklingen av en samling av effektiva copingstrategier. Detta 

stärks utav Rosenberg, Burt, Forehand och Paysnick (2016) som lyfter att produktiva coping 

strategier hos ungdomar är förknippade med lägre nivåer av interna och externa problem. Men 

vilka coping strategier har ungdomar för att hantera stressen? Vilka copingstrategier använder de 

sig av för att främja sitt välbefinnande? Garnett et al. (2015) lyfter olika strategier ungdomar 

använder sig av vid stressade situationer och svåra tider för att främja sitt välbefinnande. Några 

utav de är: fysisk aktivitet, lyssna på musik, umgås med vänner och familj, prata i telefon, spendera 

tid ensam och läsa. Dolenc (2015) lyfter fysisk aktivitet som ett hållbart sätt och en viktig coping 

strategi för att minska ungdomar stress. Vidare beskriver Dolenc (2015) att de coping beteenden 

som ungdomar har kommer att återspegla deras sätt att hantera stress under hela livet samt att 

konstruktiv coping har ett betydelsefullt inflytande på ungdomars psykologiska anpassning och 

välbefinnande. Av Dolenc (2015) framgår det även att pojkar och flickor vid svåra situationer 

använder olika copingstrategier för att lindra känslor, flickor tenderar att anklaga sig själv och 

agera tillbakadragande vid problemsituationer och pojkar tenderar att ignorera problemet och 

distansera sig. Flickor visar också ett större behov av socialt stöd jämfört med pojkar. Även pojkar 

söker socialt stöd, men i pojkars fall fungerar det sociala stödet som en avgörande funktion jämfört 

med flickor som söker socialt stöd för att fylla en känslomässig funktion. Att det finns skillnader i 

sättet pojkar och flickor hanterar stress och svåra situationer kan förklaras med 

socialiseringsprocesser och könsrollsstereotyper. Dolenc (2015) lyfter även att ungdomar med 

stabila personligheter som karaktäriseras av optimism och hög självkänsla främjar effektiv 

hantering av stress som direkt och indirekt påverkar den psykiska och fysiska hälsan. Eriksson 

(2015b) lyfter även att KASAM kan fungera som en copingresurs för att minska ungdomars stress.  

Vidare beskriver Garnett et al. (2015) att det behövs forskas ytterligare för att förstå de processer 

och copingstrategier ungdomar använder sig av för att hantera stress, olika negativa livshändelser 
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och upprätthålla ett gott välbefinnande. Detta stärks utav Garcia (2010) som beskriver att 

copingstrategier är viktiga för att förstå hur ungdomar reagerar på stressfaktorer och förändringar 

de erfar under ungdomsårens gång. Att förstå ungdomars copingstrategier är relevant då 

ungdomsåren är en kritisk punkt för utvecklingen av ungdomars hälsa och välbefinnande.  

5.3 Stress 

Begreppet stress har funnits länge, sedan 1300-talet, och Hans Seyle är en välkänd pionjär inom 

stressforskningens historia. Från början förknippades stress med svält och nöd som numera ses som 

ett uttryck för påfrestning och belastning. Selye (1976) undersökte främst individers fysiologiska 

reaktioner till följd av påfrestningar och beskrev den fysiologiska responsen som GAS (the general 

adaption syndrome). GAS består vidare av tre olika faser: reaktion, motstånd och utmattning. 

Dessa faser ger en förståelse för hur människokroppen samlar resurser för att möta fysiska och 

psykiska påfrestningar samt att om stressen håller i sig en längre stund kan det leda till sjukdom, så 

som utmattning, och fungera hotfullt för individers, inte minst ungdomars, välbefinnande.  

Smith et al. (2015) beskriver stress som ett begrepp med tre huvudsakliga sätt att förklara det på, 

stress som ett stimuli, en respons samt en interaktion individen och omgivningen emellan. Lazarus 

och Folkman (1984) beskriver att betrakta stress som en respons är vanligt inom många perspektiv 

och individers stress kan vidare förklaras med känslor av oro, ängslan och ångest. Lazarus och 

Folkmans (1984) forskning är inriktad på just individers personliga resurser för att hantera stress, 

så kallad coping, och påpekar att stress inte sker automatiskt i enbart vissa situationer utan upplevd 

stress beror på hur individen tolkar och förhåller sig till påfrestningen. Enligt Lazarus och Folkman 

(1984) är stress en interaktion mellan situationer och individer, en ständig process mellan miljöer 

och organismer samt att stress är individuellt och ligger i betraktarens ögon.  

Folkhälsomyndigheten (2014) lyfter att stress bland barn och ungdomar är ett ökande fenomen. 

Många ungdomar idag upplever sig stressade på grund av olika stressfaktorer, men skolan som 

stressfaktor är påtaglig i alla åldrar, främst för 15 åringar och flickor överlag. Flickor överlag 

känner sig mer stressade över skolan än vad pojkar gör. Stress är således ett välbekant begrepp som 

barn och ungdomar idag kan relatera till. Detta stärker även forskarna Moksnes et al. (2014) som 

påpekar att ungdomar upplever skolan och dess krav som stressande. Rosenborg et al. (2016) lyfter 
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vidare att det finns ett samband mellan stress och coping processer och olika former av 

hälsosamma problem hos ungdomar.   

5.3.1 Lazarus transaktionsmodell  

 

Richard Lazarus har utvecklat transaktionsmodellen, en modell som förklarar stress med ett 

speciellt förhållande till individ och omvärld. Stress är en interaktion mellan situationer och 

individer, och är en ständig process mellan miljöer och organismer (Lazarus & Folkman, 1984).  

Enligt transaktionsmodellen är individers upplevelser av stress bedömningar av olika situationer. 

S.k. primary appraisal (primär bedömning), secondary appraisal (sekundär bedömning) och 

reappraisal (ombedömningen). Den primära bedömningen handlar om hur individen bedömer 

situationen och är indelad in i tre kategorier: irrelevant situation, godartad och positiv situation och 

stressande situation. Om individen bedömer situationen som irrelevant så påverkar den vidare inte 

individens välbefinnande. Bedöms situationen som positiv och godartad så innebär det att 

individens tolkning är att situationen främjar välbefinnandet, eller åtminstone lovar en 

upprätthållning eller ökning av individens välbefinnande. Om individen bedömer situationen som 

stressande delas den in i tre underkategorier: skada/förlust, hot och utmaning. Bedöms den 

stressande situationen som en skada eller förlust har individen mist något, exempelvis mist en 

förmåga eller att självförtroendet skadats. Om individen bedömer den stressande situationen som 

ett hot innebär det att individen bedömer något som ännu inte inträffat, en skada eller förlust. 

Jämfört med skada eller förlust så innebär ett hot att individen kan förutse coping strategier för att 

planera och bearbeta i förhand. Om individen bedömer den stressande situationen som en utmaning 

innebär det att situationen uppmanar individen att mobilisera coping strategier för att bäst möta 

situationen. Även att individen fokuserar på vinsterna eller fördelarna som går att få ur den 

stressande situation som befinns väcker känslor av upprymdhet och spänning (Lazarus & Folkman, 

1984; Smith et al. 2015).  

Efter att situationen bedömts, oavsett om den bedömts som positiv eller som ett hot, sker en annan 

form av bedömning för att vidare avgöra vad som behöver göras för att hantera den, en så kallad 

sekundär bedömning. Den sekundära bedömningen är en typ av intellektuell övning för att kunna 

identifiera potentiella lösningar för att hantera exempelvis en hotfull situation. Denna bedömning 

är en process som bedömer coping strategierna som finns att tillgå, vad som måste och är möjligt 

att göra samt vad konsekvenserna blir och hur effektivt det är. Vid denna process så sorterar 
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individen olika coping strategier som finns och även det som står på spel i den primära 

bedömningen, denna interaktion sker snabbt och är viktig för att bedöma stressen och dess grad 

samt den emotionella responsen. Sekundär bedömning är en avgörande och värdefull egenskap för 

alla typer av situationer (Lazarus & Folkman, 1984).  

En ombedömning (reappraisal) av situationen sker när individen förvärvat ny information av 

omgivning eller när individens egna reaktioner på situationen förändras, exempelvis att individen 

inte upplever situationen så hotfull som den tidigare verkat. Vid ombedömningar kan en negativ 

bedömning av en situation bedömas mer positivt och vice versa. En ombedömning är alltså en 

modifierad första bedömning, en uppföljning av den första bedömningen. Denna bedömning kan 

fungera som en coping strategi där individen tolkar om och ser situationen som positiv och 

gynnsam (Lazarus & Folkman, 1984).  

Transaktionsmodellen är vidare av vikt för att kunna förstå hur individer och inte minst hur 

ungdomars upplevelser av stress påverkar hur de bedömer olika stressituationer och hur de hanterar 

dem, både intellektuellt och praktiskt. Olika situationer kan vidare påverka ungdomars 

välbefinnande negativt men likaså positivt och på ett sätt som främjar välbefinnandet, särskilt om 

situationen av ungdomarna bedöms som godartad (Lazarus & Folkman, 1984).  

6 Metod  

I det här avsnittet beskrivs studiens val av metod, hur urvalet gjorts, hur datainsamlingen gått till, 

analysens olika moment, de etiska överväganden som gjorts samt kvalitetsaspekter av kvalitativa 

studier. 

Studien har en kvalitativ ansats och i den här studien har ungdomar intervjuats genom enskilda 

intervjuer. Kvalitativ forskning, som Yin (2013) beskriver, är en metod som inriktar sig på 

människans självupplevda erfarenheter och åsikter. Vidare beskriver Friberg (2012) och Malterud 

(2014) att kvalitativa studier karaktäriseras av att eftersöka en ökad förståelse som det 

huvudsakliga målet, och att det leder till fördjupad insikt om exempelvis individers behov, hälsa, 

förväntningar och upplevelser. Med anledning av detta lämpade sig ansatsen för studiens syfte som 

var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott 

välbefinnande. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vidare ansatsen och dess intervjumetod som 

en effektiv metod för att fånga upp erfarenheter och upplevelser. 
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6.1 Urval 

Under februari och mars månad 2017 skickades informationsbrev (se bilaga I) ut via e-post och 

information i form av ett samtyckesbrev (se bilaga II) till berörda rektorer vid fem högstadieskolor 

i Karlstads kommun. Att högstadieskolor från olika delar av kommunen tillfrågades är utav vikt då 

variation är värdefullt och eftersträvas i kvalitativa studier (Graneheim & Lundman, 2004). I 

informationsbrevet informerades rektorerna om syftet med studien, antalet deltagare som önskades 

att intervjua, inklusionskriterierna samt hur och vart intervjuerna skulle ske. Rektorerna 

informerade därefter personal på respektive skola, och i samråd med personalen valde ut två 

studenter som tillfrågades om att genomföra intervjuerna. Studenterna tilldelades sedan 

informationsbrev (se bilaga III) samt samtyckesblankett för deltagande (se bilaga IV) av respektive 

personal med all nödvändig information om studien, samt kontaktuppgifter ifall de önskade ställa 

frågor eller ville veta mer om studien. När samtyckesblanketten skrivits under, inlämnats till 

respektive personal på skolorna och upphämtats av författaren kontaktades deltagarna och tid och 

plats för intervjuerna fastställdes.  

• Inklusionskriterie: Ålder 15–17 år.  

En pojke och en flicka vid varje högstadieskola.   

Studerande vid högstadieskola i Karlstads kommun. 

 

Att inkludera deltagare på detta sätt kallas att ha ett ”strategiskt urval”. Det strategiska urvalet 

syftar till att fånga upp deltagare som kan ge författaren ett brett och informationsrikt underlag av 

berättelser som möjliggör att svara upp för studiens syfte på bästa möjliga vis (Henricson & 

Billhult, 2012a). Deltagarna för studien bestod av fem flickor och fem pojkar i åldrarna 15–16 år 

vilket också var av vikt för syftet då Graneheim och Lundman (2004) lyfter att ha flera vinklar och 

synsätt på fenomenet är av värde för kvalitativa studier. Nedan i tabell 1 redovisas kön och ålder 

bland deltagarna samt de fem skolorna, som har givits namn från A-E av forskningsetiska skäl. 
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Tabell 1. Deltagare och skola.   

 

 

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen i form av enskilda intervjuer med fem flickor och fem pojkar från fem olika 

högstadieskolor (två studerande vid varje högstadieskola) skedde i Mars månad 2017 i Karlstads 

kommun. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter att syftet med kvalitativa interjuver är att 

intervjuaren ska kunna förstå deltagarens upplevelser/erfarenheter, livsvärld och perspektiv. För att 

på bästa sätt fånga upp deltagarnas upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott 

välbefinnande valdes en semistrukturerad intervjumetod. Den semistrukturerade intervjumetoden 

beskriver Kvale och Brinkmann (2009) är en metod som ger deltagaren samt intervjuaren utrymme 

för att kunna ställa följdfrågor, utrymme för att kunna vara flexibel och öppen då den 

semistrukturerade intervjumetoden inte behöver följas strikt. Därmed kändes metoden som en 

lämplig metod för studiens syfte. Att intervjuaren var insatt i ämnet och hade en förförståelse kan 

ha påverkat frågeställningarna och huruvida följdfrågorna ställts i ledande syfte. Syftet med 

studien och dess frågeställningar utgjorde frågorna i intervjuguiden (se bilaga V) som användes 

under de semistrukturerade intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas skola på den tid och plats de önskade (kravet var 

att det skulle vara ett lugnt och ostört rum). Intervjuerna pågick i mellan 30–60 minuter och 

Kön Ålder Skola 

Flicka 16 år Skola A 

Pojke 15 år Skola A 

Flicka 15 år Skola B 

Pojke 15 år Skola B 

Flicka 15 år Skola C 

Pojke 15 år Skola C 

Flicka 16 år Skola D 

Pojke 15 år Skola D 

Flicka 15 år Skola E 

Pojke 15 år Skola E 
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spelades in. Ljudinspelningen beskriver Kvale och Brinkmann (2009) är en viktig förutsättning för 

att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på studiens syfte och samtalets dynamik vilket lämpade 

sig för denna studie. Efter att intervjuerna spelats in transkriberades de ordagrant, direkt efter 

respektive intervju, med förekommande pauser och kommentarer, i ett Word dokument.  

6.3 Dataanalys 

Dataanalysen skedde april månad 2017. Det transkriberade intervjumaterialet bearbetades då med 

hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen. Innehållsanalysen beskrivs av Danielson (2012b) som 

en vanlig analysmetod som ofta används när en kvalitativ ansats förekommit för att samla in data. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar innehållsanalysen som en analys med fokus på att 

identifiera likheter och skillnader av det som avsetts att undersöka. Analysen är användbar för att 

tolka texter på en manifest nivå men även en latent nivå. Graneheim och Lundman (2004) förklarar 

den manifesta nivån som en beskrivning av vad texten säger, utan att tolka den vidare. Den latenta 

nivån innebär att beskriva vad texten talar om, en djupare tolkning av textens beskrivning och den 

underliggande innebörden. Den transkriberade texten lästes flera gånger för att få en gedigen 

helhetsbild. Efter att texten lästs noggrant har meningsbärandeenheter identifierats och tagits ut 

samt kondenserats på en manifest nivå. Att kondensera betyder att texten förkortas utan att dess 

betydelse försvinner (Graneheim & Lundman, 2004). Efter detta steg skapades koder ur 

meningsbärandeenheterna som sedan, på en latent nivå, generade en utformning av resultatets 

preliminära subkategorier och kategorier. Dessa preliminära kategorier kan ha påverkats av 

förförståelsen som fanns, dock har de preliminära kategorierna diskuterats och analyserats vidare 

med handledaren och en neutral person som sedan genererat de slutgiltiga kategorierna och ett 

slutgiltigt tema. Temat, kategorierna och subkategorierna fungerar som en röd tråd som 

genomsyrar och lyfter det breda materialet. Att citera deltagarna i resultatet lyfter också materialet 

och dess innebörd ytterligare och beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som en viktig 

aspekt för trovärdigheten. Citaten har vidare korrigerats till korrekt svenska, utan att kärninnehållet 

tagits bort, för att öka läsvärdet. Av analysen framkom sex subkategorier som vidare resulterade i 

två kategorier och ett tema. Nedan i tabell 2 ges exempel på hur analysen gått till.  

 

 



36 
 

Tabell 2. Analysprocess.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Subkategori Kategori 

Familjen skulle jag 

säga betyder ganska 

mycket. Hur det är 

hemma och hur man 

upplever sina 

föräldrar och sådär. 

Det är ganska viktigt. 

(5) 

Familjen betyder 

mycket. Hur det är 

hemma och 

upplevelsen där är 

viktig. (5) 

Miljön i 

familjen är 

viktig. 

Familjen av 

störst 

betydelse. 

 

Socialt kapital 

Jo det är nog känslan 

när man är färdig, då 

blir de yes, gött klart 

så. Det är den känslan 

jag strävar efter hela 

tiden och det håller 

mig lugn. (2) 

Känslan av att bli 

klar motiverar och 

det håller mig lugn. 

(2) 

Känslan av att 

bli klar 

motiverar 

stresshantering. 

Stress och 

motiverande 

faktorer.  

 

Rörelse och 

kraft 

Lyssna på musik är 

nog det bästa jag vet 

ungefär, och prata 

med kompisar och 

sånt där och familj. 

Skriva listor också på 

vad man ska göra och 

få checka av när man 

har gjort det. Man blir 

så nöjd över sig själv. 

(10) 

Lyssna på musik, 

prata med kompisar 

och familj, skriva 

listor och checka av. 

(10)  

Strategier för 

att hantera 

stress. 

Hantering av 

vardagliga 

utmaningar.  

 

Rörelse och 

kraft 

6.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter individsskyddskravet som en utgångspunkt för god forskningsetik 

och Polit och Beck (2012) beskriver att ett etiskt förhållningssätt är av stort värde för att bedriva 

studier.  

Denna studie har genomförts med en god forskningsetik och etiskt förhållningssätt då 

individskyddskravet har genomsyrat studien och samtliga krav har uppnåtts. Individskyddskravet 

är vidare indelat i fyra krav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att informationskravet innebär att informera om deltagarnas 

medverkan, frivillighet, studiens syfte och betydelse samt deltagarens rätt att avböja eller avbryta 
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studien när som helst utan någon som helst förklaring eller påföljd. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna på egen hand beslutar om deltagande eller inte och även samtycker till användning av 

det material som framkommer. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna inte kan identifieras 

och att känslig information som framkommit inte kommer att vara tillgänglig för någon annan. 

Nyttjandekravet innebär att det material som framkommit endast kommer att användas för det syfte 

som deltagarna samtyckt till och informerats kring. Rektorer och deltagare har, utöver den 

skriftliga informationen, även informerats muntligt om samtliga krav för god forskningsetik innan 

intervjuerna påbörjades. De har skrivit under samtyckesbrev, deltagarna har avidentifierats för att 

säkerställa konfidentialitet och materialet har endast nyttjats i det syfte som de givit samtyckt till. 

Dessa etiska aspekter kommer vidare att diskuteras i metoddiskussionen.   

6.5 Kvalitet vid kvalitativa studier 

Trovärdighet (trustworthiness) i kvalitativa studier bygger på följande kriterier: tillförlitlighet 

(credibility), överförbarhet (transferability), giltighet (dependability) och bekräftelsebarhet 

(confirmability) (Graneheim & Lundman, 2004; Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 2007).  

Tillförlitligheten av studien påverkas av flertalet faktorer, exempelvis handlar tillförlitlighet om 

huruvida vi mätt det som avsetts att mäta (syftet med studien), hur materialet har analyserats, hur 

beskrivning av insamling och urval gjorts samt om författarens egen förförståelse beskrivits. 

Överförbarheten av studien handlar om huruvida och i vilken grad resultatet av studien går att 

överföra och tillämpa i liknande kontext eller grupper. Bedömningen om resultatet går att överföra 

eller inte gör i huvudsak läsaren. Giltigheten av studien handlar om huruvida datainsamlingen har 

förändrats över tid eller inte och om det på så sätt påverkat studiens resultat samt om upprepade 

datainsamlingar visar ett stabilt mönster över tid. Bekräftelsebarheten av studien handlar om i 

vilken grad studien är neutral eller inte och huruvida resultaten av studien påverkats av 

datamaterialet eller författarens egna intressen (Dahlgren et al., 2007; Graneheim & Lundman, 

2004). För att eftersträva trovärdighet har författaren bland annat beskrivit studiens samtliga 

processer detaljrikt, planerat studien i god tid, varit medveten om sin förförståelse och agerat 

neutralt och i linje med studiens syfte. Dessa kvalitativa kriterier kommer vidare att diskuteras i 

studiens metoddiskussion.  
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7 Resultat 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat av dataanalysen i en övergripande tabell och vidare 

i löpande text med stärkande citat från intervjuerna med ungdomarna.   

Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar 

till ett gott välbefinnande och analysen av intervjumaterialet resulterade i ett tema: ”Nycklar till ett 

gott välbefinnande”, med två tillhörande kategorier: ”Socialt kapital” som vidare består av 

subkategorierna: familjen av störst betydelse, vänner och skolklimat och tryggt samhälle. Vidare 

kategorin: ”Rörelse och kraft” med subkategorierna: stress och motiverande faktorer, fritid och 

fysisk aktivitet och hantering av vardagliga stressorer. Samtliga kategorier beskrivs av 

ungdomarna som betydelsefulla och centrala Nycklar till ett gott välbefinnande. Nedan i tabell 3 

redovisas studiens tema, med tillhörande kategorier och subkategorier.  

Tabell 3. Tema, kategorier och subkategorier. 

 

 

 

 

7.1 Socialt kapital 

Kategorin beskriver och lyfter att faktorer så som familj, vänner, skola, samhälle och sociala 

medier var centrala och värdefulla nycklar för ett gott välbefinnande. Ungdomarna ansåg att 

välbefinnandet var något viktigt för varenda individ, för folkhälsan och en central förutsättning för 

att kunna prestera väl i skolan, på fritiden och i allmänhet; känslan av att må gott. 

Nycklar till ett gott välbefinnande  

Kategorier Subkategorier 

 

 

 

Socialt kapital 

 

 

 

Familjen av störst betydelse 

 

Vänner och skolklimat 

 

Tryggt samhälle 

 

 

Rörelse och kraft 

 

Stress och motiverande faktorer 

 

Fritid och fysisk aktivitet 

 

Hantering av vardagliga utmaningar 
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”Hälsa är jätteviktigt, och att må bra är superviktigt överallt, man ska må bra i skolan, 

hemma, vart man nu än är... För mig betyder det väldigt mycket, jag vill att alla 

runtomkring mig ska må bra.” (6) 

7.1.1 Familjen av störst betydelse  

 

Subkategorin består av föräldrarna och familjens betydelse för ungdomarnas välbefinnande, 

huruvida de främjade välbefinnandet och på vilket sätt. Det framgick av ungdomarna att familjen 

och föräldrarna var den faktor som onekligen betydde mest för deras välbefinnande. Positiva, 

öppna, trygga, motiverande och stöttande familjer var en avgörande förutsättning för att 

ungdomarna skulle känna välbefinnande. Positiva relationer till föräldrar och familj och en positiv 

och hälsosam uppväxt beskrevs vara viktigt för att känna välbefinnande på kort sikt men likaså på 

lång sikt. Föräldrarna ansågs ha ett ansvar för ungdomarnas mående, ett ansvar för att de ska kunna 

växa upp och bli bra individer med en stabil grund och för att de ska kunna må gott resterande delar 

av livet. Mådde familjen gott så mådde ungdomarna gott, och vice versa.  

”Mycket, eftersom att min familj är där jag bor. Viktigt att jag mår bra där och känner att 

jag trivs. Om dem inte, vad ska jag säga; accepterar mig eller får mig att må dåligt så mår 

jag också dåligt. Om de mår dåligt så mår jag också dåligt, eftersom de är familj.” (1) 

Det framkom att känslan av att alltid veta att familjen finns där, stöttar och hjälper till var en var en 

känsla som ingav trygghet och välbefinnande. Ungdomarna ansåg att trygghet, tillit och känsla av 

delaktighet var centrala aspekter av och viktiga för välbefinnandet. Trygghet och tillit sågs som 

väsentliga förutsättningar för att kunna uppleva ett gott välbefinnande. Vidare beskrev 

ungdomarna att en inre tillit och trygghet fungerade som en avgörande roll för välbefinnandet, och 

att inre trygghet gav självförtroende som i sin tur gynnade måendet positivt. Känslan av inre tillit 

och trygghet förutsatte att de vågade uttrycka sig fritt, vara bekväma och underlättade samt 

möjliggjorde delaktighet i familjen. Delaktighet i familjen gav tillit och tillit gav delaktighet, vilket 

resulterade i en god cirkel.  

”Den känslan är ganska bra att ha. När du känner dig delaktig och känner gemenskap då 

bygger det upp dig, så du får tillit och blir säker och sådär. Då får du bra relationer och allt 

kommer i en cirkel.” (5) 
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Sammantaget beskrevs trygghet och tillit till familjen vidare av ungdomarna som ett måste, för 

utan tillit till sina närmsta skulle de inte alls må gott. Tilliten till familjen genererade en trygghet 

som främjade välbefinnandet direkt men även indirekt. Ungdomarna ansåg att den var 

betydelsefull då den resulterade i att ungdomarna kände att de kunde prata med och vända sig till 

familjen oavsett om det handlade om en utomstående vän, pojk/flickvän eller nära släkting. Tilliten 

och tryggheten de bistod med främjade ungdomarnas välbefinnande.  

”Om jag inte känner mig trygg med min familj eller mina kompisar eller känner någon tillit 

till dem så tror jag att jag inte skulle må så bra.” (7) 

Familjen utgjorde också en betydelsefull faktor på de sätt att ungdomarna kände att de kunde vända 

sig till sina föräldrar och även syskon för att gråta eller prata ut om det behövdes. Att miljön i 

familjen tillät den möjligheten var positivt och att ungdomarna kände att de accepterades för vad 

dem är var värdefullt. Även att familjen betydde mycket för ungdomarna då de tyckte att de gav 

upphov till skratt, på många vis, och att de kunde vara sig själva helt och hållet. Att familjen också 

tillät och uppmuntrade till ensamtid ansågs också värdefullt då ensamhet enligt ungdomarna också 

var en viktig aspekt för välbefinnandet. Ungdomarna lyfte också det faktum att familjen ville, mer 

än någon eller något annat, att de skulle må gott men att det ibland även kunde bli ett egoistiskt 

tänkande kring just hälsa och välbefinnande. Det upplevdes att fokuset ibland hamnade på enbart 

en själv och de prioriterade sitt mående före ungdomarnas mående vilket ungdomarna upplevde 

tråkigt och egoistiskt.  

”Ja, de finns ju där som stöd, det tycker jag. Men de har ju också ett sätt att se på sin hälsa, 

sitt välmående så… Jag tror att dem vill väl pusha om dem står en nära då, familjen. Då vill 

man pusha varandra. Men ibland kan det bli ett lite mer egoistisk tänkande och man tänker 

mer på sig själv då, just med hälsan.” (9) 

Av ungdomarna framkom det att familjen också var den närmsta och mest betydelsefulla faktor när 

det kom till att uppmärksamma, bekräfta och främja välbefinnandet. Att familjen betydde mycket 

för välbefinnandet över lag var en självklarhet, likaså deras förmåga att främja välbefinnandet om 

något inte stod rätt till, vid eventuella sjukdomar, motgångar eller annat oönskat. Det framgick av 

ungdomarna att föräldrarna och familjen var de som främst frågade, såg, lyssnade, bekräftade och 

stöttade ungdomarna om det behövdes. Att familjen helt enkelt önskade ungdomarna lycka 

förutsatte att de kunde främja välbefinnandet på ett positivt plan. Familjen fanns alltid där, oavsett 
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vad, vid sjukdomar eller om man bara varit ledsen, och erbjöd en trygg och kärleksfull plats att 

vistas i. De främjade även välbefinnandet genom att de mestadels påverkade humöret positivt, 

peppade, motiverade och bistod med småsaker som i slutändan betydde mest.  

”Peppar mig och finns för mig när jag kanske är ledsen och mår dåligt eller är trött, och 

vill att jag ska va de bästa av mig själv och då vill jag också va de bästa som jag kan. Det är 

såhär småsaker; att bara, att få en kram av mamma eller puss, man mår ju bättre av att få 

en kram. Även fast man inte tänker på det så om man inte får en kram så märker man att 

man ville ha en kram. Det är såhär småsaker som man inte märker som föräldrarna gör 

som betyder väldigt mycket.” (10) 

Det framgick av ungdomarna att föräldrarnas förhållningssätt och möjligheter till att underlätta för 

ungdomarna främjade välbefinnandet. Ungdomarna ansåg att föräldrarnas möjlighet att 

exempelvis skjutsa de till deras vänner var en faktor som indirekt främjade ungdomarnas 

välbefinnande, då de ansåg att det var roligt att träffa vänner och det i sin tur främjade 

välbefinnandet. Skulle föräldrarna däremot inte haft den möjligheten att underlätta för ungdomarna 

att umgås med sina vänner hade ungdomarna känt sig isolerade och utanför. Även om ungdomarna 

hade haft någon form utav problem så hjälpte föräldrarna till utan att de dömde eller kritiserade. 

Om det skulle vara som så att ungdomarna inte uttryckte problem eller missnöje så märkte 

föräldrarna om något var fel, de stöttade och framförallt upplevde ungdomarna att familjen var 

snälla mot dem även om det var ungdomarna som hade begått ett misstag eller uppfört sig fel, 

vilket främjade välbefinnandet och kontakten till föräldrarna positivt.  

”Att dem finns där att dem bryr sig och vill att det ska gå bra och så. Vi tar hand om 

varandra och då mår man bra.” (3) 

Av ungdomarna framgick det vidare att familjen hade en central och betydelsefull roll för att 

minska och stötta ungdomarnas hantering av stress och utmaningar. Föräldrarnas och familjens 

ovillkorliga stöd var enligt ungdomarna viktigt för att minska och hantera stressen. Ungdomarna 

ansåg att familjen bistod med ett sentimentalt stöd som innebar att ungdomarna kunde prata ut och 

kommunicera om stressen och att de alltid fanns en trygg axel att gråta över om ungdomarna 

behövde det. Likaså var familjen ett praktiskt stöd där de exempelvis erbjöd hjälp för att minska 

stressen i form av förhör och repetition när ungdomarna upplevde svårigheter med plugg och läxor. 

Föräldrarna motiverade även ungdomarna så att de kom igång och tog itu med sina måsten och 
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saker som stressade dem. Även att föräldrarna och familjen ingav känslor av lugn, sympati och 

positivitet menade ungdomarna var positivt då föräldrarnas förhållningssätt smittade av sig på 

ungdomarna sätt att hantera stress och utmaningar.   

”Då säger alltid mina föräldrar att jag måste ta tre djupa andetag innan jag går in och dem 

säger då att vi är i ditt hjärta, bara håll i de så kommer allting gå bra. Och jag tror att 

föräldrar, syskon till och med, har en jättestor inverkan på hur man övervinner utmaningar 

eller hur man övervinner stress eller hur man bara mår.” (6) 

7.1.2 Vänner och skolklimat 

 

Subkategorin består av vännernas och skolans betydelse för ungdomarnas välbefinnande, huruvida 

de främjade välbefinnandet och på vilket sätt. I nivå med föräldrarna och familjens betydelse för 

välbefinnandet beskrevs det sociala nätverket, sociala medier och skolan som viktiga faktorer för 

välbefinnandet. Sociala nätverket bestod av allt från vänner, klasskompisar, barndomsvänner, 

grannar, tränare, pojk/flickvänner etcetera och relationerna inom nätverket var något som 

ungdomarna värdesatte högt i livet. Även känslan av att ha någon vän att vända sig till hade en 

positiv påverkan på välbefinnandet.  

”Det är alltid positivt skulle jag säga. Det är precis som med familj, man kan alltid vända 

sig till sina kompisar, i alla fall jag, ifall att man behöver någon och studera med eller bara 

umgås. Jag kan alltid vända mig till mina kompisar och det är jätteviktigt tror jag.” (4) 

Att ha vänner som delade samma intressen och även åsikter beskrevs som en viktig aspekt för 

ungdomarna men även att relationerna till vännerna gav upphov till att ge och ta emot positiv kritik, 

utan att det blev en större konflikt av det, var betydelsefullt. Goda relationer inom det sociala 

nätverket gav ungdomarna självinstinkt och ett gott mående och relationen till pojk/flickvän var 

också positiv. Goda relationer präglades enligt ungdomarna av tillit, respekt och kärlek. Att 

tvärtom, inte ha goda relationer var oönskat och något som ungdomarna tyckte var väsentligt för 

välbefinnandet då goda relationer genererar glädje.  

”Ja det kan ha betydelse för du måste ha relationer. När du har relationer med kompisar 

och föräldrar, då är det bra att det är bra relationer. För är det dåliga relationer så 

kommer det bara bli sämre och då blir det mer negativt och då kommer det bita på dig. Men 
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har du bra relationer så bygger du upp dig själv och hjälper dig. Du blir gladare och du 

mår bättre om du har bra kompisar och sådär.” (5) 

Det framgick även att tilliten till det sociala nätverket betydde mycket, att de ömsesidigt kunde lita 

på varandra och att vara en person som andra kunde lita på och vända sig till. Även att bli 

inkluderad och att inkludera andra i olika sociala nätverk gav känsla av delaktighet som påverkade 

välbefinnandet fördelaktigt. Att känna delaktighet var minst lika viktigt som att känna trygghet och 

tillit sig själv och var en viktig förutsättning för att må gott eftersom att delaktighet innebar känslan 

av att vara behövd, inte vara lämnad utanför och som underlättade kamratskap, relationer och 

socialisation. Vidare beskrev ungdomarna att det sociala nätverket även bistod med roliga aspekter 

av livet, som att umgås, spela, träna, skoja och skratta. Att inte ha ett socialt nätverk, på skolan eller 

utanför, upplevdes som ensamt och det skulle ungdomarna inte må gott av, inte på längre sikt 

heller. Det beskrevs vidare av ungdomarna att ett socialt nätverk möjliggjorde nya och bredare 

förståelser och tankar kring just begrepp som hälsa och välbefinnande.  

”Ja, jag tycker det är väldigt roligt att prata med kompisar och man brukar kunna prata 

med kompisar online och på skolan.” (2) 

Det sociala nätverket hade vidare en stor roll i ungdomarnas liv när det kom till att främja 

välbefinnandet. Uppmärksamheten och bekräftelsen vännerna tillgodosedde ungdomarna med 

främjade deras välbefinnande. Främjande var också att de kunde ha en öppen och rak 

kommunikation, att de inte baktalade varandra och visade medkänsla. Även att vännerna ingav 

känslan av att vara behövd och viktig främjade välbefinnandet. Det framgick också av ungdomarna 

att det sociala nätverket skulle präglas av positiva relationer och ett ovillkorligt stöd gentemot 

varandra, det var det främsta som ungdomarna önskade av varandra och även önskade att de kunde 

förmedla andra. Sociala nätverket fungerade också hälsofrämjande i den aspekt att ungdomarna 

kände att de kunde lätta på hjärtat och berätta hur de verkligen mådde för sina vänner. Det sociala 

nätverket beskrevs vidare även som både en främjande och hämmande faktor som kunde försämra 

välbefinnandet. Mobbning och grupptryck var ett sådant exempel som ungdomarna beskrev att 

olika sociala nätverk kunde resultera i- men även att det sociala nätverket i sådana fall också kunde 

fungera som en stöttande faktor för den som utsatts för mobbning.  

”Ja… Utan vänner så skulle jag inte ha någon att prata med och skulle känna mig ensam 

och så. Det skulle, jag skulle inte må så bra.” (8) 
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Det sociala nätverket var även en faktor som enligt ungdomarna fungerade både positivt och 

negativt för deras stress och huruvida de kunde hantera den. Ungdomarna beskrev att de kunde 

plugga och göra läxor när de umgicks med sina vänner. De upplevde då en glädje av att få umgås 

samtidigt som de fick något gjort, även om det inte alltid blev mycket gjort så ansågs det vara bättre 

än ingenting, då det i sin tur minskade deras stress. Dock beskrev ungdomarna att vännerna ibland 

kunde göra dem mer stressade när de frågade om de kunde umgås och ungdomarna visste med sig 

att de inte hade tid men ändå valde att prioritera vännerna. Sympatiska och bekräftande vänner 

fungerade överlag som en betydelsefull roll och faktor som ungdomarna kunde vända sig till för att 

prata av sig, skratta och ha kul och det påverkade deras stresshantering och välbefinnande på ett 

positivt plan.  

”Att prata med någon om det, även om någon säger saker till mig så har jag alla de här 

sakerna att göra. Men det kan kännas bättre att folk visar sympati för en.” (1) 

Det framgick vidare av ungdomarna att sociala medier och allt vad det innebar hade en central roll 

och betydelse för välbefinnandet. Att befinna sig på och användningen av sociala medier gav 

ungdomarna framförallt underhållning, glädje men likaså en känsla av delaktighet. Kunde man inte 

träffa sina vänner och nära så fungerade kontakten med dem på sociala medier som ett 

komplement, de kunde umgås där och vara delaktiga i varandras liv utan att de behövde träffas. Det 

fungerade därmed som en viktig plats för att de skulle kunna hålla kontakten men även träffa nya 

vänner och skapa nya bekantskaper. Sociala medier sågs även som en plats som genererade 

underhållning, med ett brett spektrum, som inte direkt hade något slut. Ungdomarna beskrev vidare 

att användningen av sociala medier också motverkade utanförskap, eftersom att de på sociala 

medier kunde se, bekräfta och finnas där för varandra i stor utsträckning. Även att sociala medier 

fungerade som en inspirationskälla och en kunskapsplats var något som ungdomarna lyfte och 

ansåg påverkade deras allmänbildning, självförtroende och välbefinnande positivt. 

”Jag lär mig ord och uttryck som dem använder som jag kanske inte visste i skolan då, men 

mest att jag får mer vänner då och det är ett sätt att se på det, som att jag boostar min 

självkänsla då.” (9) 

Möjligheten att uttrycka sig, i både bild och i text på flertalet olika forum, och att få visa vem man 

är och att kunna skriva och prata av sig ansåg ungdomarna var positivt för deras mående. De 

upplevde vidare att sociala medier var en plats där de kunde få uttryck för bland annat sin stress. Att 
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uttrycka sig på sociala medier gjorde ungdomarna främst för att bekräftelsen de fick fungerade som 

en motivation till att hantera stress. Bekräftelse i form av motiverande ord som ”lycka till”, ”jag 

tror på dig” och ”du kommer klara det”. Ungdomarna upplevde även att sociala medier inspirerade, 

i form av citat, dem till att hantera stress. Dock så beskrevs sociala medier av ungdomarna som mer 

stressande vid vissa tillfällen och de försökte att undvika att lägga ner för mycket tid där när de 

upplevt att de varit för stressade.  

”På sociala medier kan man till exempel skriva att; nu är jag stressad. Man får det sagt, då 

känns det lättare. Nu vet folk att jag är stressad och då kanske dem inte ringer och stör eller 

något, så man kan förmedla hur man känner.” (2) 

Vidare var känslan av att bli bekräftad och uppmärksammad på sociala medier en positiv aspekt 

och även upplyftande och var den främsta anledningen till att ungdomarna delade med sig av 

åsikter och bilder på sig själva och sina nära. Att de kunde få följa individers liv och se att de mådde 

gott var likaså en positiv aspekt av det och det påverkade ungdomarnas välbefinnande positivt.  

”Att någon skriver till en då blir man glad, eller en like på instagram, det kan också göra 

mycket.” (10) 

Ungdomarna beskrev som nämnt många positiva aspekter av sociala medier men lyfte också 

negativa delar av att vara en del utav den breda värld som sociala medier faktiskt är. Ungdomarna 

lyfte bland annat mobbning på sociala medier som ett stort problem, även om de själva inte varit 

utsatta, som hade negativa effekter för individers välbefinnande. Även att sociala medier var 

tidskrävande och ungdomarna upplevde att den tiden de lagt ner på sociala medier kunde likväl 

lagts ner på något ”vettigare”, som exempelvis att plugga eller umgås med familjen. Ungdomarna 

beskrev det som att de nästan blivit besatta och känt en form utav beroende men att sociala medier 

också blivit en norm som alla ungdomar eftersträvar. Det beroendet och den normen ansåg 

ungdomarna hindrade dem får att uppleva det sammanhang de befann sig i just då, nuet. Även att 

sociala medier blivit en mindre glad plats jämfört med förut. Ungdomarna beskrev vidare sociala 

medier som en pressande plats och en plats som bidrar till orealistiska och negativa jämförelser. De 

ansåg att ungdomar jämför sina utseenden på ett negativt vis som resulterar i att de eventuellt ser 

ner på sig själva. Dessa faktorer på sociala medier ansåg ungdomarna påverkar välbefinnandet för 

dagens ungdomar negativt och de tror inte heller att det är något som kommer att förändras inom 

den närmsta framtid. 
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”Det skapar en viss press kanske. Om man, att lägga ut saker kanske och så. Det finns ju 

många som lägger ut väldigt mycket. Då kanske man känner sig; jag borde också lägga ut 

ännu mer och så. Det har väl blivit en norm eller något man ska göra eller anses göra.” (3)  

Ungdomarna beskrev vidare att lärarna och klasskamraterna i skolan var de faktorer som i hög grad 

påverkade deras välbefinnande positivt som i sin tur också påverkade hur de mådde utanför skolan. 

Rättvisa och snälla lärare och klasskamrater var något ungdomarna värdesatte och beskrev var 

viktigt för ett gott mående i skolan och för att ens vilja gå till skolan. Även att de kände sig trygga 

och välkomna i sin klass och i skolan överlag var enligt ungdomarna en viktig faktor.  

”Antar att folk är snälla betyder mycket för mig, att de bryr sig om mig. Och att jag 

spenderar mycket tid i skolan, då är det viktigt att jag mår bra när jag är här. Mår jag bra 

i skolan, mår jag bra resten av dagen. Det består mest av skolan, lärare och dem som är i 

skolan, elever och så.” (1) 

Vidare beskrevs positiva lärare och mentorer som ett måste för att ungdomarna skulle må gott och 

även orka plugga. Om lärarna inte försökte att få ungdomarna att plugga genom att undervisa på ett 

skickligt och intressant sätt så skulle ungdomarna inte tycka det var roligt och inte heller försöka. 

Positiva och glada lärare främjade ungdomarnas välbefinnande och med positivitet menade 

ungdomarna att lärare förmedlade känslan av att framtiden såg ljus ut och känslan av att de ville att 

ungdomarna skulle lyckas i livet. Ungdomarna lyfte också att lärare och mentorer alltid fanns där 

för dem, de kunde alltid vända sig till någon i skolan om de inte mådde väl. Dock upplevde 

ungdomarna att vissa lärare även hade en negativ påverkan på deras mående då de gav alldeles för 

mycket läxor och inte tänkte på att de hade andra ämnen, måsten och aktiviteter utanför skolan som 

blev lidandes då läxorna tog upp för mycket tid av deras fritid. Även att lärarna ibland ställde för 

höga krav på eleverna var något som upplevdes negativt och stressande men även något som 

ungdomarna visste skulle gynna och främja individuell utveckling, välbefinnande och framtid.  

”Det finns oftast någon att vända sig till, i alla fall på vår skola och det tycker jag är väldigt 

bra. Jag har en mentor men man kan vända sig till i princip vem som helst vilket är bra och 

jag tycker denna skolan har jobbat väldigt mycket med elevstöd och allt möjligt så det är 

underbart tycker jag.” (4) 
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Skolan var vidare den faktor som i störst utsträckning var förknippat med stress och utmaningar, 

vare sig stressen upplevdes som positiv eller inte, men var också en viktig faktor för motiverandet 

och stöttandet för hanteringen av det. Ungdomarna lyfte vidare positiva och negativa aspekter av 

skolan och lärarnas roll när det kom till stress. Mestadels upplevde ungdomarna att lärarnas stöd 

och peppning var positivt och uppmuntrade de till att exempelvis plugga. Även att lärarnas och 

skolans sätt och att de i viss grad kunde anpassa studierna efter ungdomarnas förmågor och tycke 

var något som var positivt. Mindre positivt var elevernas och lärarnas fokus och prat om betyg som 

ungdomarna upplevde stressade dem ännu mer. Ungdomarna upplevde också att andra elevers 

framförhållning stressade dem men det fungerade också som en motivator i sig. Överlag fungerade 

skolan och lärarna som motiverande och stöttande som i sin tur påverkade ungdomarnas 

stressnivåer och välbefinnande positivt.  

”Mina lärare, de pushar mig, de säger att: Försök få det här gjort först då om du inte 

hinner med det andra, gör det en annan dag men försök att hinna med det här. Det avlastar 

lite också.” (2) 

Vidare beskrev ungdomarna att klasskamraterna, delaktigheten i klassen och den fysiska miljön i 

skolan var värdefulla faktorer för välbefinnandet. Att de kunde vara sig själva i klassrummet, att få 

vara en del av en större helhet och att våga uttrycka sig fritt gav ungdomarna en känsla av trygghet 

men även en styrka i sig själv. En faktor som påverkade ungdomarnas självförtroende och 

självkänsla positivt som i sin tur genererade och förutsatte ett gott välbefinnande. Ungdomarna 

beskrev också att den fysiska miljön i skolan var viktig för trivseln och effektiviteten i skolan. Att 

det ibland blev stökigt i korridorer och i klassrummet så det inte gick att koncentrera sig förstod de 

att det inte gick att komma ifrån men så länge miljön inte var mörk och otrygg så var det ändå 

positivt för ungdomarna. Ungdomarna upplevde även att ljusa och öppna miljöer i skolan främjade 

deras välbefinnande på många vis.  

”Jag tror också att desto ljusare det är, ju fler fönster, ljus och dörrar och allt gör så att 

man känner sig säkrare och man bara kan fly om man behöver, haha. Men också att de 

släpper in dagsljus, man blir glad utav att se solen eller att se snön.” (6) 

En annan viktig aspekt av skolan och dess påverkan på och främjandet av välbefinnandet var maten 

som serverades där. Ungdomarna beskrev att god och fräsch mat i skolan gav de energi, glädje och 

resulterade i gemenskap och koncentration resten utav dagen. God mat var centralt för ungdomarna 
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och det var något de önskade att de kunde påverka i högre grad och även att skolorna 

uppmärksammade och la större vikt vid.  

”Bättre mat skulle främja mitt välbefinnande, skulle orka mer både på förmiddagen och 

eftermiddagen. På förmiddagen skulle man se fram emot lunchen istället för att sitta och 

bara hoppas på att det inte är något äckligt och på eftermiddagen skulle man sitta och 

bara: va skönt att man är mätt.” (2) 

7.1.3 Tryggt samhälle 

 

Subkategorin består av ungdomarnas upplevelser av och perspektiv på miljöer och faktorer i 

samhället som påverkade deras, men även andra individers, välbefinnande både positivt och 

negativt. När det kom till samhället hade ungdomarna många synpunkter och upplevelser av 

samhälleliga faktorer och huruvida de påverkade och främjade deras välbefinnande. En faktor som 

lyftes väsentligt var samhällets utseende. Ett rent och fräscht samhälle utan smuts och skräp på 

gator ansåg ungdomarna fick de att känna sig glada och påverkade välbefinnandet positivt. Även 

uppfattningen om att samhället över lag fungerade gav ungdomarna tillitkänsla och trygghet. Var 

samhället fint och fungerande så mådde ungdomarna gott. Ungdomarna upplevde även glädje av 

att individer i samhället brydde sig om varandra, var välkomnande och att individer gjorde mycket 

för varandra trots att världen allmänt på senaste tid känts som en dyster plats. De tyckte även att 

samhället speciellt borde välkomna och ta hand om alla flyktingar som numera sökt sig till Sverige, 

det var vidare av vikt för välbefinnandet för ungdomarna men också för folkhälsan. 

”Jag tycker det är viktigt att alla tar hand om varandra för det är det som kommer betyda i 

det långa loppet. Att alla tar hand om varandra, det har varit så i flera århundraden.” (6) 

Ungdomarna beskrev vidare att vården i samhället fungerade som en förutsättning för den fysiska 

hälsan som i sin tur påverkade den psykiska hälsan och välbefinnandet. Känslan av att veta att 

vården i samhället fungerade tyckte ungdomarna var skönt samt att samhället och Sverige över lag 

växte var positivt och främjande. Vidare beskrevs tillgängligheten, delaktigheten, säkerheten och 

utbudet i samhället som hälsofrämjande och betydelsefullt. Med detta menade ungdomarna att det 

fanns sporthallar, butiker, vakter och poliser som var betydelsefulla för välbefinnandet ur flera 

aspekter, dels för att de kände trygghet och valfrihet. Även att de kände sig delaktiga i samhället, 
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vare sig det var i en grupp eller annat sammanhang, var en känsla som betydde mycket för 

ungdomarnas välbefinnande.  

”Jag känner mig ju delaktig i samhället eftersom att mina kompisar och jag, vi är den nya 

generationen liksom. Så det är skönt att vara, jag känner att vi tjejer nu kan stå upp för 

varann och oss själva mer nu än vad det har vart förut och då är det skönt att känna att vi är 

tillsammans allihopa.” (10) 

Samhället var enligt ungdomarna gynnsamt och hälsofrämjande på många nivåer men samhället 

sågs också som något som kunde bli bättre. De ansåg bland annat att ungdomsmottagningar och 

kuratorer borde finnas mer tillgängliga och lättare för ungdomar att vända sig till. Ungdomarna 

tyckte även att samhället hade en skyldighet att ansvara för och tillgodose med mer information 

kring negativa effekter av ohälsosamma livsstilar som användningen av tobak, alkohol och droger. 

Ungdomarna ansåg även att samhället ibland la pengar och resurser på fel saker och att det istället 

borde prioriteras och läggas på att förnya och anpassa samhället, inte minst för de individer i 

samhället som mådde dåligt, hade det mindre bra ställt och de som var nyanlända. Vidare tyckte 

ungdomarna att samhället tyvärr förespråkade normer och ideal som påverkade individers 

välbefinnande negativt och det resulterade i att många individer inte kände sig som en del utav 

samhället. Det framkom att samhället borde vara normfritt och se till att alla individer fick vara 

precis som de själva ville. 

”Jag skulle säga att det har en ganska stor påverkan. Till exempel om man tar ideal och 

normer och så det kan ju få en väldigt stor inverkan om man inte passar in eller så. Då kan 

man må väldigt dåligt för att försöka uppnå det och då kan man må ännu sämre.” (8) 

Sammanfattningsvis beskriver denna kategori och lyfter ungdomarnas perspektiv på välbefinnande 

som ansågs vara att må gott fysisk och psykiskt, vara frisk, trygg, positiv, glad och att individer 

runtomkring en mådde gott. Vidare lyfter den ungdomarnas upplevelser av familjens, vännernas 

och samhällets roll och betydelse för ungdomarnas välbefinnande och på vilka sätt de främjade 

men även hämmade välbefinnandet. De mest centrala främjande faktorerna var enligt ungdomarna 

familjen och vännerna, faktorer som präglades av tillit, kärlek, kommunikation, positivitet och 

delaktighet och hade betydelse för att ungdomarna upplevde ett gott välbefinnande. Vidare ansåg 

ungdomarna att ett gott välbefinnande var en viktig förutsättning för livets alla aspekter och var 

något som de önskade att alla individer fick uppleva.  
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7.2 Rörelse och kraft 

Rörelse och kraft innefattar viktiga nycklar till ett gott välbefinnande. Kategorin beskriver hur 

ungdomarna upplevde stress, utmaningar och känslorna det medförde, samt faktorerna som 

motiverade och stöttade hanteringen av dessa. Kategorin lyfter vidare de strategier ungdomarna 

använde sig av och som fungerade bäst för en positiv påverkan på och upprätthållande av 

välbefinnandet.  

7.2.1 Stress och motiverande faktorer 

 
Subkategorin består av ungdomarnas perspektiv på stress och utmaningar och faktorerna som 

motiverade hanteringen av vardagliga stressorer och utmaningar positivt. Stress som begrepp 

beskrevs som jobbigt, negativt, magont, osäkerhet, obalans, betyg, skola, ständig uppkoppling, att 

de inte hade koll, ofärdiga måsten, och nervositet. Begreppet var vanligen negativt laddat, och 

förknippat med skolan. Men sågs likaså som ett positivt begrepp, då det kunde resultera i 

uthållighet som i sin tur främjade välbefinnandet. 

”Jag ser inte stress som en dålig sak. Stress är också bra eftersom att då blir man mer 

uthållig, man får andra vinklar på vad problemet är. Om man är stressad så ser man; åh, 

det här kan ju hända ifall jag är för stressad. Så jag tror att det är viktigt att man känner 

stress någon gång i sitt liv för att veta att; aha, nu är det lugnt.” (6) 

Det framkom vidare att utmaningar, jämfört med stress, generade självsäkerhet och glädje i större 

omfattning. Ungdomarna var medvetna om att utmaningar i regel brukade vara jobbiga och svåra 

men det var oftast slutresultaten som motiverade. Även att utmaningar var något de ansåg kommer 

att finnas under hela livet och det fungerade som en anledning till att de kämpade sig igenom dem. 

En utmaning enligt ungdomarna kunde vara att de exempelvis pluggade på två prov under en dag, 

att de gick upp ur sängen på morgonen, att de gick till skolan, att de vågade prova nya saker, att de 

träffade främlingar men även att de hade tackat ja till deltagande av denna studie beskrevs av 

ungdomarna som att det hade varit en utmanande uppgift. Utmaningar var utvecklande och positiva 

för ungdomarnas välbefinnande på kort men likaså lång sikt.  

”En utmaning är väl det man bemöts av varje dag. För vissa är det bara att vakna upp, men 

det kan vara jobbigt i skolan och så. Men en utmaning är väl något som antagligen kommer 

vara svårt för en och då får man vara beredd för det.” (9) 
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Av ungdomarna framkom det en hel del allmänna faktorer som de ansåg motiverade dem till 

hanteringen av stress och utmaningar. Centralt för de motiverande faktorerna var känslan av att bli 

klar och känslan av att bli fri från stressen som motiverade hantering av olika slag. Även tankarna 

om lättnaden och glädjen de förmodligen skulle känna när de var klara motiverade i stor 

utsträckning. Att de var positiva var också något som motiverade dem till att hantera vardagliga 

utmaningar och stressmoment. Ungdomarna upplevde att tryggheten och tilliten de hade till sig 

själva var en faktor som påverkade positivt och fungerade hälsofrämjande. Även tillit och trygghet 

till, och stöd (praktiskt och emotionellt) från familj, vänner och skola var faktorer som påverkade 

huruvida de hanterade stressen positivt. Vidare beskrev ungdomarna också att träning, promenader 

med husdjur, städning och att de gjorde något avslappnande motiverade dem till att de tog tag i sina 

måsten. Det framgick även att ungdomarnas olika meningar med livet motiverade dem till att 

hantera stress. Meningen med livet, som bland annat var att leva bekvämt och att inte behöva 

stressa igenom hela livet, motiverade ungdomarna till att hantera livsmål och krav som de själva 

ställt men även krav som andra individer i omgivningen hade ställt på dem. Mening med livet 

överlag var enligt ungdomarna en faktor som påverkade och främjade deras välbefinnande, så 

länge de levde väl men inte på andras bekostnad.  

”Då kan jag vara såhär; att jag bara vill få det gjort. Då blir jag motiverad att, till exempel: 

plugga jätte mycket den kvällen och bara få det gjort. För det är jätteskönt när man får 

sådana saker gjort i efterhand.” (7) 

7.2.2 Fritid och fysisk aktivitet  

 

Subkategorin består av ungdomarnas upplevelser och betydelsen av att vara fysiskt aktiv samt 

möjligheterna till fritid och aktiviteter av eget val och intresse som värdefullt för att minska stress 

och främja välbefinnandet. Ungdomarna beskrev att fysisk aktivitet gav välbefinnandet många 

fördelar. De ansåg att fysisk aktivitet gynnade den fysiska hälsan, gav självkänsla och glädje samt 

att endorfiner som kom av träningen främjade välbefinnandet. De lyfte även att rolig träning och att 

tycka om träning var positivt för välbefinnandet och att den också genererade ett klarare tankesätt. 

Även om träningen ibland upplevdes jobbig fysiskt ansåg ungdomarna att känslan och de 

hälsosamma fördelarna träningen gav var värd mödan. Ungdomarna beskrev likaså fördelar som 

att de blev piggare, sov bättre, koncentrerade sig bättre och sällan blev sjuka, tack vare träningen.  



52 
 

”Ja, det kan ha betydelse. Till exempel om det är så att du gillar det, då har det ju betydelse. 

Jag gillar att gå ut på kvällen och springa, då blir du liksom glad och du kanske sover 

lättare efter du tränat på kvällen. Då mår du bättre nästa dag.” (5) 

Ungdomarna redogjorde för att träning också kunde påverka välbefinnandet negativt. De beskrev 

att det genererade en form av stress och press, press på att vara muskulös och smal, press på att de 

skulle bli omtyckta eller för att de skulle passa in. De tyckte att träningen borde vara av egen vilja 

och tycke, inte för att behaga andra. Vidare lyfte ungdomarna lagsport som betydelsefullt för 

välbefinnandet. Det var framförallt roligt och motiverande att träna lagsport och det gav också en 

känsla av delaktighet och gemenskap som bara sågs som något positivt. Det genererade också 

bättre styrka och fokus samt att det gav mer ork och entusiasm inför skolan.  

”Jag tycker själva sporten är rolig och jag älskar att träna. För jag är inte den som sticker 

ut och springer själv, jag behöver ha ett lag med mig för att göra det.” (7) 

Utöver att vara fysiskt aktiv så fungerade fritiden för ungdomarna som en värdefull tid på dygnet 

som främjade välbefinnandet. Fritiden och den lediga tiden den medförde bidrog med mycket 

positivt enligt ungdomarna då de kände att de fick bestämma över sin tid och spenderade den på 

aktiviteter och ting de tyckte passade de bäst och gjorde de gott. Att de fick bestämma själva 

förstärkte också känslan av självständighet. Fritiden enligt ungdomarna präglades vidare av att de 

lyssnade på musik, övade på instrument, spelade spel, tittade på Youtube, hängde i stallet, umgicks 

med vänner och familj, simmade och spenderade tid med husdjur. Aktiviteter av glädje som de 

ansåg gav och främjade deras välbefinnande och minskade deras stress. De ansåg även att fritid 

över lag främjade deras sociala välbefinnande.  

”Det är skönt att komma bort från hemmet och vara typ med andra och bara typ slappna av 

och ha kul. Men också att man får göra lite andra saker än vanligt kan vara lite skönt.” (8) 

7.2.3 Hantering av vardagliga utmaningar 

 

Subkategorin består av ungdomarna upplevelser av de strategier de använde sig av och som 

fungerade bäst för dem att hantera vardagliga stressorer och utmaningar med som i sin tur främjade 

deras välbefinnande. Ungdomarna lyfte deras medvetenhet kring att hälsosamma strategier hade en 

central roll för att minska och hantera stress men även för främjandet av välbefinnandet över lag. 
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Ungdomarna beskrev vidare ett antal strategier som omfattade allt från att vara fysiskt aktiv till 

återhämtning och vila av vikt för ett gott välbefinnande. Strategierna var följande: att sova, att 

bläddra i telefonen och på sociala medier, att spela spel, att lyssna på musik, att ha synliga mål och 

framtidsplaner, att strukturera och planera, att träna, att duscha, att bada, att promenera, att söka 

stöd, att skriva av sig, att kommunicera med någon, att prata med sig själv, att spendera tid ensam, 

att äta, att städa, att ta frisk luft, att lugna ner sig för att tänka klart, att ta en sak i taget, att skriva 

listor, att bocka av saker, att bestämma sig, att umgås med vänner, att kolla inspiration, att 

prioritera, att kramas, att gråta och att kolla på film. 

”Ja, det är väl det att göra listor på vad jag ska göra. Tillåta mig själv att ta raster i det jag 

måste göra, att jag inte behöver göra allting idag utan jag kan ta något imorgon. Inte 

försöka mer än vad jag egentligen vet jag klarar av. Träningen är en stor del av det men att 

skriva listor för mig, då känner jag att jag har kontroll.” (3) 

Strategierna ungdomarna uppgav beskrev charmen i och mångsidigheten av att det gick att 

använda sig av olika strategier i olika sammanhang, inget var omöjligt. Det ena behövde inte 

utesluta eller vara bättre än det andra så länge strategin gjorde gott och främjade välbefinnandet 

positivt. Även att pojkar och flickor använde sig av olika strategier framkom, exempelvis så söker 

flickorna socialt stöd i större utsträckning än vad pojkarna gör, men pojkarna tenderar att agera 

tillbakadragande vid svåra situationer mer än vad flickorna gjorde. Utöver strategierna beskrev 

ungdomarna även att det var betydelsefullt att ha förmågan av att inte låta stressen ta över en och 

den förmågan fungerade som en hälsosam kombination till vilken strategi som helst. Vidare lyfte 

ungdomarna att medvetenhet och kunskap kring stress och dess negativa kort- och långsiktiga 

effekter gav de möjlighet att förhålla sig hälsosamt. De stressade inte över saker som i slutändan 

inte skulle betyda något, fokus låg istället på målet; att må som bäst.  

”Ett prov spelar ingen roll i resten av livet, det kommer inte göra det säger dem. Utan du 

ska välja striderna som du ska kämpa över. Därför ska man inte stressa upp sig för allting. 

Vissa grejer ska man bara ta de som de kommer, vissa grejer ska man träna på men man 

ska absolut inte bli stressad och inte så stressad så att det leder till negativa saker.” (4)  

Sammanfattningsvis beskriver denna kategori och lyfter ungdomarnas upplevelser av stress och 

utmaningar. Stress var främst förknippat med något jobbigt, med oro över skolan och osäkerhet 

men var likaså ett positivt laddat ord. Utmaningar var vidare ett begrepp som ungdomarna hade en 
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positiv uppfattning av och ansågs vara väsentligt då det utvecklade och gynnade ungdomarna. För 

hanteringen av stress och utmaningar upplevde ungdomarna att känslan av att bli fri från stressen 

samt att ha fritid över till träningen och annat av eget intresse fungerade som motiverande faktorer. 

De strategier som ungdomarna beskrev att använde sig av för att hantera stress och utmaningar var 

bland annat att skriva listor, att träna, att ta frisk luft och att lyssna på musik.  

8 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens centrala resultat med tidigare forskning, teorier och relevant 

litteratur. Vidare diskuteras metoden och resultatets trovärdighet, styrkor och svagheter, med 

avseende på bland annat överförbarhet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och giltighet.  

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar 

till ett gott välbefinnande. Av resultatet framgick det att ungdomarna upplevde välbefinnandet som 

värdefullt och som en viktig förutsättning för att kunna hantera skolan, livet i allmänhet och även 

som en samhällelig förutsättning för att främja befolkningens hälsa på lika villkor. Av analysen 

från intervjuerna med ungdomarna framkom två kategorier; Socialt kapital och Rörelse och kraft, 

med sex tillhörande subkategorier som samtliga beskrevs som väsentliga nycklar till ett gott 

välbefinnande. Välbefinnandet handlade bland annat om att vara frisk och att må gott fysiskt och 

psykiskt samt att vara positiv och ha en omgivning som mådde gott. Samhällets roll och ansvar 

lyftes likaså som centralt för att främja ett gott välbefinnande hos ungdomarna men även 

befolkningen i stort. Vidare var, familjen, vännerna, skolan och fritiden faktorer som främjade 

välbefinnandet i hög grad då de motiverade och stöttade ovillkorligt och även enbart tanken av att 

de fanns där för dem gav en känsla av trygghet och välmående.  

Stress och utmaningar upplevdes som både negativa och positiva men centralt var känslan av att bli 

fri från stressen som motiverande ungdomarna att hantera det. Vidare beskrevs olika strategier, allt 

från att lyssna på musik, att ta frisk luft och att skriva listor, som ungdomarna upplevde att de 

använde sig för att upprätthålla ett gott välbefinnande.  
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8.1.1 Nycklar till ett gott välbefinnande 

 
Resultatet resulterade i flera olika goda exempel på hur ungdomar ser på välbefinnande och vad 

som bidrar till ett gott välbefinnande – och därmed fungerar som nycklar till ett gott välbefinnande. 

Resultatet går hand i hand med målet för den svenska folkhälsopolitiken som är ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Socialdepartementet 2007), eftersom ungdomarna direkt men också indirekt lyfter samhället och 

dess innehåll och utformning som av betydelse för deras välbefinnande. Samhället var en viktig del 

av det sociala kapitalet, och ungdomarna ansåg att ett rent och fräscht samhälle samt att säkerheten, 

tillgängligheten, utbudet och att vården i samhället fungerade på ett önskvärt sätt, främjade deras 

välbefinnande. De upplevde vidare en glädje av att individer brydde sig om varandra som i sin tur 

ingav känslan av delaktighet och värme. Samhället lyftes därmed som hälsofrämjande ur många 

aspekter men ungdomarna hade även önskningar och åsikter om vad som kunde bli bättre i 

samhället. De önskade vidare att de kunde påverka samhällets ekonomiska prioriteringar och 

normer och ideal. Ungdomarna ansåg även att samhällets utbud av bland annat 

ungdomsmottagningar borde utökas och att samhällets möjlighet till att förnya och anpassa 

samhället efter individer som är i stort behov av hjälp, som har det mindre bra ställt och som är 

nyanlända borde göras i högre grad. Ungdomarnas önskan om att påverka samhället och dess 

prioriteringar, framförallt för att gynna de individer i stort behov av hjälp, är en önskan som inte 

enbart påverkar ungdomarnas välbefinnande positivt, utan är även något som ungdomarna 

villkorslöst uppmuntrar till för att öka en jämlik hälsa hos befolkningen. Mår samhället gott och är 

hälsofrämjande för alla individer, oavsett kön, etnicitet, religion och ålder, så mår ungdomarna 

automatiskt gott. Vetskapen om att alla individer tillgodoses en hälsa på lika villkor främjar vidare 

glädje och välbefinnande hos ungdomarna. Att dessa aspekter av samhället påverkade 

ungdomarnas välbefinnande stärker Elgar et al. (2017) och WHO (2015) som lyfter att ojämlikhet i 

samhället, likaså globalt och lokalt, påverkar barn och ungdomars utveckling och välbefinnande. 

Faktorer som ekonomi, makt och resurser är värdefulla samhälleliga faktorer som påverkar 

ungdomars välbefinnande, och att ungdomarna i denna studie lyfter viktiga politiska frågor är ett 

tecken på att de besitter en kunskap och medvetenhet som, för samhället, är värd att ha i åtanke. 

Därmed är det också viktigt att lyfta ungdomars åsikter och involvera deras rättigheter och 

synpunkter i praktiken och i hälsopolitiska frågor då de utgör en stor del av folkhälsan och även en 

central del av den svenska folkhälsopolitiken och dess övergripande mål, och inte minst förtjänar 
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fördelen att få vara friska och omges av en frisk befolkning. Vilket går i linje med 

barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006) och även för att folkhälsopolitikens 

(Socialdepartementet, 2007) första mål, som är delaktighet och inflytande i samhället, ska kunna 

eftersträvas på bästa möjliga vis, borde Sverige bli bättre på att, och i högre grad, involvera 

ungdomars perspektiv, förbättringsförslag och åsikter kring politik och hur de påverkar deras och 

samhällets välbefinnande. 

8.1.1.1 Välbefinnandet som ett grundläggande tillstånd 

 

Välbefinnandet ansågs vidare av ungdomarna som grundläggande för att vardagen att gå runt. De 

beskrev välbefinnande som att helt enkelt vara glad och frisk, må gott, med sig själv och sin 

omgivning men framförallt att ha en omgivning som är positiv, stöttar och finns där. Ungdomarnas 

perspektiv på välbefinnande går vidare i linje med Navarro et al. (2017) forskning kring ungdomars 

välbefinnande där de beskriver att ungdomar definierar välbefinnande som att vara frisk, att vara 

lycklig, att må gott och acceptera sig själv samt att vara positiv och inneha självförtroende. Det går 

även i linje med Antonovskys (2005) perspektiv på det subjektiva välbefinnandet som innebär att 

känna lycka, tillfredsställelse och livskvalitet som i sin tur ger upplevelser av positiva känslor. 

Andra begrepp som Navarro et al. (2017) beskriver att ungdomar uppger är viktiga perspektiv på 

välbefinnande är begreppen trygghet och tillit. Dessa begrepp har även beskrivits av ungdomarna i 

den här studien som centrala aspekter av välbefinnandet och var känslor som ungdomarna önskade 

de kände och även önskade att de förmedlade till sin omgivning. Ungdomarna beskrev också att 

känslan av tillit och trygghet till en själv och ens egna förmågor var viktiga men även att det 

resulterade i en känsla av delaktighet, då de beskrevs vara av vikt för att våga ta plats, uttrycka sig 

fritt och känna sig bekväma i olika sammanhang. Det resulterade i sin tur i ett gott välbefinnande. 

Dessa aspekter av välbefinnandet stärker det som forskaren Diener (2009) framhåller, genom att 

lyfta begreppen som viktiga för individers subjektiva välbefinnande. Diener (2009) beskriver att 

när individer har tillit till sig själva och andra ger det självförtroende och att när individer upplever 

att dessa aspekter är på den nivå som de önskar, då finner individer välbefinnande. Därmed är det 

av vikt att förmedla känslor av trygghet, tillit, respekt och delaktighet till ungdomar för att främja 

deras välbefinnande vilket, sett ur ett folkhälsoperspektiv, vidare är en vinstsituation för 

ungdomars välbefinnande men också för deras framtids hälsoutveckling, kommande generationer 

och samhället över lag.  
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Välbefinnandet är vidare ett fenomen som tycks vara och upplevs väldigt individuellt och 

tolkningsbart beroende av vem, när och hur frågan ställs men gemensamt för ungdomar överlag, i 

denna studie, andra studier och förmodligen även i framtida studier, är att välbefinnandet beskrivs 

som ett önskvärt tillstånd. Som det i WHO:s (2014) definition av mental hälsa beskrivs: ett tillstånd 

av välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara av de normala påfrestningarna 

i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart, och kan bidra till hans eller hennes samhälle. 

Välbefinnandet, det önskade tillståndet, lyfts av barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006) som 

en viktig del av konventionen då de beskriver barnets rättigheter till att åtnjuta bästa uppnåeliga 

hälsa och utveckling och är vidare en konvention som i detta sammanhang är relevant för en god 

folkhälsa. Dessa aspekter av barn och ungdomars välbefinnande och folkhälsa lyfts vidare av 

Patton et al. (2016), och även av ungdomarna i denna studie, som centrala och avgörande för en 

gynnsam utveckling av välbefinnande hos ungdomar, som i sin tur också leder till en förbättrad 

folkhälsa överlag. Att fokusera på ungdomars välbefinnande beskriver Patton et al. (2016) vidare 

är något som måste göras i hög utsträckning, nu och i framtiden, då en ökad psykisk ohälsa bland 

barn och ungdomar fungerar hotande för, och är likaså en central och viktig del av, den globala 

hälsan. 

8.1.1.2 Familjen och vännerna av central betydelse 

 

Av Navarro et al. (2017) framgår det vidare att familjen, föräldrarna och vännerna som faktor stod 

ut bland ungdomarna som de viktigaste faktorerna för att definiera och främja välbefinnandet. 

Tidigare forskning (Navarro et al. 2017; Golden, 2016) belyser vidare hur viktig familjen är ur flera 

aspekter för barns och ungdomars välbefinnande, inte minst under uppväxten, och barns och ungas 

uppväxtvillkor utgör även ett av den svenska folkhälsopolitikens prioriterade målområden 

(Socialdepartementet, 2007). Ungdomarna beskrev även att relationerna inom familjen och 

umgängeskretsen skulle präglas av positivitet, öppenhet, kärlek och acceptans. Detta stärker 

Navarro et al. (2017) som lyfter att ungdomar anser att goda relationer inom familjen och till 

vännerna främjar välbefinnandet. Även Blair et al. (2013) lyfter familjen och vännerna som viktiga 

frisk- och skyddsfaktorer och att särskilt familjen har en avgörande och ett nödvändigt inflytande 

på ungdomars välbefinnande och dess utveckling. Dessa faktorer beskriver vidare Eriksson 

(2015c) som GMR som ger individer styrka att hantera olika former av stressorer i livet. Faktorer 
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som även leder till högt KASAM. Det är därmed av värde att praktiskt involvera och 

uppmärksamma dessa faktorer i frågan om, och arbetet för, barn och ungdomars välbefinnande. 

Av ungdomarna framgick det att familjen hade den avgörande rollen för välbefinnandet som Blair 

et al. (2013) beskrev men ungdomarna påpekade dock att även familjen och vännerna ibland kunde 

tänka och fokusera lite egoistiskt just kring välbefinnandet. Därmed är det viktigt att 

uppmärksamma och lyfta skyddsfaktorerna som Golden (2016) beskriver, att ha aktiva och 

engagerade föräldrar så att egoism och andra hälsorelaterade hot hos ungdomar minskar. Det är 

vidare samhällets ansvar att tillgodose goda uppväxtvillkor för de barn och ungdomar som inte 

växer upp under trygga familjeförhållanden. 

Vidare beskriver Lippold et al. (2015) i deras forskning att föräldrars kunskap och utbildning är en 

viktig faktor för att fånga upp ungdomars hälsorelaterade signaler för att sedan på bästa sätt kunna 

reagera på signaler och främja välbefinnandet. Vilket Von Knorring (2012) och även 

Folkhälsomyndigheten (2016) lyfter som viktiga faktorer för ungdomars välbefinnande ur ett 

barnperspektiv men även livsloppsperspektiv. Därmed beskriver Lippold et al. (2015) att det är av 

värde att information ges till föräldrar som uppvisar brister och okunskap kring att fånga upp och 

svara för ungdomars fysiska och psykiska symtom. Praktisk information och kunskap bör därmed 

vara lättillgänglig och anpassningsbar för alla familjer, oavsett familjestruktur eller andra faktorer, 

så möjlighet ges till att förbättra situationer. Det i sin tur genererar trygga uppväxt- och 

utvecklingsmöjligheter och går i linje med folkhälsopolitikens målområde, barns och ungas 

uppväxtvillkor (Socialdepartementet, 2007). Dessa faktorer förmedlar ungdomarna indirekt genom 

att lyfta föräldrarnas roll och ansvar för att ungdomarna ska kunna växa upp och bli goda individer 

och för att sedan bli hälsosamma föräldrar någon gång i framtiden och kunna uppfostra sina egna 

barn på ett hälsosamt och rättvist sätt. En god cirkel som gynnar den enskilde ungdomen men även 

den framtida folkhälsan ur ett brett perspektiv.  

Vidare beskrivs vännerna och det sociala nätverket av Folkhälsomyndigheten (2014) och Patton et 

al. (2016) som en faktor som fungerar både främjande och hämmande för välbefinnandet då 

ungdomar befinner sig i den period i livet då vänner spelar en större roll än vad de gjort tidigare och 

det är också till vännerna ungdomar oftast vänder sig till och influeras av. Dessa faktorer beskrev 

vidare ungdomarna att de är väl medvetna om och lyfter främst de positiva aspekterna av att ha 

vänner för att inte känna sig ensam. Dock så påpekade ungdomarna att mobbning och grupptryck 
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var sådana exempel som hade negativa effekter på umgängeskretsen och välbefinnandet men även 

att umgängeskretsen kan fungera främjande och stöttande för den som utsatts för mobbning. 

Mobbning beskrevs av ungdomarna som något de var emot och något som ingen borde utsättas för. 

Ungdomarna lyfte även medvetenhet kring de långsiktiga negativa konsekvenser, exempelvis 

psykisk ohälsa, som mobbningen ger och den negativa påverkan den har för folkhälsan. Det är 

därmed viktigt att skolor som arenor, men även samhället i stort, arbetar för jämlik hälsa och emot 

mobbning och andra riskfaktorer som hotar ungdomars, men likaså hela befolkningens, hälsa.  

8.1.1.3 Faktorer som motverkar ett gott välbefinnande 

 

Pujazon-Zazik och Park (2010) lyfter också mobbningen och dess problematik i deras forskning 

och att det finns faror med att vara socialt aktiv på sociala medier, då det finns risk för att 

exempelvis locka till sig oönskad uppmärksamhet av internetmobbare och sexualförbrytare. 

Faktorer som anses, och som även ungdomarna ansåg, hade negativa effekter på välbefinnandet. 

Vidare beskriver Busch och Leeuw (2014) i sin forskning att den ökade internetanvändningen 

bland ungdomar kan ha negativ påverkan på välbefinnandet, både fysiskt och psykiskt. Detta stärks 

av Romer et al. (2013) som lyfter att det finns en oro kring de skadliga effekter som kan tänkas bli 

av en utvecklande och ökande internetanvändning hos ungdomar. Ungdomarna i denna studie var 

väl medvetna om de risker som fanns och som kom med användningen av sociala medier, internet 

och även spel, dock lyfte de främst fördelarna med att använda sig och befinna sig på sociala 

medier. Att ungdomarna hade en positiv och öppen inställning till sociala medier är inte 

förvånansvärt då det framgår av Pujazon-Zazik och Park (2010) att internet och sociala medier 

tenderar att överskuggas av en rad negativa effekter men att de också har positiva effekter på 

ungdomars välbefinnande. Pujazon-Zazik och Park (2010) beskriver bland annat att ungdomar lär 

sig förmågor som självkontroll, respekt för andras åsikter, tolerans och även att de engageras i 

kritiskt tänkande. Vidare beskriver de att acceptans och feedback är faktorer, som även 

ungdomarna i denna studie beskrev, som viktiga för att ungdomar ska kunna uppnå en social 

självkänsla och välbefinnande, framförallt för de ungdomar som i sin vardag på något vis lever 

isolerat från andra. Det är därför av vikt att samhället arbetar för att barn och ungdomar tillgodoses 

möjligheter och miljöer för att motverka isolering och utanförskap och främja socialt 

välbefinnande för alla. Romer et al. (2013) lyfter också internet som stödjande och att det inte 

nödvändigtvis behöver påverka ungdomars studieresultat vilket ungdomarna också beskrev, att 
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internet och sociala medier fungerar som en omfattande kunskapsplats och ger möjlighet att ställa 

frågor och engagera sig i sina studier, även utanför skolan. Alla barn och ungdomar bör vidare ha 

tillgång till den breda kunskapsplats som internet är.  

8.1.1.4 Skolan som stödjande arena 

 

Skolan ansågs vidare av ungdomarna som en viktig plats och miljö att trivas och känna trygghet i 

för att främja välbefinnandet i skolan och i allmänhet. De beskrev att ljusa miljöer, rättvisa och 

uppmuntrande lärare och även att lärarnas pedagogiska förmågor präglades av positivitet, vilja och 

glädje främjade och motiverade deras välbefinnande. Faktorer i skolan som även Pellmer et al. 

(2012) beskriver är de främsta skyddsfaktorerna för att lyckas med skolarbetet. Dessa aspekter 

lyfter även Persson, Haraldsson och Hagquist (2016) i sin forskning som betydelsefulla faktorer för 

barns och ungdomars trivsel och relationer i skolan. De beskriver vidare att när barn och ungdomar 

känner sig uppmuntrade av miljön och lärare är de i högre grad motiverade att engagera sig i studier 

och det gynnade även relationerna de hade till kamraterna. Ungdomarna beskrev även att om 

lärarna inte visade vilja och inte försökte motivera de till att studera så skulle de automatiskt inte 

heller försöka. Däremot ansåg de att lärarna mestadels fanns där för dem, respekterade dem och 

önskade dem lycka och framgång vilket ungdomarna upplevde positivt för välbefinnandet.  

Vidare lyfte ungdomarna att miljön i skolan ibland tenderade att bli för stökig. De tyckte vidare att 

det påverkade koncentrationen negativt och de fick mindre gjort i skolan och fick kompensera det 

med att studera hemma. Den stökiga miljön beskriver Warne, Snyder & Gillander Gådin (2013) i 

sin forskning att ungdomar upplever är ganska vanlig och att det sker till följd av att lärare ger 

monotona uppgifter och oklara instruktioner till eleverna. Att den stökiga miljön beror utav dessa 

faktorer ansåg även ungdomarna men de lyfte även att miljön blev som stökigast när de hade 

vikarier och när många elever hade rast samtidigt. Persson et al. (2016), och likaså ungdomarna i 

den här studien, betonar dock att en bättre miljö i klassrummet är önskvärt och också något som 

ungdomarna ansåg att de kunde bidra till, genom att sköta sitt eget i klassrummet, respektera 

varandra och koncentrera sig bättre. Detta stärker Persson (2016) vidare i sin avhandling, genom att 

lyfta barnets rätt till stödjande och trygga hälsosamma miljöer i skolan och även WHO (1999) 

betonar att barn och ungdomar borde tillgodoses möjligheten att utbildas på skolor som fungerar 

hälsofrämjande. ”Arenor för hälsa” är vidare det 13 målet av de 21 internationella folkhälsomålen 

som WHO antagit i initiativet; ”Hälsa för alla till år 2000” och målet involverar att individer, inte 
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minst unga, ska ges goda chanser att leva i hälsofrämjande miljöer, bland annat i skolan (WHO, 

1999). Att uppmärksamma och fokusera på, samt att lyfta ungdomars perspektiv välbefinnande i 

skolan, sett ur olika arenaperspektiv, gynnar och främjar ungdomarnas välbefinnande men likaså 

den internationella folkhälsan.  

En annan viktig faktor för trivseln och för att kunna koncentrera sig i skolan och för att känna 

gemenskap ansåg ungdomarna var maten. De önskade bättre mat, främst för koncentrationens skull 

men också för att matstunden skulle vara trevlig som i sin tur ökade gemenskapen och glädjen till 

skolan och varandra. Detta stärks utav Persson et al. (2016) som betonar vikten av bra mat för 

främjandet av skoltrivsel och sociala relationer. Det är således viktigt och relevant att 

uppmärksamma skolan som en central bestämningsfaktor och dess påverkan på ungdomars 

välbefinnande, eftersom att WHO (2015) lyfter att utbildning och de möjligheter barn och 

ungdomar ges för att kunna lyckas har ett starkt samband mellan utbildning, socialt status och 

välbefinnande. Även att hälsofrämjande arenor överlag är en del av de internationella 

folkhälsomålen ökar dess relevans (WHO, 1999).  

8.1.1.5 Främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor 

 

Andra viktiga faktorer för ungdomars välbefinnande var vidare mat- och fysiska aktivitetsvanor. 

Patton et al. (2016) beskriver att regelbunden fysisk aktivitet för ungdomar ger stora hälsovinster, 

även för framtiden, och gynnar viktiga hälsoaspekter. I linje med detta ansåg ungdomarna att den 

fysiska aktiviteten var väldigt viktig för deras välbefinnande. Att vara fysiskt aktiv, framförallt i 

lag, var främst förknippat med glädje och gemenskap för ungdomarna men också med bättre 

koncentration, sömn och styrka i kroppen. Detta i relation till sunda matvanor ansågs vara av vikt 

för att må gott på alla plan, både fysiskt och psykiskt. Ungdomarna hade vidare en sund uppfattning 

av matvanor och fysisk aktivitet och de såg, bland annat tobak- och alkoholanvändning som något 

dåligt och önskade att det informerades mer om de skadliga konsekvenserna av det. Att 

ungdomarna hade denna uppfattning är vidare väldigt positivt att veta då Blair et al. (2013) lyfter 

att det är vid denna period i livet som egna val av mat tillåts och blir tillgängliga för ungdomarna 

och spelar därmed en viktig roll för välbefinnandet. Även Patton et al (2016) lyfter i sin forskning 

att ungdomar i stor utsträckning har kontroll över de val av mat, aktivitet och andra vanor de gör 

som i sin tur har en påverkan på deras välbefinnande. Det är även av vikt att ungdomarna har sunda 

relationer till mat och aktivitet då dessa faktorer är centrala områden för den svenska 
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folkhälsopolitiken som syftar till att främja befolkningens hälsa (Socialdepartementet, 2007). 

Därmed är det av värde att samhället möjliggör för de barn och ungdomar, vars familjer har 

bristande möjligheter, att utöva fysisk aktivitet och äta hälsosamt då det gynnar välbefinnandet, 

och även utgör centrala målområden för den svenska folkhälsopolitiken (Socialdepartementet, 

2007).  

8.1.1.6 Positiva och negativa aspekter av stress 

 

Ungdomarna hade ett positivt och hälsofrämjande förhållningsätt till att hantera stress. Dock 

beskrevs stress av ungdomarna som både positivt och negativt. De ansåg också att stress i det långa 

loppet kunde resultera i negativa konsekvenser, vilket går i linje med Selye (1976) och hans teori 

om stress som påfrestning som kan leda till utmattning och som fungerar hotande för 

välbefinnandet. Även Lazarus och Folkman (1984) stärker ungdomarnas sätt att beskriva stress 

genom att förklara stress med känslor av oro, ångest och ängslan. Lazarus och Folkman (1984) 

förklarar vidare stress i transaktionsmodellen som en interaktion mellan situationer och individer 

vilket går i linje med ungdomarnas sätt att se stress. Det var bedömningar av situationer som 

genererade ungdomarnas sätt att se på situationen som positiv eller stressande. Ibland upplevdes 

situationer som positiva, stressande, utmanande men även som situationer inte värda att stressa 

över eller strida för. Dessa olika bedömningar som ungdomarna uppgav att de gjorde beskrivs av 

Lazarus och Folkman (1984) som primärbedömningar som i sin tur har betydelse för den sekundära 

bedömningen som innebär att intellektuellt bedöma vad som måste göras för att hantera 

situationen. Den sekundära bedömningen är en viktig förutsättning för alla typer av situationer och 

ungdomars sätt att bedöma och kunna sortera irrelevanta, positiva och stressande situationer är 

viktiga egenskaper för att upprätthålla ett gott välbefinnande. Den blir vidare en process som 

uppmuntrar ungdomar att bedöma vilka copingstrategier som finns att tillgå, vilket är en värdefull 

process som utvecklar och främjar ungdomars välbefinnande. 

8.1.1.7 Vikten av att hantera stress för ett gott välbefinnande 

 

Syftet med studien som var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som 

bidrar till ett gott välbefinnande går i linje med det salutogena perspektivets syn på hälsa; att vidare 

fokusera på friskfaktorer och hur individer främjar hälsa (Antonovsky, 1991). Enligt Antonovsky 

(1991) kan individer uppleva en god hälsa trots att de drabbas av exempelvis sjukdomar, det är 

vidare beroende av hur individer hanterar olika stressorer. Ungdomarnas upplevelser av stressorer 
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och faktorer som främjar välbefinnandet går vidare i linje med det salutogena perspektivet då de 

lyfter flertalet friskfaktorer som motiverar och ligger till grund för att de inte låter stressen ta över, 

utan istället uppmuntras att hantera den. Faktorer som föräldrarna, familjen, vännerna, skolan, 

fritiden, träningen och även sociala medier. Ungdomarna beskrev vidare att de kunde begripa och 

förstå varför de blivit stressade genom att lyfta exempelvis skolan som stressande men de hade 

även ett realistiskt förhållande till och uppfattning av utbildningens betydelse för deras framtid och 

även hur de skulle hantera det. De hade resurser att tillgå, som Antonovsky (2005) beskriver, som 

var under deras egen kontroll men även resurser som deras familj, vänner och skolan kontrollerade 

och kunde bidra med. Vidare beskriver Antonovsky (2005) att individers förmåga att känna 

meningsfullhet är en viktig aspekt av att kunna hantera stressorer och denna förmåga ansåg 

ungdomarna att de hade och den ansågs även vara värdefull för livets alla aspekter. Ungdomarna 

ansåg att det fanns en mening med skolan och stressen, en mening med att övervinna och uppleva 

stress för att i sin tur också kunna känna och uppskatta känslan av att inte vara stressad. De lyfte 

vidare att de inte drog sig undan stress och utmaningar utan motiverades av slutresultatet, 

framtidsmål och känslan av att bli fri från stressen. Förhållningssätt som ungdomarna uppgav att de 

hade, beskriver Antonovsky (2005), är att ha hög KASAM. Dock måste åtanke tas till att ungdomar 

i andra kommuner, med bland annat; andra socioekonomiska förutsättningar och villkor, kanske 

inte har samma förutsättningar att utveckla liknande och meningsfulla förhållningssätt som denna 

studiens ungdomar upplevde att de har. Vidare är det samhällets ansvar att ge alla barn och 

ungdomar förutsättningarna att utveckla hälsosamma förhållningssätt, vid alla berörda arenor. 

Att ungdomarna i denna studie hade hög KASAM och upplevde det som stöttande i deras 

upprätthållning av välbefinnandet stärks vidare av Moksnes et al. (2014) som lyfter att KASAM för 

ungdomar fungerar som en skyddsfaktor för välbefinnandet och salutogena faktorer över lag har 

centrala roller för ungdomars upplevelser av stress och välbefinnande. Vidare lyfter även Eriksson 

(2015) att KASAM bland unga kan fungera som en copingresurs för att hantera stress och främja 

välbefinnandet. 

8.1.1.8 Strategier som främjar välbefinnande 

 

Copingstrategier, så kallade strategier, beskrivs av Antonovsky (2005) och Lazarus (2000) som 

olika från individ till individ men gemensamt för strategierna är att individen återgår till det 

önskade tillståndet som individen befann sig i innan stressen uppkom. Detta faktum lyfte 
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ungdomarna och även sin medvetenhet kring det genom att lyfta vikten av att ha hälsosamma 

strategier för att hantera stress men även för att främja välbefinnandet över lag. Lazarus och 

Folkman (1984) lyfter vidare att copingstrategier kräver att individen anstränger sig medvetet för 

att mobilisera resurser för att hantera stress. Att ansträngning och eftertanke krävs var något 

ungdomarna påpekade och lyfte som positivt, då det utvecklade och stärkte individens 

självförtroende och sätt att hantera stress och utmaningar. Vidare beskriver Lazarus och Folkman 

(1984) att det finns två olika typer av coping; problemfokuserad och emotionsfokuserad, och att det 

är vanligt att individer använder sig utav båda men att den ena brukar fungera dominerande. Dessa 

exempel på copingstrategier är strategier som ungdomarna upplevde att de använde sig av och 

stärker därmed Lazarus och Folkman (1984) teori om att båda typerna vanligtvis används.  

Ungdomarna beskrev vidare att strategierna var bland annat att; lyssna på musik, ha synliga mål, 

strukturera och planera och skriva listor. De strategier ungdomarna uppgav att de använde sig av är 

strategier som Dolenc (2015) och Garnett et al. (2015) även lyfter i deras forskning att ungdomar 

använder sig av. Vidare lyfter Dolenc (2015) och Garcia (2010) att pojkar och flickor använder 

olika typer av coping strategier vid svåra situationer, pojkar tenderar att ignorera problemet och 

distansera sig medan flickor anklagar sig själva och agerar tillbakadragande och söker socialt stöd i 

bredare omfattning. Detta går dock inte helt i linje med ungdomarnas upplevda strategier i denna 

studie, däremot så söker flickorna socialt stöd mer än vad pojkarna gör men pojkarna tenderar att 

agera tillbakadragande i högre grad än vad flickorna gör. Att även agera med en problemfokuserad 

coping, som Lazarus och Folkman (1984) beskriver, upplevs det att flickorna i denna studie gör i 

högre grad än pojkarna. Flickorna planerar, strukturerar och söker lösningar i högre grad och 

pojkarna tenderar att agera mer undvikande och selekterar sin uppmärksamhet. Dock framgår det 

av Dolenc (2015) att flickor söker socialt stöd för att fylla en känslomässig funktion och pojkarna 

söker det som en avgörande funktion. Detta stämmer överens med denna studies resultat då 

flickorna uppgav ett mer känslomässigt behov av att uttrycka sig hos familj, vänner och på sociala 

medier för bekräftelse och stöttning medan pojkarna uppgav att de sökte stöd hos familj och vänner 

för att helt enkelt få hjälp med en läxa eller för att bli förhörd inför ett prov. Dock var en positiv och 

optimistisk inställning, för både flickorna och pojkarna, av värde och något som bara innebar 

vinster för välbefinnandet. Optimism och självkänsla lyfter även Dolenc (2015) är viktiga faktorer 

för stabila personligheter som i sin tur, direkt och indirekt, främja välbefinnandet.  
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Vidare lyfter ungdomarna vikten av att ha, och för samhället att uppmuntra, ett gott välbefinnande 

under barn och ungdomsåren då de utgör en trygg bas för framtida välbefinnande. Barn och 

ungdomsåren stärks och lyfts av Patton et al. (2016) som den tid då ungdomar förvärvar fysiska, 

emotionella, kognitiva och sociala resurser som utgör ungdomars bas för välbefinnande senare i 

livet. Av Dolenc (2015) framgår det även att de coping beteenden ungdomar förvärvar under denna 

period kommer att återspegla resterande delar av livet och ha ett betydelsefullt inflytande på 

välbefinnandet. Copingstrategier som är av vikt att främja då Sveriges folkhälsopolitik 

(Socialdepartementet, 2007) och Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006) vidare förespråkar; 

att barn och ungdomar har rätt till överlevnad, utveckling och bästa möjliga psykiska, fysiska och 

sociala välbefinnande.  

8.2 Metoddiskussion 

Trovärdighet (trustworthiness) i kvalitativa studier bygger på följande kriterier: tillförlitlighet 

(credibility), överförbarhet (transferability), giltighet (dependability) och bekräftelsebarhet 

(confirmability) (Graneheim & Lundman, 2004; Dahlgren et al. 2007).  

Ur ett etiskt beaktande har studien genomförts med en god forskningsetik vilket är värdefullt för 

studiens trovärdighet (Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning har efterföljts. Samtliga tio deltagare deltog frivilligt och hade 

möjligheten att, när som helst utan motivering, avbryta intervjun om de så önskade. Detta 

informerades deltagarna om skriftligt men även muntligt innan intervjuns start. De informerades 

vidare skriftligt och muntligt om deras etiska rättigheter, den konfidentiella behandlingen av 

materialet och hur materialet skulle inhämtas, analyseras, förvaras och publiceras samt att enbart 

författaren och handledaren hade tillgång till materialet. Även intervjufrågorna i intervjuguiden var 

ur ett etiskt perspektiv väl genomtänka och förberedda, likaså intervjuerna. Dock kan 

förförståelsen påverkat intervjufrågorna och följdfrågorna i intervjuguiden och huruvida de 

upplevdes ledande eller inte. Hänsynen till dessa etiska aspekter lyfter Vetenskapsrådet (2011) och 

Polit och Beck (2012) som värdefulla för studiens trovärdighet. 

Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att det är omöjligt att tolka en text utan att 

tolkning baserad på författarens kunskap och förförståelse sker. Denna aspekt fungerar således inte 

stärkande för studiens tillförlitlighet som i sin tur kan påverka trovärdigheten negativt. Som det 
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även beskrivs av Wallengren och Henricson (2012c) innebär det en risk att vara påläst och insatt i 

ämnet eftersom att det är lätt hänt att författarens tankar och minnen samt ögon har tendens att söka 

sig till redan befintliga kunskaper och antaganden, oftast omedvetet. I kvalitativa studier är det av 

vikt att vara medveten om den föreliggande förförståelsen som Graneheim och Lundman (2004) 

och Wallengren och Henricson (2012c) beskriver, vilket har beaktats i den här studien och även 

redogjorts för i metoden. Förförståelsen kan ha påverkat studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

mindre fördelaktigt, dock har materialet tolkats och arbetats genomgående med stor öppenhet 

vilket fungerar stärkande för denna studiens trovärdighet. Samtal och diskussioner har förts med 

handledare under studiens gång kring studiens samtliga delar vilket talar för studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet. Vidare för att säkerställa studiens tillförlitlighet och giltighet har samtliga delar 

av metoden, datainsamlingen, analysprocessen och resultatet beskrivits noggrant och i detalj vilket 

Graneheim och Lundman (2004) lyfter som viktiga för att uppfylla kriterierna som i sin tur ger en 

trovärdig studie. Det har vidare varit av vikt att, under samtliga delar av studien, vara neutral och 

lägga egna intressen åt sidan för att vidare kunna säkerställa och diskutera för att 

bekräftelsebarheten av studien stärker dess trovärdighet. Även att en utförlig planering av metoden 

redogörs och att den utfördes i god tid lyfter Polit och Beck (2012) som relevant och värdefullt för 

studiens trovärdighet.  

För att studien vidare ska betraktas som tillförlitlig och giltig krävs det att, som Polit and Beck 

(2012) beskriver, att tillvägagångssättet inte förändras under studiens tid. Denna studie har vidare 

varit stabil under hela studiens gång då bland annat intervjuguiden använts vid varje tillfälle och 

samtliga frågor ställts till alla deltagare. Även att intervjuerna planerades i februari månad 2017 

och samtliga genomfördes i mars månad 2017 påverkar giltigheten positivt. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver även att det vid intervjutillfällena är värdefullt att ha erfarenhet och 

kunskap då det möjliggör för intervjuaren att ställa följdfrågor för att få ut så informationsrika svar 

som möjligt som kan svara för studiens syfte och därmed öka tillförlitligheten och trovärdigheten 

av studien. Vidare har både kunskap i ämnet och erfarenhet av den kvalitativa ansatsen i denna 

studie tillgodosetts vilket enbart fungerat stärkande i denna studie.   

Intervjuguiden innehöll vidare fyra delar som samtliga fullföljdes under alla intervjuers gång och 

likaså under transkriberingen. De transkriberade materialet lästes noggrant igenom flertalet gånger 

och i analysprocessen valdes meningsenheter som svarade för studiens syfte ut. Att ta ut 
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meningsenheter som är mest väsentliga och svarar för studiens syfte i analysprocessen talar för 

studiens tillförlitlighet och även för bekräftelsebarheten som ökar studiens trovärdighet. Även att 

meningsenheterna genererade koder, kategorier och tema som diskuterats fram tillsammans med 

handledaren och även att alla processer påvisats i tabeller ökar studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Tillförlitlighet och trovärdighet beskrivs vidare av Graneheim och Lundman (2004) som kriterier 

som uppfylls när studiens material präglats av variation och mångfald. Detta kriterium uppfyller 

denna studie då studien hade ett strategiskt urval och deltagarna bestod av både pojkar och flickor, 

hälften var. Deltagarna bidrog således med variation och mångfald då de kom från fem skolor från 

olika delar av Karlstad med diverse förutsättningar bland annat sett ur ett socioekonomiskt och 

samhällsperspektiv. Även att deltagarna bestod av lika många pojkar som flickor, sammanlagt tio 

deltagare, stärker studiens tillförlitlighet och trovärdighet eftersom att de hade olika bakgrund och 

erfarenheter av exempelvis välbefinnande som i sin tur gav studien ett informationsrikt, vinklat och 

brett svar på syftet. Däremot hade ett större urval, med fördel i olika städer, påverkat studiens 

överförbarhet i större grad. Att intervjuerna pågick i upp till 60 minuter var värdefullt för innehållet 

av materialet och Danielson (2012b) beskriver att intervjuernas längd och antalet deltagare inte 

begränsar kvaliteten i detta fall utan däremot stärker studiens trovärdighet. Vidare att intervjuerna 

skedde enskilt och inte i fokusgrupper var för att, som Wibeck (2010) beskriver, det finns risker 

med fokusgrupper som hade kunnat begränsa denna studies resultat och trovärdighet, som 

exempelvis en icke fungerande dynamik i gruppen, antalet deltagare och risk för att alla deltagare 

inte får det utrymme att uttrycka sig som de förtjänar. Därmed lämpade sig den enskilda intervjun 

mer för denna studie och även frågorna belystes i bred omfattning tack vare den variation och 

mångfald som studien eftersökte i det strategiska urvalet. 

När det gäller överförbarheten av studien så bedöms den i huvudsak av läsaren och Polit och Beck 

(2012) beskriver att överförbarheten handlar om huruvida en studies resultat kan överföras till 

andra sammanhang eller i andra kontext. Denna studie går vidare i stor utsträckning att bedöma 

huruvida den kan överföras till liknande grupper och sammanhang där ungdomars välbefinnande 

står i fokus eftersom att det givits en omfattande bild och beskrivning av studien. Vidare beskrivs 

det att målet med kvalitativa studier inte handlar om, som i kvantitativa studier, att generalisera 

utan de handlar om att bidra med djupgående analytisk kunskap till de teorier och antaganden som 
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finns och de som kan tänkas bli till följd av studien (Dahlgren et al. 2007). För att således stärka 

överförbarheten och läsarens möjlighet att bedöma den så har det i denna studie använts citat från 

intervjuerna med deltagarna. Graneheim och Lundman (2004) lyfter att citeringar som redovisas i 

relation till resultatet påvisar överförbarheten och stärker trovärdigheten.  

Vidare anses det att när det gäller ungdomars välbefinnande och de strategier de upplevde att de 

använder sig, samt hur skola, familj och samhälle kan främja finns det ingen ensidig och given 

lösning på som går att överföra till varje kontext. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut, likväl 

likadant ut, om det varit ungdomar från exempelvis andra städer eller områden som intervjuats. 

Dock går det säkerligen att analytiskt överföra resultatet till andra kontext under förutsättningen att 

det råder en medvetenhet kring urvalet. Däremot att utgå från gemensamma och generella 

förutsättningar, perspektiv och behov är värdefullt för att främja ungdomars välbefinnande och för 

att stärka deras roll i samhället. På så sätt kan denna studie och de resultat som framkommit, samt 

liknande studier och även teorier fungera som en kunskaps- och inspirationsplats som kan ge stöd 

för att exempelvis samhället, vården och skolorna ska kunna anpassa folkhälsoarbetet så det 

främjar den stora generationsgruppen ungdomar och deras välbefinnande positivt. Denna studie 

blir därmed givande och värdefull ur ett folkhälsoperspektiv.  

9 Slutsats 

Syftet var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott 

välbefinnande. Av resultatet framkom två kategorier: ”Socialt kapital” och ”Rörelse och kraft” 

med sex tillhörande subkategorier, som är viktiga nycklar till ett gott välbefinnande. Ungdomarna 

upplevde välbefinnandet som centralt och viktigt för hälsan och det innebar att vara frisk, må gott 

psykisk och fysiskt, vara glad, vara positiv och trygg. Att inneha ett gott välbefinnande och att 

stödja ungdomar och hela befolkningen till att uppnå bästa möjliga hälsa förutsätter vidare att hälsa 

på lika villkor skapas, för den enskilde ungdomen men även samhället i stort.   

De främsta faktorerna som ungdomarna upplevde hade central betydelse för och upprätthållningen 

av välbefinnandet var föräldrarnas, familjens, vännernas, skolans och fritidens ovillkorliga stöd, 

bekräftelse och trygghet. Samhället och de mångsidiga förutsättningarna det bidrog med var även 

en faktor som framkom som väsentlig för ungdomarnas välbefinnande men även något de önskade 

kunde förbättras för att kunna främja deras, men även allmänhetens välbefinnande och därmed en 

hälsa på lika villkor. Det framkom medvetenhet kring politikens och samhällets roll för att stärka 
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enskilda individers välbefinnande men också befolkningens välbefinnande. Att involvera och 

uppmärksamma ungdomars åsikter och perspektiv på välbefinnande är vidare något som Sverige 

och den svenska folkhälsopolitiken bör ha i åtanke i högre grad, för att kunna främja ungdomarnas, 

men även befolkningens välbefinnande. 

Vidare framkom skolan och dess krav som den främsta bidragande faktorn till att ungdomarna 

upplevde sig stressade men skolan upplevdes även som utmanande och motiverande. Skolan 

överlag bör karaktäriseras av att vara en hälsofrämjande arena, präglat av stödjande och trygga 

miljöer. Stress förknippades med likväl positiva som negativa aspekter. Utöver skolan som 

motivator så upplevde ungdomarna att familjen, vännerna, fritiden och sociala medier motiverade 

dem till att hantera stressorer och vardagliga utmaningar. Dock upplevdes känslan av att bli fri från 

stressen och känslan som de kände efteråt, som de främsta motivatorerna för att hantera vardagliga 

stressorer. Dessa motiverande faktorer uppmuntrade ungdomarna till att använda hälsosamma 

strategier. Några utav de strategier som framkom var följande: skriva listor, sova, spela spel, 

promenera, vara på sociala medier, kommunicera, skriva av sig, prata ut, träna, ha synliga mål, 

lyssna på musik, strukturera och planera, bocka av måsten, och ta frisk luft. Vidare framkom vikten 

av att ha och använda sig utav hälsosamma strategier för att upprätthålla ett gott välbefinnande, 

som en trygg bas för bland annat framtida utveckling av välbefinnande men likaså för folkhälsan 

överlag. Studiens resultat bidrar därmed med aktuell forskning av vikt och relevans för ungdomar i 

en svensk kontext, då det inte finns tillräckligt att tillgå, och borde likaså lyftas och undersökas i 

den folkhälsovetenskapliga forskningen i högre grad.  

9.1 Förslag till vidare forskning 

Den aktuella studien och även tidigare forskning, uppmärksammar och lyfter behovet av att 

undersöka frågeställningar som avser att förstå stress och utmaningar, coping strategier och 

upplevelser av ett gott välbefinnande hos ungdomar, inte minst utifrån svenska förhållanden. 

Denna studie bidrar med kunskap kring svenska ungdomars upplevelser av välbefinnandet och vad 

som bidrar till ett gott välbefinnande. Eftersom att forskning kring detta inte gjorts i särskilt stor 

omfattning i Sverige är det av vikt att resultaten lyfts och uppmärksammar vidare kompletterande 

forskning kring svenska ungdomar.   
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Vidare föreslås kvalitativa studier men även kvantitativa studier, exempelvis enkätundersökningar, 

för att få en ökad förståelse och kunskap kring svenska ungdomars välbefinnande. Kvantitativa 

studier kan med fördel generaliseras till en större population och även komplettera kvalitativa 

studier, eftersom att all forskning, även om det presenteras med siffror, syftar till att undersöka 

kvalitet. En bred kunskap och medvetenhet kring ungdomars välbefinnande, deras perspektiv på 

välbefinnande, stress och coping samt de faktorer som främjar copingstrategier och välbefinnande 

leder vidare till att folkhälsoarbete i Sverige, som fungerar hälsofrämjande och förebyggande, kan 

utformas och anpassas på bästa sätt. Insatserna bör utformas på ett sätt där de viktigaste faktorerna, 

som likaledes ungdomarna lyfter som nycklar till ett gott välbefinnande så som; familjen, 

vännerna, skolan och samhället tas hänsyn till.  
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11 Bilagor  

Bilaga I 

 

 

 

Till Rektor 

Förfrågan om samtycke till att få genomföra en intervjustudie på er verksamhet. 

Härmed tillfrågar vi er om samtycke till att få intervjua studenter på er skola i syfte att undersöka 

ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott välbefinnande. Studien 

görs inom mastersprogrammet Hälsovetenskap – inriktning folkhälsovetenskap. 

De som kommer att tillfrågas är studenter i åldrarna 15–17 år. Två personer från fem olika skolor i 

Karlstads kommun kommer att tillfrågas. Totalt kommer tio personer att tillfrågas om deltagande i 

studien.  

Intervjuerna kommer att ske på skolan och är beräknade att ta ca. 45–60 minuter. Tid och plats för 

intervjuerna bestäms i samråd med deltagaren.  

Intervjuerna kommer spelas in, transkriberas och därefter analyseras. Intervjuerna kommer att 

avidentifieras för att säkerställa god forskningsetik och enbart författaren och handledaren kommer 

ha tillgång till det inspelade materialet. Materialet makuleras efter att studien publiceras. Studien 

kommer att publiceras som ett examensarbete på Karlstads Universitet. 

Deltagandet är frivilligt och deltagaren kan avbryta sitt deltagande när som helst utan motivering. 

Om ni har några frågor eller vill veta mer är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare. 

______________________________________________________________________________ 

Linda Fetiu        Louise Persson 

lindafetiu@hotmail.com      louise.persson@kau.se 

Student        Universitetslektor 

07X- XXX XX XX       05X- XXX XX XX  
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Bilaga II 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycke till intervjustudie 

 

Härmed ges samtycke till att studien med syfte att undersöka ungdomars upplevelser av 

välbefinnande och vad som bidrar till ett gott välbefinnande.  

 

 

______________________________________________________________________________ 

Rektor 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort/Datum 
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Bilaga III 

 

 

 

 

 

Information om deltagande i intervjustudie 

Härmed tillfrågas du som student i Karlstads kommun att delta i en intervjustudie. Syftet med 

studien är att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott 

välbefinnande. Studien görs inom mastersprogrammet Hälsovetenskap – inriktning 

folkhälsovetenskap.  

Två personer i åldrarna 15–17 år från fem skolor i Karlstads kommun kommer att tillfrågas. Totalt 

kommer tio personer att tillfrågas om deltagande i studien. Din rektor är informerad och har gett sitt 

samtycke.  

Intervjuerna kommer att ske på din skola och på den tid och plats du önskar. Intervjuerna är 

beräknade att ta ca 45–60 minuter. Intervjuerna kommer spelas in, transkriberas och därefter 

analyseras. Intervjuerna kommer att avidentifieras för att säkerställa god forskningsetik och enbart 

författaren och handledaren kommer ha tillgång till det inspelade materialet. Materialet makuleras 

efter att studien publiceras. Studien kommer att publiceras som ett examensarbete på Karlstads 

Universitet. 

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan motivering. 

Om du vill delta i studien hör gärna av dig för tidsbokning. 

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

______________________________________________________________________________ 

Linda Fetiu        Louise Persson 

lindafetiu@hotmail.com      louise.persson@kau.se 

Student        Universitetslektor 

07X- XXX XX XX       05X- XXX XX XX 
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Bilaga IV 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett för deltagande 

Jag accepterar att delta i studien som har syfte att undersöka ungdomars upplevelser av 

välbefinnande och vad som bidrar till ett gott välbefinnande. 

Jag intygar att jag tagit del av informationen och villkoren om studiens deltagande. 

 

      Telefonummer        Email 

___________________________    ______________________________ 

 

Underskrift        Skola 

___________________________    ______________________________ 

 

   Namnförtydligande       Ort/Datum 

___________________________    ______________________________ 
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Bilaga V 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation  

Ålder, utbildning, kön, bakgrund m.m.  

Vill du berätta lite kort om vem du är, hur gammal du är osv?  

Tema 1: Vad betyder välbefinnande för ungdomar idag? 

Inledande fråga: Vad betyder hälsa och välbefinnande för dig? 

a) Vad betyder dina föräldrar och din familj för ditt välbefinnande? 

b) Har ditt sociala nätverk betydelse för ditt välbefinnande (Skolan, hemmet, fritid etc.)  

c) Relationer och dess betydelse för ditt välbefinnande? (Familj, vänner, lärare, grannar, 

pojkvän etc.)   

d) Trygghet och tillit och dess betydelse för ditt välbefinnande? (trygghet och tillit sig själv 

och andra) 

e) Delaktighet och dess betydelse för ditt välbefinnande? (delaktighet i hemmet, skolan, fritid 

etc.) 

f) Sociala medier och dess betydelse för ditt välbefinnande? (Pos resp. neg med sociala 

medier?) 

g) Har fysisk aktivitet betydelse för ditt välbefinnande? (skolan, fritid, lagsport etc.) 

h) Din närmiljö och dess betydelse för ditt välbefinnande? (samhället, närområde, fritid, 

utbud, närhet till utomhusaktivitet etc.) 

Tema 2: Vad främjar ungdomars välbefinnande?   

Inledande fråga: Vad skulle du säga främjar ditt välbefinnande?  

a) Främjar dina föräldrar och din familj ditt välbefinnande? (hur och på vilket sätt) 

b) Främjar dina vänner och ditt sociala nätverk ditt välbefinnande) (hur och på vilket sätt) 

c) Främjar skolan ditt välbefinnande? (hur och på vilket sätt) 

d) Relationer utanför hemmet och skolan, pojkvän/flickvän, grannar, andra vuxna, främjar de 

ditt välbefinnande? (hur och på vilket sätt) 

e) Främjar användningen av sociala medier ditt välbefinnande? (hur och på vilket sätt) 

f) Om du har några fritidsaktiviteter, skulle du säga att det främjar ditt välbefinnande? (hur 

och på vilket sätt)  

g) Om du är fysiskt aktiv, tränar, motionerar, tränar lagsport etc., främjar det ditt 

välbefinnande?  

h) Skulle du säga att samhället främjar ditt välbefinnande? (hur och på vilket sätt) 
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Tema 3: Hur hanterar ungdomar vardagliga utmaningar och stress? 

Inledande fråga: Hur hanterar du stress och vardagliga utmaningar? 

a) Vad betyder stress för dig? 

b) Vad betyder en utmaning för dig? 

c) Hur hanterar du stress? (Vad motiverar dig?)  

d) Hur hanterar du vardagliga utmaningar du kan tänkas möta? (vad motiverar och påverkar 

dig?)  

e) Finns det några skillnader i hur du hanterar stress på skolan och i hemmet? (vilka och på 

vilket sätt) 

f) Hur påverkar din familj ditt sätt att hantera stress och utmaningar? (Trygghet, tillit, socialt 

stöd?)  

g) Hur påverkar skolan ditt sätt att hantera stress och utmaningar? (Delaktighet, tillit, respekt, 

ambitioner, mål?) 

h) Hur påverkar dina relationer ditt sätt att hantera stress och utmaningar? (Trygghet, tillit, 

socialt stöd?)  

i) Hur påverkar sociala medier ditt sätt att hantera stress och utmaningar? (Trygghet, 

acceptans, bekräftelse, socialt stöd?)  

j) Vilka skulle du säga är dina bästa strategier för att hantera stress och annat negativt? (prata 

ut, skriva av dig, fysisk aktivitet, söka socialt stöd, motionera, lyssna på musik, spendera tid 

ensam?) Nämn några stycken.  

Tema 4: Vad anser ungdomar att samhället kan göra för att främja ungdomars 

välbefinnande?  

Inledande fråga: Kan samhället göra något för att främja ditt välbefinnande?   

a) Kan samhället göra något annorlunda eller mer i skolan för att främja ditt välbefinnande? 

(ur ex. ekonomisk aspekt, tillgänglighet?)  

b) Vad kan samhället göra för att dina föräldrar och din familj ska kunna främja ditt 

välbefinnande? (Utbud i samhället, aktivitet, ekonomi etc.) 

c) Finns det något i samhället som du önskade du kunde påverka som främjar ditt 

välbefinnande? (Delaktighet och inflytande, utbud, tillgänglighet) 

d) Vad har hälso- och sjukvården i samhället för betydelse för din hälsa och ditt 

välbefinnande? (Tillgänglighet, trygghet etc.) 

Avslutande fråga: Vad skulle du säga är meningen med livet för dig?



 

 


