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Abstrakt 

Inledning: Människan är skapad till att vara fysiskt aktiv, vilket också har visat sig 

vara viktigt för att leva ett hälsosamt liv. Trots att det finns tydliga 

rekommendationer för fysisk aktivitet, så minskar den fysiska aktiviteten bland 

unga människor och främst bland tjejer i gymnasieåldern. Syfte: Syftet med denna 

studie var att undersöka unga tjejers uppfattning kring fysisk aktivitet och hälsa, 

samt vad som motiverar dem till ett aktivt och hälsosamt liv. Metod: Sju tjejer som 

var 16 år deltog i studien där datainsamlingen skedde med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Data som samlats in transkriberades och analyserades 

sedan med hjälp av innehållsanalys. Resultat: De teman som slutligen kom fram 

var: hälsa, fysisk aktivitet, rutiner, påverkan, information och motivation. Slutsats: 

Resultatet visade att unga tjejerna förstod vikten av regelbunden fysisk aktivitet 

även om inte alla var regelbundet fysiskt aktiva enligt rekommendationerna. Frågan 

var dock hur pass utvecklad förmågan var till att kritiskt granska relevant 

hälsoinformation, då sociala medier sågs som främsta informationskällorna, även 

om skolan hade stor betydelse. Viktiga motivationsfaktorer för att tjejerna skulle 

vara fysiskt aktiva var att den fysiska aktiviteten var rolig, att det finns tydliga mål 

och bra musik. Dock verkade social support så som av vänner och familj, som den 

viktigaste motivationsfaktorn.  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, health literacy, hälsa, flickor  
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Abstract 

Introduction: Human beings are created to be physically active, and this is proven 

to be important for people in order to live a healthy life. Despite clear 

recommendations to promote physical activity, physical inactivity increases among 

young people, and especially among girls in high school age. Purpose: The purpose 

of this study was to investigate young girls’ perception of physical activity and 

health, as well as what motivates them to live an active and healthy 

life. Method: Seven girls who were 16 years old participated in this study where 

data collection took place through semi structured interviews. The collected data 

was transcribed and then analyzed using content analysis. Result: The themes that 

came out were: health, physical activity, routines, influence, information and 

motivation. Conclusion: The results showed that the young girls understood the 

importance of regular physical activity, although not everyone was regularly 

physically active according to the recommendations. One question is how well 

developed the ability to think critically were when the main sources of information 

seemed to be social media, although the school was important too. Important 

motivational factors for the girls being physically active were that the physical 

activity was fun, there are clear goals and good music. Social support such as friends 

and family were, however, the most important motivational factor.  

 

Keywords: health, health literacy, physical activity, young girls  
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Introduktion 

   Människan är skapad till att vara fysiskt aktiv och forskning visar att det har en 

positiv inverkan på hälsan (Alricsson & Kahlin, 2016). Att vara fysiskt aktiv 

handlar om att röra kroppen med hjälp av kroppens skelettmuskler och som 

resulterar i ökad energiförbrukning. Att vara i fysisk rörelse inkluderar både 

färdighetsrelaterad träning och träning för hälsan (Caspersen, Powell & 

Christianson, 1985; Allender, Cowburn & Foster, 2006).  

   Hälsa definierades av Världshälsoorganisationen (WHO), år 1946 som; ”ett 

tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Denna formulering har fått en del 

kritik genom åren vad gäller ordet ”fullständigt” i relation till välmående (Huber et 

al. 2011). För att kunna nå WHO:s definition av hälsa behöver individer och 

grupper kunna identifiera vad hälsa är och klara av att medverka till att förverkliga 

det. Hälsa bör därför ses som en reseurs för dagen och inte själva målet för att kunna 

leva (WHO, 2009; Ringsberg, Plander & Tillgren, 2014, s. 29). WHO betonar hälsa 

som en grundläggande mänsklig rättighet, vilket har sin utgångspunkt i en 

helhetssyn på hälsa och som grundar sig i fysiska, psykiska och sociala faktorer 

(Ringsberg, Plander & Tillgren, 2014, s. 29, 48–52). 

   Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig vara viktigt för att leva ett hälsosamt liv 

(Haskell, 2007; Ekelund et al., 2016) och rekommendationer för lämplig fysisk 

aktivitet har studerats och ändrats genom åren (Strong et al., 2012; Alricsson & 

Kahlin, 2016). Nuvarande rekommendationer för personer över 18 år är att vara 

fysiskt aktiv minimum 150 minuter i veckan med minst måttlig intensitet (Ekblom-

Bak, Hellénius & Ekblom, 2010.) För barn mellan 6–17 år, är rekommendationen 

minst 60 minuters fysiskt aktivitet om dagen, med måttlig till hög intensitet och då 

framför allt aerob aktivitet. Även skelett- och muskelstärkande aktiviteter bör ingå 

(FYSS, 2016). Det är även viktigt att den fysiska aktiviteten är rolig, utvecklande 

och varierande (Strong et al., 2012).  

   Trots att det finns tydliga rekommendationer för fysisk aktivitet, ökar övervikt 

och fetma i Sverige. År 2016 var 51 procent i åldrarna 16–84 år av den svenska 

befolkningen överviktig (Folkhälsomyndigheten, 2017). Även bland barn och 

ungdomar har det skett förändringar, då allt färre idrottar inom föreningsidrott 
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(Nilsson, 2013). Det har visat sig att den fysiska aktivitetsnivån ofta sjunker under 

tonårstiden (Alricsson & Kahlin, 2016). Forskning visar att de som rör sig allra 

minst är flickor i gymnasieåldern och som även kan hålla i sig upp i ung vuxen ålder 

(Nyberg, 2016; Alricsson & Kahlin, 2016). I en svensk undersökning där barn och 

ungdomars fysiska aktivitet studerades, rörde sig endast 14 procent av 

gymnasietjejerna i årskurs två enligt rekommendationerna, vilket då var den grupp 

som var minst fysiskt aktiv (Nyberg, 2016).  

   Det finns flera anledningar till den minskade fysiska aktiviteten bland unga tjejer. 

En orsak är avhopp från idrotten, så kallad drop out, som kan bero på anledningar 

som att det inte längre är roligt att idrotta, att man inte är tillräckligt duktig, att det 

finns för stor press eller blir skadad (Nilsson, 2013; Maffulli, Longo, Gougoulias, 

Loppini & Denaro, 2009). För tidig specialisering är också en bidragande orsak, då 

ungdomar mognar och växer olika snabbt (Nilsson, 2013). Ytterligare en orsak till 

att unga tjejer inte når upp till rekommendationerna är ett allt mer stillasittande 

livsstil (Nilsson, 2013). Forskning visar att det har skett en förändring vad gäller 

ökad TV- tid, dator och spel-användning, tid för att transportera sig och den 

stillasittande tiden under skol- och arbetstid (Owen, Healy, Matthews & Dunstan, 

2010). De allt mer stillasittande vanor som finns bland unga har visat att det ger en 

ökad risk för sämre hälsa (Carson et al., 2016). Även om individer kan uppnå de 

generella rekommendationerna för fysisk aktivitet, så är den ökande tiden 

inaktivitet en stor hälsorisk (Owen, Healy, Matthews & Dunstan, 2010).  

   I syfte att förstå hur människor förvärvar, tar till sig och använder information 

som rör hälsofrämjande arbete har begreppet health literacy vuxit fram allt mer. 

Bakgrunden till begreppet är att det har visat sig att en stor del av den globala 

befolkningen har problem att förstå relevant hälsoinformation, samt att bedöma, 

använda och fatta egna hälsorelaterade beslut. En av de mest använda definitionerna 

av health literacy är WHO: s definition från 1998 (Ringsberg, Olander & Tillgren, 

2014, s. 60): 

” Health literacy represents the cognitive and social skills which 

determine the motivation and ability of individuals to gain access to, 

understand and use information in ways which promote and maintain 

good health.” 
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   Health literacy vilar på två hörnstenar. Den första är health, vilket handlar om en 

helhetssyn på hälsa och inte bara i frånvaro av sjukdom. Som tidigare nämnts anser 

WHO att hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och som har sin grund i 

fysiska, psykiska och sociala faktorer. Hälsa skapas i de miljöer där människor 

befinner sig i sin vardag, så som i hemmet, skolan, jobb eller fritidsaktiviteter 

(Ringsberg, Olander & Tillgren, 2014, s. 48–52; Nutbeam, 2000). 

   Den andra hörnstenen är literacy som grundar sig i att vara beläst och bildad och 

som WHO år 1998 definierade i tre olika dimensioner. Den första handlar om en 

basal och funktionell literacy, vilket innebär att ha nödvändiga färdigheter för att 

kunna läsa och förstå vardaglig hälsoinformation. Den andra dimensionen är 

kommunikation och interaktiv literacy. Denna innebär att ha en mer utvecklad 

kognitiv förmåga, som tillsammans med sociala färdigheter kan användas för att 

aktivt delta i dagliga aktiviteter och omsätta i praktiken för att på så vis nå viss 

hälsoförändring. Den tredje dimensionen är kritisk literacy, som är en mer 

avancerad kognitiv förmåga som tillsammans med social förmåga, innebär att 

kritiskt kunna granska information och få bättre kontroll över livssituationer och 

händelser (Ringsberg, Olander & Tillgren, 2014, s. 67; Nutbeam, 2000).  Nutbeam 

(2000) menar att denna typ av klassifikation gradvis möjliggör den personliga 

självständigheten och då särskilt i den tredje dimensionen av att kritiskt kunna 

granska och ta till sig relevant hälsoinformation.  

   Omgivning så som kulturella, ekonomisk och sociala förhållanden är viktiga 

aspekter till att nå förändring, vilket många gånger behöver stöd och vägledning 

(Ringsberg, Olander, Tillgren, 2014, s. 38). I syfte att uppnå health literacy bland 

unga människor, är skolan är en viktig plattform, då skolor har ett stort ansvar i att 

utveckla livslångt lärande (St Leger, 2001). En stor källa till hälsorelaterad 

information är internet (Gray, Klein, Noyce, Sesselberg & Cantrill, 2005) och en 

betydande förklaring till det är tillgängligheten (Ringsberg, Olander, Tillgren, 

2014, s. 113). Volymen av information som finns tillgängligt på internet kan vara 

en utmaning, då det gäller att veta vilka källor som är tillförlitliga. För att kunna dra 

nytta av information krävs det att elever vet vad de ska söka efter, kunna värdera 

och använda informationen på ett effektivt sätt (Gray, Klein, Noyce, Sesselberg & 

Cantrill, 2005). I detta har skolor en viktig roll i att vara med och utveckla 

ungdomars förmåga till kritisk literacy (St Leger, 2001).   
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   Forskning visar sig att personer med en högre health literacy bland annat deltar 

mer i aktiviteter, har bättre utbildning, har en högre ekonomisk levnadsstandard, 

bättre hälsa och välmående. De personer med en lägre eller begränsad health 

literacy, har visat sig bland annat ha sämre utbildning, är mindre fysiskt aktiva och 

tar sämre hälsoval, så som att exempelvis röka (Kickbusch, Pelikan, Apfel & 

Tsouros, 2013).   

   Det finns studier som visar att etablerade vanor i ungdomsåren kan ha betydande 

påverkan även i vuxen ålder (Kuh & Cooper, 1992; Alricsson & Kahlin, 2016). Att 

lägga goda vanor tidig i livet skulle därmed kunna vara av stor vikt för hälsan, då 

fysisk aktivitet förbättrar både kognitiva funktioner och minskar risken för många 

sjukdomar (Nilsson, 2013). Att studera unga tjejers uppfattning och motivation till 

hälsosamma val är av stor vikt, då de påverkas av bland annat av sociala och 

kulturella faktorer, samt upplevda samhällsnormer (Slovic, 2009, s. 316; Withehead 

& Biddle, 2008). Ur ett hälsoperspektiv vore det därför intressant att studera vad 

tjejer i 16-årsåldern har för uppfattning kring fysisk aktivitet och hälsa, samt vad 

som motiverar dem till ett aktivt och hälsosamt liv. 

 

Syfte och frågeställningar  

   Syftet med denna studie var att undersöka unga tjejers uppfattning av, och 

motivation till fysisk aktivitet och hälsa. Frågeställningarna blev således; 

1) vilken uppfattning har unga tjejer kring fysisk aktivitet och hälsa? 

2) vad motiverar unga tjejer till ett fysiskt aktivt och hälsosamt liv?  

 

Metod 

Studiedesign 

   Denna studie har använt en kvalitativ design med syfte att få en djupare förståelse 

för unga tjejers uppfattning av, och motivation till fysisk aktivitet och hälsa. 

Datainsamling skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde att 

forskaren kunde vara mer flexibel under intervjun. Dels med förutbestämda 
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strukturerade frågor och sedan med möjlighet till anpassade följdfrågor vid det 

specifika intervjutillfället (Gillham, 2008, s. 103). 

 

Respondenter 

   Till studien tackad sju tjejer ja till att medverka. Respondenterna rekryterades 

genom ett så kallat målinriktat urval, vilket innebar att lämpliga personer 

tillfrågades strategiskt i syfte att få relevanta svar utifrån studiens frågeställningar 

(Bryman, 2011, s. 392). Tjejerna var 16 år och gick det yrkesförberedande 

frisörprogrammet på en gymnasieskola i en stad i mitten av Sverige. Målet var att 

få minst sju respondenter som ville medverka, eller till dess att en ”teoretisk 

mättnad” uppnåtts (Gillham, 2008, s. 79). Respondenterna skulle vara tjejer i 

gymnasieåldern och som inte gick ett gymnasieprogram med idrottsinriktning. 

Detta för att få respondenter som inte per automatik har extra idrott på skolschemat.  

   Alla tjejerna hade en bakgrund av att ha tränat regelbundet eller ha provat någon 

form av idrott under sin uppväxt, men med olika ambitionsnivåer. Den nuvarande 

fysiska aktivitetsnivån var varierande bland tjejerna, dock verkade den vara lägre 

än tidigare under uppväxten. Hälften av dem boende på landet och hälften i 

stadsmiljö med omkring 60 000 invånare. Samma fördelning gällde även om de 

bodde i hus eller i lägenhet och alla bodde med sin familj på något vis. I huvudsak 

hade föräldrarna gymnasieutbildning som högsta avslutad utbildningsnivå.  

 

Procedur  

   Respondenterna rekryterades genom kontakt med inledningsvis skolans rektor 

som sedan hänvisade till huvudläraren för klassen. Huvudläraren uppgav tid och 

plats för tillfälle att få presentera studien och att rekrytera intervjupersoner. Vid det 

tillfället tackade samtliga intervjupersoner ja till att medverka. Utlottning av två 

trisslotter till två personer utlovades vid deltagande och som sedan delades ut vid 

det sista intervjutillfället. Att lotta ut trisslotter gjordes med syfte att öka 

motivationen till att delta i studien. Datum för intervjuerna bestämdes med 

huvudläraren och intervjuerna hölls sedan på gymnasieskolan. Samtliga intervjuer 

spelades in på dator och telefon, detta för att ha en backup ifall materialet skulle 

försvinna. Intervjuerna gjordes på under två dagar och tog i mellan 11–18 minuter.   
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Intervjuguide 

   Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1). Genom 

att använda denna form av intervjuguide gavs det ett större utrymme för forskaren 

att vara mer flexibel i intervjufrågorna och på så vis få fram det man ville undersöka. 

Frågorna var förutbestämda strukturerade frågor och med möjlighet till anpassade 

följdfrågor. På så vis genererade det data av bra kvalitet, då man i den strukturerade 

delen kunde bestämma vilka områden intervjun skulle behandla. För att sedan i den 

mer flexibla delen kunna ställa följdfrågor som passade den situation intervjuaren 

och respondenten befinn sig i vid det specifika tillfället (Gillham, 2008, s. 103).  

   Intervjuguiden bestod av tre delar: (a) demografisk information, (b) uppfattning 

av och motivation kring hälsa och (c) uppfattning av och motivation kring fysisk 

aktivitet. Den demografiska delen bestod av frågor där syftet var att ta del av 

exempelvis ålder och om de bor på landsbygd eller i stadsmiljö. De andra två 

delarna syftade till att få en förståelse av intervjupersonernas uppfattning och 

motivationsfaktorer kring fysisk aktivitet och hälsa. 

   Innan gymnasietjejerna intervjuades gjordes en pilotintervju. Detta för att få 

möjlighet att testa intervjuguiden innan och se om frågorna behöves justeras eller 

omformuleras. Pilotintervjun gjordes på en tidigare student vid Mittuniversitetet 

som har erfarenhet av semistrukturerade intervjuer och som på så vis kunde ge 

feedback på frågorna. 

 

Transkribering 

   Intervjuerna som spelats in transkriberades samma dag eller dagen efter. Genom 

att göra transkriberingen nära inpå intervjuerna var lättare att förstå vad som sagts 

i intervjuerna, då det var färskt i minnet (Gillham, 2008, s. 168). Att transkribera 

innebär att transformera materialet, det vill säga från ord till skriftform. I denna 

studie transkriberades intervjuerna ordagrant, dock sorterades utfyllnadsord bort så 

som ”hmmm”. Detta för att få ett mer flyt i utskriftsformen och göra den mer 

begriplig och lättläst (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 197).  
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Dataanalys  

   Efter att intervjuerna transkriberats lästes texten flertalet gånger i syfte att få en 

djup och bred förståelse av innehållet. Innehållet analyserades sedan utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) riktlinjer för innehållsanalys, där innehållet 

analyserades utifrån manifest ansats, det vill säga utifrån det uppenbara och synliga 

och vad som faktiskt sägs (Graneheim & Lundman, 2004; Olsson & Sörensen, 

2011, s. 210). Det transkriberade materielat behandlades i tre steg, där det första 

steget innebar att materialet kortades ned till korta meningsenheter. På så vis 

sållades icke relevant information bort och nästa steg underlättades, vilket innebar 

att det viktigaste i varje meningsenhet sammanfattades. I det sista steget skapades 

teman utifrån sammanfattningarna (se tabell 1) (Graneheim & Lundman, 2004).  

Materialet gicks igenom ytterligare för att få överblick över de teman som arbetats 

fram och dessa kategoriserades ihop så att det till slut blev sex teman. Till resultatet 

valdes sedan viktiga meningsbärande enheter ur till varje tema, detta för att kunna 

besvara frågeställningarna.  

 

Tabell 1. Översikt på hur innehållsanalyserna för intervjuerna har gått till  

Intervjuperson Meningsbärande enhet Kondensering Tema 

B ”Att man mår bra. Man mår 

bra psykiskt och fysiskt 

och tänker på hur man 

lever lite”. 

Hälsa är att må bra 

psykiskt och fysiskt  

Hälsa  

G ”Då tänker jag på riktig 

sport. Typ fotboll, åka 

sidor. Typ sånt. När jag hör 

det så tänker jag ju på mer 

att satsa på en idrott”  

Fysisk aktivitet är att 

idrotta  

Fysisk aktivitet  

C ”Att man äter bra frukost, 

att man inte äter så mycket 

godis och så. Och sedan att 

man går till skolan istället 

för att ta bussen”  

Viktigt att äta bra och 

att röra på sig  

Rutiner 

E ”Sociala medier blir ju typ 

som en förebild för hälsa. 

Typ Instagram, följer rätt 

Sociala medier blir en 

förebild för hälsa 

Påverkan 
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saker så blir det som en 

förebild tycker jag”  

D ”Skolan tycker jag vi får 

mycket information. Det är 

ju idrottslektioner speciellt, 

men andra lektioner också”  

Får information från 

skolan och 

idrottslektionerna 

Information 

D ”Musik är ju viktigt när 

man tränar. Jag gymmar ju 

och om inte jag har någon 

bra musik, då får jag inge, 

blir inte taggad på att träna, 

får inte motivation till 

det… Har man kompisar 

som går och tränar så blir 

det ju en förstärkning”  

Musik och kompisar 

är viktigt för att vilja 

träna 

Motivation 

 

 

Etiskt förhållningssätt  

   Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det fyra riktlinjer som man bör ta 

hänsyn till vid studier där människor är delaktiga. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Alla delar har tagits i beaktande 

i denna studie men tre har vart extra viktiga, vilka var: informerat samtycke, 

konfidentialitet och forskarens roll.  

   Redan vid rekryteringen av intervjupersonerna informerades samtliga 

intervjupersoner om studiens syfte, konfidentialitet och rätten att dra sig ur. Detta 

för att de ska ha känt sig välinformerade innan intervjutillfället. När det sedan var 

dags för intervjuerna fick samtliga läsa och skriva under ett informerat samtycke. 

Det innebar att undersökningspersonen informerades om syftet med studien, 

studiens upplägg, hanteringen av data, samt rätten att dra sig ur när som helst. Även 

väsentlig information så som kontaktuppgifter framgick och att de kunde få tillgång 

till studien när den var klar (se bilaga 2) (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). 

   Den andra riktlinjen, konfidentialitet, handlar om hanteringen av data. Efter att 

intervjuerna transkriberats, avkodades all data med intervjunummer och sedan med 

bokstäver, istället för deltagarnas namn. Detta för att data inte skulle kunna härledas 

till en särskild intervjuperson. Det var viktigt att de kände att de kunde prata fritt 
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och öppet ifall privat information skulle delges under intervjun. Varje intervju 

avslutades med frågan om det var någonting som de ville tillägga (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 88).  

   Den tredje riktlinjen handlade om konsekvenser. Då syftet med intervjuerna var 

att få reda på uppfattning av, och motivation till fysisk aktivitet och hälsa, så ansågs 

konsekvenserna av deltagandet ut att vara fördelaktigt och att inte göra någon skada 

för intervjupersonerna. Studiens syfte var att bringa klarhet i unga tjejers 

uppfattning, vilket på så vis skulle kunna ligga till underlag för hur man kan 

motivera ännu mer till ett aktivt och hälsosamt liv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

89–90). 

   Den sista och fjärde riktlinjen handlar om forskarens roll och särskilt forskarens 

integritet då det är genom denne som kunskapen erhålls (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 90–91). I studien var det viktigt att försöka hålla en objektivitet gentemot 

intervjupersonerna, så att de inte skulle påverkas i sina svar. Dock är det i stort sett 

omöjligt att vara helt objektiv och ha kontroll på sina egna värderingar så att dessa 

inte lyser igenom i exempelvis hur frågor ställs eller hur material analyserats 

(Bryman, 2011, s. 43–44).   

 

Studiens tillförlitlighet  

   I syfte att säkerställa en kvalitativ studies trovärdighet används begreppet 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten består i fyra delkriterier vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet 

till studien handlar bland annat om att säkerställa så att forskningen har utförts i 

enlighet med de regler och arbetssätt som föreskrivs för en kvalitativ studie 

(Bryman, 2011, s. 353–354).  För att säkerställa trovärdigheten i denna studie ligger 

Graneheim och Lundmans (2004) arbetssätt till grund när det kommer till 

analysarbetet. En annan del i att säkerställa just trovärdigheten var att bekräfta det 

intervjupersonen sagt under intervjutillfället. Detta så att informationen uppfattats 

på rätt sätt, vilket gjordes när det fanns ett behov av förtydligande av svaren.  

   När det kommer till överförbarhet handlar det om hur applicerbar studien är till 

andra kontexter. Målet var inte att kunna generalisera till en hel population, utan att 

istället hitta grundläggande förklaringar till frågeställningarna. I kvalitativa studier 
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handlar det om djuplodade frågor och därmed vilja veta bland annat mening, 

betydelse och uppfattning hos dem som studeras (Bryman, 2011, s. 355). I denna 

studie innebar det att kunna hitta grundläggande förklaringar till hur unga tjejer 

uppfattar fysisk aktivitet och hälsa, samt vad som motiverar dem till hälsosamma 

val.  

   Pålitlighet handlar om att säkerställa att alla faser i forskningsprocessen fanns 

tillgänglig och att alla delar var korrekt beskrivet under metodavsnittet (Bryman, 

2011, s. 355). Detta har varit en viktig aspekt under arbetets gång och kan jämföras 

med den kvantitativa motsvarigheten som är reliabilitet. Det vill säga, att kunna 

göra om studien med samma kvalitet och få samma resultat (Bryman, 2011, s. 49).  

   Den sista delen i ett säkerställa studiens trovärdighet är möjligheten att styrka och 

konfirmera. Denna del handlar om att säkerhetsställa att forskaren inte medvetet har 

låtit personliga värderingar påverkat slutsatsen i studien. Som forskare görs urval 

och tolkningar ur empirin, vilket då är viktigt att var medveten om att det nästan är 

omöjligt att vara helt objektiv mot data (Bryman, 2011, s. 43–44, 355). Dock var 

det viktigt genom studiens gång att vara så objektiv som möjlighet och inte påverka 

slutsatsen i studien med egna värderingar och åsikter.  

 

Resultat 

   Utifrån det transkriberade materialet med intervjuerna, har sex teman arbetats 

fram för att besvara frågeställningarna av unga tjejers upplevelse av, och motivation 

till fysisk aktivitet och hälsa. De teman som kom fram i intervjuerna var: hälsa, 

fysisk aktivitet, rutiner, påverkan, information och motivation.   

Tema: Hälsa 

   Alla tjejerna hade liknande uppfattning kring hälsa och hälsans betydelse för ett 

fungerade och vardagligt liv. Det pratades generellt om både den psykiska och 

fysiska hälsan. 

”Att man mår bra. Man mår bra psykiskt och fysiskt och tänker på hur 

man lever lite” - [Respondent B] 
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   Även kost, motion och återhämtning nämndes och att kunna anpassa dessa 

beroende på hur livet ser ut så att det blir en bra balans.  

 ”Jag tänker på en blandning eller balansen mellan kost, motion och 

vila…om man tränar mycket att man då ska äta mer och om man tränar 

mindre ska man äta mindre och man ska vila emellan. Och inte bara 

träna eller bara vila” - [Respondent A]. 

 

   En annan tjej uttryckte även vikten av att uppskatta sig själv och dem man har 

runt omkring sig för att ha ett hälsosamt liv. 

”Om man uppskattar sig själv och dem runtomkring en och så, att man 

motionerar tillräckligt så att kroppen mår bra och att man äter bra så 

att man får tillräckligt med energi” - [Respondent E]. 

 

Tema: Fysisk aktivitet  

   När intervjupersonerna skulle definiera fysisk aktivitet, var det flera som beskriv 

att det är att vara aktiv i en sportaktivitet och att till och med satsa i en idrott. 

”Då tänker jag på riktig sport. Typ fotboll, åka sidor. Typ sånt. När jag 

hör det så tänker jag ju på mer att satsa på en idrott” - [Respondent 

G]. 

 

   Samtliga berättade att de har varit involverade i olika idrotter under uppväxten. 

Dock har flera av dem slutat med sin idrottsaktivitet på grund av sådant som skador, 

tidsbrist eller att det inte längre är roligt. Även om flera av dem inte är regelbundet 

aktiva inom en idrottsaktivitet i dagsläget, så ser de ändå nyttan av vardagsmotion.  

”Att man rör på sig. Det kan vara att man har vardagsmotion. Att man 

går till skolan eller att man sticker och tränar. Att man rör på sig 

allmänt. Så man anstränger sig. Man blir varm och får upp pulsen lite 

som man inte får när man sitter med datorn” - [Respondent B]. 

 

   När det kom till frågan om hur mycket fysisk aktivet som är lagom per vecka för 

att må bra, svarade de allra flesta 2–3 gånger i veckan. Dock skilde det sig relativt 

mycket i svaren då till exempel en tjej svarade: 

”Tränar man två timmar, en gång i veckan så tror jag det räcker” - 

[Respondent E].” 
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   Fysisk aktivitet var både positivt och negativt laddade ord för tjejerna. Negativt 

ofta i kombination med skador som satt stopp för idrottandet eller att de inte är 

särskilt intresserade av att idrotta. Dock var fysiskt aktivitet övervägande positivt 

laddade ord och en tjej uttryckte följande: 

”Jag vet ju känslan av när man tränar efteråt, alltså man mår så mycket 

bättre. Det är positivt i alla fall” - [Respondent F]. 

 

   Ytterligare en aspekt som nämndes med vikten av att träna, var för att kunna orka 

jobba som frisör i framtiden, då det kan vara långa dagar stående och med statiskt 

arbete.  

”Sedan är det mycket att man står väldigt statiskt, så man måste träna 

bålen för att orka stå och jobba i åtta timmar” - [Respondent G]. 

 

Tema: Rutiner 

   När det kommer till att ha goda rutiner så nämnde flera tjejer vikten av fysisk 

aktivitet, samt en bra kost och tillräcklig sömn för att må bra både fysiskt och 

psykiskt.  

”…man märker att när man inte kanske äter som man ska, sover som 

man ska, rör på sig som man ska, så mår man inte så bra. Man ser 

skillnaden på om man gör dom bra eller dåligt, hur man mår psykiskt 

och fysiskt…man tänker mer positivt och orkar mer och blir mer glad. 

Ja alltså allmänt” - [Respondent G]. 

 

   En annan tjej uttryckte att vikten av att tänka på vad man äter och att göra 

medvetna val för att få in mer rörelse i vardagen.  

 

”Att man äter bra frukost, att man inte äter så mycket godis och så. Och 

sedan att man går till skolan istället för att ta bussen” - [Respondent 

C]. 

 

   Det är dock inte alla respondenterna som väljer att prioritera fysisk aktivitet och 

att ha det som en rutin, trots att de känner till nyttan av det.   
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”När jag hör andra träna så tycker jag det låter skitkul. Men jag har 

själv aldrig känt att jag vill gå och träna…Jag har nog för dålig 

självdisciplin…Det är sällan som jag tycker jag hittar någonting som 

är kul”- [Respondent A]. 

 

Tema: Påverkan   

   Det finns flera faktorer som påverkar hur tjejerna uppfattar fysisk aktivitet och 

hälsa och hur pass aktiva de är. Ur intervjuerna framgår det att sociala medier har 

stor påverkan och som ibland även kan fungera som en förebild.  

”Sociala medier blir ju typ som en förebild för hälsa. Typ Instagram, 

följer rätt saker så blir det som en förebild tycker jag” [Respondent E]. 

 

   Att vara fysiskt aktivt tillsammans med andra verkar vara en viktig faktor och 

som tenderar till att påverka till hälsosamma val.  

”Att man gör det tillsammans. Gör man det själv så kanske det blir lite 

nä nu orkar inte jag. Typ att man tänker så, att jag tar det en annan dag 

typ. Har man vänner eller familj, det kan vara att dom hjälper en” - ” 

[Respondent C]. 

 

   Just familjens påverkan och speciellt mammans och pappans roll, var det 

flera som nämnde som viktiga påverkansfaktorer till fysisk aktivitet.  

”Det är mest mamma och pappa som påverkar mig med det” 

[Respondent E]. 

 

   Det framgick även under intervjuerna att vissa har sin egna syn på hälsa och fysisk 

aktivitet och att omgivningen inte alls påverkar dem särskilt mycket. 

”Alltså min familj tränar ingenting alls men jag har ganska många 

vänner som tränar så…ja hur det påverkar min syn, det påverkar inte 

så mycket utan jag har väl min egna syn på hälsa och träning” - 

[Respondent C]. 

 

Tema: Information 

   När det kommer till hur tjejerna får information kring fysisk aktivitet och hälsa 

nämner i stort sätt alla att det är sociala medier som är den främsta 

informationskällan.  
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”Jag tror man ser mycket på internet. Det tror jag är mycket. Instagram 

mest tror jag. …eller Youtube kollar man mycket” - [Respondent F]. 

”Det kan vara annonser som kommer upp…”- [Respondent E].  

 

   Även skolan nämndes som en betydelsefull informationskälla och då särskilt 

idrottslektionerna.   

”Skolan tycker jag vi får mycket information. Det är ju idrottslektioner 

speciellt, men andra lektioner också” [Respondent D]. 

 

   En annan aspekt som nämndes var även bristen på information.  

 

”Jag vet ju inte hur jag ska träna om jag vill åka iväg och styrketräna. 

Så vet inte… hur jag ska träna för att träna rätt. Okunskap som ligger 

till grund. Jag vet inte hur” - [Respondent A]. 

 

Tema: Motivation 

   Det fanns flera faktorer, både yttre och inre, som motiverade tjejerna till att vara 

fysiskt aktiva. En av dem nämnde känslan av att känna sig duktig då de ser att andra 

tränar.  

”…om det är någon annan som tränar så blir det så här men va duktig 

den personen är. Jag vill också vara duktig så att då gör jag typ 

samma”- [Respondent C]. 

 

   Även aspekter så som att må bra fysiskt och psykiskt är det flera nämner som 

motivation till att vara fysiskt aktiv, samt även utseendefaktorer.  

”Håller jag igång och tränar så mår jag ju bättre fysiskt och psykiskt. 

Det är väl att jag vill må bra, se bra ut” - [Respondent E]. 

 

   När det kommer till yttre faktorer som kan locka till fysisk aktivitet så verkar 

musik och människor runtomkring vara viktiga motivationsfaktorer för flera av 

dem.  

”Musik är ju viktigt när man tränar. Jag gymmar ju och om inte jag har 

någon bra musik, då får jag inge, blir inte taggad på att träna, får inte 

motivation till det… Har man kompisar som går och tränar så blir det 

ju en förstärkning” - [Respondent D]. 
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   Att hitta en idrott som är rolig och samtidigt ha ett mål med träningen är något 

som flera av tjejerna nämner som viktiga motivationsfaktorer. När det inte finns 

klara och tydliga mål och när det inte är roligt så kan motivationen brista.  

”Jag har tappat intresset för många sporter. Jag har inte hittat den 

glädjen som håller i länge…jag hade verkligen ett mål” - [Respondent 

E]. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

   Syftet med studien var att undersöka unga tjejers uppfattning av, och motivation 

till fysisk aktivitet och hälsa. I resultatet framgår det att tjejernas uppfattning av 

hälsobegreppet innefattar fysiska, psykiska och sociala faktorer. Detta stämmer väl 

överens med WHO:s grundsyn, som menar att hälsa är en människlig rättighet och 

som just grundar sig i fysiska, psykiska och sociala faktorer (Ringsberg, Olander & 

Tillgren, 2014, 48–52; Nutbeam, 2000). WHO menar också för att människor ska 

kunna nå ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande så behöver 

individer kunna identifiera vad hälsa är och medverka till att förverkliga det (WHO, 

2009). I detta är begreppet health literacy viktigt för att förstå hur unga tjejer i 16-

årsådern kan förstå relevant hälsoinformation, samt att bedöma, använda och fatta 

egna hälsorelaterade beslut (Ringsberg, Olander & Tillgren, 2014, s. 60). 

   Utifrån WHO:s tre dimensioner av health literacy, ser det ut som att tjejerna har 

förmåga till basal och funktionell literacy. Alla verkar utifrån intervjuerna ha en 

grundläggande förmåga till läsförståelse, då samtliga går det yrkesförberedande 

frisörprogrammet. Den andra dimensionen, kommunikation och interaktiv literacy, 

som tillsammans med sociala färdigheter innebär att kunna vara delaktig i 

aktiviteter och på så vis nå viss hälsoförändring (Ringsberg, Olander & Tillgren, 

2014, s. 67; Nutbeam, 2000). Denna dimension verkar till viss stor del vara en 

förmåga som är utvecklad bland dem. Även om inte alla är regelbundet fysiskt 

aktiva, så förstår samtliga vikten av bra vanor för ett hälsosamt liv. Ett exempel på 

det är ett citat från en av tjejerna som menar att hon märker av en sämre fysisk och 

psykisk hälsa då det inte finns goda rutiner för fysisk aktivitet. Även en annan 
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nämnde att hon mår mycket bättre av att vara fysiskt aktiv. Detta visar på förståelsen 

av goda val och rutiner för att må bra.  

   Som det framgår i resultatet har samtliga varit involverade i olika idrotter under 

uppväxten. Det som främst verkar ha gjort att aktivitetsnivån gått ned bland tjejerna 

för tjejerna är skador, samt att det inte längre är roligt och tidsbrist. Forskning visar 

att skador i tonåren kan sätta stopp för idrottandet, då vissa slutar helt, medan andra 

hittar nya idrottsaktiviteter (Maffulli, Longo, Gougoulias, Loppini & Denaro, 

2009). Att det inte längre är roligt att idrotta och som kan leder till drop out, är 

också en anledning som också styrks av tidigare forskning (Nilsson, 2013). Studier 

visar också att en viktig faktor till att vilja vara fysiskt aktiv är att aktiviteten är 

rolig (Allender, Cowburn & Foster, 2016). 

   Den tredje dimensionen av health literacy är en mer avancerad kognitiv förmåga, 

som innebär bland annat att kritiskt kunna granska hälsoinformation (Ringsberg, 

Olander & Tillgren, 2014, s. 67; Nutbeam, 2000). När det kommer till 

informationsinhämtning så nämner i stort sett alla sociala medier, så som Instagram 

och Youtube som de främsta informationskällorna och som till viss del även 

fungerar som förebild för fysisk aktivitet och hälsa. Vart unga tjejer hämtar in 

information ifrån och hur de väljer bland sina informationsskällor är en viktig 

aspekt i fråga om hälsorelaterade beslut. Frågan är dock om de har förmågan till att 

sortera ut vad som är relevant hälsoinformation och vad som inte är det? Här skulle 

det vara intressant att ytterligare och konkret studera deras förmåga till källkritik, 

samt att på detalj studera vilken kunskapsnivå som tjejerna har kring fysisk aktivitet 

och hälsa.  

   Skolan nämndes också som en betydelsefull informationsskälla för hälsa och 

fysisk aktivitet och då särskilt idrottslektionerna. Skolan är en viktig plattform till 

att få unga människor till att utveckla just kritiskt literacy (St Leger, 2001) och 

särskilt på grund av den strida ström av information som finns tillgänglig i och med 

internet. Att då lära sig att kritiskt granska hälsorelaterad information är då av stor 

vikt, då det har visat sig att de med högre health literacy i större utsträckning är mer 

delaktig i fysisk aktivitet och har en bättre hälsa (Kickbusch, Pelikan, Apfel & 

Tsouros, 2013). Att lära sig kritisk literacy i tidig ålder och därmed förstå vikten av 

fysisk aktivitet, skulle kunna vara av stor betydelse, då etablerade vanor i 
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ungdomsåren kan ha stor påverkan även i vuxen ålder (Kuh & Cooper, 1992; 

Alricsson & Kahlin, 2016).  

   Ur intervjuerna framgår det att tjejerna förstår vikten av att ha goda rutiner så som 

sömn, kost och fysisk aktivitet, även om inte alla lever efter det. En orsak till att 

inte vara fysiskt aktiv var bristen på information. En tjej uttryckte att hon gärna vill 

styrketräna men vet inte hur för att träna rätt. Detta visar på förståelsen av att vara 

fysiskt aktiv, men har inte tillräckliga kunskaper för att göra det på rätt sätt. Över 

lag hade tjejerna en bild av att fysisk aktivitet handlar om att vara aktiv eller satsade 

i en idrott, även om också nyttan av vardagsmotion togs upp. Även vikten av att 

träna för att orka stå långa arbetsdagar som frisör togs upp. Att vara i fysisk rörelse 

handlar ju om både färdighetsrelaterad träning och träning för hälsan (Caspersen, 

Powell & Christianson, 1985; Allender, Cowburn & Foster, 2006). För tjejer i deras 

åldern är rekommendationen minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag (Fyss, 2016). 

Detta var det ingen som nämnde eller verkade veta, då de flesta nämnde att 2–3 

gångers fysisk aktivitet per vecka är lagom. Inte heller verkade de reflektera över 

skillnaden mellan fysisk aktivitet och fysisk träning. Dock nämndes betydelsen av 

både vardagsmotion och motion med högre intensitet.   

   Alla tjejerna har en bakgrund av att ha tränat regelbundet eller ha provat någon 

form av idrott under uppväxten, men med lite olika ambitionsnivåer. I dagsläget är 

den fysiska aktivitetsnivån dock lägre. Forskning visar bland annat att kulturella 

och sociala faktorer och upplevda samhällsnormer har stor påverkan på uppfattning 

och val (Slovic, 2009, s. 316; Withehead & Biddle, 2008). Ur intervjuerna framgår 

det att det är främst vänner och familj som påverkar till hälsosamma val och fysisk 

aktivitet. Det finns studier visar att de med en lägre eller begränsad health literacy, 

även har lägre utbildning och är mindre fysiskt aktiva (Kickbusch, Pelikan, Apfel 

& Tsouros, 2013). Då föräldrarna i huvudsak har gymnasieutbildning som högsta 

avslutad utbildningsnivå, så skulle det kunna finnas ett samband mellan tjejernas 

uppfattning om hur mycket fysisk aktivitet som är lagom och föräldrarnas 

utbildningsnivå.  

   Det finns olika faktorer till vad som motiverar tjejerna till fysisk aktivitet och till 

hälsosamma val. När det kommer till motivation finns det två källor, nämligen yttre 

och inre motivation. Personer som drivs av en stark inre motivation vill känna sig 
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kompetent i att klara uppgifter och vara självbestämmande. Personer som istället 

drivs av yttre motivation, motiveras genom positiv och negativ förstärkning av 

andra människor och kan drivas mycket av att nå resultat (Weinberg & Gould, 2011, 

s. 138–139). Det som främst nämndes under intervjuerna hade med inre 

motivationsfaktorer att göra och som kan göra att personer upplever att det finns 

valmöjlighet att välja själv. Detta kan leda till en känsla av glädje i utförandet och 

finns det en social samhörighet så kan det upplevs tillfredställande (Hassmén & 

Hassmén, 2010, s. 257). Just detta framgick under intervjuerna, då träning 

tillsammans med vänner eller familj upplevdes som en förstärkning. Forskning 

visar att just social support är en viktig komponent för att vara fysiskt aktiv 

(Allender, Cowburn & Foster, 2016). Även att träningen är rolig är en viktig 

komponent för att vilja fortsätta, vilket även styrks genom tidigare forskning 

(Strong et al., 2012).  

   Något annat som nämndes var att ha tydliga mål. Utan en tydlig målsättning, så 

försvann även glädjen för fysisk aktivet för vissa av tjejerna. Detta kan vara typiskt 

för personer som känner sig motiverad av yttre motivation så som resultatmål. När 

mål inte uppnås kan det leda till att känna misslyckande och som visar sig i minskad 

motivation till att vara fysisk aktiv (Hassmén & Hassmén, 2010, s. 254). Ytterligare 

en motivationsfaktor som nämndes bland flera av tjejerna var att ha musik vid 

träning och att utan musik så försvann motivationen. En tjej nämnde till och med 

att träningen inte blev av utan musik. Detta skulle kunna ses som en yttre 

motivationsfaktor (Hassmén & Hassmén, 2010, s. 259–260), vilket kan upplevas 

skört, då det krävs väldigt lite för att träningen inte ska bli av.   

   Andra motivationsfaktorer till att vara fysiskt aktiv var att få må bra både fysisk 

och psykiskt. Forskning visar att fysisk aktivitet är en viktig komponent i att leva 

ett hälsosamt liv (Haskell, 2007; Ekelund et al., 2016) och som har en positiv 

inverkan på hälsan (Alricsson, 2013; Alricsson & Kahlin, 2016). Även faktorer som 

att känna sig duktig och att se bra ut nämndes bland tjejerna.  

 

Metoddiskussion 

   I syfte att besvara studiens frågeställningar användes kvalitativ metod, detta för 

att kunna få en djupare förståelse för unga tjejers uppfattning av, och motivation till 
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fysisk aktivitet och hälsa. Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer för att ha möjlighet till att kunna ställa följdfrågor utifrån intervjuguiden 

och på så vis kunna få mer uttömmande svar. Det som inte går att helt säkerställa i 

en kvalitativ studie, är om intervjupersonerna svarade helt sanningsenligt, medvetet 

eller omedvetet.  

   Samtliga intervjupersoner var 16 år gamla och var inom ålderskategorin där 

många slutar med sin idrott. Därav var denna grupp intervjupersoner viktiga för 

studien och särskilt intressant då de var frisörelever och inte hade extrainsatt idrott 

på skolschemat. Eftersom de var relativt unga tjejer som deltog, så skulle faktorer 

så som nervositet och vana för att bli intervjuad kunna spela in. Även en faktor som 

osäkerhet skulle kunna resultera i att intervjupersonerna svarade så som de trodde 

att intervjuaren ville höra. I detta var det viktigt att som intervjuare inte påverka 

svaren, utan att hålla ett objektivt förhållningssätt under hela intervjun. I stort sätt 

upplevdes alla relativt bekväma med att blir intervjuade, även om några uppgav att 

de var nervösa innan intervjun började.  

   Studien hade sju respondenter vilket också var målsättningen, eller till dess att 

teoretisk mättnad uppnåtts. När sju intervjuer hade gjorts så upplevdes det som att 

det fanns tillräckligt med data för att gå vidare. Intervjuerna tog emellan 11–18 

minuter att genomföra, vilket kan ses som kort intervjutid. Det man som intervjuare 

skulle ha kunnat gjort var att ställa fler djuplodade följdfrågor och på så vis få ännu 

mer kunskap på djupare nivå.  

   När det kommer till dataanalysen hade det gått att ta analysarbetet ytterligare ett 

steg och på så vis kortat ned antal teman till exempelvis fem stycken istället för sex. 

De teman som hade kunnat slås samman var påverkan och information, då de är 

nära sammankopplade. Dock valdes det i denna studie att göra en åtskillnad mellan 

dessa teman för att innehållet inte skulle bli för spretigt.  

   Något annat som skulle kunna ha förbättrats i metoden var att kunna ha en 

pilotintervju med en person som var i samma ålder som intervjudeltagarna. På så 

vis hade man kunnat säkerställt att frågorna var utformade på ett förståeligt sätt och 

efter deras kunskapsnivå. Pilotintervjun som gjordes var på en tidigare student med 

erfarenhet av semistrukturerade intervjuer, vilket var bra i syfte att diskutera 

frågornas utformning och kvalitet. Det bästa hade kanske varit att ha pilotintervjuer 
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med både likande deltagare och med en person med erfarenhet av semistrukturerade 

intervjuer.     

 

Framtida forskning  

   Då studien visade att tjejerna hade en stor tilltro till information från sociala 

medier, vore det intressant att göra en mer djupgående studie i syfte att säkerställa 

kunskapsnivån och förmågan till kritisk literacy. 

  

Slutsats  

   Resultatet visade att unga tjejer förstår vikten av regelbunden fysisk aktivitet för 

fysisk och psykisk hälsa, även om alla inte regelbundet är fysiskt aktia. Frågan är 

dock hur pass utvecklad deras förmåga är till den andra dimensionen av health 

literacy, nämligen kommunikativ och interaktiv literacy. Detta med tanke på att de 

verkar känna flera hälsovinster, men inte verkar ha kunskap om eller följer 

rekommendationer för mängden fysisk aktivitet för deras ålderskategori. 

Ytterligare en aspekt är hur pass utvecklad förmågan är till kritisk literacy, då 

sociala medier ses som främsta informationskällorna för hälsa, även om skolan har 

stor betydelse. Det som motiverar dem till ett aktivt och hälsosamt liv är att få må 

bra, både fysiskt och psykiskt. För att tjejerna ska vara fysiskt aktiva och ta 

hälsosamma val är det viktigt att fysiska aktiviteten är rolig, att det finns tydliga 

mål och bra musik. Dock verkar social support så som vänner och familj, som den 

viktiga motivationsfaktorn.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide  

 

Bakgrund  

1. Hur gammal är du? 

2. Vart bor du?  

a) I stan eller på landet? 

b) I hus eller lägenhet? 

c) Med familj, andra eller ensam? 

3. Läser du ett högskoleförberedande- eller yrkesförberedande program? 

4. Vilken avslutad utbildningsnivå har dina föräldrar?  

Grundskola, gymnasium, yrkesutbildning, högskola/universitet 

 

5. Vad tänker du på när du hör ordet hälsa? 

6. Hur tycker du att en hälsosam livsstil kan se ut? Hälsosam dag 

7. Var och hur får du information om hur man kan leva hälsosamt?  

8. Hur påverkar din omgivning din syn på hälsa (familj, vänner, lärare, osv)? 

9. Anser du att du lever att hälsosamt liv?  

Om, ja berätta mer. Vad är det främsta som motiverar dig till ett hälsosamt liv? 

Om nej, varför? Finns det något som skulle kunna motivera dig till att börja leva 

mer hälsosamt? 

 

10. Vad tänker du på när du hör orden fysisk aktivitet? 

11. Orden fysisk aktivitet, är dom positivet eller negativt laddad för dig? 

Varför? Beskriv mer? 

12. Hur tror du kroppen och hjärnan påverkas av att vara fysiskt aktiv?  

13. Hur mycket fysisk aktivitet per vecka tror du är lagom för att må bra? 

14. Vilka omständigheter är viktiga för att kunna leva ett fysiskt aktivt liv? 

(Tex. Ekonomi, kläder, vad vänner gör, träningsställe, musik osv). 

förstärkningar  

15. Var och hur får du information kring fysisk aktivitet?  

16. På vilket sätt skulle du säga att din omgivning påverkar din syn på fysisk 

aktivitet? (Vänner?)  
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17. Anser du att du lever ett fysiskt aktivt liv?  

Om, ja: Vad är din främsta motivation till ett fysiskt aktivt liv? 

Om nej: finns det något som skulle kunna motivera dig till att börja leva ett mer 

fysiskt aktivt liv? 

18. Hur har din livsstil vad gäller fysisk aktivitet sätt ut genom åren? Har det 

förändrats på något sätt? Om ja, varför? 

19. Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2. Informerat samtycke  

 

Informerat samtycke 

 

Hej! 

Tack för att du vill vara med i studien som handlar om unga tjejers uppfattning av 

och motivation till fysisk aktivitet och hälsa! Här kommer lite kort information till 

dig att ta del av. 

Bakgrund: Kort beskrivet så finns det studier som visar att tjejer i gymnasieåldern 

åldern rör på sig för lite och lever ett allt mer stillasittande liv. Ur ett 

hälsoperspektiv vore det intressant att studera tjejers uppfattning kring fysisk 

aktivitet och hälsa, samt vad som motiverar dem till ett aktivt och hälsosamt liv. 

Plats: Intervjun kommer att hållas på Storsjögymnasiet.  

Hantering av data: Intervjun kommer att spelas in med syfte att få ett bättre flyt 

genom intervjun. Efter intervjun kommer datan att transkriberas (dvs renskriva) 

för att analysarbetet ska underlättas. Datan kommer att vara anonym och kommer 

inte att kunna härledas till dig. Efter att studien är avslutad kommer datan att 

kasseras.  

Information om studiens resultat: Efter att studien är färdig så finns det möjlighet 

att ta del av resultatet och studien i sin helhet. Om du vill kan jag maila den till 

dig.  

Frivillighet: Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta studien 

utan att motivera varför.  

 

 

__________________________________           

___________________________________                          

Datum och underskrift deltagare                           Datum och underskrift student 

MIUN                                                             

 

 

Tack för att du vill vara med! 

Kontakt: hawe1103@student.miun.se  

 

Vänligen,  

Hanna Weinéus 


