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Sammanfattning: 

Förmågan att läsa, förvärva, förstå och använda hälsoinformation utgör konceptet Health 

literacy, på svenska hälsolitteracitet. Dessa förmågor blir av allt större vikt i ett intensivt 

informationssamhälle. Ökade krav ställs på förmågan att kunna välja, värdera och använda sig 

av information i sitt dagliga liv, hälso- och sjukvården är inget undantag. Hälsolitteracitet är 

en förutsättning för att kunna göra hälsomedvetna val och ta välgrundade beslut i relation till 

hälsan. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om individers 

Hälsoinformationsbeteenden i relation till egenskattad nivå av hälsolitteracitet och i relation 

till sociodemografiska bakgrundsfaktorer och subjektiv hälsa, i en svensk kontext. Studiens 

resultat visar att samband finns mellan koncepten hälsolitteracitet och olika 

Hälsoinformationsbeteenden. Högre Funktionell hälsolitteracitet är förknippad med lägre 

frekvens av fem av sex Hälsoinformationsbeteenden. Högre Kommunikativ och kritisk 

hälsolitteracitet är förknippad med en högre frekvens av Hälsoinformationsbeteenden och då 

främst med aktiva hälsinformationsbeteenden. Den huvudsakliga slutsatsen av studien är att 

nivå av hälsolitteracitet har betydelse för i vilken grad en individ ägnar sig åt ett visst 

Hälsoinformationsbeteende.  

 

Praktiska implikationer: Insikter om Hälsolitteracitet och dess betydelse för 

Hälsoinformationsbeteenden kan vara användbara för informationsspecialister och 

bibliotekarier, såväl som för hälso- och sjukvården samt andra som arbetar med 

hälsoinformation. 

 

Nyckelord: Hälsolitteracitet, Hälsoinformationsbeteende, Hälsoinformation, 

Informationsvetenskap, Informationsbeteende, Enkätundersökning 
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Titel:   The relationship between individuals’ ability to read, acquire, 

understand and use health information and their information 

behaviours – in relation to their own health  

 

Author:   Cissi Jansson 
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Abstract: 

The ability to read, acquire, use and understand health information constitutes the concept 

Health Literacy, in Swedish Hälsolitteracitet. These abilities becomes of greater importance in 

an intensive information society. The demands on the abilities to choose, value and use 

information in the daily life are increasing; to do so within the health care system is not an 

exception. Health literacy is fundamental in making conscious health choices and well-

informed decisions in relation to one’s health. The aim of this study is to investigate 

individuals’ Health information behaviours in relation to self-rated level of Health literacy 

and in relation to sociodemographic background factors and self-rated subjective health, in a 

Swedish context. The results show that there are associations between the concept Health 

literacy and Health information behaviours. Higher Functional Health literacy is associated 

with a lower frequency of five of six Health information behaviours. Higher Communicative 

and Critical health literacy is associated with a higher frequency of Health information 

behaviours, mainly with more active Health information behaviours. The main conclusion of 

the study is that the level of Health literacy has significance for the extent to which an 

individual engage in a particular Health information behaviour.  

 

Practical implications: Insights about Health literacy and its importance for Health 

information behaviours can be useful for Information specialists and librarians, as well as 

health care services and others who work with health information. 

 

Keywords: Health literacy, Health information behaviour, Health information, Information 

science, Information behaviour, Survey research 
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1. Inledning 

 

Vad för typ av egenskaper och förmågor behöver vi i ett informationssamhälle1 – ett samhälle 

som inte enbart består av en större mängd information, utan ett samhälle som förändrar våra 

sociala liv och sättet vi lever på (Webster 2014)? Alltfler aspekter av samhället blir digitala 

och ökade krav ställs på förmågan att kunna välja, värdera och använda sig av information det 

dagliga livet. Utvecklingen av hälso- och sjukvården (HoS) går även den mot en ökad 

digitalisering, med digitala informationstjänster och s.k. e-Health. För individen innebär 

denna utveckling ett ökat ansvar i fråga om att för egen hand hålla sig uppdaterad och 

informerad, vilket också blir en förutsättning för att kunna göra medvetna val och ta 

välgrundade beslut kring den egna hälsan. Det kan handla om att vara medveten om och förstå 

sina rättigheter vid val av vårdgivare eller att överväga olika behandlingsalternativ och olika 

livsstilsval. Oftast inbegriper detta någon typ av informationsinsamling och aktiv bedömning 

av den information du möter (Mårtensson & Hensing 2012; Mårtensson & Hensing 2011).  

 

Information och informationstjänster utvecklas och förändras ständigt. Även de sjukdomar vi 

drabbas av har förändrats (Giddens 2016). Idag ökar andelen livsstilsrelaterade sjukdomar och 

det bidrar till att ”livsstilsval” blir en allt viktigare faktor för att hantera eller undvika ett 

kroniskt sjukdomstillstånd. Individen har alltmer blivit en ”hälsokonsument” som förväntas 

vara aktiv i sin egen hälsa och som förväntas göra självständiga val i sitt vardagsliv och inom 

HoS (ibid 2016). ”Informationsåldern” eller att leva i ett informationssamhälle innebär alltså 

flertalet utmaningar både för individen och HoS (Giddens 2016; Zach & Dalrymple 2011; 

Dalrymple & Zack 2015 ). En central kompetens som krävs i båda avseendena är förmågan att 

läsa, förvärva, hantera och bedöma information.  

 

Förmågan att läsa, förvärva, förstå och använda information kan beskrivas i form av olika 

typer av ”litercies” eller litteraciteter på svenska. Litteracitet kan beskrivas som förmågan att 

identifiera, förstå, använda och kommunicera skrivet material inom olika områden, samt 

kontinuerligt lärande och utveckling av kunskap och kapacitet för att nå olika mål (Ringsberg, 

                                                      
1 Om vi lever i ett informationssamhälle eller inte och vad det ger för konsekvenser går att belysa och diskutera 
på olika sätt (Webster 2014). Att information är en stor del vår vardag och förekommer omkring oss med hög 
intensitet är en utgångspunkt för denna uppsats och att det är oundvikligt för varje individ att på något sätt 
förhålla sig till och kunna hantera detta.  
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Olander & Tillgren 2014). Begreppet tillämpas i olika kontexter som är innehålls- och 

sammanhangsspecifika såsom Civic-literacy, IT-literacy, Media-literacy, Meta-literacy m.fl. 

(Kim & Xie 2016). En god litteracitet inom en kontext innebär dock inte automatiskt en god 

litteracitet i en annan (Ringsberg et al. 2014). Ett litteracitetsbegrepp som fått ökad spridning 

under senare år är konceptet ”Health literacy”, eller Hälsolitteracitet (HL) på svenska 

(Mårtensson & Hensing 2011). Konceptet kommer vara ett huvudsakligt fokus i föreliggande 

uppsats.  

 

Sedan demokratiseringen av HoS2 i Sverige läggs stor vikt vid patientens valfrihet. Patienten 

som tidigare var en passiv vårdtagare förväntas idag vara en aktiv deltagare i sin egen vård 

och hälsa (Josefsson 2011). Denna förändring av patientrollen innehåller olika dimensioner 

om vad det innebär att vara patient; patienten är en samarbetspartner, en expert på sin egen 

sjukdom, en vårdkonsument, en användare av informationsteknik (ibid 2011). En central del i 

samtliga dimensioner är att patienten är aktiv. Även ur ett hälsoperspektiv har ansvaret allt 

mer flyttats till den enskilde individen. I ett intensivt informationsflöde ska individen kunna 

navigera, tolka och förstå hälsoinformation från tusentals källor för att sedan själv bestämma 

vad som är bäst för hälsan och agera därefter (Ringsberg et al. 2014). Allt fler svenskar söker 

i stor utsträckning hälsoinformation på internet – en stadig ökning som pågått under flera år 

(Internetstiftelsen 2018; Findahl 2014; Findahl 2010). Detta skulle kunna innebära att 

individer blir mer pålästa vilket kan föra med sig goda effekter på hälsan och HoS, men den 

stora mängden information blir också svår att hantera och ta till sig (Josefsson 2011). Det 

räcker inte med att ha tillgång till information. Förutom att kunna identifiera ett 

informationsbehov ska individen kunna söka information på ett effektivt sätt, bedöma om en 

källa är pålitlig och sedan ta del av den information de hittar och veta hur den ska omsättas i 

den egna situationen (Mårtensson & Hensing 2012; Mårtensson & Hensing 2011).  

 

Hur vet vi om individers förmåga att hantera information relaterat till den egna hälsa är 

tillräcklig? Kan nivå av HL säga någonting om individens informationsbeteenden gällande 

hälsoinformation? Går det att som informationsvetare stötta dem i denna del? För att besvara 

dessa frågor behöver vi först veta hur sambandet mellan individers HL och olika 

Hälsoinformationsbeteenden ser ut. Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om 
                                                      
2 Demokratiseringen av hälso- och sjukvården hade sin utgångspunkt vid 1930-talet. Utvecklingen skedde under 
flera årtionden och har kommit att präglas av tre huvudtankar: (1) valfrihet i vården; (2) redovisning om vårdens 
kvalitet, vårdgaranti och primärvårdsreformen; (3) förändring av patientrollen från passiv till deltagande och s.k. 
”empowered” bemyndigande patientroll (Josefsson 2011). 
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sambandet mellan nivå av HL, sociodemografisk bakgrundsfaktorer, subjektiv hälsa och olika 

Hälsoinformationsbeteenden. Ett särskilt fokus kommer att ligga på sambandet mellan HL 

och Hälsoinformationsbeteenden, det vill säga i vilken mån individers nivå av HL påverkar 

deras informationsbeteenden.  

 

1.1 Uppsatsens disposition 

Den teoretiska delen av denna studie utgörs av avsnitten: Bakgrund och Tidigare forskning.  

I avsnittet Bakgrund diskuterar jag konceptet HL, dess utveckling och hur det förhåller sig till 

närliggande begrepp. En bakgrund ges till forskningsområdet informationsbeteende och 

begreppet Hälsoinformationsbeteende. Vidare ges en teoretisk bakgrund till denna studies sex 

Hälsoinformationsbeteenden. I avsnittet Tidigare forskning presenterar jag utdrag ur den 

forskning som gjorts inom studiens huvudsakliga koncept i internationell och Svensk kontext. 

Den bakgrund som ges och den forskning som presenteras ämnas ge en förståelse för studiens 

syfte och frågeställningar och kommer även användas för att diskutera denna studies resultat. 

 

Den empiriska delen av denna studie utgörs av avsnitten: Metod och data och avsnittet 

Resultat.  I denna del beskriver jag hur jag gått tillväga för att samla in empiriskt material 

genom en webbenkät för att sedan genom statistiska analysmetoder undersöka samband 

mellan bakgrundsvariabler, subjektiv hälsa, individers nivå av HL och studiens sex 

Hälsoinformationsbeteenden. Resultaten presenteras utifrån studiens fem frågeställningar. Jag 

avslutar med en diskussion av studiens resultat i relation till tidigare forskning om HL och 

olika Hälsoinformationsbeteenden. De praktiska implikationerna av min studie diskuteras 

utifrån forskning som gjorts på utåtriktade insatser inom området, bland annat av 

bibliotekarier och informationsspecialister.  

 

Studien bidrar till kunskaper om på vilket sätt HL har betydelse för olika typer av 

Hälsoinformationsbeteenden och kan på så sätt guida informationsförmedling i 

hälsofrämjande arbete och inom HoS. Studien sammanknyter informationsvetenskap och 

forskningsområdet informationsbeteende med forskningsresultat och aktuella frågor inom 

forskningsområdet HL. 
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1.2 Avgränsning av studien 

Hälsobeteendeförändringar kan vara relevanta att studera i relation till hälsoinformation, HL 

och informationsbeteende. Detta har gjorts inom informationsvetenskap (Hirvonen 2015) och 

hälsobeteende och förändringsmodeller nämns inom informationsvetenskaplig litteratur 

(Fischer, Erdelez & McKechnie 2005) Detta kommer dock inte inkluderas inom ramen för 

denna studie då informationsvetare fokuserar på informationsprocessen snarare än utkomsten 

av olika informationsbeteenden (Case & Given 2016). Även om det är viktigt att förstå hur 

kunskaper om informationsprocesser kan bidra till att förändra beteenden, såsom 

hälsobeteenden som i sin tur kan ge resultat i form av bättre hälsoutfall (Dalrymple & Zack 

2015), kommer inte hälsobeteendeförändringar genom hälsoinformation adresseras inom 

denna studie. 
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2. Bakgrund 
 

Här beskrivs uppsatsens huvudsakliga koncept HL och Hälsoinformationsbeteende. HL 

konceptet och dess ursprung beskrivs och olika definitioner av HL tas upp. 

Hälsoinformationsbeteende i denna uppsats används ur ett informationsvetenskapligt 

perspektiv. Därför ges en bakgrund till forskningsdisciplinen informationsvetenskap med 

fokus på forskningsområdet informationsbeteende. Slutligen ges en teoretisk bakgrund till de 

sex Hälsoinformationsbeteenden som används inom denna studie. 

 

2.2 Vad innebär konceptet Health literacy/Hälsolitteracitet? 

Ett enkelt svar på frågan är att HL innebär förmågan att läsa, förvärva, förstå och använda 

hälsoinformation. Dock är konceptet mer komplext och omdiskuterat än så och flertalet 

definitioner finns.  

 

Konceptet HL har utvecklats ur två sammanhang vilket ger två olika inriktningar till 

konceptet: (1) en sjukvårds kontext med en bio-medicinsk inriktning och; (2) en 

hälsofrämjande kontext med en hälsofrämjande och holistisk inriktning (Ringsberg et al. 

2014; Arnott Smith & Keselman, 2015; Nutbeam 2008). De två inriktningarna får betydelse 

för vad som läggs in i begreppet HL, delvis därför att de har olika syn på vad som utgör hälsa. 

Det bio-medicinska perspektivet definierar hälsa som frånvaro av sjukdom, d.v.s. att ha eller 

inte ha en sjukdom (Giddens 2014). Det hälsofrämjande perspektivet definierar hälsa som en 

subjektiv upplevelse av ”en slags balans” mellan individen och dennes omgivning eller inom 

individen. Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat en holistisk definition av hälsa 

som kombinerar sociala och biologiska aspekter (WHO 1948): ”ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning” (Ringsberg et. al 2014). WHOs definition av HL, som baseras på deras 

definition av hälsa, ligger till grund för den mest välanvända definitionen av HL inom 

vetenskapliga publikationer: 

 

”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.” (Nutbeam 1998) 
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Sedan begreppet presenterades av WHO har det vidareutvecklats och fått flertalet ytterligare 

definitioner. Det har beskrivits som en aktiv, dynamisk ”empowering” process (Kickbusch 

och Maag 2008). En process som innebär en form av egenmakt som är viktig för att 

människor ska kunna navigera i ett modernt samhälle. Inom den hälsofrämjande inriktningen 

är god HL centralt för s.k. ”Patient empowerment”, ett begrepp som kan förstås som 

”egenmakt hos patienten” och utgörs av att kunna använda sitt hälsokunnande till att ta 

kontroll över sitt eget liv (Nutbeam 2000; Ringsberg et al. 2014). Den ”empowering” process 

som Kickbusch och Maag (2008) beskriver är grundläggande för att kunna göra val i det 

dagliga livet och påverka sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Det handlar i detta avseende 

om att ha kunskap om hälsa och hur denna kunskap kan användas för att främja hälsa och 

skydda mot sjukdom, att ha kompetens att navigera i HoS systemet samt att vara delaktig i sin 

egen vård.   

 

HL kan ses som en grundbult i patientmötet inom HoS (Mårtensson & Hensing 2011), och 

domineras av två olika synsätt inom vetenskapen där det antingen beskriv på ett polariserat 

sätt eller å andra sidan som ett komplext fenomen. Det polariserade synsättet på HL inom 

vetenskaplig litteratur lägger fokus på att studera ytterligheterna av HL d.v.s. hög eller låg 

HL. Denna nivå är mer eller mindre att betrakta som ett statiskt tillstånd hos individen och 

ofta beskrivs HL i form av individens basala HL förmågor, som i detta fall utgörs av 

förmågan att läsa, skriva och räkna för att förstå information om hälsa. Ett centralt antagande i 

det polariserade synsättet är att en god basal HL förmår individen att agera på ett klokt sätt 

som patient i hälso- och sjukvårdssammanhang. Inom detta synsätt studeras ofta grupper och 

ett fokus har legat på att studera grupper med låg HL (ibid 2011; Mårtensson & Hensing 

2012). Detta polariserade synsätt på HL tycks motsvara den biomedicinska inriktningen. 

 

Det andra synsättet, att se HL som ett komplext fenomen, ser en individs HL som dynamisk 

och att nivån kan fluktuera hos en individ beroende på omständigheter. Här är HL inte 

isolerad till individen utan uppstår i samverkan med omgivningen (Mårtensson & Hensing, 

2011; Mårtensson & Hensing 2012) och därmed kan HL nivån påverkas av en individs 

mående och livssituation eller i vilken kultur och omgivning denne befinner sig i. Fokus inom 

detta synsätt ligger på de förmågor hos individen som är grundläggande för interaktion och 

kritisk hantering av information, inte enbart förmågan att förstå texter (basal HL). Ett centralt 
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antagande i det dynamiska synsättet är att en god interaktiv eller kommunikativ3 samt kritisk 

HL förmår individen att förstå det grundläggande i undersökningar, prevention och 

behandling samt att de utöver detta kan analysera och värdera den hälsoinformation de möter 

eller som de får tilldelad sig. Detta synsätt inkluderar även förmågan till problemlösning och 

förmågan att agera i relation till sin hälsa (ibid, 2011; ibid 2012). 

 

Enligt Nutbeams (2008) konceptualisering av HL utgörs konceptet av förmågan att söka, 

hitta, förstå och använda hälsoinformation och utgörs av tre dimensioner: (1) Funktionell HL, 

(2) Kommunikativ HL samt (3) Kritisk HL. Funktionell HL utgörs av förmågan att läsa och 

att skriva så att en individ kan fungera i en hälsokontext (motsvarar basal HL). Kommunikativ 

HL innebär att en individ har de sociala och personliga förmågor som krävs för att applicera 

hälsoinformation på frågor gällande den egna hälsan eller t.ex. familjens hälsa. Denna nivå av 

litteracitet bygger på funktionell HL och föreslår att människor använder mer komplexa 

kognitiva och sociala litteracitetsförmågor för att identifiera och använda hälsoinformation i 

kommunikation med andra personer, eller för att applicera och anpassa information till 

förändrade omständigheter. Kritisk HL gör att människor kan analysera information på ett 

kritisk och reflekterande sätt, vilket ger dem större möjligheter att påverka och kontrollera sin 

situation. Detta innebär att individer med god kritisk HL kan delta på olika nivåer och i olika 

roller inom t.ex. HoS tack vare en högre förmåga och motivation att navigera och använda 

information på ett kritiskt sätt (Nutbeam 2018; Hill, Lowe, Liu & Santesso 2011).  

 

Ett försök till en svensk definition har gjorts och Mårtensson och Hensing (2011; 2012) samt 

Mårtensson och Wångdahl (2019) gör en direkt översättning av begreppet och kallar det 

hälsolitteracitet. Vilket benämner en individs förmåga att läsa, förvärva, förstå, kommunicera 

och använda hälsoinformation.  

 

Sammanfattningsvis definieras HL som vi sett ovan på en mängd olika sätt. Vad som 

inkluderas i begreppet och tyngdpunkten på vilka färdigheter och förmågor som är centrala 

skiljer sig åt. Enligt den biomedicinska inriktningen handlar HL om patienter inom HoS och 

om att förebygga de risker som kan följa med låg HL, ofta med fokus på Funktionell HL 

(motsvarar basal HL). Det kan handla om t.ex. en patients följsamhet till behandling eller att 

effektivisera själva sjukvården (Ringsberg et al. 2014; Mårtensson & Hensing 2011; 

                                                      
3 I litteraturen används interaktiv och kommunikativ hälsolitteracitet synonymt. I denna uppsats används 
kommunikativ hälsolitteracitet. 
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Mårtensson & Hensing 2012). Enligt den hälsofrämjande/holistiska inriktningen är konceptet 

”empowerment” centralt i relation till HL. Tankar om personlig och samhällelig 

empowerment, delaktighet och sammanhang som leder vidare till individuell och kollektiv 

handling och rättvisa gör att HL utifrån detta perspektiv är en rättvisefråga (Ringsberg et al. 

2014). De skattningsformulär som används i denna studie för att skatta nivå av HL bygger på 

WHOs och Nutbeams definitioner och dimensioner. I dessa inkluderas dimensionerna 

Funktionell HL och Kommunikativ & Kritisk HL. 

 

Avslutningsvis förstås HL inom denna studie som ett komplext och dynamiskt fenomen som 

utgör individens förmåga att läsa, förvärva, förstå och använda hälsorelaterad information 

(Cyrus 2018, s. 154; Mårtensson och Hensing 2012) i relation till den egna hälsan. Hälsa 

förstås i vid mening och inkluderar: livsstilsfrågor, specifika hälsoproblem, psykisk hälsa, 

välmående samt eventuellt sjukdomstillstånd.  

 

2.3 Informationsvetenskap och forskningsområdet informationsbeteende 

Denna uppsats skrivs ur ett informationsvetenskapligt perspektiv med fokus på 

informationsbeteende relaterat till hälsa och hälsoinformation. Under forskningsområdet 

informationsbeteende studeras huvudsakligen följande tre koncept: informationssökning, 

informationsbehov och användning av information (Dalrymple & Zack 2015). Begreppet 

informationsbeteende används för att studera och beskriva de olika sätt på vilket individer 

interagerar med information (Rubin 2016). Informationsvetare studerar bl.a. de sätt som 

människor ställer frågor, identifierar och utvärderar informationskällor samt hur de sedan 

applicerar informationen de finner i olika livssituationer (Dalrymple & Zack 2015). 

Vanligtvis handlar det om på vilket sätt som människor söker och använder information 

(Hirvonen 2015).  

 

En tidig teori inom informationsvetenskap beskriver att ett informationsbehov evolverar i fyra 

stadier (Dalrymple & Zack 2015; Taylor 1962) och då behovet blir medveten kan det 

formaliseras som en fråga, vilket formar basen för informationssökning (Dalrymple & Zack 

2015). Vanligtvis leder ett informationsbehov till handling för att adressera behovet och för 

informationsvetaren är dessa handlingar intressanta och informationssökning som en handling 

är ett huvudsakligt fokus (ibid 2015).  
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En annan teori (Dalrymple & Zack 2015; Dervin & Nilan 1986) beskriver att ett 

informationsbehov utgörs av att en individ känner eller inser att dennes kunskap är otillräcklig 

för att uppfylla ett mål, ett s.k. ”informations gap” upplevs av individen, vilket i sin tur driver 

fram ett informationssökningsbeteende (Rubin 2016). De handlingar en individ tar sig an för 

att fylla informationsgapet sker i syfte att begripa eller förstå en situation (Dalrymple & Zack 

2015). Teori är situationsbaserad och kontextuell och informationen som fyller ett 

”informations gap” kan vara mycket varierande. Enligt detta synsätt konstrueras information 

aktivt av individuella användare i deras unika situation och måste förstås genom deras ögon 

(ibid 2015).  

 

Ytterligare en teori, som lägger till känsloaspekter till konceptet, är Kuhlthaus (1991) teori 

och modell över ”informationssökningsprocessen”. Teorin beskriver hur olika känslor 

uppkommer under informationssökning och att dessa kan variera över tid allteftersom 

individen möter ny information. Andra modeller inom området informationsbeteende 

fokuserar på informationssökning i det dagliga livet och som ett sätt att lösa vardagens 

problem (Savolainen 1995). Till skillnad från Kuhltaus modell som beskriver 

informationssökningsprocessen i en viss kontext så kan modeller över vardaglig 

informationssökning utgöra ett rikligare tillvägagångssätt för att studera faktiskt 

informationssökning hos individer i deras dagliga liv (Dalrymple & Zack2015).  

 

Ovan har jag beskrivit hur informationsvetare studerar hur ett informationsbehov uppkommer 

samt varför och hur informationssökning sker. Inom forskningsområdet informationsbeteende 

studeras även informationsanvändning alltså på vilket sätt som individen använder 

information samt vilken inverkan information har i det dagliga livet. Exempelvis studeras hur 

individen använder information i en viss kontext, i olika arbetsgrupper eller i andra sociala 

grupper (Dalrymple & Zack 2015). Detta studieområde ligger nära till att undersöka 

utkomster av information och informationsanvändning, detta hör emellertid mer till området 

kommunikation och ligger delvis utanför forskningsdisciplinen Informationsvetenskap. Även 

då informationsvetare och kommunikatörer studerar liknande problem när det gäller 

information så är deras fokus något olika. Informationsvetare studerar vanligtvis inte 

effekterna av information på olika beteenden t.ex. om en specifik information gjorde en 

specifik skillnad utan detta lämnas över till individen att avgöra. Forskare inom 

kommunikation, specifikt inom hälsokommunikation, vill ofta komma fram till hur de ska 

maximera effekten av en viss information riktad mot en specifik individ eller grupp. Deras 
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fokus är om en viss information kommer påverka ett beteende eller inte (ibid 2015). 

Informationsvetare fokuserar på informationsprocessen snarare än utkomsten av olika 

informationsbeteenden. Ändå är det viktigt att förstå hur informationsprocesser kan bidra till 

att förändra beteenden som i sin tur kan ge resultat i form av t.ex. bättre hälsoutfall (ibid 

2015).  

 

Forskningsområdet informationsbeteende är ett exempel på ett forskningsområde vars 

forskningsresultat kan informera och påverka praktiker inom det praktiska arbetet i 

exempelvis bibliotek och inom utbildning (Rubin 2016). För att på bra sätt utvärdera 

informationsbehov krävs en förståelse för hur människor lär sig, hur de söker efter 

information och hur de använder information. Dessa frågor är teoretiska men har också en 

direkt praktisk relevans vid informationsförmedling t.ex. vid intervju och utvärdering av en 

persons informationsbehov samt vid bedömning av vilken information som kommer 

tillgodose behovet (Rubin 2016). Det finns många studier inom området informationssökning 

och hur det startar utifrån ett behov av information och ofta söker människor information i en 

specifik kontext eller utifrån ett problemområde (Rubin 2016). Dock ska det nämnas att 

informationsbeteende inte alltid handlar om ett problem eller en problematisk situation och 

om att förstå sin situation, det kan också handla om nyfikenhet eller distraktion (ibid 2016).  

 

I detta avsnitt har jag visat hur informationssökning kan beskrivas på olika sätt bland annat 

som en process påverkad av individens känslor (Kuhlthau 1991) eller som ett sätt att lösa 

vardagdagliga problem (Savolainen 1995). Kuhlthaus teori (1991) ser informationssökning 

som en strukturerad process men vissa informationsvetare menar att informationssökning 

snarare är ostrukturerad och ofta beror på slumpartade upptäckter (Bawden & Robinson 

2014). Vi söker till stor del information från personer omkring oss, från olika institutioner 

eller organisationer och i allt större utsträckning dominerar informationssökning genom 

internet (ibid 2014).  

 

Förutom kunskap om informationsbeteende så är det relevant att inom informationsvetenskap 

studera om olika individer har olika informationspreferenser. Detta begrepp har använts i 

studier om hälsopromotion i relation till information, där det beskriver olika typer, strukturer 

och nivåer av information som individer föredrar (Hirvonen 2015). Vid hälsoinformation går 

det att dra nytta av individers hälsopreferenser för att skräddarsy information, vilket har visat 

sig vara effektivt för att främja positiva hälsobeteenden (Neuhauser 2017). Ökad kunskap om 
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individens informationsbehov och informations preferenser kan användas vid utformandet av 

hälsofrämjande insatser, t.ex. inom hälsoutbildning, för att bättre passa olika individer. Detta 

tillvägagångssätt tros ge en ökad motiverande kraft i ett meddelande (Hirvonen 2015; Zach, 

Dalrymple, Rogers & Williver-Farr 2011). I den empiriska delen av denna studie inkluderas 

frågor om individens grad av informationsbehov relaterat till den egna hälsan samt individens 

föredragna källa till hälsorelaterad information. Min studie inkluderar aktiva och målinriktade 

informationsbeteenden liksom omedvetna och passiva informationsbeteenden samt beteendet 

att undvika information, medvetet eller omedvetet (Rubin 2016; Case 2016; Dalrymple & 

Zack 2015). 

 

2.4 Närliggande koncept och begrepp 

En central del i konceptet HL i ett informationssamhälle är konceptet ”information literacy” 

(Kis-Rigo 2011) och hur dessa koncept förhåller sig till varandra kommer jag nu beskriva. I 

bakgrundsavsnittet så gjorde jag en genomgång av konceptet HL och beskrev hur det 

utvecklats inom vårdvetenskaper (Lawless, Toronto & Grammatica 2016; Ringsberg et al. 

2014). Denna utveckling har skett parallellt och separat från utvecklingen av det närliggande 

konceptet ”Information literacy”. ”Information literacy” kommer från 

informationsvetenskapliga discipliner och har likt HL konceptet flertalet definitioner. Ur de 

olika definitionerna av ”Information literacy” kan följande huvudsakliga element återfinnas: 

förmågan att: (1) identifiera ett informationsbehov; (2) söka på ett reflekterande sätt; (3) 

utvärdera, jämföra, analysera och syntetisera den information som hittas. Dessa element 

interagerar med varandra. (Kis-Rigo 2011). Information literacy är relaterat till 

forskningsområdet informationsbeteende (beskrivet i föregående avsnitt). På vilket sätt 

”information literacy” och informationsbeteende är relaterat till varandra är omdiskuterat i 

litteraturen (Case & Given 2016). Diskussionen gäller om ”Information literacy” endast är 

perifert till informationsbeteende, eller att området informationsbeteende täcker in 

”Information literacy” och att informationssökning och ”information literacy” egentligen är 

två sidor av samma mynt. ”Information literacy” och HL har tillkommit under samma 

tidsperiod och utvecklats parallellt med varandra i olika kontexter (Lawless, Toronto & 

Grammatica 2016). Det mesta inom koncepten är gemensamt dock är det ett karaktärsdrag 

som skiljer dem åt. Det unika för HL är en emfas på interaktiv kommunikation. Medan det 

unika för ”information literacy” är en emfas på ”discovery and search skills”. Att HL 

konceptet och ”Information literacy” konceptet utvecklats ur olika discipliner och områden är 
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både en för och nackdel på samma gång. En fördel är att HL utgörs av karakteristiska delar i 

den kontext som det utvecklats inom, den sjukvårdande kontexten, samtidigt så saknar 

konceptet i denna kontext en tyngdpunkt och fokus på de viktiga delar som ”Information 

literacy” utgör. Då samhället och världen utvecklas mot ett samhälle där information och 

förmågan att hantera information får en ökad betydelse för människors livssituation och 

utkomster är det ytterst viktigt att ”Information literacy” få en större betydelse inom konceptet 

HL (ibid 2016; Ringsberg et. al 2014).  

 

Som ett svar på det jag nyligen beskrivit ovan har informationsvetare använts sig av 

ytterligare ett koncept: ”Health Information Literacy”. Hirvonen (2015) har studerat 

Hälsoinformationsbeteende och HL hos unga män i Finland och använder sig av konceptet 

”Health information literacy”. Argumentet för att begreppet ”Health information literacy” 

behövs utöver begreppet HL är att det senare har tenderat att lägga intensivt fokus på 

individer som har begränsad grundläggande litteracitet. Utifrån detta så exkluderar begreppet 

HL de individer som har god grundläggande litteracitet och de utmaningar som dessa 

individer möter i sina dagliga liv relaterat till hälsoinformation (Hirvonen et al. 2016). 

Konceptet ”Health information literacy” fokuserar alltså på det som benämns som den ”högre 

nivån” av kognitiva och sociala förmågor som behövs för att fungera i ett komplext 

hälsoinformationslandskap (ibid 2016). Även då individer har en god basal HL kan de ändå 

sakna de förmågor som behövs för att hitta och använda hälsoinformation (Andrews, Johnson, 

Case, Allard & Kelly 2005). Jag har dock inom denna uppsats bedömt att den definition av 

HL som förespråkas av WHO och som publicerats vetenskapligt genom Nutbeam även 

inkluderar denna ”högre nivå” av HL som begreppet ”Health information literacy” efterlyser. 

De skattningsformulär jag använder inkluderar också denna nivå av HL. För denna uppsats 

förstås alltså HL som att inkludera ”information literacy” och att detta är en central 

komponent i begreppet. 

 

Avslutningsvis kan ett syskonbegrepp till HL nämnas: ”eHealth literacy”, ett begrepp som är 

relevant i relation till begreppet ”eHealth” eller eHälsa. Konceptet har utvecklats i och med 

informations- och kommunikationsteknikens (IKT) snabba utveckling och spridning. 

”eHealth literacy” avser individens förmåga att leta, hitta, förstå och bedöma 

hälsoinformation i elektroniska medier och andra eHälsoresurser, samt att omsätta den 

inhämtade kunskapen i sin vardag för att lösa hälsoproblem eller för att främja hälsa 

(Ringsberg et al. 2014; Norman & Skinner, 2006). Denna typ av HL kan tränas upp men i och 
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med den snabba utvecklingen på IKT området så behöver individen konstant hålla sig 

uppdaterad med den tekniska utvecklingen. Detta gör att ”eHealth literacy” också handlar om 

lärandeprocesser och om resultatet av lärande. Relaterat till detta och till den snabba 

utvecklingen av IKT tekniker så finns en risk för ökad ojämlikhet mellan olika grupper i 

samhället (Kreps & Neuhauser 2010). Vilket ytterligare understryker vikten av studier om 

HL, relaterat till olika bakgrundsfaktorer och olika typer av informationsbeteenden. 

 

2.6 Teoretisk bakgrund till studiens sex Hälsoinformationsbeteenden 

Ett huvudsakligt koncept i föreliggande studie är Hälsoinformationsbeteende och detta förstås 

som informationsbeteende i kontexten hälsa och till viss del också sjukdom4 (Honey, Roy, 

Bycroft & Boyd 2014; Hirvonen 2015). I studien frågar jag efter individers 

Hälsoinformationsbeteenden relaterat till den egna hälsan. Källor till hälsorelaterad 

information i min studie inkluderar; Internetkällor, tv, radio eller podcasts, böcker och 

tidningar, andra personer som informationskälla t.ex. HoS eller närstående och vänner. Den 

teoretiska bakgrunden till denna studies sex Hälsoinformationsbeteenden bygger på 

Hirvonens (2015) konceptuella ramverk av en modell inom informationsvetenskapen som 

antar ett bredare perspektiv på informationssökning ”model of information practice in 

accounts of everyday-life information seeking” (McKenzie 2003; Fischer, Erdelez & 

McKechnie 2005). Jag kommer nu beskriva den teoretiska bakgrunden till Hirvonens (2015) 

konceptuella ramverk. 

 

Modellen beskriver fyra olika sätt att ta till sig information: (1) att aktivt söka information; (2) 

att aktivt scanna efter information; (3) icke-riktad övervakning av information och (4) att 

skaffa information genom ombud (andra personer) (Hirvonen 2015). Dessa fyra 

informationsinhämtande beteenden som beskrivs av McKenzie (2003) bygger upp en två-

dimensionell modell tillsammans med två stadier av informationsprocesser. Hirvonen (2015) 

använder till huvudsaklig del McKenzies modell för att skapa enkätfrågor inom sina studier, 

då denna konceptualisering av fyra distinkta informationsvanor utgör ett användbart verktyg 

för att undersöka informationsbeteende i en bredare kontext (Hirvonen 2015; Niemelä 2006). 

I denna modell bygger informationssökning på ett identifierat informationsbehov varpå en 

individ aktivt söker information för att stilla ett informationsbehov (Hirvonen 2015; Case 

                                                      
4 Beroende på hur hälsa och sjukdom definieras. Se tidigare redogörelse för hälso- och sjukdomsbegreppet under 
rubriken: 2 Bakgrund. 
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2007; Wilson, 2006). Denna syn på informationssökning beskriver en målmedveten 

informationssökning från utvalda källor men informationssökning kan också vara en icke 

målmedveten aktivitet (Hirvonen 2015; Erdelez 1999). Individer kan hitta information på ett 

oväntat sätt eller genom att scanna av sin omgivning (ibid 2015; Erdelez 1999). Utöver 

McKenzies modell (2003) lägger Hirvonen (2015) till informationsbeteendet 

”Informationsbehov” och beteendet ”Undvikande av information” i sitt eget konceptuella 

ramverk.  

 

Jag kommer nu räkna upp och kort beskriva de sex Hälsoinformationsbeteenden som skapats 

av Hirvonen (2015) och som anpassats för användning inom denna studie. 

 

Det första Hälsoinformationsbeteendet är ”Informationsbehov” och syftar på en individs 

igenkänning av att den kunskap de har är otillräcklig för att uppnå ett specifikt mål (Hirvonen 

2015; Case 2007) eller för att förstå sin situation i relation till världen omkring dem 

(Hirvonen 2015; Dervin 1983). Det kan vara ett kognitivt behov såsom en önskan om att få 

mer faktabaserad information om en specifik fråga. Det kan också vara ett affektivt behov 

såsom att få information som kan vara till stöd i en svår känslomässig situation (Hirvonen 

2015; Wilson & Walsh 1996).  

 

Studiens 2: a Hälsoinformationsbeteende: att ”aktivt söka information” innebär att en individ 

aktivt söker en specifik källa till information och på ett systematiskt sätt söker efter specifik 

information eller att de ställer en planerad fråga till en person. Det är en aktiv, planerad och 

riktad informationssökning.  

 

Studiens 3:e Hälsoinformationsbeteende: att ”aktivt scanna” efter information innebär att en 

individ identifierar en källa som potentiellt trolig och hjälpsam eller en specifik plats som en 

bra grund för potentiell information inom det ämne individen har behov av information.  

 

Studiens 4:e Hälsoinformationsbeteende används för de situationer där individer 

slumpmässigt möter en källa till information vid en plats som är osannolik eller möter en källa 

till information slumpmässigt när de läser en tidning, ser ett tv program etc. Denna typ av 

informationsinhämtning benämns som ”icke-riktad övervakning” av information. 
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Studiens 5:e Hälsoinformationsbeteende: att inhämta information ”genom ombud” innebär de 

situationer där individer möter källor till information genom initiativ av andra personer. 

 

Studiens 6:e Hälsoinformationsbeteende utgörs av ”undvikande av information”. Inom 

informationsbeteende studeras undvikande av information (Case & Given 2016) och 

Hirvonen (2015) utökar McKenzies modell med detta informationsbeteende. ”Undvikande av 

information” definieras som: ett beteende som används för att förhindra eller försena 

förvärvande av tillgänglig, men potentiellt ovälkommen, information (Hirvonen 2015; 

Sweeny, Melnyk, Miller & Shepperd 2010). Individer kan undvika att tänka på information 

och att se information (Hirvonen 2015; Sairanen & Savolainen 2010). Anledningen till att 

människor undviker information tycks ske av främst två anledningar: 1) att ta emot 

information skulle kunna framtvinga handlingar som är oönskade t.ex. nödvändiga 

beteendeförändringar; 2) informationen förväntas framkalla och resultera i negativa känslor 

(Hirvonen 2015; Sweeny et al. 2010). På detta sätt försöker en individ behålla en optimal 

osäkerhet i en given situation, det är en typ av osäkerhetshantering (Hirvonen 2015; Sairanen 

& Savolainen 2010; Brashers 2001). 

 

Sammanfattningsvis undersöker jag inom min studie informationsbeteende i en hälsokontext, 

alltså Hälsoinformationsbeteende, baserat på Hirvonens (2015) konceptualisering beskriven 

ovan. De frågor om Hälsoinformationsbeteende som ingår i denna studies webbenkät bygger 

på Hirvonens enkätfrågor (2015). Frågorna är översatta från engelska till svenska och har 

anpassats till min studies kontext: hälsoinformation i det dagliga livet relaterad till individens 

egen hälsa.  

 

2.7 Sammanfattning: Informationsvetenskapligt perspektiv och teoretisk ram 

Min studie har ett informationsvetenskapligt perspektiv och adresserar främst en av de ”tre 

stora” frågorna5 inom informationsvetenskapen – den sociala frågan: hur relaterar, söker och 

använder människor information (Rubin, 2016; Bates 1999). Den teoretiska ram jag format 

utifrån HL områdets utveckling och utifrån tidigare forskning inom HL och 

Hälsoinformationsbeteende är att ”Information literacy” är en central del i konceptet HL. 

                                                      
5 Bates (1999) har identifierat tre stora frågor som adresseras inom informationsvetenskapen: (1) The physical 
question: What are the features and laws of recorded-information universe? (2) The social question: How do 
people relate to, seek and use information? (3) The design question: How can access to recorded information be 
made most rapid and effective? 
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Tillgång till information, vare sig den är internetbaserad eller inte, ger inte automatiskt god 

HL då det ytterst handlar om den egna förmågan att applicera informationen på sin egen 

situation och göra den användbar.  

 

Konceptet informationsbeteende (förkortat ”IB” i Figur 1) används för att studera och 

beskriva de olika sätt som individer använder sig av för att interagera med information. 

Vanligtvis handlar det om på vilket sätt som människor söker och använder information 

(Hirvonen 2015; Hirvonen 2012). I denna studie utgörs konceptet informationsbeteende av 

olika sätt att söka och använda information relaterat till den egna hälsan och benämns därför 

Hälsoinformationsbeteende.  

 

Det finns både en teoretisk och en praktisk relevans för informationsvetare att studera frågor 

om information och informationsprocesser inom konceptet HL. Informationsvetare som har 

kunskap om förhållandet mellan HL och olika Hälsoinformationsbeteenden kan delta i olika 

stadier av hälsofrämjande åtgärder. Att se till att lämplig information ges på ett passande sätt 

till rätt person, utifrån dennes förutsättningar och preferenser är en central del i bibliotek- och 

informationsvetenskapens värden och ställningstaganden (Rubin 2016).  
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Figur 1. Illustration av studiens teoretiska ram 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning som fokuserat på HL, Hälsoinformationsbeteende 

och hälsoutfall (och som är relevant för min studie). I avsnittet presenterar jag även studier 

som rapporterar om praktiska insatser för att höja individers (och patienters) HL genom bl.a. 

skräddarsydd information utifrån informationspreferenser och anpassningar av 

hälsoinformation utifrån individens HL nivå.  

 

3.1 Varför är Hälsolitteracitet viktigt? 

Det finns flertalet studier och exempel som visar på vilket sätt HL har betydelse för individers 

hälsa. Bland annat har HL nivå visat sig ha en starkare prediktionskraft för hälsostatus än 

socioekonomisk status, ålder och etisk bakgrund (Mårtensson & Hensing 2011). I en studie av 

patienter med diabetes och nivå av funktionell HL kunde 94 % av studiens deltagare med hög 

HL nivå känna igen tecken på lågt blodsocker. Motsvarande siffra hos individer med låg HL 

var 50 % (Williams, Baker, Parker & Nurss 1998). Låg HL är associerat med en ökad risk för 

sjukhusvård och besök, mindre följsamhet till medicinska instruktioner och lägre användning 

av preventiva metoder. Begränsad HL har även visat sig vara associerad med att ställa mindre 

frågor som patient än de patienter som har tillräcklig HL (Mendendez, Bastiaan & Mackert 

2017). Patienter inom tandvården med flertalet missade tandläkartider visade sig i en studie ha 

lägre s.k. ”oral hälsolitteracitet”6 än patienter som inte hade en historia av upprepade 

uteblivna tandläkartider (Baskaradoss 2016). Låg HL har också visat sig vara associerad med 

mindre följsamhet till preoperativa medicinska instruktioner (Chew, Bradley, Flum, Cornia & 

Koepsell 2004) och prevalensen för diabetes ökar signifikant då HL nivån minskar. En 

liknande relation har också hittats för högt blodtryck, artros, hög alkoholkonsumtion, skador, 

stress och sjukhusinläggning (Dalmer 2013). Det motsatta, alltså hög HL, har visat sig vara 

associerat med mer hälsosamma livsstilsvanor bl.a. har god HL, speciellt i formen av att 

proaktivt värdera information, associerats med ett högre intag av frukt och grönsaker (Lim et 

al. 2015). Att ha hög HL är även associerat med att följa medicinska instruktioner och 

egenvårdsråd samt med en högre kunskap om sjukdom och hälsa (Mårtensson & Hensing, 

2011). Att ha en god HL har en positiv inverkan på tilltron till den egna förmågan och att 

själv uppleva sig ha makten att ta egna beslut inom hälsa och sjukvård (s.k. empowerment). 
                                                      
6 Begreppet oral Hälsolitteracitet motsvarar begreppet hälsolitteracitet som i denna kontext gäller 
tandvård och munhälsa. 
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Högre HL (benämns i den refererade studien som ”Health information literacy”) och en stark 

tilltro till den egna förmågan att kontrollera sin hälsa har visat sig vara signifikant relaterat till 

hälsosammare kosthållning och fysisk aktivitet hos seniorer i Finland (Eriksson-Backa, 

Enwald, Hirvonen & Huvila 2018). Individer i gruppen finländare över 64 år som skattade 

högre HL var mer troligt intresserade av hälsoinformation och var också mer troligt 

engagerade i att aktivt söka efter hälsoinformation (ibid 2018).  

 

Sammantaget är HL en huvudsaklig faktor i att fungera på ett självständigt sätt som patient 

det är också viktigt för att känna delaktighet i beslutsfattande, att förstå informerat samtycke 

och för förmågan att kommunicera sina besvär och behov på ett effektivt sätt (Seeger 2015). 

Det påverkar individens kompetens och förmåga att vara aktiv deltagare i sin egen hälsa och i 

HoS (Hill et al. 2011). Nutbeams (2008) teoretiska ramverk för HL föreslår att HL är en 

huvudsaklig individuell och social determinant för individuell och samhällelig hälsa och att 

den kan associeras ojämlikheter i hälsa på individ, grupp och populationsnivå. Att HL är en 

bidragande orsak till ojämlikheter i hälsa har påvisats även av andra forskare (Hasnain-Wydia 

Wolf 2010) men till vilken grad HL av sig själv påverkar klinisk hälsa, HoS och utkomster i 

folkhälsa är oklart (Logan 2015). Om HL är en individuell och en social determinant för hälsa 

så finns en mängd möjligheter för vidare forskning på området gällande på vilket sätt HL 

påverkar hälsa i jämförelse med andra individuella och sociala influenser (ibid 2015). 

 

Det finns identifierade riskgrupper och barriärer för låg HL. Individer i högre ålder eller med 

lägre utbildning är två riskgrupper för låg HL, liksom nyanlända, individer med låg 

socioekonomisk status, personer som lever i landsbygdsområden (Dalmer 2013), att vara av 

manligt kön, tillhöra en etisk minoritetsgrupp, religiös tro och att inte kunna arbeta (Christy et 

al. 2017). Även språk kan vara associerat med utmaningar gällande HL (ibid 2017). 

Upplevelsen av att känna sig stöttad av HoS påverkas vid utmaningar beträffande HL och 

grupper med utmaningar gällande HL får svårigheter i att navigera inom hälsosystem och med 

att hitta och använda hälsoinformation (Jessup, Osborde, Beauchamp, Bourne & Buchbinder 

2017).  

 

3.2 Internationell forskning om Hälsolitteracitet och Hälsoinformationsbeteende 

För att identifiera riskgrupper och individer med utmaningar gällande HL så har modeller och 

flertalet olika skattningsformulär utvecklats (Hirvonen, 2015; Wångdahl & Mårtensson 2014; 
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Wångdahl & Mårtensson 2015; Suri, Majid, Chang & Foo 2015; Jessup et al. 2017). Att mäta 

HL i relation till individens informationsbehov och beteende kan vara ett verktyg till stöd för 

HoS-personal och kan bidra till utvecklingen av strategier som syftar till att öka kapaciteten 

hos individer att göra val som förbättrar hälsan (Batterham, Hawkins, Collins, Nuchbinder & 

Osborne 2016). De modeller och skattningsverktyg för HL som utvecklats har bidragit till en 

del svar och inte minst till insikten att området är komplext med många aspekter där det 

återstår flertalet frågor. Samtidigt kritiseras de modeller som utvecklats internationellt inom 

området HL för att inte vara kompletta och att de interventioner som gjorts har visat på 

blygsamma effekter (Neuhauser, 2017). En huvudsaklig utmaning är att gå vidare från ett 

fokus på enskilda individers förståelse till att även undersöka faktorer såsom motivation, 

självkänsla, ”patient empowerment” och hur olika samhälls- och miljömässiga influenser 

påverkar hälsoutfall samt hur de kan reducera skillnader i hälsa (ibid 2017). Kunskaper om 

detta kan användas för att rikta hälso-informations insatser utifrån en individ eller grupps HL 

nivå (Neuhauser 2017; Zach et al. 2011). 

 

Att studera relationerna mellan HL och hälsa är av växande intresse inom forskning- och 

praktik. Forskare inom BIV har börjat intressera sig för HL och anser sig ha en viktig roll i 

kunskapsbyggandet för att hitta tydligare svar på hur HL relaterar till hälsoutfall. 

Informationsvetenskapen kan bidra med kunskap om individers informationsbeteende i 

kontexten hälsa, och informationsspecialister har en roll att spela i det utåtriktade arbete som 

krävs inom både HoS och inom det hälsofrämjande området för att öka individers HL (Cyrus 

2018; Zach, 2011; Arnott Smith & Keselman 2015; Neuhauser 2017; Nutbeam 2008; Hill et 

al. 2011). Forskning inom BIV har bl.a. visat att ett ökat ”patient engagemang”7 och ökad 

”patient aktivering”8 ger bättre hälsoutfall och att dessa faktorer är kopplade till HL. Dessa 

koncept har även samband med informationsbeteende, exempelvis ger en högre grad av 

hälsoinformationssökning ett ökat ”patient engagemang” och ökad ”patient aktivering” 

(Cyrus 2018).  

 

En studie (Suri et al. 2016) som studerat olika specifika HL förmågor såsom att hitta 

hälsoinformation, att värdera hälsoinformation, att förstå hälsoinformation inför en handling, 

                                                      
7 Översatt från engelska konceptet ”patient engagement” som definieras som: ”The degree of a patient’s 
awareness that they must play an active tale in their own health care and confidence in their own ability to do so 
(Cyrus 2018, s. 154). 
8 Översatt från engelska konceptet ”patient activation” som innebär: ”The actions a patient takes in order to 
make the most of health care services” (Cyrus 2018, s. 154) 
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att på ett aktivt sätt hantera sin egen hälsa, ”eHealth literacy” och hälsoinformationssökning, 

har visat att dessa förmågor är associerade med olika typer av hälsoinformationskällor (t.ex. 

interpersonella källor, professionella källor, traditionella mediekällor såsom tv, radio och 

tryckt media, internet och social media). Dessa resultat indikerar att olika HL förmågor 

påverkar individers val av informationskällor för hälsoinformation. En deskriptiv studie över 

Nya Zeeländares hälsoinformations behov (Honey et al. 2014) indikerar att individer har 

varierade behov gällande hälsoinformation och att de även har olika HL nivåer vilket innebär 

att de har olika förmågor att söka, använda och hantera hälsoinformation. Utifrån studiens 

resultat så kan inte HoS-personal anta att alla individer har samma HL nivå och de behöver 

stötta individer på ett bra sätt så att deras hälsoinformationsbehov kan uttryckas och 

tillmötesgås. Att använda enkelt och vardaglig terminologi vid kommunicerande av 

hälsoinformation har visat sig öka förståelsen av den information som förmedlas. Att använda 

sig av olika format såsom verbala, skriftliga och visuella format kan också öka absorberingen 

av information hos individer (ibid 2014).  

 

Att söka hälsoinformation är som tidigare nämnt positivt associerad med ”patient aktivering” 

och ”patient engagemang”, vilket i sin tur är kopplat till bättre hälsoutfall (Cyrus 2018). Det 

är också kopplat till att diskutera sina sökresultat med HoS-personal och med kunskap om 

olika behandlingsalternativ och olika val inom HoS. Dessutom är hälsoinformationssökning 

kopplat till en högre grad av ”patient-tillfredsställelse” (Anker et al. 2011), och ett mer 

frekvent informationssökande är också associerat med hälsosammare beteenden (Pálsdóttir 

2008). Studier som studerat hälsoinformation i relation till HL har visat att HL är associerat 

med olika hälsoutfall och det finns indikationer om att HL (benämns i den refererade studien 

som ”Health information literacy”) är kopplat till hälsobeteende och hälsa (Hirvonen 2015, s. 

40). Vidare tros informationssökning och undvikande av information påverkas av individers 

personlighet liksom av situationella faktorer t.ex. en individs tillfälliga hälsostatus (Hirvonen 

2015; Ek & Heinström 2011; Longo et al. 2010). Därtill har studier visat att 

informationsbeteendet undvikande av information är vanligt hos vissa riskgrupper i relation 

till en låg nivå av HL (Keselman & Arnott Smith 2015).  

 

Vid mötet mellan koncepten Hälsoinformationsbeteende och HL sker en påverkan på 

patientens aktivitet och engagemang. Detta indikerar att mellan dessa två koncept finns 

motivationsfaktorer som, om de kan identifieras, skulle kunna bidra till ökad delaktighet i 

HoS och i den egna hälsan (ibid, 2018 & Zach et al. 2011). Förutom att fokusera på de 



 26 

djupare faktorerna såsom motivation, självkänsla och ”empowerment” (Cyrus 2018) är det 

också viktigt att studera olika socioekonomiska faktorer och dess påverkan för att förbättra 

hälsoutfall och för att jämna ut ojämlikheter i hälsa (Neuhauser, 2017). Forskningsfältet som 

studerar HL kan ge teoretisk guidning liksom praktiska strategier till arbetet med att se till att 

den hälsoinformation som kommuniceras är i linje med de förmågor, preferenser, 

livssituationer och praktiska strategier som finns hos specifika målgrupper (ibid 2017).  

 

Mycket hälsoinformation och hälsotjänster är idag tillgängliga online och tillgång till Internet 

och användande av Internet är starkt associerat med HL (Estacio, Whittle & Protherie 2017). 

Det finns en digital ojämlikhet idag med olika sociodemografiska faktorer som predicerar 

tillgång till Internet och informationssökning på Internet (ibid, 2017; Nölke, Mensing, Krämer 

& Hornberg 2015). Dessa faktorer är detsamma som predicerar låg HL, nämligen ålder, 

utbildningsnivå och inkomst, men också upplevd hälsa och social isolering. Individer med 

högre nivåer av HL är mer troliga att ha tillgång till internet och att använda internet för att 

söka efter hälsoinformation än individer med lägre nivåer av HL (Estacio, Whittle & Protherie 

2017). Trots att lägre social klass ofta innebär ett större behov av hälsoinformation är det 

denna grupp som söker hälsoinformation i minst utsträckning (Nölke et al. 2015). Digital 

litteracitet är idag en viktig del i HL vilket konceptet ”eHealth literacy” handlar om (Kim & 

Xie 2017). Forskning på detta område visar att låg HL är associerad med svårigheter att 

använda e-hälsotjänster och framhäver ett behov av screeningverktyg inom området. Dessa 

verktyg ska utvecklas på så sätt att de kan identifiera de förmågor som behövs för att kunna 

använda Internet och e-hälsotjänster. Syftet med dessa screeningverktyg ska vara identifiera 

de individer som har utmaningar i sin ”eHealth literacy” för att på så sätt göra e-hälsotjänster 

mer tillgängliga för individer med låg HL (ibid, 2017).  

 

3.3 Praktiskt arbete 

Som vi sett finns flertalet teoretiska utmaningar gällande att identifiera och förbättra HL hos 

individer och grupper. Det är dock inte endast inom detta område som utmaningar finns 

gällande hälsoinformation och HL. Det finns även tydliga utmaningar i det praktiska arbetet. 

Forskning har även visat att det finns en tydlig ”miss-match” i flertalet kommunikationsförsök 

av hälsoinformation inom HoS (Kreps & Neuhauser 2015). Dessa brister i kommunicering av 

hälsoinformation beror på olika referensramar mellan de som skapar och utformar 

hälsoinformation, de som kommunicerar hälsoinformation och de som mottar denna. Detta 
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kan bero på olika hälsoövertygelser, utbildningsnivå, tillgång till kommunikationskanaler, 

funktionsnedsättningar, digital litteracitet samt HL. Brister i gemensamma referensramar i 

detta led får som konsekvens att många missförstår hälsoinformation. Enligt studier kan så 

många som 50 % av amerikanska och europeiska vuxna inte förstå vad som står skrivet i 

instruktionerna eller bipacksedeln till mediciner (ibid 2015). 

 

I en studie som ingick i ett projekt mellan forskare inom BIV, ett universitetsbibliotek och ett 

hälsocenter i USA, med syfte att erbjuda ökade hälsoinformationstjänster vid ett urbant 

hälsocenter, studerade forskarna patienternas förmågor, socioekonomiska faktorer och 

hälsoinformationspreferenser i relation till HL (Zack et al. 2011). Studien visade att barriärer 

till hälsoinformation ligger på nivån som handlar om användning av information (Zach et al. 

2011) och utifrån studiens resultat föreslår forskarna att riktad hälsoinformation, i form av 

SMS innehållande en hyperlänk till hälsoinformation som kommer från en betrodd källa, kan 

vara ett bra sätt att öka informationssökning och användning, patient engagemang och patient 

aktivitet i den grupp studien studerat. Förhoppningen inom projektet är att genom detta 

tillvägagångssätt också öka individernas HL. I studien studerades också patienternas HIB 

genom fokusgrupper. Syftet med denna del av studien var att ta reda på vilka källor till 

information som hälsocentrets patienter föredrar. Resultaten visade att riktad hälsoinformation 

till patienterna ökar deras uppfattning om informationen som meningsfull, vilket är viktigt för 

patient engagemang. Ytterligare forskning behövs dock om de faktorer som motiverar patient 

engagemang (Ibid, 2011). 

 

John Cyrus (2018) beskriver hur patient aktivering och patient engagemang är länkad till HL 

och hälsoinformationssökning. Utifrån detta har bibliotekarien potential att påverka patienters 

aktivitet genom hälsoinformation och genom att ta hänsyn till patienters nivå av HL (ibid, 

2018). Ett patientcentrerat perspektiv för att tillgodose hälsoinformationsbehovet hos patienter 

har använts vid utformandet av ett Resurscenter med bibliotek för familjer vid ett pediatriskt 

sjukhus i New Jersey (Forsberg 2010). Centret erbjuder patientundervisning i att söka och 

använda hälsoinformation där de samtidigt tar hänsyn till patienternas HL nivå vid 

rekommendationer om hälsoinformation. Biblioteken kan fungera som en bro mellan 

forskning och praktik (Cyrus 2018) och Resurscentret med biblioteket i New Jersey är ett bra 

exempel på detta. I en annan studie gjord i Kanada fann de att läsvanor hade den starkaste 

effekten på HL i deras studie (Rootman & Gordon-El-Bihbety 2008). Dessa resultat är 

intressanta i relation till biblioteken och deras läsfrämjande uppdrag (SFS 2013:801). 
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3.4 Forskning i en svensk kontext 

I en svensk kontext har främst tre forskare publicerat sig inom området HL. Dessa 

publikationer har fokuserat på att sprida det svenska begreppet för HL, informera om dess 

betydelse (Mårtensson & Hensing 2011; Mårtensson & Hensing 2012) och på att översätta, 

testa och validera skattningsformulär för en svensk kontext (Wångdahl & Mårtensson 2014; 

Wångdahl & Mårtensson 2015). I en ytterligare publikation har svenska forskare undersökt 

HL nivåerna hos flyktingar i Sverige som går i språkskola (Wångdahl, Lytsy, Mårtensson & 

Westerling 2014). Studiens resultat visar att en majoritet i den studerade gruppen hade 

begränsad eller otillräcklig HL. Forskarna påpekar att detta behöver tas i beaktande och att 

ytterligare forskning behövs på området. 

 

3.5 Identifierade behov för vidare forskning 

En brist på BIV närvaro i forskning och praktik på området HL framträder i internationell 

vetenskaplig litteratur (Barr-Walker 2016). Samtidigt framträder också en önskan om 

fördjupad förståelse av de bakomliggande faktorer som påverkar individers förvärvande, 

förståelse och användning av hälsoinformation (Zach et. al 2011; Cyrus 2018; Ringsberg et al. 

2014). Dessa frågor är intressanta och lovande att studera ur ett informationsvetenskapligt 

perspektiv då forskare inom informationsvetenskap studerar och försöker förstå hur 

människor söker och använder information (Dalrymple & Zack 2015). 

Informationsvetenskapen har sedan länge teorier och modeller om informationsbeteende som 

bl.a. inkluderar faktorer som motivation, självkänsla, socio-kulturella och omgivningsmässiga 

faktorer i relation till information. Flera av dem har av forskare beskrivits som lovande att 

använda i sjukvård och hälsokontexter (Case & Given 2016). Vidare har bibliotekarier och 

informationsvetare har stor erfarenhet av att understödja tillgång till relevant information men 

exakt hur informationsvetare kan bidra med hälsoinformation och till att öka individers HL är 

under utveckling (Dalrymple & Zack 2015).  

 

HL är idag ett flerdisciplinärt område och till viss del bidrar BIV med forskning och praktiskt 

arbete, om än i mindre utsträckning än vad som är möjligt (Cyrus 2018). Under min 

litteraturgenomgång på området HL i Sverige nämns dock inte BIV, bibliotek eller 

bibliotekarier i den forskning och i de praktiska satsningar som görs. Ofta ligger frågan hos 
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arbetsterapeuter, sjuksköterskor eller folkhälsovetare. Ett större forskningsprojekt bedrivs 

idag vid Uppsala Universitet (Uppsala Universitet 2019) där de har en Magisterutbildning i 

BIV, men ingen från disciplinen deltar i den nämnda forskningsgruppen.   

 

En nyligen publicerad artikel om medicinska bibliotek i Sverige (Haglund et al. 2018) 

beskriver hur framtidens utmaningar ser ut för de medicinska biblioteken i Sverige. Exempel 

på utmaningar de står inför är hur biblioteken ska möta en allt ökad mängd information, 

säkerställa god källkritik och säkerställa god informationsförsörjning m.m. Inom medicinska 

bibliotek och inom högre utbildning arbetar bibliotekarier och informationsspecialister med 

metoder för att öka studenter och personals ”Information literacy” (Shenton & Hay-Gibson, 

2011). Artikeln om medicinska bibliotek i Sverige (Haglund et al. 2011) är skriven ur 

perspektivet informationsförsörjning till studenter och personal inom HoS. Men de 

utmaningar som beskrivs väcker också tankar och frågor om vilka utmaningar som finns 

gällande medicinsk och hälsorelaterad information hos individer utanför de medicinska 

bibliotekens huvudsakliga målgrupp. Frågor om hur individer använder hälsoinformation i det 

dagliga livet och om de utmaningar som vi alla står inför på detta område i framtidens 

informationssamhälle. 

 

3.6 Sammanfattning av studiens litteraturgenomgång- och teoretiska del 

Som vi har sett i bakgrunden och i avsnittet tidigare forskning så är konceptet HL komplext 

och får olika definitioner, innebörder beroende på kontext och disciplin. Nivå av HL har 

betydelse för individens hälsa och bristande HL kan leda till negativa effekter beträffande 

hälsan. Olika Hälsoinformationsbeteenden påverkar individens aktivitetsnivå, engagemang 

och delaktighet i sin egen hälsa och i sjukvården och det finns samband mellan dessa koncept 

och nivå av HL. Detta är kunskap som vi fått tillägnat oss genom att BIV forskare har börjat 

studera sambanden mellan Hälsoinformationsbeteende, HL och hälsa. Det finns goda exempel 

på insatser där BIV forskare samarbetat i projekt för att öka HL nivån hos individer inom 

riskgrupper för låg HL. I Sverige är det främst forskare inom vårdvetenskap som studerat 

konceptet och det är inom detta område som det mesta praktiska arbetet förekommer. Den 

forskning som utförts i Sverige har haft fokus på att medvetandegöra konceptet och ta fram 

mätverktyg på svenska. Genomgången av tidigare forskning visar att det saknas kunskap om 

Hälsoinformationsbeteende i relation till Hälsolitteracitet i en svensk kontext. 
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Vi lever i ett informationsintensivt samhälle där HoS och livsstils- och hälsorelaterade frågor 

inte är ett undantag. Som vi har sett finns det flertalet obesvarade frågor inom området 

hälsoinformation i relation till HL och hälsoutfall. Olika individer och samhällsgrupper har 

olika hälsoinformationsbehov och personal inom HoS kan inte förutsätta att alla individer har 

samma HL nivå, Hälsoinformationsbeteende och preferenser för källor till hälsoinformation 

(Honey et al. 2014). Att studera individers Hälsoinformationsbeteende och förutsättningar för 

att använda information i avsikt att hålla sig informerad för sin egen hälsas skull är en 

rättvisefråga då genomgången av tidigare forskning ovan visat att: tillgång till information 

och förmågan att hantera hälsoinformation är kopplad till olika hälsoutfall. Relationerna 

mellan dessa koncept har börjat urskiljas, dock behövs ytterligare forskning vid 

skärningspunkten mellan dessa begrepp. Forskning som i större utsträckning än idag bör ske 

inom BIV (Cyrus 2018). Därför är ambitionen med denna studie att knyta ihop 

forskningsområdet informationsbeteende med området HL och studiens resultat kommer 

bidra till ett ännu ganska outforskat forskningsfält. 
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4. Syfte 
 

Syftet med min studie är att öka kunskapen om individers olika Hälsoinformationsbeteenden i 

relation till egenskattade nivå av hälsolitteracitet och i relation till andra faktorer som kan 

förväntas påverka Hälsoinformationsbeteende, såsom socioekonomiska faktorer och subjektiv 

hälsa.  

 

För att uppfylla studiens syfte och som guide till analyserna av studiens empiriska data har jag 

formulerat följande fem frågeställningar.  

 

4.1 Frågeställningar 

 

1. Hur ofta upplever respondenterna ett behov av hälsorelaterad information? 

2. Vilka källor till hälsoinformation föredrar individer att använda? 

3. Hur ser relationerna ut mellan bakgrundsfaktorer, subjektiv hälsa och nivå av 

Hälsolitteracitet i mitt urval? 

4. Hur ser relationerna ut mellan bakgrundsfaktorer, subjektiv hälsa och 

Hälsoinformationsbeteende i mitt urval?  

5. Hur ser relationen ut mellan Hälsolitteracitet och Hälsoinformationsbeteende? 
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5. Data och metod 
 

5.1 Tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod 

För att uppnå studiens syfte användes en tvärsnittsdesign och en enkätundersökning användes 

som datainsamlingsmetod. En tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid en viss tidpunkt, 

data som sedan kan analyseras för att upptäcka mönster eller samband mellan variabler 

(Bryman 2018). Att använda enkätundersökning som metod för att studera 

informationsbeteende är vanligt förekommande inom BIV (Wildemuth 2017). Genom att 

använda enkätundersökning som metod kan data samlas in och analyseras i deskriptivt och 

komparativt syfte (Wildemuth 2017) vilket gör att metoden passar för denna studies syfte. 

Enkätundersökning som datainsamlingsmetod möjliggör insamling av data från ett större antal 

deltagare än vad som är möjligt genom t.ex. intervjuer. Jag konstruerade en webbenkät genom 

en webbservice för enkätkonstruktion och distribution som heter webbenkäter (enuvo GmbH 

2018). Detta företag erbjuder i sitt utbud ett online-enkätsverktyg för studenter och erbjuder 

gratis studentkonto för bland annat Umeå Universitets studenter.  

 

Med hänsyn till tillgängliga resurser, studiens tidsram och ekonomiska förutsättningar valde 

jag att distribuera webbenkäten genom Facebook under fyra dagar med målsättningen att 

uppnå minst 50 besvarade enkäter. Det finns flera fördelar med att göra enkätundersökningar 

på webben genom att använda en webbtjänst för enkäter. Den huvudsakliga fördelen inom 

denna studie är det är tidseffektivt då ett omfattande kodningsarbete uteblir eftersom 

enkäterna laddas ned direkt till en databas. Förutom att spara tid minskar risken för fel under 

bearbetningen av data (Bryman 2018; Wildemuth 2017).  

 

5.2 Enkätdesign 

Studiens enkät har designats för att samla in kvantifierbar data om 

Hälsoinformationsbeteende, hälsolitteracitet (HL) nivå, sociodemografiska bakgrundsfaktorer 

samt subjektiv hälsa. Inom studien har tidigare använda och validerade frågor använts till 

enkäten. Fördelen med detta är att frågorna redan har prövats och deras validitet och 

reliabilitet har bedömts (Bryman, 2018). Enkäten är uppbyggd av fyra delar och består av: (1) 

bakgrundsfrågor; (2) frågor om hälsa och hälsoprioritet; (3) frågor om 

Hälsoinformationsbeteende samt (4) en självskattning av Funktionell HL och Kommunikativ 

& Kritisk HL. Frågorna om socioekonomiska faktorer och subjektiv hälsa bygger på frågor 
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som använts i andra enkäter för att samla in liknande data (SCB; Svenska internetstiftelsen 

2018; European Social survey 2014). Frågorna som används för att skatta olika dimensioner 

av HL utgörs av två befintliga skattningsformulär som är översatt till svenska9 och testat av 

två svenska forskare: Josefin Wångdahl och Lena Mårtensson (Wångdahl & Mårtensson 

2014; Wångdahl & Mårtensson 2015). Frågorna som designats för att samla in data om 

Hälsoinformationsbeteende består av befintliga frågor från vetenskapliga publikationer 

(Gavgani & Asghari Jafarabadi 2013; Hirvonen, Huotari, Niemelä & Korpelainen 2012) som 

översatts till svenska. Webbenkäten som användes i studien bifogas i sin helhet som bilaga till 

denna uppsats. 

 

Ett huvudsakligt fokus vid utformning av enkäten har varit: (1) att den ska vara enkel att 

besvara; (2) att svarstiden ligger under 10 minuter; (3) att den är utformad för att minimera 

bortfall. För att uppnå detta består enkäten av slutna frågor, tydlig information inför varje 

fråga, en funktion som visar hur långt respondenten kommit i besvarande av enkäten samt att 

de påminns om obesvarade frågor. En registreringsfunktion i webbenkätprogrammet har 

använts i syfte förhindra att samma person besvarar enkäten mer än en gång. Det är 

rekommenderat att utföra pilotundersökning av enkätfrågorna innan enkäten distribueras 

(Bryman 2018; Wildemuth 2017). Inom tidsramen för studien har ingen pilotundersökning 

kunnat utföras men under enkätkonstruktionens gång har enkäten testats på tre testpersoner 

och uppdaterats enligt kommentarer innan distribution. 

 

Den delen av min enkät som designats för att samla in data om Hälsoinformationsbeteende är 

huvudsakligen uppbyggd och översatt utifrån Hirvonens (2015) enkätfrågor och består av sex 

övergripande typer av informationsbeteende: informationsbehov (information need); 

undvikande beteende (avoidance); aktiv informationssökning (active information seeking); 

aktiv scanning (active scanning); icke-riktad övervakning (non-directed monitoring) och 

genom ombud (by proxy). Hirvonen (2015) har baserat sitt mätinstrument på en modell inom 

informationsvetenskapen som antar ett brett perspektiv på informationssökning ”model of 

information practice in accounts of everyday-life information seeking” (Fischer, Erdelez & 

McKechnie 2005; McKenzie 2003) och på konceptet undvikande av information, d.v.s. 

information avoidance (Hirvonen 2015; Sweeny et al. 2010; Sairanen & Savolainen 2010). 

Den teoretiska bakgrunden till dessa har beskrivits i uppsatsens avsnitt 2.6. De övergripande 

                                                      
9 Svensk skala för funktionell hälsolitteracitet-S (SFHL version 3) och Skala för kommunikativ & kritisk 
hälsolitteracitet-S. 
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informationsbeteendena passar sig väl för min studies syfte och kommer kunna bilda variabler 

som är möjliga att analysera inom studiens tidsram. De är utformade med fem-gradig skala 

vilket motsvarar den delen i min enkät som mäter HL. Detta är fördelaktigt för studiens 

analyser samt för respondenterna, då en enhetlig enkätutformning är enklare för 

respondenterna att besvara (Andreas 2016; Bryman 2018).  

 

Olika individer kan ha olika informationspreferenser, ett begrepp som beskriver olika typer, 

strukturer och nivåer av information som individer föredrar (Hirvonen 2015). Vid utformande 

av hälsoinformation går det att dra nytta av individers hälsopreferenser för att skräddarsy 

information, vilket har visat sig vara effektivt för att främja positiva hälsobeteenden 

(Neuhauser 2017). Ökad kunskap om individens informationsbehov och informations 

preferenser kan användas vid utformande av hälsofrämjande insatser t.ex. hälsoutbildning för 

att bättre passa individen. Detta tros ge en ökad motiverande kraft i ett meddelande (Hirvonen 

2015; Zach et al. 2011). Därför har en fråga där respondenterna uppger vilken källa de 

föredrar vid inhämtning av hälsoinformation relaterat till den egna hälsan inkluderats i 

enkäten och en fråga om hur ofta de upplever ett informationsbehov relaterat till den egna 

hälsan.  

 

Då det finns indikationer om att HL och hälsinformationsbeteenden, främst 

informationssökning, är kopplad till olika hälsosammare beteenden och bättre hälsoutfall 

(Hirvonen 2015; Cyrus 2018; Pálsdóttir 2008) och enligt det synsätt på HL som används i 

denna studie, att det är ett komplext och dynamiskt fenomen som kan påverkas av tillfällig 

hälsostatus (Mårtensson & Hensing 2011), har också tre frågor om egenskattad hälsa 

inkluderats i denna studie. 

 

5.3 Urval 

Då enkätdistribution skett genom internet har studien ingen förutbestämd urvalsram använts. 

Målet vid enkätdistributionen var att nå personer 18 år och äldre som kan nås genom 

Facebook samt genom distribution vid en hemsida för en privat hälsomottagning. Studiens 

respondenter utgörs av ett icke-sannolikhetsurval och en typ av bekvämlighetsurval (Bryman 

2018; Wildemuth 2018). Att använda en typ av bekvämlighetsurval bedömdes utifrån 

metodlitteraturen (Wildemuth 2017) vara det enda valet som kunde generera tillräckligt antal 

respondenter inom tidsramen för studien och med studiens ekonomiska förutsättningar. För att 
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balansera bekvämlighetsurvalet och få en spridning i mitt urval valdes fem individer ut att 

inledningsvis sprida enkätlänken utifrån att de har olika bakgrundskaraktäristika gällande: 

ålder; sysselsättning; utbildningsnivå; utländsk och språklig bakgrund, och därför bedömdes 

ha olika nätverk (Wildemuth 2017). Detta försök till att balansera för bekvämlighetsurvalet 

gör att urvalsmetoden även kan liknas med ett ”snowball sampling” då de fem personerna 

som valdes att sprida länken är utvalda utifrån deras olika bakgrundskaraktäristika, för att 

sedan sprida länken vidare till personer med liknande bakgrundskaraktäristika (Wildemuth, 

2017; Bryman 2018).  

 

Genom mitt tillvägagångssätt nådde jag totalt 183 deltagare varav 169 valde att avsluta och 

skicka in enkäten. Då jag i min enkätinformation meddelar att deltagarna när som helst kan 

välja att avstå från att fullfölja enkäten har jag ansett att en icke inskickad enkät utgör ett 

sådant ställningstagande och har därför inte analyserat de svar som dessa deltagare fyllt i 

innan de avbrutit sitt deltagande. De resultat jag presenterar inkluderar alltså endast de 

deltagare som valde att avsluta och skicka in enkäten.   

 

5.4 Analysmetoder 
 
För att analysera insamlad data har kvantitativa analyser genomförts i analysprogrammet 

SPSS. Deskriptiv statistik har tagits fram för att beskriva mitt urval och för att beskriva 

studiens utfallsvariabler i relation till bakgrundskategorier och hälsokategorier (frågeställning 

1 & 2). För att besvara mina centrala frågeställningar (frågeställning 3, 4 & 5) har jag 

inledningsvis använt deskriptiv analys av centralmått och spridningsmått för att sedan gå 

vidare med att testa statistiska samband med hjälp av linjär regressionsanalys. 

Utfallsvariablerna i min studie består av skalor och index därför har det varit lämpligt att 

använda regressionsanalys. Genom regressionsanalys kan man ange mått på olika sambands 

styrka och jämföra dem med varandra (Djurfeldt et al. 2018).  

 

5.5 Variabler 
 
Huvudvariabler: Hälsoinformationsbeteende 

För att mäta de sex Hälsoinformationsbeteendena konstruerade jag sex additiva index 

(Djurfeldt et al. 2018) baserat på frågorna 3.4 (nr 1-12) i enkät del 3. Dessa frågor har tidigare 
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använts av Hirvonen i en studie om informationsbeteende i olika stadier av 

beteendeförändring relaterat till fysisk träning (Hirvonen et al. 2012). 

 

För att mäta ”informations behov” konstruerade jag sex additiva index (Djurfeldt et al. 2018) 

baserat på följande två enkätfrågor: 3.4 ”Hur ofta under det senaste året har du?” fråga (1)  

”varit intresserad av information rörande hälsa eller känt att du vill veta mer om hälsa” och 

fråga (2) ”haft specifika frågor relaterat till hälsa som du skulle vilja ha svar på?” 

Svarsalternativen var följande: ”Aldrig” (värde 1); ”Väldigt sällan” (värde 2); ”Ibland” (värde 

3); ”Ofta” (värde 4); ”Mycket ofta eller alltid” (värde 5). Indexet går mellan 2 och 10 där 

höga värden indikerar en hög frekvens av aktiv informationssökning. Cronbach’s Alpha för 

frågorna är D 0,86.  

 

För att mäta ”undvikande av information” konstruerade jag ett additivt index baserat på 

följande två enkätfrågor: 3.4 ”Hur ofta under det senaste året har du?” Fråga (3) ”undvikit att 

tänka på hälsa relaterat till dig själv?” och fråga (4) ”undvikit att höra, se eller ”ta till dig” 

hälsorelaterad information?” Svarsalternativen var följande: ”Aldrig” (värde 1); ”Väldigt 

sällan” (värde 2); ”Ibland” (värde 3); ”Ofta” (värde 4); ”Mycket ofta eller alltid” (värde 5). 

Indexet går mellan 2 och 10 där höga värden indikerar en hög frekvens av aktiv 

informationssökning. Cronbach’s Alpha värde för frågorna är D 0,67.  

 

För att mäta ”aktiv informationssökning” konstruerade jag ett additivt index baserat på 

följande två enkätfrågor: 3.4 ”Hur ofta under det senaste året har du?” fråga (5) ”sökt efter 

information om hälsa t.ex. på internet eller sällt frågor till andra personer för att få 

hälsoinformation?” och fråga (6) ”sökt efter information om hälsa när du haft hälsoproblem 

eller en fråga relaterat till hälsa?” Svarsalternativen var följande: ”Aldrig” (värde 1); ”Väldigt 

sällan” (värde 2); ”Ibland” (värde 3); ”Ofta” (värde 4); ”Mycket ofta eller alltid” (värde 5). 

Indexet går mellan 2 och 10 där höga värden indikerar en hög frekvens av aktiv 

informationssökning. Cronbach’s Alpha för frågorna är D 0,77.  

 

För att mäta ”aktiv scanning” konstruerade jag ett additivt index baserat på följande två 

enkätfrågor: 3.4 ”Hur ofta under det senaste året har du?” fråga (7) ”följt hälsorelaterade 

program på: tv eller andra medier t.ex. podcasts, bläddrat i böcker, tidningar eller surfat runt 

på internet, för att på så sätt ta till dig information om hälsa?” och fråga (8) ”pratat med andra 
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personer om hälsa som ett sätt att få hälsoinformation?” Svarsalternativen var följande: 

”Aldrig” (värde 1); ”Väldigt sällan” (värde 2); ”Ibland” (värde 3); ”Ofta” (värde 4); ”Mycket 

ofta eller alltid” (värde 5). Indexet går mellan 2 och 10 där höga värden indikerar en hög 

frekvens av aktiv informationssökning. Cronbach’s Alpha värde för frågorna är D 0,78.  

 

För att mäta Hälsoinformationsbeteendet ”icke-riktad övervakning” konstruerade jag ett 

additivt index baserat på följande två enkätfrågor: 3.4 ”Hur ofta under det senaste året har 

du?” (9) ”tagit till dig hälsorelaterad information av en slump när du läst tidningen, tittat på tv 

eller surfat på internet?” och fråga (10) ”fått hälsorelaterad information av en slump från 

andra människor?” Svarsalternativen var följande: ”Aldrig” (värde 1); ”Väldigt sällan” (värde 

2); ”Ibland” (värde 3); ”Ofta” (värde 4); ”Mycket ofta eller alltid” (värde 5). Indexet går 

mellan 2 och 10 där höga värden indikerar en hög frekvens av aktiv informationssökning. 

Cronbach’s Alpha värde för frågorna är D 0,68. 

 

För att mäta inhämtning av hälsoinformation ”genom ombud” konstruerade jag ett additivt 

index baserat på följande två enkätfrågor: 3.4 ”Hur ofta under det senaste året har du?” (11) ” 

frågat om andra kan hjälpa dig hitta information om hälsa?” och fråga (12) blivit informerad 

av andra om hälsa, eller att andra har rekommenderat källor som innehåller hälsoinformation 

t.ec webbsidor, tidningar, böcker, radio/tv program eller informationsblad?” Svarsalternativen 

var följande: ”Aldrig” (värde 1); ”Väldigt sällan” (värde 2); ”Ibland” (värde 3); ”Ofta” (värde 

4); ”Mycket ofta eller alltid” (värde 5). Indexet går mellan 2 och 10 där höga värden indikerar 

en hög frekvens av aktiv informationssökning. Cronbach’s Alpha värde för frågorna är D 

0,74.  

 

Huvudvariabler: Hälsolitteracitet (HL) 

För att mäta HL konstruerade jag två additiva index. Det första mäter Funktionell 

hälsolitteracitet (Funktionell HL) och är baserat på frågorna 4.1(a-e) och det andra 

Kommunikativ och Kritisk hälsolitteracitet (Kommunikativ & Kritisk HL) är baserat på 

frågorna 4.2 (a-e).  

 

För att mäta nivå av Funktionell HL konstruerade jag ett additivt index baserat på följande 

fem enkätfrågor: 4.1 ”Ta del av nedanstående frågor och avgör i vilken grad de stämmer in på 

dig. Fråga (a) ”Tycker du det är svårt att läsa hälsoinformation, för att texten är svår att se 
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(även om du har glasögon eller linser)?” Fråga (b) ”Tycker du det är svårt att förstå budskap i 

hälsoinformation?”  Fråga (c) ”Tycker du att det är svårt att förstå ord eller siffror i 

hälsoinformation?” Fråga (d) Tycker du det tar lång tid att läsa hälsoinformation?” Fråga (e) 

Händer det att du ber någon annan person läsa och förklara hälsoinformation?”. 

Svarsalternativen var följande: ”Aldrig” (värde 1); ”Sällan” (värde 2); ”Ibland” (värde 3); 

”Ofta” (värde 4); ”Alltid” (värde 5). Dessa frågor har tidigare använts en studie om att mäta 

HL genom den svenska funktionella hälsolitteracitetsskalan (Wångdahl & Mårtensson 2015). 

Riktningen på originalskalan för funktionell HL omkodades inför denna studies analyser för 

att gå i samma riktning som studiens övriga index. Efter omkodning fick svarsalternativen 

följande värden: ”Aldrig” (värde 5); ”Sällan” (värde 4); ”Ibland” (värde 3); ”Ofta” (värde 4); 

”Alltid” (värde 1). Indexet går mellan 10-25 där höga värden indikerar tillräcklig funktionell 

HL och låga värden indikerar bristande och problematisk Funktionell HL. Cronbach’s Alpha 

för indexet är D 0,79. 

 

För att mäta nivå av Kommunikativ & Kritisk HL konstruerar jag ett additivt index baserat på 

frågorna 4.2 (a-e). Svarsalternativen var följande: ”Stämmer inte alls” (värde 1); ”Stämmer 

dåligt” (värde 2); ”Stämmer delvis” (värde 3); ”Stämmer bra” (värde 4); ”Stämmer precis” 

(värde 5). Indexet går mellan 5-50 där höga värden indikerar att individen har tillräcklig 

Kommunikativ & Kritisk HL och låga värden indikerar en bristande eller problematisk 

Kommunikativ & Kritisk HL. Cronbach’s Alpha för indexet är D 0,85. Dessa frågor har 

tidigare använts i en studie om att mäta Kommunikativ & Kritisk HL genom den svenska 

versionen av ett ursprungligen japanskt skattningsformulär för Kommunikativ & Kritisk HL 

(Wångdahl & Mårtensson 2014). 

 

Övriga variabler: Frekvens av informationsbehov och föredragna källor till hälsoinformation 

För att mäta frekvens av informationsbehov användes enkätfrågan 3.1 med svarsalternativen: 

”Mer sällan än några gånger per år”; ”Några gånger per år”; ”Någon gång per månad”; ”Varje 

vecka”; ”Varje dag”.  

 

För att samla in data om föredragna källor till hälsoinformation användes enkätfrågan 3.2 med 

svarsalternativen: ”Fråga en hälso- och sjukvårdspersonal”; ”Söka information genom olika 

källor på nätet”; ”Söka information från andra källor än internet t.ex. böcker, tidningar, 

informationsblad”; ”Fråga familj, släktingar eller nära vänner”; ”Få information via tv, radio 

eller podcasts”; ”Jag söker inte efter hälsorelaterad information”. 
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Övriga variabler: Bakgrundsvariabler  

Som bakgrundsvariabler hos respondenterna användes variablerna: ”kön”; ”ålder”; 

”bostadsregion”; ”utbildningsnivå”; ”sysselsättning”; ”utländsk eller inte utländsk bakgrund”; 

“svenska som föredraget språk”. 

 

Variabeln kön har kodats så kvinna har värde 0 och man värde 1.  

 

Fråga 1.2 ”Min ålder är inom intervallet:” med svarsalternativen: ”18-25 år”; ”26-35 år”; ”36-

45 år”; ”46-55 år”; ”56-65 år”; ”66-75 år”; ”76+ år” har omkodats från ursprungligen sex 

kategorier till fem kategorier. På grund av låg svarsfrekvens har de ursprungliga kategorierna 

”18-25 år” och ”26-35 år” lagts ihop till en ny kategori för åldrarna ”18-35 år”.  

 

Frågan 1.3 ”Vilken typ av område bor du i?” hade svarsalternativen: ”Storstad (Stockholm, 

Göteborg, Malmö)”; ”Tätort”; ”Landsbygd”.  

 

Respondenternas utbildningsnivå mättes med fråga 1.4 ”Min högst avslutade utbildning är:” 

med svarsalternativen: ”Grundskola”; ”Gymnasieutbildning”; ”Folkhögskola”; 

”Eftergymnasial utbildning 3 årig eller yrkeshögskola”; ”Eftergymnasial utbildning 4 år eller 

mer”. Variabeln har omkodats till en dikotom variabel med följande värden: svarsalternativen 

”Grundskola”; ”Gymnasieutbildning” och ”folkhögskola” har fått värdet 1 och representerar 

”Gymnasieskola eller lägre utbildning”. Svarsalternativen ”Eftergymnasial utbildning 3 år 

eller yrkeshögskola” och ”Eftergymnasial utbildning 4 år eller mer” har fått värdet 0 och 

representerar ”Högskola eller högre utbildning”. 

 

Fråga 1.5 ”Vad är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?” med svarsalternativen: 

”Student”; ”Anställd heltid”; ”Anställd deltid”; ”Arbetslös och/eller deltar i 

arbetsmarknadspolitiskt program”; ”Långtidssjukskriven och/eller arbetstränar”; ”Egen 

företagare”; ”Pensionär”; ”Annan sysselsättning (med fritt skrivfält)” har omkodats till en 

dikotom variabel. I den dikotoma variabeln för sysselsättning fick svarsalternativen: 

”Student”; ”Anställd deltid”; ”Arbetslös och/eller deltar i arbetsmarknadspolitiskt program”; 

”Pensionär” och ”Långtidssjukskriven och/eller arbetstränar” värdet 1 och representerar 

respondenter som är ”Ej är heltidsavlönad”. Svarsalternativen: ”Anställd heltid” och ”Egen 
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företagare” fick värdet 0 och representerar individer som är ”Heltidsavlönade”. 

Svarsalternativet: ”Annan sysselsättning” (med fritt svarsfält) fick 5 svar.10  

 

Övriga variabler: Hälsovariabler 

Respondenternas subjektiva hälsa och nivå av hälsoprioritet mättes med hjälp av frågorna 2.1 

- 2.3. Inför den deskriptiva delen och inför regressionsmodellering av studiens data gjordes 

följande variabler om till dikotoma variabler. 

 

Fråga 2.1 ”Fråga om dig själv och din hälsa: hur tycker du din hälsa är generellt?” med 

svarsalternativen: ”Mycket god”; ”God”; ”Ok”; ”Dålig”; ”Mycket dålig” har gjorts om till en 

dikotom variabel. I den dikotoma variabeln för självskattad hälsa fick svarsalternativen: 

”Mycket dålig”; ”Dålig” och ”ok” värdet 1 och representerar ”mindre god hälsa”. 

Svarsalternativen: ”God hälsa” och ”Mycket god hälsa” fick värdet 0 och representerar ”God 

hälsa”. 

 

Fråga 2.2 ”Är det någonting som besvärar dig eller hindrar dig i dina dagliga aktiviteter?” 

med svarsalternativen: ”Ja till stor del”; ”Ja till viss del”; ”Nej” har gjorts om till en dikotom 

variabel. I den dikotoma variabeln för om respondenterna upplever besvär eller hinder i sin 

vardag lades de två svarsalternativen: ”Ja, till viss del” och ”Ja, till stor del” ihop och fick 

värdet 1, vilket representerar förekomsten av ”Besvär eller hinder i sin vardag”. 

Svarsalternativet ”Nej” fick värde 0 representerar ”Inget besvär eller hinder i vardagen”.  

 

Fråga 2.3 ”I vilken grad är hälsa en viktig prioritet i ditt liv just nu på en skala från 1-10” med 

svarsalternativet: ”Gradera upplevd prioritetsnivå från 1-10” där ytterlighetsvärdet 1 på skalan 

innebar ”Inte alls viktigt” och ytterlighetsvärdet 10 på skalan innebar ”Mycket viktigt”. 

Denna skala gjordes om till en dikotom variabel inför deskriptiv analys av medelvärde och 

standardavvikelse för mina Hälsoinformationsbeteende index och Hälsolitteracitets index. I 

den dikotoma variabeln för hälsoprioritet fick värde 1-5 representera ”Lägre prioritet av hälsa 

i sin vardag” och värde 6-10 representerar en ”Högre prioritet av hälsa i sin vardag”. I 

regressionsanalyserna användes inte den dikotomiserade variabeln utan skalan 1-10. 

 
                                                      
10 Svarsalternativet ”Annan sysselsättning” hade ett fritextfält. I fritextfältet inkom följande svar: föräldraledig; 
politiker; pensionär som vikarierar. De som angett att deras huvudsakliga sysselsättning är föräldraledig och 
politiker har placerats in under den nya kategorin ”heltidsavlönade” och de som angett pensionär som vikarierar, 
har placerats in under den nya kategorin ”Ej heltidsavlönad”. 
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5.6 Etiska överväganden 

Enligt god forskningssed i samhällsvetenskaplig forskning ska fyra forskningsetiska principer 

följas. Informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

(Bryman 2018; Vetenskapsrådet 1990). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att studiens deltagares uppgifter hanteras konfidentiellt 

(Bryman 2018; Vetenskapsrådet 1990). Anonymitet i digitala enkäter kan vara en svårighet 

och det är upp till undersökningsansvarig att undersöka var och hur information lagras, samt 

vilka som har tillgång till denna (Hageci & Viscovi 2016). Inför distribution av min 

webbenkät har jag tagit del av webbenkät verktygets information om lagring och delning av 

inkomna svar. Dessa lagras inte utanför det egna kontot. Jag som kontoinnehavare väljer 

vilken persondata som lagras och hur den används. Det enda som webbenkättjänsten lagrar är 

cookies. Detta för att webbtjänsten ska fungera så bra som möjligt. Dessa delas inte till tredje 

part. Alla analyser inom studien kommer ske på gruppnivå och inga individuella svar kommer 

offentliggöras eller på något sätt användas i min studie. Då inte några av de data som samlas 

in kan knytas till en individuell respondent har jag bedömt att mina respondenter kommer 

vara anonyma inom min studie i enlighet med de krav som ställs (Vetenskapsrådet 2017).  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna vad studien har för syfte 

(Bryman 2018; Vetenskapsrådet 1990). Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 

deltagarna endast får användas för forskningsändamål (ibid 2018; ibid 1990). I min 

enkätannons samt i webbenkätens inledning informeras respondenterna tydligt om studiens 

syfte samt hur de data som samlas in genom enkäten kommer att användas. De informeras 

även om att insamlad data inte kommer användas i något annat syfte utöver 

forskningsändamål.  

 

Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare själva ska bestämma över sin medverkan och 

ge samtycke för att delta i studien (Bryman 2018; Vetenskapsrådet 1990). I enkätannonsen 

och vid webbenkätens inledande sida informerade jag om att deltagande är frivilligt och att 

respondenten när som helst kan avbryta deltagande och välja att inte lämna in enkäten. De 

enkäter som inte avslutats har betraktats som ett val att avbryta sitt deltagande och dessa svar 

har inte tagits med i studiens analyser. 
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Om det finns risk för att någon far illa under studien behöver en etikprövning utföras 

(Vetenskapsrådet 2017). Då respondenterna kommer vara anonyma inom denna studie och då 

jag inte ställer frågor om specifika symtom eller sjukdomstillstånd så ser jag inte någon 

uppenbar risk att deltagande i studien skulle kunna skada respondenterna fysiskt eller 

psykiskt.  
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6. Resultat 
 
I föregående avsnitt har studiens tillvägagångssätt för insamling och analys av data beskrivits. 

De variabler som använts i studiens analyser har redogjorts för i avsnitt 5.5. Nu går vi vidare 

till att presentera studiens resultat. Detta avsnitt inleds med en beskrivning av studiens urval 

och deras informationsbehov och informationspreferenser. Därefter presenteras medelvärde 

och standardavvikelse för studiens index inom de olika bakgrundskategorierna och studiens 

hälsovariabler. Efter det går jag vidare och presenterar resultaten av de linjära 

regressionsanalyserna som testar statistiskt signifikanta samband mellan studiens variabler. 

 
 

6.1 Deskriptiv statistik  

Tabell 1 nedan visar den demografiska bakgrundsstrukturen i mitt urval och består av 

fördelningen utifrån kategorierna: kön; ålder; bostadsregion; utbildningsnivå; sysselsättning; 

utländsk bakgrund och om svenska är det föredragna språket eller inte. Vi ser i tabellen att 

mitt urval består av 72.2 % kvinnor och 27.8 % män. Majoriteten av respondenterna är mellan 

36-65 år. Tre respondenter är över 75 år. Över hälften av respondenterna bor i en tätort, strax 

över en fjärdedel bor på landsbygden och 17.2 % bor i en storstad. 62.1 % har 3 årig 

eftergymnasial utbildning, yrkeshögskola eller högre utbildning. 30.2 % har 

gymnasieutbildning och 3 % har studerat vid folkhögskola. 4.7 % har grundskola som högst 

avslutad utbildning. Majoriteten i mitt urval är heltidsanställda. 19.5 % är egna företagare och 

9.5 % är pensionärer. 5.3 % är deltidsanställda och 1.2 % studerar. Några få deltagare är 

långtidssjukskrivna och/eller arbetstränar. Endast 0.6 % i mitt urval är arbetslösa eller deltar i 

ett arbetsmarknadspolitiskt program. 3.0 % i mitt urval har valt alternativet ”annat” och 

uppgett att de är föräldralediga, att de är politiker eller pensionärer som vikarierar. I mitt urval 

har 13.6 % deltagare själv eller deras föräldrar invandrat eller flytt till Sverige. 98.2 % har 

svenska som föredraget språk.  
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler i mitt urval  
Bakgrundsvariabler N (%) 
Total 169 (100) 
Kön  
Kvinna 122 (72.2) 
Man 47 (27.8) 
Ålder  
18-25 2 (1.2) 
26-35 16 (9.5) 
36-45 42 (24.9) 
46-55 70 (41.4) 
56-65 23 (13.6) 
66-75 13 (7.7) 
75+ år 3 (1.8) 
Bostadsregion  
Storstad 29 (17.2) 
Tätort 92 (54.4) 
Landsbygd 48 (28.4) 
Utbildningsnivå  
Grundskola 8 (4.7) 
Gymnasieutbildning 51 (30.2) 
Folkhögskola 5 (3.0) 
Eftergymnasial utb. 3 år eller 
yrkeshögskola 

37 (21.9) 

Eftergymnasial utb. 4 år< 68 (40.2) 
Sysselsättning  
Student 2 (1.2) 
Anställd, heltid 100 (59.2) 
Anställd, deltid 9 (5.3) 
Arbetslös/deltar i 
arbetsmarknadspolitiskt program 

1 (0.6) 

Långtidssjukskriven/arbetstränar 3 (1.8) 
Egen företagare 33 (19.5) 
Pensionär 16 (9.5) 
Annat 5 (3.0) 
Utländsk bakgrund  
Ja 23 (13.6) 
Nej 146 (86.4) 
Svenska som föredraget språk  
Ja 166 (98.2) 
Nej 3 (1.8) 
Kommentar: Kategorierna i tabellen är de ursprungliga 
kategorierna som respondenterna besvarade i webbenkäten. 
Dessa har senare omkodats inför analys. 
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När det gäller upplevt behov av hälsoinformation och informationspreferenser så visar Figur 2 

nedan hur ofta respondenterna i mitt urval upplever ett behov av information relaterat till den 

egna hälsan. Frekvensen av upplevt informationsbehov fördelar sig främst över tre 

svarsalternativ. De flesta av respondenterna uppger att de upplever ett behov av 

hälsoinformation (relaterat till den egna hälsan) några gånger per år, någon gång per månad 

eller någon gång per vecka. 10 % uppger att de mer sällan eller aldrig upplever ett sådant 

behov. Några få upplever ett behov varje dag. 

 
Figur 2. Behov av information relaterat till hälsa i mitt urval 

 
 
Figur 3 nedan visar respondenternas informationspreferenser i form av de huvudsakliga 

källorna till hälsoinformation. Vi kan se att alternativet ”Söka hälsoinformation genom olika 

källor på internet” är den källa som flest respondenter i mitt urval har uppgett. Följt av att 

”Fråga en hälso- och sjukvårdspersonal” om hälsoinformation. Den tredje föredragna källan 

till hälsoinformation uppges vara att ”Fråga familj, släktningar eller nära vänner”. 

 
Figur 3. Huvudsakliga källor till hälsoinformation i mitt urval 
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Sammanfattningsvis har vi (Figur 2 och 3 ovan) sett att det finns ett tydligt behov av 

information relaterat till den egna hälsan i mitt urval och den mest föredragna källan till sådan 

information är att söka den genom olika källor på internet.  

 

Vi har nu sett hur den demografiska bakgrundsstrukturen ser ut i studiens urval. Vi har också 

sett hur det upplevda behovet av hälsoinformation ser ut och respondenternas föredragna 

källor till hälsoinformation. Nu går vi vidare och tittar på gruppskillnader i nivå av HL och 

frekvens av de sex olika Hälsoinformationsbeteendena. I Tabell 2 nedan beskrivs medelvärde 

och standardavvikelse för studiens utfallsvariabler i relation till bakgrundskategorier och 

hälsovariabler. För de sex Hälsoinformationsbeteende indexen går värdena från 2-19. Högre 

värden indikerar att respondenten angivit att de i högre utsträckning ägnar sig åt detta 

beteende och ett lägre värde indikerar en lägre angiven frekvens av detta beteende. För 

funktionell HL index går värdena från 10-25 och för kommunikativ & kritisk HL index går 

värdena från 5-50. Höga värden i HL-indexen indikerar tillräcklig nivå av HL och låga värden 

på HL-indexen indikerar bristande eller problematisk HL. Tabellen ger en första indikation på 

hur det ser ut när det gäller skillnader i bakgrundsvariabler och hälsa och studiens 

utfallsvariabler vilket är studiens tredje och fjärde frågeställning.  

 

Det som sticker ut när vi tittar på Tabell 2 är främst skillnader i nivå av självskattad HL och 

utbildningsnivå. Gruppen med högre utbildningsnivå har skattat högre HL i mitt urval på både 

Funktionell HL och Kommunikativ & Kritisk HL skalan jämfört med gruppen som har lägre 

utbildningsnivå. Vidare har gruppen ”utländsk bakgrund” skattat sin HL högre än gruppen ”Ej 

utländsk bakgrund”.  

 

När det gäller Hälsoinformationsbeteende så är det beteendet ”undvikande av information” 

och angiven grad av hälsoprioritet som sticker ut något. Gruppen som angett en lägre 

hälsoprioritet, värde 5 eller mindre, har angett en högre frekvens av beteendet ”undvikande av 

information” än gruppen som angett en ”högre hälsoprioritet”, värde 6 eller mer. 

 

Om vi tittar på medelvärdet för de fem andra Hälsoinformationsbeteende indexen: 

”informationsbehov”; ”aktiv informationssökning”; ”aktiv scanning”; ”icke-riktad 

övervakning” och ”genom ombud” ser vi genomgående att medelvärdet är högre för de mer 

aktiva informationsbeteendena; ”aktiv informationssökning” och ”aktiv scanning” än för 

”icke-riktad övervakning” och ”genom ombud” i nästintill samtliga grupper. 
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Observera att Tabell 2 inte är resultatet av ett statistiskt test för signifikanta skillnader mellan 

grupper. För att testa om det förekommer signifikanta skillnader och samband i våra data går 

vi vidare till linjära regressionsanalyser. 
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6.2 Samband mellan bakgrundsvariabler, subjektiv hälsa och nivå av 

Hälsolitteracitet 

För att undersöka om bakgrundsvariabler och hälsovariabler har betydelse för individers 

skattade nivå av HL utfördes multipla linjära regressionsanalyser. På detta sätt kan jag 

besvara studiens tredje frågeställning: Hur ser relationerna ut mellan bakgrundsvariabler, 

hälsovariabler och nivå av hälsolitteracitet i mitt urval? Tabell 3 nedan visar resultatet av två 

regressionsmodeller där de båda HL-indexen utgör beroende variabler. Statistiskt signifikanta 

samband är fetmarkerade i tabellen (D = 0.05). I modellen har alltså studiens två HL-index 

används som beroende variabler och bakgrundsvariablerna (kön; utbildningsnivå; ålder; 

bostadsregion; sysselsättning; utländsk bakgrund) och hälsovariablerna (subjektiv hälsa; 

hinder/besvär i vardagen; nivå av hälsoprioritet) har används som oberoende variabler.  

 

I den första modellen, med Funktionell HL index som beroende variabel, hittar vi inga 

statistiskt signifikanta samband mellan nivå av Funktionell HL och några av bakgrunds- och 

hälsovariablerna. 

 

Den andra modellen, med Kommunikativ & Kritisk HL index som beroende variabel, visar 

två statistiskt signifikanta samband. I modellen har utbildningsnivå ett statistiskt signifikant 

samband med individens Kommunikativ & Kritisk HL nivå. Att ha gymnasieutbildning eller 

lägre utbildning har ett negativt samband med självskattad Kommunikativ & Kritiskt HL (E=-

1.17, p<0.05) i jämförelse med att ha högskoleutbildning som högsta utbildningsnivå. Detta 

innebär att en lägre utbildningsnivå är förknippad med en lägre nivå av Kommunikativ & 

Kritisk HL i mitt urval. Alltså har utbildningsnivå betydelse för Kommunikativ & Kritisk HL 

nivå. 

 

Även ”subjektiv hälsa” har ett statistiskt signifikant samband med hur individen skattar sin 

Kommunikativ & Kritisk HL. Att skatta sin hälsa som ”Ej god hälsa” (E=-1.42, p=<0.05) har 

ett negativt samband med nivå av Kommunikativ & Kritisk HL i jämförelse med att skatta sig 

ha ”god hälsa”. Det innebär att en lägre skattning av den egna hälsan är förknippat med lägre 

Kommunikativ & Kritisk HL i mitt urval. Subjektiv hälsa har alltså betydelse för 

Kommunikativ & Kritisk HL nivå.  

 



 

Sammanfattningsvis så har vi nu sett att utbildningsnivå och subjektiv hälsa har betydelse för 

skattad Kritisk & Kommunikativ HL nivå. Vi har också sett att ingen av bakgrundsfaktorerna 

och hälsovariablerna har någon statistisk signifikant betydelse för skattad Funktionell HL 

nivå. 

 

Tabell 3. Samband mellan bakgrundsvariabler, hälsovariabler, Hälsolitteracitet 
                                  Funktionell HL 

 
Kommunikativ & Kritisk HL 

Bakgrundsvariabler   
Kön   
  (ref: Kvinna)   
  Man  

- 0.14 (0.54) -0.42 (0.50) 

Utbildningsnivå    
  (ref: Högskola<)   
  > Gymnasium 

 
-0.70 (0.51) 

 
-1.17 (0.48)* 

Ålder  
  (ref: 18-35 år) 

  

  36- 45 år 0.16 (0.87) 0.32 (9.82) 
  46-55 år -0.30 (0.84) -0.08 (0.79) 
  56- 65 år -0.17 (0.97) -1.03 (0.91) 
  66 + år 0.94 (1.23) 0.32 (1.15) 
Bostadsregion  
  (ref: Storstad) 

  

  Tätort -0.93 (0.67) -0.26 (0.63) 
  Landsbygd -0.76 (0.75) -0.19 (0.70) 
Sysselsättning  
  (ref: Heltidsavlönad) 
  Ej heltidsavlönad 

 
 

-0.01 (0.79) 

 
 

-0.41 (0.74) 
Utländsk bakgrund  
  (ref: Ej utländsk bakgrund) 
  Utländsk bakgrund 

 
 

0.75 (0.70) 

 
 

0.74 (0.65) 
   
Hälsovariabler   
Subjektiv hälsa  
  (ref: God hälsa) 
  Ej god hälsa 

 
 

-0.67 (0.67) 

 
 

-1.42 (0.63)* 
Hinder/besvär i vardagen  
  (ref: Inga hinder/besvär) 
  hinder/besvär  

 
 

0.07 (0.59) 

 
 

0.77 (0.55) 
Nivå av hälsoprioritet 
(1= Inte alls viktigt - 
10= Mycket viktigt)  

-0.25 (0.15) -0.01 (0.15) 

   
Konstant 23.38 (1.59) 22.09 (1.49) 
N 169 169 
R2 (justerat) -0.01 0.05 
Kommentar: Ostandardiserade b-koefficienter, standardavvikelse inom parenteser *p<0,05 
 

 

 

 



 

6.4 Samband mellan bakgrundsvariabler, hälsovariabler och Hälsoinformationsbeteende 

I förra avsnittet har vi sett vilka bakgrundsvariabler och hälsovariabler som har betydelse för 

individers skattade nivå av HL. För att besvara studiens fjärde frågeställning går vi vidare till 

Tabell 4 nedan som visar resultatet av sex regressionsmodeller. I modellerna har studiens sex 

Hälsoinformationsbeteende index används som beroende variabler och bakgrundsvariablerna 

(kön; utbildningsnivå; ålder; bostadsregion; sysselsättning; utländsk bakgrund) och 

hälsovariablerna (subjektiv hälsa; hinder/besvär i vardagen; nivå av hälsoprioritet) har använts 

som oberoende variabler. 

 

Studiens fjärde frågeställning lyder: Hur ser relationerna ut mellan bakgrundsvariabler, 

subjektiv hälsa och Hälsoinformationsbeteende i mitt urval? Utifrån tabell 4 kan vi se vilka 

bakgrundsvariabler som har betydelse för individers olika Hälsoinformationsbeteenden. 

Ålderskategorin 56-65 år har ett statistiskt signifikant negativt samband med 

”informationsbehov” (E=-1.49 p=<0.01) och med ”aktiv informationssökning” (E=-0.97, 

p=<0.05) i jämförelse med referensgruppen 18-35 år. Ålderskategorin 66+ år har ett statistiskt 

signifikant negativt samband med ”informationsbehov” (E=-1.77, p=<0.01), ”aktiv 

informationssökning” (E=-1.53, p=<0.05) och ”aktiv scanning” (E=-1.62, p=<0.05) i 

jämförelse med referensgruppen 18-35 år. Detta innebär att en högre ålder är förknippat med 

lägre frekvens av hälsoinformationsbeteende: ”informationsbehov”, ”aktiv 

informationssökning” och ”aktiv scanning” än yngre åldrar.  

 

Vi ser ytterligare ett statistiskt signifikant samband mellan en kategori bakgrundsvariabler och 

Hälsoinformationsbeteende. Att uppge sig vara ”man” i jämförelse med referenskategorin att 

vara ”kvinna” har ett positivt samband med Hälsoinformationsbeteendet ”genom ombud”. 

Detta innebär att män (E=0.61, p=<0.05) i högre grad än kvinnor uppger sig få 

hälsoinformation genom andra personer. 

 

När vi kommer till studiens hälsovariabler ser vi att två av studiens variabler: ”subjektiv 

hälsa” och ”grad av hälsoprioritet” har betydelse för Hälsoinformationsbeteende. Att uppge 

sig ha ”mindre god hälsa” har signifikant positivt samband med 

Hälsoinformationsbeteendena: ”informationsbehov” (E=1.09, p=<0.01) och ”aktiv 

informationssökning” (E=1.08, p=<0.01), i jämförelse med referenskategorin att uppge sig ha 

”god hälsa”. Detta innebär att en sämre skattad hälsa är förknippat med ett högre 



 

informationsbehov och aktiv informationssökning i mitt urval i jämförelse med att ha anse sig 

god hälsa. I vilken grad individen graderar att hälsa är en viktig prioritet i sitt liv har ett 

statistiskt signifikant samband med fyra av sex Hälsoinformationsbeteenden: 

”informationsbehov” (E=0.33, p=<0.01), ”aktiv informationssökning (E=0.21, p=<0.01), 

”aktiv scanning” (E=0.19, p=<0.05) och ”undvikande av information” (E=-0.23, p=<0.01). 

För beteendena ”Informationsbehov”, ”aktiv informationssökning” och ”aktiv skanning” är 

sambanden positiva vilket innebär att en högre hälsoprioritet är förknippat med en högre 

frekvens av dessa tre Hälsoinformationsbeteenden. För informationsbeteendet ”undvikande av 

information” är sambandet negativt, vilket innebär att en högre hälsoprioritet är förknippat 

med minskning i frekvens av beteendet ”undvikande av information” relaterat till den egna 

hälsan. 

 

Sammanfattningsvis har vi i Tabell 4 kunnat se att bakgrundsvariablerna ”ålder” och ”kön” 

har betydelse för frekvensen av vissa Hälsoinformationsbeteenden samt att ”subjektiv hälsa” 

och ”grad av hälsoprioritet” har betydelse för frekvensen av olika 

Hälsoinformationsbeteenden. Den enda variabel som har betydelse för ”undvikande av 

information” är i vilken mån individen ”graderar sin hälsoprioritet” som viktig eller inte 

viktig. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tabell 4. Samband mellan bakgrundsvariabler, hälsovariabler, Hälsolitteracitet och 
Hälsoinformationsbeteende 
 Infobehov Aktiv 

infosökning 
Aktiv 
scanning 

Icke-riktad 
övervakning 
 

Genom 
ombud 
 

Undvikande 
av 
information 

Hälsolitteracitet       
F.HL  
(höga värden 
=tillräcklig F.HL) 

-0.12 (0.05)** -0.12 (0.04)** -0.13 (0.05)** -0.09 (0.04)* -0.14 (0.04)** -0.00 (0.04) 

K&K.HL  
(höga värden = 
tillräcklig K&K.HL) 

0.15 (0.05)** 0.17 (0.5)** 0.12 (0.05)* 0.06 (0.04) 0.05 (0.05) -0.06 (0.05) 

       
Bakgrundsvariabler       
Kön  
  (ref: Kvinna) 
  Man 

 
 
0.29 (0.27) 

 
 
-0.12 (0.26) 

 
 
-0.08 (0.28) 

 
 
-0.38 (0.21) 

 
 
0.61 (0.25)* 

 
 
0.19 (0.25) 

Utbildningsnivå  
  (ref: Högskola<) 
  >Gymnasium 

 
 
-0.26 (0.26) 

 
 
-0.17 (0.25) 

 
 
-0.14 (0.27) 

 
 
-0.33 (0.21) 

 
 
-0.20 (0.24) 

 
 
0.04 (0.24) 

Ålder  
  (ref: 18-35 år) 

      

  36- 45 år -0.43 (0.43) -0.10 (0.42) -0.29 (0.45) 0.01 (0.35) 0.70 (0.40) 0.03 (0.41) 
  46-55 år -0.69 (0.42) -0.68 (0.41) -0.39 (0.44) -0.14 (0.34) 0.42 (0.39) -0.19 (0.40) 
  56- 65 år -1.49 (0.48)** -0.97 (0.48)* 0.08 (0.51) -0.23 (0.39) 0.28 (0.45) 0.37 (0.46) 
  66 + år -1.77 (0.61)** -1.53 (0.60)* -1.62 (0.64)* -0.52 (0.49) -0.49 (0.57) 0.07 (0.58) 
Bostadsregion  
  (ref: Storstad) 

      

  Tätort 0.19 (0.34) -0.35 (0.33) 0.22 (0.35) -0.42 (0.27) -0.24 (0.32) -0.07 (0.32) 
  Landsbygd 0.27 (0.37) -0.42 (0.37) 0.24 (0.40) -0.29 (0.30) -0.29 (0.35) -0.12 (0.35) 
Sysselsättning  
  (ref: 
Heltidsavlönad) 
  Ej heltidsavlönad 

 
 
0.57 (0.39) 

 
 
0.70 (0.39) 

 
 
0.67 (0.41) 

 
 
0.02 (0.32) 

 
 
0.68 (0.37) 

 
 
0.01 (0.37) 

Utländsk bakgrund  
  (ref: Ej utländsk 
          bakgrund) 

0.32 (0.35) 0.27 (0.34) 0.23 (0.37) 0.34 (9.28) 0.03 (0.33) 0.26 (0.33) 

       
Hälsovariabler       
Subjektiv hälsa  
  (ref: god hälsa) 
  mindre god hälsa 

 
 
1.09 (0.34)** 

 
 
1.08 (0.33)** 

 
 
0.34 (0.35) 

 
 
0.26 (0.27) 

 
 
0.43 (0.32) 

 
 
0.15 (0.32) 

Hinder/besvär  
i vardagen  
  (ref: inga hinder/besvär) 
  ja, besvär/hinder 

 
 
 
0.44 (0.30) 

 
 
 
0.29 (0,29) 

 
 
 
0.24 (0.31) 

 
 
 
0.11 (0.24) 

 
 
 
0.01 (0.28) 

 
 
 
0.37 (0.28) 

Nivå av hälsoprioritet 
(1= inte alls viktigt -
10= mycket viktigt) 

0.33 (0.08)** 0.21 (0.08)** 0.19 (0.08)* 0.02 (0.06) 0.11 (0.07) -0.23 (0.07)** 

       
Konstant 3.46 (1.40) 3.92 (1.33) 4.33 (1.42) 6.90 (1.09) 4.73 (1.27) 7.70 (1.29) 
N 169 169 169 169 169 169 
R2 (justerat) 0.24 0.21 0.09 0.04 0.08 0.06 
Kommentar: Ostandardiserade b-koefficienter, standardavvikelse inom parenteser **p<0,01 *p<0,05 
 

 

 



 

6.3 Samband mellan Hälsolitteracitet och Hälsoinformationsbeteende 

Genom att studera tabell 4 ovan kan vi även besvara denna studies sista frågeställning: Hur 

ser relationen ut mellan Hälsolitteracitet och Hälsoinformationsbeteende? 

 

I tabell 4 ser vi att Funktionell HL har statistiskt signifikant negativa samband med fem av 

studiens sex Hälsoinformationsbeteenden: ”informationsbehov” (E=-0.12, p=<0.01); ”aktiv 

informationssökning” (E=-0.12, p=<0.01); ”aktiv scanning” (E=-0.13, p=<0.01); ”icke-riktad 

övervakning” (E=-0.09, p=<0.05) och ”genom ombud” (E=-0.14, p=<0.01). Detta innebär att 

högre skattad Funktionell HL är förknippat med lägre frekvens av dessa fem 

Hälsoinformationsbeteenden.  

 

Kommunikativ & Kritisk HL i sin tur har statistiskt signifikant positiva samband med tre av 

studiens sex Hälsoinformationsbeteenden: ”informationsbehov” (E=0.15, p=<0.01); ”aktiv 

informationssökning” (E=10.17, p=<0.01) och ”aktiv scanning” (E=0.12, p=<0.05). Vilket 

innebär att högre skattad Kommunikativ & Kritisk HL är förknippat med en högre frekvens 

av dessa tre Hälsoinformationsbeteenden.   

 

I tabellen ser vi även att nivå av HL inte har någon statistiskt signifikant betydelse för 

Hälsoinformationsbeteendet ”undvikande av information” i denna studies urval. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att nivå av HL har statistisk signifikant betydelse för flera 

Hälsoinformationsbeteenden hos studiens respondenter. De två olika HL-indexen (Funktionell 

HL och Kommunikativ & Kritisk HL) har delvis samband med samma 

Hälsoinformationsbeteenden men sambanden går i motsatt riktning. En hög Funktionell HL är 

förknippad med en lägre frekvens av samtliga Hälsoinformationsbeteenden. En hög 

Kommunikativ & Kritisk HL är förknippad med en ökad frekvens av samtliga 

Hälsoinformationsbeteenden utom ”undvikande av information” som har en negativ relation 

med Kommunikativ & Kritisk HL. Genom studiens analyser har vi härmed kunnat svara på 

frågeställningen hur relationen mellan HL och hälsoinformationsbeteende ser ut. 

 
 
 



 

7. Diskussion 
 
 
I denna studie har relationerna mellan koncepten HL och Hälsoinformationsbeteende 

studerats. Hänsyn har tagits till bakgrundsfaktorer och hälsofaktorer som utifrån aktuellt 

kunskapsläge förväntas kunna påverka dessa relationer. Jag kommer nu diskutera studiens 

fynd i relation till tidigare forskning. 

 

Studiens två inledande frågeställningar var: Hur ofta upplever respondenterna ett behov av 

hälsorelaterad information? Och: Vilka källor till hälsoinformation föredrar individer att 

använda? Studiens resultat visar att de flesta av respondenterna i studiens urval upplever ett 

behov av hälsorelaterad information några gånger per år, någon gång per månad eller någon 

gång per vecka. När de upplever ett behov av information relaterat till den egna hälsan 

föredrar de att söka information genom olika källor på internet framför andra källor. Den näst 

mest föredragna källan till hälsoinformation är att fråga en HoS-personal följt av att fråga 

familj, släktingar eller nära vänner. Att de flesta i mitt urval föredrar att söka hälsoinformation 

via källor på internet ligger i linje med svenska internetstiftelsens senaste rapport 

(Internetstiftelsen 2018). 

 

Studiens tredje frågeställning ställde frågan: Hur ser relationerna ut mellan bakgrundsfaktorer, 

subjektiv hälsa och nivå av Hälsolitteracitet i mitt urval? Denna studie har visat att det inte 

finns några bakgrundsfaktorer och hälsofaktorer som har betydelse för skattad nivå av 

Funktionell HL i studiens urval utifrån studiens modelleringar. Att det inte finns några 

bakgrundsfaktorer och hälsofaktorer som har betydelse för nivå av Funktionell HL i studiens 

modelleringar är något förvånande då det utifrån tidigare studier kunde förväntas (Dalmer 

2013; Christy et al. 2017; Jessup et al. 2017). För Kommunikativ & Kritisk HL däremot har 

bakgrundsfaktorn ”utbildningsnivå” och hälsofaktorn ”subjektiv hälsa” statistiskt signifikant 

betydelse. Det innebär att individer med högre utbildningsnivå har skattat sig ha en högre 

Kommunikativ & Kritisk HL i jämförelse med individer som har lägre utbildningsnivå. 

Dessutom innebär detta att individer med lägre skattad hälsa har en lägre skattad 

Kommunikativ & Kritisk HL. Detta motsvarar delvis resultat från tidigare forskning då 

utbildningsnivå visat sig ha samband med nivå av HL och hög HL nivå har visat sig vara 

associerat med mer hälsosamma livsstilsvanor (Dalmer 2013; Lim et al. 2015).  

 



 

Studiens fjärde frågeställning ställde frågan: Hur ser relationerna ut mellan 

bakgrundsfaktorer, subjektiv hälsa och Hälsoinformationsbeteende i mitt urval? Studiens 

resultat visar att två bakgrundsfaktorer, kön och ålder, har betydelse för några av 

Hälsoinformationsbeteendena. I denna studie har män i högre grad än kvinnor angett att de får 

hälsoinformation ”genom ombud”. Internetstiftelsen (2018) presenterar i sin senaste rapport 

över svenskarnas internetvanor att män i Sverige i mindre utsträckning än kvinnor aktivt 

söker hälsoinformation, men i vilken utsträckning det kan vara relaterat till denna studies 

resultat, att män i högre grad än kvinnor får hälsoinformation genom ombud, kan inte påvisas 

genom denna studie. Förutom kön hade även bakgrundsvariabeln ålder betydelse för några av 

Hälsoinformationsbeteendena. Individer i de äldre ålderskategorierna hade lägre 

”informationsbehov”, och de angav även att de i lägre utsträckning än de yngre 

åldersgrupperna ägnar sig åt informationsbeteendena: ”aktiv informationssökning” och ”aktiv 

scanning”. Övriga bakgrundsfaktorer i denna studie hade ingen betydelse för frekvens av 

Hälsoinformationsbeteende. Bakgrundsfaktorer såsom utbildning och inkomst har tidigare 

visats vara relaterade till aktiv informationssökning (Anker et al. 2011). Detta syns dock inte 

denna studies resultat.  

 

Som ytterligare svar på studiens fjärde frågeställning visar studiens resultat att en lägre 

upplevd hälsa var relaterat till ett högre ”informationsbehov” och en högre frekvens ”aktiv 

informationssökning” i jämförelse med en god hälsa. Att uppleva ett högre informationsbehov 

vid ohälsa och att detta leder till handlingen att söka efter information som kan råda på det 

hälsoproblem som man drabbats av ter sig som rimligt. Detta går delvis emot resultat från 

tidigare forskning som bl.a. visat att aktiva informationssökningsbeteenden har samband med 

bättre hälsa och ett mer frekvent informationssökande är associerat med hälsosammare 

beteenden (Hirvonen 2015; Pálsdóttir 2008). Vidare så visar studiens resultat att i vilken mån 

respondenterna prioriterar sin hälsa har samband med Hälsoinformationsbeteendena: 

”informationsbehov”, ”aktiv informationssökning” och ”aktiv scanning” och för beteendena: 

”undvikande av information”. Det mest intressanta med dessa resultat är att samtliga samband 

är i positiv riktning (även de icke signifikanta). Detta innebär att en högre prioriterad hälsa 

innebär ett högre ”informationsbehov” och en högre frekvens av de aktiva och passiva 

informationsbeteendena. Men när det kommer till nivå av hälsoprioritet och 

Hälsoinformationsbeteendet ”undvikande av information” är sambandet negativt. Detta 

innebär att de individer som skattar sin hälsa som mycket viktig i lägre utsträckning undviker 



 

information relaterat till den egna hälsan jämfört med dem som inte tycker att deras hälsa är 

så viktig.  

 

Studiens avslutande frågeställning ställde frågan: Hur ser relationerna ut mellan 

Hälsolitteracitet och Hälsoinformationsbeteende? Studiens resultat visar att Funktionell HL 

har signifikant negativa samband med fem av sex Hälsoinformationsbeteenden: 

”informationsbehov”, ”aktiv informationssökning”, ”aktiv scanning”, ”icke-riktad 

övervakning” och ”genom ombud”. Detta innebär att en högre Funktionell HL är förknippad 

med en lägre frekvens av dessa Hälsoinformationsbeteenden i studiens urval. Att högre nivå 

av Funktionell HL är negativt associerat med flertalet Hälsoinformationsbeteenden kan vara 

ett nytt fynd som inte har påvisats i tidigare studier. Det motsatta till hög Funktionell HL, 

alltså en lägre skattad Funktionell HL, innebär en högre frekvens av dessa fem 

Hälsoinformationsbeteenden. Att individer med lägre Funktionell HL i högre grad upplever 

informationsbehov och i högre grad ägnar sig åt både de aktiva och passiva 

informationsbeteendena (relaterat till den egna hälsan) än individer med hög Funktionell HL 

är ett intressant fynd. Dock kan orsakerna till denna relation inte besvaras genom denna 

studie. Delar av de resultat som beskrivits i detta stycke kan kopplas till Zack och Dalrymples 

(2011) studie som visar att individer med lägre HL ofta vänder sig till personer de känner för 

hälsoinformation, till skillnad från individer med hög HL, då hög HL är relaterat till en högre 

grad av informationssökning (Eriksson-Backa et al. 2018). Funktionell HL har delvis 

samband med samma Hälsoinformationsbeteenden i denna studie som Kommunikativ och 

Kritisk HL, dessa samband går dock i motsatt riktning för de två HL dimensionerna. 

 

Som ytterligare svar på studiens femte frågeställning visar studien att Kommunikativ & 

Kritisk HL har signifikant positivt samband med tre av sex Hälsoinformationsbeteenden: 

”Informationsbehov”; ”aktiv informationssökning” och ”aktiv scanning”. Vilket innebär att en 

högre skattad Kommunikativ & Kritisk HL är förknippat med en högre frekvens av de tre 

aktiva informationsbeteendena. Att god Kommunikativ & Kritisk HL skulle ha samband med 

informationsbehov och de två aktiva informationsbeteendena var delvis förväntat och 

stämmer överens med tidigare forskning om informationsbehov och informationssökning 

(Cyrus 2018; Eriksson-Backa et al. 2018). Nivå av HL har i min studies urval inte någon 

signifikant betydelse för ”undvikande av information”. Detta resultat skiljer sig i relation till 

andra studier där just undvikande av information har visat sig vara vanligt hos vissa 

riskgrupper i relation till en låg nivå av HL (Keselman & Arnott Smith 2015). Värt att 



 

poängtera är att studiens resultat vidare visar att Funktionell HL är signifikant förknippat med 

”icke-riktad övervakning” av hälsoinformation och att få hälsoinformation ”genom ombud”, 

vilket Kommunikativ & Kritisk HL inte är. Detta kan vara viktiga resultat för framtida 

utformning av hälsoinformation, förmedling och kommunikation då det ger indikationer om 

på vilket sätt de olika HL dimensionerna är förknippade med olika 

Hälsoinformationsbeteenden. 

 

7.1 Olika dimensioner av Hälsolitteracitet 

De flesta i mitt urval har en tillräcklig Funktionell HL och Kommunikativ & Kritisk HL. Det 

framkommer ändå skillnader i andelen som skattar sig ha tillräcklig Funktionell HL och 

andelen som skattar sig ha tillräcklig Kommunikativ & Kritisk HL. Andelen som skattar sig 

ha tillräcklig Funktionell HL är högre än andelen som skattar sig ha tillräcklig Kommunikativ 

& Kritisk HL. Kommunikativ & Kritisk HL har beskrivits som en ”högre nivå” av HL 

(Nutbeam 2008; Ringsberg et al. 2014) och studiens resultat ligger i linje med denna 

beskrivning. Att HL begreppet består av olika dimensioner, även beskrivet som förmågor på 

olika ”nivåer”, är etablerat i befintlig litteratur. Det är således skillnad på Funktionell HL och 

Kommunikativ & Kritisk HL, och detta beläggs ytterligare genom denna studie.  

 

7.2 Undvikande av hälsoinformation 

Jag vill återkomma och stanna en stund vid informationsbeteendet ”undvikande av 

information”. Ett viktigt resultat i denna studie är att den enda faktor som hade samband med 

Hälsoinformationsbeteendet ”undvikande av information” var i vilken grad individen uppger 

sig ”prioritera hälsa”. En högre prioritet av hälsa hade ett statistiskt signifikant negativt 

samband med undvikande av information relaterat till den egna hälsan. Detta är ett intressant 

resultat då tidigare forskning inte hittat associationer mellan undvikande av information och 

självskattad hälsa (Hirvonen 2015; Jung 2014). I denna studie finns inte heller samband 

mellan skattad hälsa och undvikande av information, däremot finns ett sådant samband på 

statistisk signifikant nivå mellan i vilken grad individen anger sig ”prioritera hälsa” och 

undvikande av information. Studiens resultat indikerar att hälsobeteende och faktorn 

prioritering, som kan ses om en typ av motivation, har en tydligare påverkan på undvikande 

av hälsoinformation i relation till den egna hälsan än vad nivå av HL har. Anledningen till att 

människor undviker information tycks ske av främst två anledningar: (1) att ta emot 



 

information skulle kunna framtvinga handlingar som är oönskade t.ex. nödvändiga 

beteendeförändringar; (2) informationen förväntas framkalla och resultera i negativa känslor 

(Hirvonen 2015; Sweeny et al. 2010). En huvudsaklig utmaning enligt tidigare forskning är 

att gå vidare från ett fokus på enskilda individers förståelse av information till att även 

undersöka faktorer som bl.a. motivation och självkänsla (Cyrus 2018). Denna studies resultat 

indikerar att prioritet av hälsa är en viktigare faktor än nivå av HL för att förstå beteendet att 

undvika information relaterat till den egna hälsan. Vidare studie om dessa faktorer skulle 

kunna bidra till ökade kunskaper om och förståelse för de faktorer som ligger bakom att 

individer undviker information. 

 

7.3 Anpassa hälsoinformation utifrån nivå av Hälsolitteracitet  

Tidigare forskningsresultat har indikerat att olika HL förmågor påverkar individers val av 

informationskällor för hälsoinformation (Suri et al. 2016). Att individer har varierande behov 

av hälsoinformation och att de har olika HL nivåer, innebär att de har olika förmågor att söka, 

använda och hantera hälsoinformation (Honey et al. 2014). Forskningsfältet som studerar HL 

kan ge teoretisk guidning liksom praktiska strategier till arbetet med hälsoinformation. Detta 

kan möjliggöra att den hälsoinformation som kommuniceras är linje med de förmågor, 

preferenser, livssituationer och praktiska strategier som finns hos specifika målgrupper 

(Neuhauser 2017). De samband och resultat som presenterats i denna studie är värdefull 

kunskap för framtida forskning och för praktiskt arbete med hälsoinformation. Skulle studiens 

samtliga resultat kunna fastställas inom mer omfattande studier med ett sannolikhetsbaserat 

urval (som kan generaliseras till en större population) kan det bli ett viktigt verktyg i 

utformningen av hälsoinformation, samt i förmedling och kommunikation av 

hälsoinformation. Att skatta en individs HL skulle då kunna användas som en guide till olika 

individers Hälsoinformationsbeteende, vilket ger möjligheter till ett mer individanpassat sätt 

att förmedla hälsoinformation, en möjlighet som även föreslagits i tidigare studier (Zack et al. 

2011; Neuhauser 2017; Forsberg 2010).  

 

Förutom studiens empiriska resultat visar den teoretiska delen av denna studie att 

informationsvetare kan bidra teoretiskt liksom praktiskt till området HL. Den kunskap som 

genereras genom forskning kan användas i praktiskt arbete för att skapa mindre generisk 

hälsoinformation. Information som är anpassad till individens förutsättningar och preferenser 

för att på så sätt bidra till ökad aktivitet och delaktighet i sin egen vård och hälsa. Att vidare 



 

studera dessa koncept i relation till varandra och bidra till ytterligare kunskap i den punkt där 

Hälsoinformationsbeteende, HL och hälsoinformation möts har varit ett huvudsakligt fokus i 

denna studie. Det är tydligt att BIV forskare med goda resultat kan samarbeta inom 

forskningsgrupper som studerar relationer mellan hälsoinformation, informationsbeteende, 

HL och hälsa (Zach et al. 2011; Forsberg 2010). BIV forskare, bibliotekarier och 

informationsspecialister samarbetar med HoS i andra länder för att främja både allmänhetens 

och patienters hälsolitteracitet men detta är mindre förekommande, om inte nästan obefintligt, 

i Sverige. Detta är troligtvis den första studien som gjorts på området ur ett 

informationsvetenskapligt perspektiv i en svensk kontext 

 

7.4  Studiens begränsningar 

Begränsningarna med denna studie är mestadels metodologiska. Att jag använt ett icke 

sannolikhetsbaserat urval och ett litet antal respondenter gör att urvalet är osannolikt 

representativt för populationen (Bryman 2018). De data som samlats in genom ett icke 

sannolikhetsurval och ett bekvämlighetsurval kan inte generaliseras till en större population 

utanför de faktiska observationerna i urvalet. Likväl kan studiens resultat vara användbara 

genom att fungera som en språngbräda för fortsatt forskning eller för att göra kopplingar 

mellan existerande resultat på ett eller annat område (Bryman 2018).  

 

Inom studien har svårigheter med att få ut enkäter/nå respondenter övervägts. Det slutgiltiga 

valet att samla in data genom digitala internetbaserade lösningar innebar en risk att vissa 

grupper skulle bli underrepresenterade. De som inte använder digitala tekniker, sociala medier 

(Wildemuth 2017; Bryman 2018) och individer över 65 år som i mindre utsträckning 

använder sig av internet än övriga befolkningen (Internetstiftelsen Sverige 2018). Det visade 

sig ändå att den valda distributionsmetoden lyckades nå ett bredd åldersspann då jag har 

enkätsvar i samtliga ålderskategorier. Genom den valda distributionsmetoden finns dock ett 

tydligt bias i mitt urval. Mitt sampel består till största delen består av individer med högre 

utbildning samt att de använder Facebook. Denna studies resultat visar en förhållandevis 

genomgående hög nivå av HL i urvalsgruppen och forsning har visat att individer med högre 

nivåer av HL är mer troliga att ha tillgång till internet och att använda internet för att söka 

efter hälsoinformation (Estacio, Whittle & Protherie 2017). En förklaring till delar av de 

skevheter som finns i urvalet är att en av de individer som valdes ut för att distribuera 

enkätlänken inte hann göra detta inom den tid enkäten låg öppen. Därmed delades inte 



 

enkätlänken som planerat i åldersgruppen 18-25 år. Trots detta är det ändå mycket möjligt att 

resultaten från studien kan vara representativt för internetanvändare då forskning visat att 

internetanvändare brukar vara välutbildade och ha det bra ställt (Bryman 2018). Oavsett 

brister i urvalsmetod har jag kunnat se likheter i mitt urval med andra forskningsresultat som 

studerat liknande relationer. Studiens resultat kan således användas för att generera insikter 

till vidare forskning. 

 

Ytterligare en begränsning med studien är designen i form av en tvärsnittsstudie. Detta val av 

design innebär att det inte går att fastställa kausala riktningar mellan studiens variabler. 

Därför kvarstår frågor om vilka faktorer som egentligen påverkar de olika koncepten. För att 

fastställa detta behövs studier som använder longitudinella paneldata för att klargöra vad som 

påverkar vad (Bryman 2018). 

 

I mina analyser av HL och Hälsoinformationsbeteende fick jag ganska höga värden för 

multikollinearitet mellan mina index. Vilket innebär att dessa samvarierar eller korrelerar i 

hög grad med varandra. Detta kan bero delvis bero på min översättning och anpassning av 

frågorna designade att mäta Hälsoinformationsbeteende, som i sin ursprungliga form skapats 

av Hirvonen (2015). Det kan även tyda på att koncepten till stor del är detsamma och mäter 

samma saker, vilket delvis styrks av forskning som gjorts på området (Lawless, Toronto & 

Grammatica 2016; Logan 2015). Även detta skulle kunna utforskas vidare med hjälp 

longitudinell forskningsdesign. 

 

Inom några av studiens index var Cronbachs´alfa lågt. Detta gör att den interna konsistensen 

av dessa index är låg, d.v.s. de riskerar att inte helt mäta samma beteende, vilket 

konstruktionen av de additiva indexen ämnar göra. Detta kan ha att göra med ett lågt antal 

respondenter i min studie. Det kan också bero på processen då jag översatte frågorna från 

engelska till svenska. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Få studier är gjorda i Sverige på dessa samband därför är fortsatt forskning i en svensk 

kontext av stor vikt för utformning och kommunicering av hälsoinformation framöver, både 

inom HoS och inom biblioteksväsendet. Det är också tänkbart att dessa koncept kan vara av 

intresse för andra välfärdssektorer i samhället såsom skolor 



 

Trots ett lågt antal observationer och de begränsningar som följer med studiens 

tvärsnittsdesign framkommer intressanta samband mellan studiens koncept. Nu behövs vidare 

forskning för att fastställa kausalitet och riktning mellan koncepten 

Hälsoinformationsbeteende och HL, vilket kan åstadkommas med hjälp av longitudinella 

forskningsstudier.  

 

De två instrumenten som använts i denna studie riskerar att mäta samma typ av beteenden, 

vilket är ett problem då de påstås mäta olika koncept. Under denna studies gång har detta 

blivit synligt genom att koncepten HL och Hälsoinformationsbeteende i hög grad korrelerat 

med varandra i studiens analyser. Detta uppmanar till att vidare studier behövs för att studera i 

vilken grad dessa koncept är detsamma och i vilken grad de skiljer sig åt. Detta har en 

teoretisk relevans för definitionerna av koncepten men också praktisk relevans för de olika 

skattningsformulären- och mätinstrumentens pålitlighet. 

 

Vidare skulle framtida studier kunna inkludera ytterligare variabler såsom egenskattad 

självkänsla (self-efficacy) i relation till HL och Hälsoinformationsbeteende då skattning av 

HL kan påverkas av en individs uppfattning och tilltro till den egna förmågan generellt 

(Hirvonen 2015). God tilltro till den egna förmågan kan medföra en högre skattning av sin HL 

förmåga och vice versa. Det finns alltså en risk för över eller underskattning av sin HL 

förmåga som har sin grund i generell självkänsla (Case & Given 2016).  

 

7.6 Praktiska implikationer 

Att bibliotekarier och informationsspecialister arbetar som en resurs inom privata och 

offentliga verksamheter med hälsoinformation och HL kan utvecklas och implementeras inom 

HoS (Forsberg 2010; Zach et al. 2011). Bibliotekarier och informationsspecialister har 

djupgående kunskap om informationsbeteenden och hur dessa konkretiseras genom det 

referenssamtalet11 med en användare. De har kunskap om information som fenomen, dess 

livscykler och de processer som sker inom olika informationsbeteenden (Rubin 2016; Fischer, 

Erdelez & McKechnie 2005). Teorier om informationsbeteende, dess praktiska applicering 

genom referenssamtalet med en användare är en viktig resurs med potential att användas i 

utvecklandet av effektiva HL insatser för allmänheten. Dessa resurser och denna kunskap 

                                                      
11 Referenssamtalet är ett tekniskt utvärderande samtal mellan informationsspecialisten och 
informationsanvändaren med syfte att klargöra dennes informationsbehov. 



 

finns idag vid våra universitet och i vårt biblioteksväsende; vilket inkluderar allmänna 

bibliotek, sjukhusbibliotek samt medicinska bibliotek och är en nästintill outnyttjad resurs i 

sammanhanget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Slutsatser 
 

 

Den huvudsakliga slutsatsen av denna studie är att nivå av Hälsolitteracitet har betydelse för i 

vilken grad en individ ägnar sig åt ett visst Hälsoinformationsbeteende. 

 

Begreppet Hälsolitteracitet består av olika dimensioner: Funktionell, Kommunikativ och 

Kritisk Hälsolitteracitet. Att se dessa dimensioner som olika Hälsolitteracitets förmågor får 

ytterligare stöd genom studiens resultat.  

 

De två dimensionerna av Hälsolitteracitet: Funktionell Hälsolitteracitet och Kommunikativ 

och Kritisk Hälsolitteracitet har delvis samband med samma Hälsoinformationsbeteenden 

men dessa går i olika riktningar.  

 

En individs Hälsolitteracitets nivå har inte betydelse för i vilken utsträckning denne ägnar sig 

åt ”undvikande av information”, utan det är i vilken grad individen ”prioriterar hälsa” som har 

betydelse för om de undviker information relaterat till den egna hälsan.  
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Information & Hälsa

Sida 1

Välkommen

Tack för att du vill delta i min studie om information och hälsa.

Studien är en del av min kandidatuppsats i bibliotek- och informationsvetenskap.

Syftet med studien är att undersöka olika hälsoinformationsbeteenden och hur de är 

relaterade till förmågan att förstå och använda hälsoinformation för att främja sin hälsa. 

Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och består av olika delar. Enkäten riktar sig till personer 18 år och uppåt.

Innan varje del får du en kort beskrivning om vad de kommande frågorna handlar om.

Inom min studie kommer du vara helt anonym och dina svar kommer inte att kopplas samman med dig som person på något sätt.

Alla analyser sker på grupp nivå exempelvis genom att jämföra åldersgrupper.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta enkäten och välja att inte avsluta den.

Tryck på knappen "Nästa" så börjar vi!

Sida 2

Del 1. 

Nu kommer du få svara på några inledande bakgrundsfrågor.

Tryck på "Nästa" för att börja svara på frågorna. 

Du kan trycka på knappen "Bakåt" för att återgå till föregående sida.

Sida 3

1.1 Jag identifierar mig som *

Kvinna

Man

Annan könstillhörighet

Vill inte uppge



1.2 Min ålder är inom intervallet: *

18-25 år

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76 + år

1.3 Vilken typ av område bor du i? *

Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö)

Tätort

Landsbygd

1.4 Min högst avslutade utbildning är: *

Grundskola

Gymnasieutbildning

Folkhögskola

Eftergymnasial utbildning 3 årig eller yrkeshögskola

Eftergymnasial utbildning 4 år eller mer

1.5 Vad är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? *

Student

Anställd, heltid

Anställd, deltid

Arbetslös och/eller deltar i arbetsmarknadspolitiskt program

Långtidssjukskriven och/eller arbetstränar

Egen företagare

Pensionär

 
Annan sysselsättning



1.6 Har du eller dina föräldrar invandrat eller flytt till Sverige? *

ja

nej

1.7 Är svenska ditt föredragna språk? (Det språk som du föredrar att använda och som du bäst förstår både i tal

och i text) *

ja

nej

Sida 4

Tack! 

Del 2. 

Nu kommer några frågor som handlar om din hälsa. 

Du svarar på frågorna utifrån vilket alternativ som stämmer bäst överens med hur du upplever din hälsa.

Begreppet hälsa används här för hälsa i vid mening och inkluderar: livsstil, specifika hälsoproblem, psykisk hälsa, välmående och

eventuellt sjukdomstillstånd.

Tryck på "Nästa" för att svara på frågorna.

Sida 5

2.1 Fråga om dig själv och din hälsa *

 Mycket god God Ok Dålig Mycket dålig

Hur tycker du din

hälsa är

generellt?

2.2 Är det någonting som besvärar dig eller hindrar dig i dina dagliga aktivitet?

Exempelvis en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller funktionsvariation, svaghet eller psykiska

hälsoproblem. *

Ja, till stor del

Ja, till viss del

Nej



2.3 I vilken grad är hälsa en viktigt prioritering i ditt liv just nu på en skala från 1-10.

1= inte alls viktigt och 10 = mycket viktigt. *

 

1

Inte alls

viktigt 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Mycket

viktigt

Gradera upplevd

prioritetsnivå från

1-10

Sida 6

Del 3 

I nästa del kommer du få frågor om dig och hälsoinformation t.ex behov av information och hur du söker information.

Begreppet hälsoinformation används här för information om hälsa i vid mening och inkluderar information om: livsstil, specifika

hälsoproblem, psykisk hälsa, välmående och information relaterat till sjukdomstillstånd.

Sida 7

3.1 Hur ofta upplever du ett behov av information relaterat till hälsa? *

Varje dag

Varje vecka

Någon gång i månaden

Några gånger per år

Mer sällan eller aldrig

3.2 När jag känner ett behov av information relaterat min egen hälsa så föredrar jag att: 

(3 val är möjliga) *

Fråga en hälso-sjukvårds personal (fysiskt möte, ringa eller maila).

Söka information genom olika källor på internet.

Söka information från andra källor än internet t.ex böcker, tidningar, informationsblad.

Fråga familj, släktingar eller nära vänner.

Få information via tv, radio eller podcasts.

Jag söker inte efter hälsorelaterad information.



Sida 8

3.4 Hur ofta under det senaste året har du: *

 Aldrig Väldigt sällan Ibland Ofta

Mycket ofta

eller alltid

(1) varit intresserad av information rörande hälsa eller känt att du

vill veta mer om hälsa ?

(2) haft specifika frågor relaterat till hälsa som du skulle vilja ha

svar på?

Sida 9

3.4 Hur ofta under det senaste året har du *

 Aldrig Väldigt sällan Ibland Ofta

Mycket ofta

eller alltid

(3) undvikit att tänka på hälsa relaterat till dig själv?

(4) undvikit att höra, se eller "ta till dig" hälsorelaterad

information?
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3.4 Hur ofta under det senaste året har du *

 Aldrig Väldigt sällan Ibland Ofta

Mycket ofta

eller alltid

(5) sökt efter information om hälsa t.ex på internet eller ställt frågor

till andra personer för att hälsoinformation?

(6) sökt efter information om hälsa när du haft hälsoproblem eller

en fråga relaterat till hälsa?

Sida 11

3.4 Hur ofta under det senaste året har du: *

 Aldrig Väldigt sällan Ibland Ofta

Mycket ofta

eller alltid

(7) följt hälsorelaterade program på: tv eller andra medier t.ex

podcasts, bläddrat i böcker, tidningar eller surfat runt på internet,

för att på så sätt ta till dig information om hälsa?

(8) pratat med andra personer om hälsa som ett sätt att få

hälsoinformation?
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3.4 Hur ofta under det senaste året har du: *

 Aldrig Väldigt sällan Ibland Ofta

Mycket ofta

eller alltid

(9) tagit till dig hälsorelaterad information av en slump när du läst

tidningen, tittat på tv eller surfat på internet?

(10) fått hälsorelaterad information av en slump från andra

människor?
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3.4 Hur ofta under det senaste året har du: *

 Aldrig Väldigt sällan Ibland Ofta

Mycket ofta

eller alltid

(11) frågat om andra kan hjälpa dig hitta information om hälsa?

(12) blivit informerad av andra om hälsa, eller att andra har

rekommenderat källor som innehåller hälsoinformation t.ex

webbsidor, tidningar, böcker, radio/tv program eller

informationsblad?
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Del 4.

Jag är så glad att du svarat på alla frågor hit. Nu kommer den sista delen i enkäten.

Denna del kommer ställa frågor om hur du upplever din egen förmåga att läsa, förstå, hitta och använda hälsoinformation i ditt

dagliga liv.

Du kommer också få några påståenden där du bedömer i vilken grad de stämmer in på dig.
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4.1 Se nedanstående frågor och avgör i vilken grad de stämmer in på dig.

Med hälsoinformation menas här: information relaterat till hälsa och/eller sjukdom. 

Det inkluderar också information du fått av läkare eller annan hälsa-sjukvårdspersonal t.ex kostråd, diagnos,

behandling, dosering av medicin. Det kan också vara att läsa bipacksedel till medicin. *

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

(a) Tycker du det är svårt att läsa hälsoinformation, för att texten är

svår att se (även om du har glasögon eller linser)?

(b) Tycker du det är svårt att förstå budskap i hälsoinformation?

(c) Tycker du att det är svårt att förstå ord eller siffror i

hälsoinformation?

(d) Tycker du att det tar lång tid att läsa hälsoinformation?

(e) Händer det att du ber någon annan person läsa och förklara

hälsoinformation?
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4.2 Ta del av påståendena och avgör i vilken grad de stämmer in på dig, relaterat till din hälsa och/eller sjukdom. *

 

Stämmer

inte alls

Stämmer

dåligt

Stämmer

delvis Stämmer bra

Stämmer

precis

(a) Jag kan hämta information från fler olika informationskällor

såsom, tidningar, internet, böcker, hälso-och sjukvården, familj

och vänner m.m.

(b) Jag kan välja ut just den information som jag behöver från en

mängd informationskällor.

(c) Jag kan bedöma om informationen är trovärdig.

(d) Jag kan förstå informationen och dela med mig av den till

andra.

(e) Jag kan med hjälp av informationen planera och avgöra vad

jag behöver göra för att förbättra min hälsa.
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Det var den sista delen. Tryck nu på knappen "Klar "så lämnas dina svar in till mig!

OBSERVERA. Tryck på "Klar" för att lämna in enkäten.

Tack så väldigt mycket för ditt deltagande!

Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog. 



Du kan nu stänga fönstret.


