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Abstrakt 

En av de viktigaste sakerna vi har i livet är vår hälsa och genom denna studie undersöktes sex 

kvinnors uppfattningar om begreppet hälsolitteracitet genom kvalitativa intervjuer. Syftet var 

att undersöka kvinnornas sätt att förvärva, förstå och använda sig av den hälsoinformation 

som cirkulerar i samhället. Resultat visar att respondenterna innehar en förhållandevis god 

hälsolitteracitet trots detta uppger respondenterna att de ibland har svårt att göra goda 

hälsoval. Det var inte svårt för respondenterna att förvärva information, då mycket fanns att 

tillgå via internet. För att kunna tolka och skapa förståelse kring hälsoinformation, tog de 

hjälp av bland annat personlig tränare. I den tolkande och kunskapsskapande process var det 

egna kritiska tänkandet viktigt, även om utsorteringen mellan bra och felaktig 

hälsoinformation tog mycket tid. Vad avser möjliga hälsofrämjande åtgärder, föreslog 

respondenterna att ämnet idrott och hälsa skulle få ett delvis annorlunda innehåll, där fokus 

skulle läggas på helhetshälsan, samt skatteregleringar (Sockerskatt). Sammanfattningsvis 

visar denna studie att ytterligare forskning behövs inom området hälsolitteracitet med fokus 

på hur hälsoinformation påverkar individer i olika sociala omgivningar.  

 

Nyckelord: health literacy, hälsofrämjande åtgärder, hälsolitteracitet, hälsa, inlärning.  
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1. Inledning  

Varje dag fattar människor beslut som påverkar den egna hälsan. Ibland större beslut men 

även små beslut i vardagen: Valet att ta cykeln istället för bilen, att välja salladen framför 

hamburgaren, att kontakta sjukvården eller självbehandla och så vidare. Oavsett om besluten 

är stora eller små så innebär de att individen tar ett eget, enskilt ansvar för sin hälsa.  

Även om vi som individer har en uppfattning om vad hälsa är och hur den uppnås betyder det 

inte att vi alltid kan förstå och använda oss av hälsoinformation på ett klokt sätt. Inte minst på 

grund av att hälsa är ett individuellt och ett komplext begrepp (Nutbeam, 2008; Ewles & 

Simnett, 2013), där enskilda sammanhang och situationer påverkar individers hälsobeslut 

dagligen.  

För att kunna utföra aktiva hälsoval krävs det enligt Mårtensson och Hensing (2012) 

förståelse, egna kunskaper om ämnet hälsa samt kvaliteter utifrån begreppet hälsolitteracitet 

(Mårtensson & Hensing, 2009; Wagner, Steptoe, Wolf & Wardle, 2009). Hälsolitteracitet 

innebär individens sätt att förvärva, förstå och använda hälsoinformation som leder till en 

praktisk påverkan den egna hälsan. Vida Stacio (2013) hävdar att hög hälsolitteracitet innebär 

att individen får ökad kontroll över den egna hälsan, ökad kontroll medför i sin tur att 

individen mindre sällan drabbas av välfärdsjukdomar enligt Schäfer Elinder och Faskunger 

(2006). Kunskap och aktiva hälsoval är inte alltid tillräckligt enligt Svederberg, Svensson och 

Kindeberg (2001). Det krävs även att individen kan ifrågasätta samt reflektera och göra 

medvetna val. Begreppet kritisk hälsolitteracitet, som är viktigt i denna studie, innebär att 

individen har kunskaper och förmågor att vara ifrågasättande och självreflekterande emot 

hälsoinformation, individen innehar då god hälsolitteracitet. 

Begreppet hälsolitteracitet grundar sig inte enbart inom hälso- och sjukvården eller utifrån 

individers läs- och skrivförståelse utan är så mycket mer (Brown, Teufel & Birch, 2007). 

Genom att använda det pedagogiska forskningsfältet öppnas fler vägar för att öka förståelsen 

kring individens sätt att ta till sig kunskap om hälsa.  Det har på senaste tiden uppkommit ett 

visst intresse enligt Svederberg et al.(2001) om vad pedagogiken kan ha för betydelse för 

lärandet om hälsan.  
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En stor del av den pedagogiska forskningen som rör hälsofrämjande arbete har utgått från det 

formella lärandet, där kunskap isoleras till specifika, tidbegränsade inlärningsmoment så som 

olika ämneslektioner som exempelvis idrott och hälsa (Svederberg et al., 2001). Detta kan 

utgöra en brist då även det informella lärandet påverkar individen, där kunskap och 

värderingar påverkar handlingar. Där insamlandet sker i det livslånga lärandet och genom de 

dagliga erfarenheterna i samspelet med andra personer (Svederberg et al., 2001).  Dock, kan 

de informella inlärningsmomenten även innebära risker för individen.  

I dagens moderna samhälle får individen information om saker som påverkar hälsan, inte 

minst via tv, tidningar/löpsedlar, radio och reklam. Gå ner 5 kilo på 5 veckor, Ät inte bananer, 

Ditt blodtryck berättar om den dolda sjukdomen, Stressa mindre och gå ner i vikt, och så 

vidare. För individer kan all den hälsoinformation skapa problem, då det kan vara svårt att 

sortera det som är falsk propaganda eller välformulerade hälsoinformation för individen.  

Att förvärva kunskap är en del av processen som leder till att individer kan fatta kloka 

hälsobeslut. All information innebär valmöjligheter för individen.  Det förutsätter att 

individen är hälsomedveten och har kunskap om vad som påverkar hälsan och kan förhålla sig 

kritisk till den hälsoinformation som förmedlas i samhället. Därav är det av betydelse att den 

hälsoinformation som förmedlas ut i samhället bör riktas så att hälsoinformationen passar den 

specifika målgruppen (Svederberg et al., 2001).  

Undersökningar visar att kvinnor anses ha bättre hälsa än vad män har när det kommer till 

kostvanor, alkohol och tobak medan den fysiska aktiviteten är ungefär lika. Vad som skiljer 

könen åt är att kvinnor mår mer psykiskt dåligt (Statens folkhälsoinstitut,(FHI), 2009) detta 

medför att de har sämre möjlighet att påverka sin hälsa i positiv riktning på grund av de 

sociala konstruktionerna (Arbetsmiljöforskning, 2013).  

Den ökade ohälsan i samhället (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) visar på att något inom 

de hälsofrämjande åtgärderna inte fungerar som det önskas. Enligt Nutbeam (2006) är en 

faktor till detta den bristande hälsokunskapen som individer har kring att påverka den egna 

hälsan. Därför är det av betydelse att skapa insikt och förståelse kring individers sätt att 

förvärva, förstå och använda hälsoinformation (Brown et al, 2007). 

Utgångspunkten i studien är ett salutogent perspektiv där intresset för vad som bidrar till 

bibehållande hälsa eller vad som gör att den kan förbättras är i fokus. Där det hälsofrämjande 
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arbete handlar om att hälsa inte är ett statiskt tillstånd utan individer befinner sig hela tiden 

mellan hälsa och ohälsa (Lindström & Eriksson, 2006). 

2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vuxna, motionerande kvinnors sätt att förvärva, förstå och 

använda hälsoinformation med hänsyn till den egna hälsan. 

Frågeställningar  

- Hur inhämtar och bearbetar kvinnor hälsoinformation? 

- Hur skiljer kvinnor mellan säker hälsoinformation och falsk?  

- Hur använder kvinnor hälsoinformationen i vardagslivet?  

3. Definition av begrepp  

3.1 Hälsoinformation, hälsokommunikation  samt 

hälsolitteracitet  

Hälsoinformation är den information som förmedlas i samhället och som handlar om hälsa. 

Individen har med hjälp av hälsoinformationen möjligheten att förbättra den egna hälsan, så 

som att åstadkomma positiva beteendeförändringar, exempelvis att sluta röka. Jarlbro (2010) 

påtalar att det är av vikt att skilja mellan begreppet information och kommunikation. Då 

information är innehållet i kommunikationsprocessen och enbart sker genom en 

envägsprocess medan kommunikation är en tvåvägsprocess mellan två individer. 

Hälsokunskap bildas genom hälsokommunikation där specifik kunskap inom hälsa, som hur 

fysisk aktivitet utförs och hur den påverkar hälsan positivt. De kognitiva och sociala 

färdigheter individen besitter avgör den motivation och förmåga individen har till förändring 

av hälsan (Kickbusch, 1998). Begreppet hälsolitteracitet (eng health literacy) syftar till de 

förmågor individen har att förvärva, förstå och använda information på för att påverka den 

egna hälsa (Mårtensson & Hensing, 2009). 
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3.2 Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete utgår från att skapa förutsättningar för att bibehålla eller förbättra 

hälsan för individer. Medin och Alexanderson (2000) definiera det hälsofrämjande arbetet 

genom olika begrepp, begrepp som hälsa, egen makt (empowerment), stödjande miljöer samt 

prevention nämns ha betydelse för det hälsofrämjande arbetet.  

Det hälsofrämjande arbetet handlar både om det förebyggande arbetet samt det befrämjande 

arbetet. Där det förebyggande arbetet har till syfte att hindra ohälsa och återfinns inom den 

biomedicinska axeln. Medan det befrämjande arbetet rör sig över hela den biomedicinska - 

humanistiska axeln och har till syfte att förbättra helhetshälsan (Rydqvist & Winroth, 2004) 

genom att öka kunskapen och skapa attitydförändringar för att förebygga ohälsa (Cohen, 

Manion & Morrison, 2009). 

 

”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka 

kontrollen över sin hälsa och förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt 

fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna 

identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, tillfredsställa sina behov och 

förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet 

och inte som målet i tillvaron.” (World Health Organization,(WHO), 1986). 

Definition av det hälsofrämjande arbetet utgår från att främja hälsa hos individen och 

samhället i sin helhet. Det är den process som skapas för att öka individers kontroll över sin 

egen hälsa. Styrkan i hälsofrämjande arbete ligger i att stärka de faktorer som ger möjligheter 

till att påverka hälsan (Medin & Alexanderson, 2000). 

4. Tidigare forskning  

Insatser inom hälsofrämjande åtgärder som gjorts för att förstå sambandet mellan 

hälsolitteracitet och individers uppfattningar om hälsa utifrån önskan att påverka 

kunskapsnivå och handlingsförmåga. Även forskning om individers sätt att ta till sig ny 

kunskap för att skapa beteendeförändring kommer tas upp. 

4.1 Hälsa som begrepp  

Hälsa är ett begrepp som varje individ har en subjektiv uppfattning om, den är högst 

individuell (Ewles & Simnett, 2013). Den egna hälsan förändras obehindrat av andra 

individers definition av hälsa, då hälsan utgår ifrån samband och förhållanden som mynnar ut 

till vardagliga hälsobeslut som rör den enskilda individen (Nutbeam, 2008).  
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En av de mest etablerande tolkningarna av vad hälsa är kommer ifrån 

Världshälsoorganisationen och lyder sedan 1986  

”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett 

positivt koncept som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk 

förmåga”. (WHO, 1986). 

Medin och Alexanderson (2000) har genom en litteraturgenomgång funnit att det finns fyra 

aspekter på begreppet hälsa, hälsa är ett tillstånd, hälsa är en upplevelse, hälsa är en resurs 

samt hälsa är en process. De ser även att hälsa kan ses från två olika inriktningar, 

biomedicinsk eller humanistisk beroende på synen på hälsa. De i sin tur är sedan indelade i 

mindre hälsoteorier. Den biomedicinska inriktningen där hälsa ses som motsats till sjukdom 

eller frånvaro av sjukdom, där människan beskrivs som ett biologiskt system. När organen 

fungerar i kroppen så uppehåller individen hälsa medan när organen inte fungerar så skapas 

ohälsa.    

Den humanistiska inriktningen ser hälsa och sjukdom som något flexibelt. Där hälsa och 

sjukdom är en sammanhängande helhet, som inte är statiskt och där individen själv kan 

påverka tillståndet (Medin & Alexanderson, 2000). Några hälsoteorier som ingår i den 

humanistiska inriktningen som är vald att fokusera på i studien är den holistiska ansatsen där 

teorin om hälsa förhåller sig till den handlingskraft individen har för att utföra det individen 

önskar. Helheten är något mer än summan av dess delar (Medin & Alexanderson, 2000).  

En annan inriktning inom vad hälsa är, är den ekologiska ansatsen där fokus ligger på 

människans interaktion med sin omvärld.  En avvikelse i individens fysiska eller psykiska 

tillstånd behövs inte endast ses som ett symtom på sjukdom, utan kan även vara en sund 

reaktion som manar till handling. Genom att ha kontroll över sin tillvaro ökar individens hälsa 

enligt den ekologiska ansatsen (Medin & Alexanderson, 2000).  
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4.2 Hälsolitteracitet som företeelse 

Hälsolitteracitet definieras i Brown et al. (2007s 8) som ''Den grad i vilken individer har 

förmåga att skaffa, bearbeta och förstå grundläggande hälsoinformation och handlingar som 

behövs utföras för att göra lämpliga beslut kring hälsa”.  

Världshälsoorganisationen WHO (2009), poängterar att de individer som är hälsolitterära 

medför en personlig nytta men även en social nytta då folkhälsan påverkas positivt. Individer 

som är hälsolitterära är de individer som har hög hälsolitteracitet. 

De tidigare forskningarna som granskats visar på att begreppet hälsolitteracitet bör delas in i 

tre indelningar för att lättare kunna arbeta med frågor som rör hälsolitteracitet. Indelningarna 

beskrivs tydligt i litteratur så som Brown et al. (2007), Wagner, Knight, Steptoe och Wardle 

(2007), Mårtensson och Hensing (2012) samt Nutbeaum (2006;2008).   

Den första indelningen ligger grunden i individens läs- och skrivförmåga i ett 

hälsosammanhang och definieras som den funktionella sidan av hälsolitteracitet. Läs- och 

skrivförmågan är av betydelse för att kunna förstå information (Forskning.se, 2008). Låt säga 

att den hälsofrämjande åtgärden är tryckt information som exempelvis ett informationsblad, 

de individer som då inte har läsförmåga går då miste om informationen. Forskningen påtalar 

att både läs- och skrivförmåga är av betydelse för att kunna påverka hälsan (Nutbeam, 2008).   

Den funktionella sidan kopplas även ihop med hälsolitteracitet som ett polariserat fenomen 

där fokus ligger på de personliga färdigheterna så som att kommunicera, ifrågasätta med 

mera. De personliga färdigheterna kopplas även samman det den andra sidan av 

hälsolitteracitet, den interaktiva. Där läsförmåga, de kognitiva och sociala färdigheterna har 

betydelse för att ha möjlighet att känna igen, analysera, värdera och utnyttja 

hälsoinformationen på ett bra sätt (Mårtensson & Hensing, 2012). Brown et al. (2007) belyser 

att kommittén för den nationella hälsan även anmärker på att det inte enbart krävs förståelse i 

skriftligt språk utan även praktiskt agerande som att kommunicera både genom att tala, lyssna, 

analysera samt utvärdera den specifika hälsoinformationen.  

Den tredje är den kritiska sidan som innebär att individen behöver färdigheter så som 

kunskap, skicklighet, självförtroende som sedan skall resulterar i aktiva handlingar som är 

positiva för hälsan. Detta medför att individen måste tolka, använda och kommunicera med 

andra individer angående hälsoinformation. Enligt Vida Estacio (2013) är att hälsolitteracitet 

något som hela tiden är i rörelse och varierar från dag till dag samt är beroende av 
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sammanhanget. Nutbeam (2008) samt Mårtensson och Hesning (2009) beskriver den kritiska 

hälsolitteraciteten som ett komplext fenomen. Att kommunicera och vara aktiv i hälsobeslut 

krävs ett visst självförtroende och självtillit då det många gånger krävs ett kritisk, analytiskt 

och problemlösningsfokuserat förhållningssätt (Mårtensson & Hening, 2012). 

Då forskningen har fokuserat på den funktionella delen så menar Wagner et al. (2009) att läs- 

skrivförståelse aldrig kan kopplas bort från forskning om hälsolitteracitet då den är nära 

sammankopplad. Även Mårtensson och Hensing (2012) menar på att den polariserade och 

komplexa indelningen av hälsolitteracitet inte går att särskilja då det hela tiden växlar mellan 

dem de olika sidorna, funktionell, interaktiv samt kritisk. 

Forskning av hälsolitteracitet visar på att det finns riskgrupper i samhället som är specifikt 

utsatta av att inneha låg hälsolitteracitet. Den låga hälsolitteracitet grundar sig mycket på 

individens socialklass tillhörighet så som etnicitet, samt utbildning (Wagner et al, 2009; 

Mårtensson & Hensing, 2012). Även Schäfer Elinder och Faskunger (2006) påvisar att de 

individerna med en viss socioekonomisk bakgrund visar tecken på sämre hälsa.  

Browns et al. (2007) och Wagners et al. (2009) undersökningar visade att ungdomars 

inställning till att påverka den egna hälsan var låg då de upplevde att det inte hade möjlighet 

att påverka den egna hälsan. Medan Corcoran och Renwick (2014) undersökning visar att 

ungdomar har ett intresse för att lära sig om hälsa samtidigt som det visar att de upplever att 

de utmanas med ständigt ny hälsoinformation som kan vara svår att granska. Detta visar på 

att, hälsoinformation kan skapa negativa effekter där individer upplever sig som maktlösa 

över sin egen hälsa pågrund av svårtolkad hälsoinformation. Majoriteten av Brown et al 

(2007) respondenter angav internet och tv som de kanaler som gav ut hälsoinformation som är 

felaktig information. 

I analysen gjord av HSL-EU Consortium (2012) visar flertalet undersökningar som är gjord i 

de europeiska länder att nästan hälften av individer som undersökt har begränsad 

hälsolitteracitet, det vill säga svårigheter att fatta beslut kring frågor som rör den egna hälsan. 

Granskning av vuxna individer kunskap kring hälsa är bristfällig utifrån begreppet 

hälsolitteracitet. Dock har Morrow, Krzewinski-Malone, Jackson, Bungum och Fitzgerald 

(2004) undersökning av vuxna individers hälsolitteracitet visar att det fanns en konkret 

kunskapsbrist hos de vuxna individerna där både kunskap och aktiv handling gick hand i 

hand. Individer uppvisade en viss medvetenhet om vad som sågs som hälsosamt men för att 

utföra handlingarna aktivt saknade individen kunskap.  
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En annan del i resultatet är att motivation, utbildning och personligt stöd var de hjälpmedel 

som önskades för att öka handingarna och att då kunskap inte enbart räcker för att utföra 

aktiva handlingar. 

4.3 Förvärvning av hälsoinformation 

Hälsoindustrin har genomgått många svängningar under åren. Hälsofrämjande arbete har gått 

från fokus på att utföra hälsofrämjande insatser som påverkar befolkningen med hjälp av 

exempelvis informationsblad till att fokusera på den enskilda individens förmåga att förbättra 

den egna hälsan genom olika strategiska åtgärder. Vad som har kommit fram genom 

forskning är att det inte finns några effektiva sätt att förbättra hälsan om dessa delar delas upp 

som de tidigare gjorts utan de bör ses i sin helhet i samhället (Svederberg, et al., 2001; Ewles 

& Simnett, 2013). Hälsolitteracitet är ett nytt begrepp inom hälsofrämjande arbete där syftet 

är att förbättra människors tillgång till hälsoinformation och deras förmåga att använda den 

effektivt (Nutbeam, 2006).  

Hur individer förvärvar sin kunskap skiljer sig åt till viss del. Brown et al. (2007) 

undersökning visade på att förvärvningen av kunskap skedde genom skola, föräldrar samt 

medicinsk personal. Förvärvandet av hälsoinformation var som lättast genom skolan eller 

internet som kunskapsbank.  Att internet är en viktig källa för insamlingen av hälsokunskaper 

påtalar Corcoran och Renwick (2014) samtidigt som Brown et al. (2009) samt Nutbeam 

(2006;2008) belyser att det är en primär källa för felaktig information. 

Morrow et al. (2004) och Hill (2007) påvisar att hälsokunskap är en brist hos äldre individer 

och Brown et al. (2007) menar på att det formella lärandet skulle vara till stor hjälp även för 

vuxna individer genom att skapa program för att förbättra hälsokunskapen.  

De individer som påverkar ungdomar så som lärare och föräldrar bör vara de som innehar god 

hälsokunskap för att i sin tur kunna vägleda de yngre individerna in i ett liv med bra hälsoval. 

Hur individen önskar förvärva kunskap är en del men sedan hur den kunskapen förvandlas till 

handling är det intressanta enligt Morrow et al. (2004). Wagner et al. (2007) beskriver i sin 

undersökning om olika teorier som kan användas för att skapa förståelse till vad som skiljer 

individer åt att ta bra hälsoval respektive dåliga hälsoval.  
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Att inneha god hälsolitteracitet innebär att individen har möjlighet att följa de 

rekommendationer som exempelvis läkaren ger genom ordination (Brown et al., 2007).  De 

individer som har problematik med att läsa kommer därav definieras som en individ med låg 

hälsolitteracitet och är mindre benägna att dra nytta av dessa hälsofrämjandeåtgärder (Wagner 

et al, 2009). Wagner et al.(2007) syfte i undersökningen var att förstå processer hur 

hälsokunskap påverkar hälsan. Resultatet av undersökningen visade att låg hälsolitteracitet var 

runt 20 % bland deltagarna, detta visar på ett liknande resultat som The HLS-EU Consortium 

(2012).  

Vad som händer om individer har låg hälsolitteracitet enligt Wagner et al. (2009) är att hälso- 

sjukvårdens kostnader blir höga och samhället resurser förbrukas. Samtidigt som samhället 

berörs påverkas även individen. Personliga nackdelar för individen, att exempelvis inte förstå 

läkarens ordinationer kan leda till att individen upplever skam och inte frågar. Det kan 

innebära en fysisk risk då individen antigen kan ta för mycket medicin eller för lite medicin. 

Denna oro skapar även en känsla av dålig självtillit (Wagner et al., 2009). 

Undersökning av Schmidt, Fahland, Marco Franze1, Splieth, Thyria, Plachta-Danielzik, 

Hoffmann och Kohlmann (2009) visar på att de individer som uppvisar låg hälsolitteracitet 

även påvisar att den upplevda hälsan är låg. Även dåliga val gällande fysisk aktivitet och 

kostintag påvisas tillsammans med ett resultat av exempelvis högt BMI.  

4.4 Från hälsoinformation till hälsokunskap 

Modeller som beskrivs av Wagner et al. (2009) är den transteoretiska modellen och den 

sociala kognitiva teorin. Där den transteoretiska modellen är till användning när ett 

ohälsosamt beteende inte önskas mer för att skapa förståelse. Modellen delar upp människans 

vilja att förändra sig i olika stadier så som exempelvis förnekelsefasen där individer kan ha för 

lite kunskap eller information om de risker de finns med att vara exempelvis fysisk inaktiv 

och därav inte utför någon åtgärd. Med olika vägledande handlingsätt för förändring i de olika 

stadierna motiveras individen till förändring. Grunden i modellen är tron på individens 

motivation att förstå och förändra levnadsvanor. Grundtanken är att individer önskar att vara 

hälsosamma, men det problematiska är att viljan inte är statiskt och det medför att det inte 

utförs i praktiken alltid. Fokus ligger på individens egna val utifrån föreställningar och 

attityder.  
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Den sociala kognitiva teorin fokuserar på det samspelet som sker mellan individ, omgivning 

och beteende. Inlärningsmetoderna sker genom att individen observerar andra och härmar 

andra individer som i sin tur sedan ökar det personliga lärandet. Ett annat begrepp som är nära 

kopplat till teorin är Self – efficacy som är ett begrepp som beskriver individens tro till att 

kunna påverka sin egen hälsa, där individer med hög self – efficency visar på uthållighet att 

förändra och testa på nya saker. 

Wagner et al. (2009) analys av de olika angreppssätten för att individen skall skapa god 

hälsolitteracitet är inte enbart utifrån sociala – kognitions modeller utan det är mer komplext. 

Åtgärder som önskas av Brown et al. (2007) för ungdomar är att läroplaner bör utformas för 

att stimulerar intresset för hälsofrågor. Vad det är som stimulerar intresset definieras inte, 

dock belyses det att lärarna har en betydande roll för att både få elever att vara intresserade 

samt att hjälpa dem att navigera i den icke – konventionella informationskällorna så som 

internet.   

Wagner et al. (2007) menar även på att tack vare att den funktionella hälsolitteracitet inte kan 

kopplas bort från forskning i den interaktiva eller kritiska hälsolitteracitet har även det 

formella lärandet betydelse, där skriv- och läsförmåga bör finnas med i den originella 

skolgången. 

Vid granskning av litteraturen inom begreppet hälsolitteracitet upptäcktes en brist, då tidigare 

forskning fokuserat på det formella lärandet, där lärandet sker målinriktat och planerat inom 

olika utbildnings institutioner (Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996). Avsaknaden av det 

informella lärandets betydelse för individers hälsa har inte fått någon fokus på sig, mycket på 

grund av att den är komplex och är svår att mäta. Wagner et al. (2009) menar på att den 

traditionella synen på hälsolitteracitet många gånger förknippas med åtgärder som rör 

sjukdom snarare än hälsan och de mer konkreta sakerna som går att mäta så som resultatet av 

medicinering exempelvis. 

Utbildning är en viktig del i samhället idag, den är även en viktig del när det kommer till att 

främja hälsa och förebygga sjukdomar (Nutbeam, 2006). Information om hälsa är av 

betydelse för individen när det handlar om förebyggande arbete. Att ta ansvar för det 

informella lärandet där individen har en skyldighet att söka efter information för att förbättra 

sin hälsa genom olika åtgärder (Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996). Mårtensson och 

Hensing (2012) menar på att den ökade mängden information som finns tillgänglig om hälsa, 
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sjukdom och sjukvård gör att hälsofrågor blir mer komplicerade och svåra att särskilja för 

individen.   

4.5 Från hälsokunskap till praktisk handling 

I Brown et al. (2007) kartläggs de färdigheter som har betydelse för att skapa god 

hälsolitteracitet. De färdigheterna är kritiskt tänkande och problemlösning, ansvar och 

produktivitet, självstyrande samt effektiv kommunikation.  

Idag finns det ett ökat ansvar hos individen för att påverka den egna hälsan. Mårtensson och 

Hensing (2009) hävdar att det behövs tillgång till hälsoinformation och att hälsofrämjande 

arbete bör grundas på hälsokompetens. Fokus bör ligga på motivation och strategier för att 

förändra beteende snarare än förmågan att inhämta, läsa, tolka, förstå och agera utifrån 

individens förutsättningar. Även Nutbeam (2008) menar på att utbildning inom hälsa är 

otillräcklig för att få individer att förändra sig utan det krävs sociala och miljömässiga 

påverkan på individen.  Ett exempel på Nutbeam (2008) tanke om att utbildning är otillräcklig 

är det hälsofrämjande arbetet som har gjorts genom att informera individer om rökningens 

påverkan på hälsan. Genom hälsofrämjande åtgärder med hjälp av information och 

förmedlande kunskap påvisades låga förändringar av antalet rökare. Åtgärder som gjordes 

hjälptes av det ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden där rökning förbjöds på 

pubar, på vissa arbetsplatser med mera. Detta medför att individen blir tvungen att avstå ett 

visst beteende och det är egentligen åtgärden som gör det mer eller mindre lätt för individen 

att fatta ett hälsobeslut.  

Nutbeam (2006) menar på att sammanfogade hälsoåtgärder där hälso- sjukvården tillsammans 

med andra aktörer inom hälsoområdet arbetar tillsammans med sociala, ekonomiska och 

miljömässiga villkor medför att det hälsofrämjande arbetet utvecklas.  Även Svederberg et al. 

(2001) menar på att en blandning av reformer och upplysning bör finnas med vid 

hälsofrämjande arbetet. 

Nu när forskning visat på helheten där både samhälle och individ har betydelse vid 

utformandet av hälsofrämjande åtgärder så är det, informella lärandet som används. När det 

informella lärandet används så ställs höga krav på de som utformar de hälsofrämjande 

åtgärderna. Det kräver att ta hänsyn till de individuella skillnaderna som individer har på alla 

de tre nivåerna som beskrivs inom hälsolitteracitet, funktionell, interaktiv samt kritisk 

Nutbeam (2006; 2008).  



12 
 

Att se hälsolitteracitet statiskt menar Wagner et al. (2009) är att hämma begreppet 

hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet är en kombination av kognitiva kompetenser, kunskap och 

erfarenheter som uppkommer genom ett livslångt lärande (Hill, 2007).  

Forskningen har nyligen enligt Wagner et al. (2007) börjat skapa hälsoåtgärder i syfte att 

hantera hälsa i vardagen som syftar till exempelvis sunt ätande, fysisk aktivitet med mera. 

Genom att i det hälsofrämjande arbetet inkludera mer av de pedagogiska inriktningarna så 

som undervisningsätt, inlärningsmoment med mera så menar Brown et al. (2007) att 

hälsobudskapen hade utvecklats på ett helt annat sätt.  Att använda det formella lärandet för 

att undervisa föräldrar är att rekommendera menar Brown et al. (2007) samtidigt som 

Nutbeam (2008) och Wagner et al. (2007) menar på att det informella lärandet tillsammans 

med teorier inom den psykoligiska inriktningen är nödvändiga. Förhållanden mellan 

hälsokunskaper och hälsoåtgärder bör ske genom motivationsbaserad och skicklighetsbaserad 

inlärning (Wagner et al., 2009). 

5. Metod  

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt var fenomenologisk, det vill säga att fokus ligger 

på sociala fenomen utifrån människans perspektiv genom de levda erfarenheterna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det centrala i fenomenologin är forskarens möjlighet till att föreställa sig 

samt sätta sig in i den andres livsvärld. Inom pedagogiken används den fenomenologiska 

ansatsen bland annat för att undersöka och försöka beskriva uppfattningar för att på olika sätt 

förstå, uppfatta och få kunskap om fenomen som är av intresse för det pedagogiska 

forskningsfältet (Dalen, 2007). 

Studien tog sitt avstamp i den kvalitativa forskningsmetoden och genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Valet av en kvalitativ forskningsmetod grundade sig i Dalens 

(2007) samt Brymans (2011) beskrivningar där utgångspunkten är respondenternas egen 

verklighet och uppfattningar. Forskningsprocessen anses induktiv där ord i är fokus vid 

tolkning av materialet. Undersökarens uppgift var att tolka och skapa förståelse kring 

respondenternas inre tankevärld på ett sammanhängande sätt (Watt Boolsen, 2007).). Vid 

kvalitativa studier är innebörden av dess validitet och reliabilitet annorlunda än vid de 

kvantitativa då syftet med den kvalitativa är att upptäcka händelser samt tolka och förstå dem 

och detta medför att varje kvalitativ studie är unik och att skapa validiteten inte är entydigt. I 

denna studie har validiteten byggs upp utifrån undersökarens kunskaper och teoretiska 
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förankring i tidigare forskning tillsammans med den intervjuguide som skapats för att besvara 

syftet. 

5.1 Intervju som metod 

Den kvalitativa studien syftar till att beskriva respondenternas verklighet och uppfattning, 

som enklast sker genom intervjuer (Dalen, 2007). Den semi-strukturerade intervjun byggdes 

upp av förkonstruerade frågor med efterföljande följdfrågor och fördjupningar (Bell, 2006). I 

intervjuguiden skapades utifrån syftet förkodade frågor som grundar sig i begreppet 

hälsolitteracitet, där efterföljdes intervjuguiden upp med öppna frågor detta för att öka 

förståelsen samt besvara syftet (Bryman, 2011). Frågorna finns att återfinna i Bilaga 2.  De 

förkodade frågorna medför att resultatet är lättare att behandla och bearbeta enligt Bell 

(2006). Samtidigt medför intervju med öppna frågor en fördjupning av ämnet som medför en 

hög flexibilitet vid intervjutillfället, frågorna fördjupas successivt och detta hjälper till att 

uppfylla syftet med studien. 

Vid utformandet av intervjuguiden samt under intervjuerna följdes Bells (2006) 

rekommendationer för att säkerställa en välarbetad intervjuguide. För att undvika att frågor 

besvaras på ett osannfärdigt sätt är det viktigt att undersökaren innehar en neutralroll där 

språket är förståligt för respondenten, ledande eller värderande frågor undviks. Bryman 

(2011) menar på att det centrala i intervjuguiden är att undersökaren får information om hur 

respondenterna upplevelser sin värld. Designen för intervjuguiden grundar sig på de 

frågeställningar som var centrala för studien och utifrån det skapas teman som följer en viss 

ordningsföljd. Detta för att skapa en följsamhet under intervjun men även för att samla in den 

mest relevanta data på ett så enkelt sätt.  Men även för att fördjupa och skapa förståelse av 

tankar, upplevelser och resonemang. Teman som skapades var utifrån begreppet 

hälsolitteracitet och frågorna utvecklades för att förstå hur kvinnorna förvärvar, förstår samt 

använder hälsoinformation. Data samlades in med hjälp av anteckningar av undersökaren men 

även ljudinspelning gjordes. Det är för undersökaren värdefullt att återigen kunna upprepa 

kontakten med materialet när denna skall transkriberas och analyseras. 

5.2 Urval samt kontakt med deltagare 

Att avgränsa målgruppen är av betydelse enligt Jarlbro (2010) och det finns olika 

tillvägagångssätt för att säkerställa det. Kriterierna för att delta i studien utgick från 

avgränsningar i kön, ålder samt livsstil. Åldersavgränsningen samt val av kön gjordes utifrån 

att kvinnor visar på högre dålig självkänsla än män samt upplever en högre social press på att 
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utföra hälsomedvetna val i vardagen för att öka självkänslan (FHI, 2009). Avgränsningen 

gjordes utifrån önskemålet att sortera bort ungdomar då undersökarens önskan var att 

respondenten skulle ha någon slags livserfarenhet, där definitionen vuxen gjordes genom att 

individen var klar med sin grundutbildning, innehar ett eget boende samt har en fast inkomst. 

Ålderavgränsningen var mellan 30-45 år. Det är idag vanligare att avgränsa en målgrupp 

genom individens livsstil. Dock är livsstil ett luddigt begrepp och bör ses som exempelvis 

attityder, intressen eller aktiviteter hos individen enligt Jarlbro (2010). Avgränsningen i 

studien baserades på individens livsstil, där individens livsstil representerades genom 

medlemskap på gymmet. 

Urvalet av intervjupersonerna gjordes med hjälp av slumpmässigt urval som enligt Bryman 

(2011) är ett slags bekvämlighetsurval. Respondenterna samlades in genom gymmets lobby 

där de tillfrågades att delta i studien. Denna urvalsmetod är ett slags bekvämlighetsurval 

enligt Bryman (2011) och är inte en lämplig metod för att mäta en population men kan i andra 

sammanhang vara användbar för att köra så kallade pilotstudier. Varje respondent fick 

tillgång till ett informationsbrev, bilaga 1. Sammanlagt intervjuades sex individer.  

Valet av gymanläggning som intervjuerna ägde rum på gjordes utifrån Brymans (2011) 

beskrivande om att ett bekvämlighetsurval kan stärkas då en möjlighet träder fram som inte är 

lätt att få tillgång till annars, som i detta fall gymanläggningens medlemmar. Detta är ett 

tillfälle enligt Bryman (2011) som inte skall missas. Då gymmet ger tillgång till närmare ca 

4900 medlemmar.  

5.3 Tillvägagångssätt  

Kontakten med det medverkande gymmet skedde genom personlig kontakt där undersökaren 

berättade om studiens syfte, tillvägagångssätt med mera samt fråga om det fanns möjlighet att 

använda en lokal som tillät en lugn miljö på gymmet där intervjuerna kunde utföras då Dalen 

(2007) menar på att miljön där intervjun utförs är av betydelse för insamlandet av data. Efter 

förfrågan skulle berörd personal, receptionist ta frågan vidare till ansvariga på gymmet. Efter 

en vecka bekräftades det att det var okej att använda medlemmarna på gymmet samt använda 

en lokal i anslutning till gymmet.  

Bell (2006) tar upp vikten av att vara förebredd inför intervjun. Genom att använda såkallade 

provintervjuer (Dalen, 2007) testar undersökaren sig själv som intervjuare samtidigt som det 

många gånger kommer fram nyttig information om hur frågorna är utformade. Tre stycken 
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provintervjuer utfördes där det framkom information om frågornas utformande samt 

intervjuarens sätt att ställa frågorna. Korrigering av frågorna gjordes för att skapa flyt och en 

röd tråd genom hela intervjun.  

Efter att provintervjuerna hade utförts så kontaktades den första respondenten som fick ta del 

av Bilaga 1 och som acceptera de villkor som fanns för att delta i studien. Där efter bokades 

intervjutillfället in. Alla intervjuer utfördes genom personliga möten på gymanläggningen 

som respondenterna tillhör. 

Varje rekommendation till en ny respondent var unik, vissa individer var lättare att få tag på 

igenom telefonkontakt medan andra behövde kontaktas flertalet gånger. Vid ej kontakt efter 

tre försök tillfrågades den tidigare respondenten en ny individ. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av papper och penna men även inspelning av data 

användes för att säkerställa informationen samt underlätta datainsamlingen (Bryman, 2011).  

Varje intervju påbörjades med att informera respondenten om studiens syfte och deras rätt till 

att avbryta när de själva vill (Vetenskapsrådet, 2002). Där efter påbörjades den semi- 

strukturerade intervjuguiden likvärdigt för alla respondenter med avsikt att besvara syftet och 

dess frågeställningar. 

5.4 Analysmetod 

Utifrån den fenomenologiska utgångspunkten bör den nya kunskapen komma genom analys 

av helhet men även genom dess enskilda delar (Esaiasson, Gilljan, Oscarsson, & Wängnerud, 

2007). Valet av analysmetod hamnade i grundad teori (Watt Boolsen, 2007) då denna tycktes 

passa in genom den öppenhet analysarbetet medför.  

Direkt efter intervjuerna påbörjades bearbetningen av materialet. Det innebar att undersökaren 

påbörjade transkriberingen av de ljudfiler som hade tagits upp under intervjuerna. När allt 

material hade transkriberats ner påbörjades analysprocessen. Analysprocessen beskrivs av 

Bryman (2011) samt Dalen (2007) genom den öppna kodningen som en begynnelsepunkt för 

analys av kvalitativ data. Dalen (2007) delar upp kodningsprocessen i flera delar för att på ett 

säkert sätt sammanfoga samband och orsaker utifrån syftet med undersökningen. Den öppna 

kodningsprocessen har till syfte att identifiera nyckelord i texten som i nästa steg utmynnar i 

olika kategorier. De olika kategorierna definieras med olika underkategorier. Därefter 

används en selektiv kodning för att finna huvudkategorier och det är den sista delen i analysen 
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där forskaren försöker finna det mest centrala rörande ämnet som studerats och sedan kopplar 

detta till en viss teoretisk anknytning (Dalen, 2007).  

Proceduren började med öppen kodning där undersökaren läste igenom respondenternas svar i 

syfte att skapa sig en helhet av den data som samlats in. Därefter började kodningen, genom 

att klassificera ut nyckelord (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver klassificeringen som 

en slags kodning i flera steg där varje steg har till syfte att hitta viktiga segment i texten. När 

nyckelorden sedan är framtagna så analyseras texten igen och kategorier skapas utifrån de 

tolkningar som undersökaren tycks finnas i texten. Dessa nyckelord fördes ut till den högra 

marginalen och är av betydelse enligt Watt Boolsen (2007) för att lättare identifiera delar av 

data. 

När analysen började lida mot sitt slut påbörjades en sammanställning av resultatet där viktiga 

segment i texten hade tagits fram för att skapa de rubriker som följer resultat delen.  

5.5 Etiska överväganden  

Forskning som bedrivs inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga inriktningen 

grundar sig på Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer. Det finns två krav, 

forskningskravet samt individskyddskravet som är till för att säkerställa att korrekt forskning 

bedrivs.  

Forskningskravet innebär att den forskning som bedrivs skall uppfylla någon slags betydelse 

för samhället samtidigt som det balanserar mellan känslan om vad som är relevant och viktigt 

så att det varken kränker individers integritet eller motverkar vårt samhälle. 

Individskyddskravet är av betydelse vid studier med intervju som metod i flera olika aspekter 

där fyra olika principer stärker kravet, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet förstärktes genom det informationsbrev (bilaga 1) som respondenterna 

fick ta del av. Där information om respondenternas roll i studien samt syftet med studien 

beskrevs. Intervjupersonerna informerades även om den autonomi som de har, där de har rätt 

att avbryta medverkan och att deltagandet är frivilligt (Svedberg et al. 2001).  Genom att 

respondenterna deltog frivilligt medför detta även att samtyckeskravet uppfylldes. 

Konfidentialitetskravet är svårt att uppfylla vid intervju som metod. Då intervjuerna medförde 

att mötet sker i person, detta medförde att total anonymitet inte kunde garanteras dock 

kodades materialet så det inte går att koppla data till en specifik intervjuperson. Det material 
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som framkom tryggas genom att materialet endast användes till den tilltänka studien detta 

medförde att nyttjandekravet säkerställdes. 

6. Resultat  

Sex intervjuer utfördes för att samla in data till studien. Respondenterna var alla kvinnor och 

åldern varierade mellan 35-41 år. Resultatet visade på att respondenternas upplevelser av 

begreppet hälsolitteracitet formars till stor del en enhetlig samsyn. I nästkommande stycken 

presenteras respondenterna beskrivning av de upplevelser de har av att förvärva 

hälsoinformation, förstå den samt använda den.  

6.1 Bakgrundsdata om respondenterna  

Respondent 1, 38 år. R1 upplever sig som hälsosam och väldigt intresserad av hälsa. R1 

påtalar flertalet gånger hennes intresse för hälsa som till största delen grundar sig på att 

förhålla sig till hälsoinformation som rör kost dock berättar hon om vikten av fysisk aktivitet 

men är inte intresserad av att utföra det och inte heller samla information om olika fysiska 

aktiviteter. Sömnen påverkar även hälsan enligt R1. Den hälsoinformation som R1 önskar 

skall förmedlas utav individer med stor kunskap om ämnet. Informationen inhämtas genom 

olika internet sidor, genom vänner och andra individer med specifika specialiteter. Hon 

upplever sig själv kunna sortera ut hälsoinformation som är mindre relevant genom en god 

magkänsla.  

Respondent 2, 41 år. R2 beskriver tydligt definitionen hälsa utifrån vad den fysiska aktiviteten 

medför för positiva effekter i hennes liv. Den fysiska aktiviteten innebär en kanaliserande 

effekt av psykisk frustration av olika slag. Samtidigt så belyser R2 kostens betydelse för 

hälsan och en önskan av att kunna använda den kunskap som hon anser sig ha inom kost till 

ett mer praktiskt användande då hon inte efterföljer den i dagsläget. Den kunskap som R2 

söker kring kost och träning säker hon genom specifika professioner så som sjukgymnaster, 

personlig tränare eller läkare och för att finna korrekt information utifrån sin egen hälsa söker 

hon gärna individer med liknande problematik som skapar en trygghet för henne. Även 

internet är en del av förvärvandet.  

Respondent 3, 38 år. R3 anser att hon inte alltid lever utifrån hennes hälsokunskap utan fuskar 

då det är en del av livet att njuta enligt henne. R3 påtalar att hälsoinformation är något hon 

söker aktivt efter dagligen då hon gärna använder internet för att söka den. För att sortera 

säker information från falsk information använder hon sig av de individer som anses av 
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samhället ha god kunskap, det kan vara tv profiler eller professioner i sin närhet som 

personlig tränare.  

Respondent 4, 38 år. Hälsa för henne är att få träna som medför att hon får utlopp för psykiska 

känslor som i sin tur resulterar i att hälsa både skall synas på insidan men även på utsidan. R4 

använder sig av bloggar och andra internet sidor för att inhämta information och skulle det 

vara svårt så vänder hon sig till olika professioner som hon litar på inom hälsa. Hon anser sig 

leva hälsosamt men har svårt för att praktiskt utföra den kunskap hon innehar om kost i 

vardagen detta beror på hennes karaktär men även yttre påverkan som mannen.  

Respondent 5, 35 år. Hälsa för R5 är att vara fysisk aktiv samt äta bra men även att sömnen är 

god. R5 har tidigare inte varit speciellt intresserad av hälsa och då inte heller haft kunskapen 

om hälsa, i detta fallet kost och träning. Detta har medfört att R5 valt att skaffa sig en coach 

som ger ut personligt matschema samt träningsschema som R5 kan verkställa praktiskt. Den 

information som R5 påträffar i media upplevs som svår till största del och då använder hon 

sig av coachen för att särskilja rätt mot falsk information.  

Respondent 6, 40 år. Hälsa är ett leverne som inkluderar, fysisk aktivitet, god kost, god sömn 

och lite stress. R6 är endast sporadiskt fysisk aktiv men är väldigt intresserad av sport i media. 

Kunskapen om fysisk aktivitet är inte direkt intressant utan den hälsoinformation som 

intresserar R6 är kosten. R6 är väldigt aktiv att söka efter kostinformation utifrån pådrivningar 

av vänner eller av mannen. 

6.2 Hälsa är kost och träning via egenansvar  

Resultatet visar på en snäv indelning av begreppet hälsa där alla respondenterna definierar sätt 

att påverka sin egen hälsa utifrån att utföra fysisk aktivitet samt genomföra en specifik 

kosthållning. Två av respondenterna definierade sömn och stress som två komponenter som 

även hade betydelse för att uppnå och bibehålla god hälsa.   

Fysisk aktivitet förklarades som någon livsavgörande för två av respondenterna där de påtalar 

den fysiska aktiviteten som något som gör att deras liv känns psykiskt tillfredställt och 

anledningen för att de upplever hälsa. Respondent 2 uttrycker sin relation till hälsa genom att 

påtala ” … vi gör detta för att hålla oss friska och att vi, jag klarar inte av ett liv utan träning, 

då jag blir skitarg och irriterad och får vredesutbrott för minsta lilla ” (Respondent 2).  
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Kosten beskrivs av alla som betydelse fullt för att påverka hälsan men beskrivs som svårare 

att tillämpa än den fysiska aktiviteten. Olika typer av kosthållning framställs som korrekta sätt 

att förhålla sig till maten på så som Paleo (stenålderskost), Lchf, utesluta vitt socker samt 

Rawfood.  Respondent 6 beskriver sin önskan om att äta hälsosamt genom att berätta ” Min 

önskan är att aldrig äta det vita sockret och endast äta Rawfood men…” (Respondent 6). Så 

att ha önskan om en viss kosthållning är inte det samma som att ha en specifik kosthållning 

utan det är enbart ett önskemål.  

Respondenternas egna reflektioner om individer i deras närhet hade kunskap om hälsa visade 

att alla respondenter ansåg att individer runt dem hade kunskap men de var dåliga på att 

använda den. Och att hälsa och kunskap inte alltid följde varandra men att kunskap var en 

förutsättning för att kunna göra något. Respondent 1 hade sin egen lösning på att fortfarande 

behålla hälsan trots ohälsosamma kostintag.  ”Jag kan fortfarande ha hälsa fast jag äter 

ohälsosamt bara jag har en vardag som är hälsosam ”(Respondent 1). Så länge individer vet 

vad som är hälsosamt så upplevs de även hälsosamma trots att de inte använder kunskapen.  

6.3 Hälsoinformationen flödar  

Respondenterna beskriver insamlandet av hälsoinformation som enkelt då det hela tiden fritt 

flödar hälsoinformation i samhället, där internet var det främsta resursen för att förvärva 

hälsoinformation på. Specifika hälsobloggar definierades så som träningslära.se, 

blogg.mama.nu/olgas-blogg/ samt rawfoodfamiljen.se, dock ingen som var enhetlig för alla 

respondenterna. Respondent 3 definierade skillnader mellan djup kunskap och ytlig kunskap 

genom  …”bloggen med den där killen Jacob tycker jag är väldigt bra att läsa, men den är 

väldigt grundlig och kanske inte är för de som precis börjat intressera sig för hälsa” 

(Respondent 3).  Även tidningar av olika slag ansågs som viss typ av motivation för att söka 

vidare om något som väckte intresse hos respondenterna. 

Inte bara internet sågs som ett sätt att förvärva hälsoinformation på utan alla respondenter 

beskrev olika professioner eller vänner som ett sätt att både få till sig ny hälsoinformation på 

men även hjälp att sortera bort eventuellt felaktig hälsoinformation på. Olika professioner för 

olika hälsorelaterade åkommor specificerades och för att koppla respondenternas beskrivning 

av vad hälsa är så var den fysiska aktiviteten och kosthållningen som är mest påverkbar för 

hälsan och det är då professionen personlig tränare som besitter denna kunskap som de 

önskade få information tilldelad sig. 

http://www.blogg.mama.nu/olgas-blogg/
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Även tydligare och enklare hälsoinformation önskades av respondenterna då de upplever att 

det är svårt att sortera vad som är korrekt eller missvisande hälsoinformation, det kan lätt bli 

kemisk och då är det inte alltid så intressant att försöka förstå sig på.   

… bara den hysteri som det har kommit nu den senaste tiden med att kesella 

skulle vara så nyttigt med högt protein innehåll och det är det med men det är 

tillsatt socker och massa annat onyttigt, förstår inte att alla går på dessa 

saker… (Respondent 3). 

Alla respondenterna var aktiva genom att söka på egen hand om hälsoinformation, 

respondenterna hade ett eget intresse för den egna hälsan samtidigt som de påvisade en 

nyfikenhet detta medförde att deras hälsokunskap utökades dagligen.  

Fem av respondenter var aktiva med att söka hälsoinformation regelbundet medan två av 

respondenterna hade valt att gå ett steg längre och utbilda sig till personlig tränare eller 

massör. En av respondenterna hade gjort valet att använda en personlig tränare som förmedlar 

vad som skulle utföras, dock ansåg hon att även detta var ett sätt för henne att skaffa sig säker 

kunskap på.  

Två andra sätt att förhålla sig till och kritiskt granska hälsoinformation beskrev utav två 

respondenter som att ” alla har vi väl sunt förnuft” (Respondent 5) eller ”att söka efter en viss 

logik i hälsoinformationen ” (Respondent 1), där de ansåg att det krävs väl inte så mycket 

kritisk granskning av viss hälsoinformation då det många gånger är logiskt enligt 

respondenterna.  

6.4 Upplevd kunskapsnivå och erfarenhet skapar trygghet  

Respondenterna beskriver att det är av betydelse att hälsoinformationen inte enbart skall 

baseras på individers kunskap utan att individernas erfarenheter har även betydelse. De 

individer som förmedlar hälsoinformationen bör även ha någon slags erfarenhet av det den 

talar om, om det är så att individ som förmedlar en viss kosthållning även den efterföljer 

kosthållningen eller om respondent och personlig tränare har haft likadana fysiska skador.  

Koppling mellan kunskap och erfarenheter hos de som respondenterna söker information ifrån 

så som personlig tränare så skapas en trygghet enligt respondenterna. Samtidigt berättar 

respondenterna att de även inspireras och motiveras av individerna de söker hälsoinformation 

ifrån.  
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…jag går till en personlig tränare, skulle jag sedan vilja specificera mig mer så 

går jag till någon som kan mer om kothållningen Paleo eller någon som har 

samma skador som jag, knä. Det får mig att känna att jag kommer lyckas.. kan han 

så kan jag. (Respondent 2). 

Respondenten beskriver här kunskapen som en slags trygghetsförankring, där en samhörighet 

mellan respondent och exempelvis personlig tränare skapas. Personlig tränarens erfarenheter 

och kunskap skapar en trovärdighet att respondenten själv kommer att lyckas.  

6.5 Kunskap är inte lika med användande 

Respondenternas beskrivning om förhållandet mellan hälsokunskap och användandet visar på 

att de delar samma uppfattningar och tankar kring kunskap och användande. Trotts deras 

beskrivning och upplevelse om att de innehar hälsa och att deras hälsokunskap är god så 

beskriver respondenterna att det inte alltid går hand i hand med den kunskap som de besitter 

om kosten och dess användande. Respondenterna berättar om anledningar till att de inte följer 

den hälsokunskap de innehar genom meningar som, ” att det är viktigt att unna sig något 

under helgerna annars blir livet tråkigt” (Respondent 2), eller att ” hälsokunskapen skall även 

passa in i mitt liv eller att känslor styr kostintaget” (Respondent 1). Respondenterna beskriver 

även att den yttre påverkan från individer i sin närhet har stor betydelse för att själv kunna 

applicera hälsokunskapen i vardagen. Respondent 4 beskriver svårigheterna ”… yttre 

påverkan hemifrån, då jag lever med en gottegris och det är svårt att stå emot alla godsaker. 

(Respondent 4). Respondent 4 var inte den enda som påtalade att de individer de levde med 

inte var lika intresserad av kosthållning som de själva var och detta skapade en viss 

problematik.  

Alla respondenter påtalar även att det alltid är den egna individens ansvar att förhålla sig till 

hälsa. Det beskrivs av respondenterna att individer runt om respondenterna så som man, 

kollegor eller vänner inte innehar hälsa samtidigt berättar respondenterna att det inte är upp 

till dem att bedöma då hälsan beskrivs som egen upplevd.  

6.6 Åtgärder för hälsa  

Vid frågan vad respondenterna önskade att se för åtgärder i samhället för att förbättra hälsan 

beskrevs inriktningar som innebar åtgärder både på samhällsnivå men även på en nivå där det 

egna ansvaret lyftes. 
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Hälsofrämjande åtgärder som uttrycktes var regleringar inom livsmedelsindustrin så som 

sockerskatt, billigare frukt och grönt. Det finns redan idag subventioner genom 

friskvårdsbidrag som kan vara av positivfattning. Respondent 6 beskriver uppfattningen av 

friskvårdbidrag …” Titta på min friskvårdspeng som är 600 kronor, som är en skit summa 

egentligen då jag vet att andra har 5000 kronor, jag tror att ju mer friskvård ju friskare 

människor får du på en arbetsplats (Respondent 6). 

Skolan ansågs även behöva uppdatera sig inom hälsa då det skulle vara ett ämne som 

fokuserade på hälsokunskap, där elever fick lära sig om hur kroppen praktiskt fungerar och 

hur vi sköter den på bästa sätt. Två av respondenterna kritiserade ämnet idrott och hälsa samt 

hemkunskapen i skolan. 

Jag vet att de fick på första hemkunskapen lära sig att blanda bål, vad fasen det 

är ju läsk, den andra lektionen fick de lära sig att baka, jag hoppades att det 

skulle ändra sig men det verkar inte så. (Respondent 1). 

Där de hade som önskan att de lärde sig mer om kostens påverkan på kroppen och bra mat för 

kroppen.  

Respondenter menade på att det egna ansvaret handlade om att prioritera i livet för att uppnå 

hälsa, där tidsplanering beskrevs som ett tillvägagångssätt för att upprätthålla hälsa men även 

ekonomiska prioritering så som att anlita professioner som hjälper till att skapa en mall för att 

den individuella hälsan skall förändras till något mer positivt.  

Respondenterna beskriver även att förvärvandet av hälsoinformation inte är något direkt 

problem då det finns i mängder, det svåra är att förstå och sålla mellan dessa. Det skapar lätt 

förvirring och önskan av respondenterna är att hälsoinformationen behöver vara mer tydlig 

och riktas mer till den enskilda individens förutsättningar. 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Trots ibland ohälsosamma hälsoval upplever respondenterna sig som hälsosamma och med en 

god hälsolitteracitet. Respondenterna beskriver att hälsa är högt individuellt och kan inte 

värderas till andra. Hälsoinformationen är lättillgänglig och sker till största del genom internet 

(Brown et al., 2007) men även genom olika hälsoprofessioner så som personlig tränare, 

sjukgymnast, dietist, läkare, väletablerade bloggare med mera. Stort intresse för hälsa finns 

hos respondenterna och mycket tid läggs ner för att samla in kunskap, men den största tiden 
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går till att säkerställa den hälsoinformation som påträffats. Förståelse skapas genom att 

jämföra olika internetsidor med varandra, även användning av olika professioner görs. Hälsan 

anses som komplex och förhållandet mellan hälsa och den miljö individen lever i spelar stor 

roll för att individen skall kunna utföra bra hälsoval enligt respondenterna (Nutbeam, 2008). 

Hälsa kan trots ohälsosamma val uppnås enligt respondenterna.   

7.1.1 Hälsa grundar sig i individuella upplevelser och ett eget ansvar   

Urvalet av att respondenterna skedde på en gymanläggning medförde att studien till viss del 

blev styrd då det visade att individer definierade hälsa nära förknippat med fysisk aktivitet 

samt kosthållning. Precis som Jarlbro (2010) samt Ewles och Simnett (2013) menar på så har 

valet av arena stor betydelse för den hälsoinformation som förs fram vid det hälsofrämjande 

arbetet. Hade studien istället använt arenan, sjukhus hade förmodligen hälsa beskrivits med en 

annan inriktning där hälsoinformation hamnade i den biomedicinska riktningen där hälsa är 

motsats till sjukdom eller frånvaro av sjukdom (Rydqvist & Winroth, 2004). 

Ewles och Simnett (2013) samt Nutbeam (2008) förklaring till begreppet hälsa som ett 

individuellt och komplext begrepp kunde även tydas hos respondenterna där uppfattningar om 

vad hälsa är varierade utifrån erfarenheter och intressen. Respondenterna beskrev 

kosthållningen som den största faktorn att kunna påverka hälsan och detta medförde även att 

intresserat att förvärva kunskap om kost var den som prioriterades högst. Nyfikenheten som 

respondenterna innehar gjorde att sökning av ny hälsoinformation försökte förvärvas så att 

möjligheten till att hela tiden finjustera och förbättra den egna hälsan för att uppnå någon 

optimal hälsa.  

Den information som framkommer vid analys av intervjuerna visar på att respondenterna är 

medvetna och kunskapstörstiga att lära sig nya vägar för att påverka den egna hälsan i positiv 

riktning. Det stämmer överrens med vad forskning visar om kvinnors hälsa, där kosten samt 

den fysiska aktiviteten visar på bra resultat vid mätning i förhållande till hälsa (FHI, 2009). 

Uppfattningar om den egna hälsan grundar även synen på hur andras hälsa anses vara. Där 

den komplexa strukturen om vad som är hälsa för mig är kanske inte hälsa för någon annan. 

Respondenterna som intervjuades påvisade en hög kvalitet av självreflektion där de svarade 

på frågan om hur de upplevde hälsan hos individer i deras närhet. Där flertalet respondenter 

uppgav svaret att de närmsta vännerna uppfattades hälsosamma medan exempelvis kollegor 

ansågs mer ohälsosamma. Samtidigt som respondenterna ansåg kollegorna som ohälsosamma 

så kunde de även förklara att de faktiskt inte riktigt kunde säga att de hade ohälsa, utan 
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respondenternas uppfattning endast grundades utifrån vad de själva ansågs vara hälsa. 

Förmågan till självreflektion är enormt viktigt enligt Brown et al. (2007) samt Hill (2007) för 

att kunna skapas sig god hälsolitteracitet.   

Den holistiska ansatsen där teorin är att individen är den som har handlingskraften till att 

utföra ett aktivt hälsoval enligt (Medin & Alexanderson, 2000) visar även respondenterna på. 

Där respondenterna beskriver att de har full möjlighet att påverka den egna hälsan och det är 

deras val som gör om de upplever sig ha hälsa eller inte. Även om det kan upplevas omöjligt 

att koppla samman önskan om att vara hälsosam och att faktiskt vara det så påtalar 

respondenterna att de hela tiden har ett eget ansvar som  inte kan läggas över på någon annan 

struktur i samhället.  

Samtidigt som respondenterna anser sig ha god hälsa så beskrivs informationen om de olika 

hälsoalternativ som finns till förfogande i media som svårtolkade och tidskrävande när det 

skall skapas förståelse som skall överföras till praktisk användning. Respondenterna upplever 

en psykisk påfrestning, där tid saknas i vardagen samt att sociala konstruktioner påverkar den 

praktiska användningen för att uppnå hälsa. Känslan av att vilja vara hälsosam är hög hos 

respondenterna men yttre påverkan så som familj medför att det inte alltid är så enkelt eller 

till och med omöjlig ibland.  

Användning av den ekologiska ansatsen i studien görs då undersökaren menar på att enbart 

använda den holistiska ansatsen skulle innebära fakta som att, individer som inte lever 

hälsosamt inte vill leva hälsosamt, att de gör ett aktivt val att vara ohälsosamma. Denna syn 

på hälsa anses inte stämma enligt respondenterna och är en för enkelt tillvägagångssätt för att 

beskriva hälsa som inte är enkelt att definiera (Medin & Alexanderson, 2000). Även Final 

report, Executive summary (2012) menar på hälsa är komplex och påverkas av individens 

interaktion med omvärlden och att interaktionen är betydelsefullt för en individs 

handlingskraft och påverkan på den egna hälsan. Att kunna kontrollera den egna tillvaron 

ökar hälsan enligt Medin och Alexanderson (2000) samtidigt påtalar Vida Stacio (2013) att 

god kontroll över den egna hälsan medför även fördelar för samhället där individer anses 

drabbas mindre av välfärdssjukdomar. Det sorgsna med det mänskliga agerandet är att det inte 

är en rak väg mot individens uppställda mål utan det innebär svåra val mellan motsägande 

alternativ för att uppnå hälsa. 
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7.1.2 Hälsoinformation finns i överflöd 

Hälsolitteracitet är något mycket komplext och innefattar många olika delar, att enbart 

fokusera på den pedagogiska inriktningen medför begränsningar i vidare forskning. Den 

tidigare forskningen har inte fokuserat speciellt mycket på den allmänna hälsoinformationen 

som finns i vardagen utan fokus har legat på den hälsoinformation som hälso- och sjukvården 

berör som exempelvis förståelse kring medicineringordinering (Brown et al., 2007). 

Förvärvning av hälsoinformation ses idag som något enkelt. Genom olika mediala kanaler 

strömmar ständig ny information ut, nya rekommendationer om hur hälsa uppnås genom 

strategiska tillvägagångssätt. Studien visar på att respondenterna anser sig ha goda 

möjligheter att förvärva kunskap som berör deras hälsa, dock bör det även belysas att deras 

definition hälsa syftar till största delen på två indelningar så som kost och träning, troligtvis 

på grund av urvalet av respondenterna och arenan urvalet skedde. 

De mediala kanalerna som användes för att samla hälsoinformation skiljs åt mellan 

respondenterna och detta beror på de kunskaper och de intressen som respondenterna har 

sedan innan. Det framställs tydligt mellan respondenterna att deras nivå av intresse och 

kunskap om hälsa skiljer sig åt, samtidigt så finns en viss ödmjukhet att någon annans 

skildring vad som är hälsa inte är felaktig utan endast utgörs av den individens upplevelser.  

Ödmjukheten försvinner när respondenterna ombeds förklara vad som är ohälsosamt på ett 

konkret sätt, där rökning, läsk, chips anses vara ohälsosamma val. 

Att förvärva ny kunskap kan ske på olika sätt och förvärvandet är även det ett komplext 

fenomen då förvärvandet hela tiden skiftar i både vilken hälsoinformation som inhämtas och 

varför den inhämtas.  

Inriktningen inom den pedagogiska forskningen har många det formella lärandet varit i fokus. 

Detta anses som något statiskt som inte passar in i det komplexa begreppet hälsolitteracitet 

utan det är det informella lärandet som skulle fokuseras på för att hjälpa individer att uppnå 

god hälsolitteracitet (Vida Estacio, 2013). Brown et al. (2007) belyser problematiken med att 

enbart fokusera på det informella lärandet då det ställs höga krav på kritisk förmåga, 

självreflektion hos individen. Dessa förmågor kan vara svåruppnådda och enligt Wagner et al. 

(2009) som menar på att det formella lärandet är grunden för att ett informellt lärande skall 

fungera.  
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De respondenter som anses ha god hälsolitteracitet kunde även illustrera vikten av att skaffa 

sig ny kunskap genom det informella lärandet där nyfikenhet och intresse styr förvärvandet. 

Om individen upplever sig ha svårt att vara kritiskt till hälsoinformation så är det informella 

lärandet som att spela roulett. Dessa individer drabbas många gånger av motgångar efter att ha 

försökt att påverka sin hälsa utifrån rekommendationer som spridits exempelvis genom 

kvällstidningar som inte har någon direkt koppling till individens egen hälsa. Precis som 

Corcoran och Renwick (2014) visar på i sin undersökning att hälsan är påverkbar så menade 

respondenterna det samma men att de samtidigt upplever att det kan vara svårt att veta vad 

som är korrekt eller felaktig information. Att vara kritisk till den information som förmedlas 

var enormt viktigt berättade alla respondenterna trots deras kritiska inställning upplevdes 

informationen fortfarande svår att veta att den var bra till 100 %, två av respondenterna sa att 

det var magkänslan och det sunda förnuftet som fick styra. 

Nutbeam (2006: 2008) och Brown et al. (2007) menar på att internet är den största felkällan 

för hälsoinformation samtidigt så menar Corcoran och Renwick (2014) att det är den 

viktigaste källan för hälsoinformation. Att internet är den viktigaste men samtidigt den största 

länken till felkällor delar respondenterna med tidigare forskning. Det kanske inte handlar om 

felaktig hälsoinformation för allmänheten men för den enskilda individen. Mårtesson och 

Hensing (2012) menar också på att det är svårt komplicerat att särskilja vad som är 

hälsoinformation som tillfaller den specifika individens syfte till hälsa eller folkhälsan.   

Vilken slags hälsokunskap som respondenterna innehar skiljer sig åt, det är hälsokunskap som 

är mer specifik och skiljer sig från statens rekommendationer för att uppnå hälsa. FHI (2009) 

rekommendationer för att uppnå hälsa med hjälp av den fysiska aktiviteten ligger på måttlig 

intensitet, 150 min i veckan och livsmedelverket där kvalitén och näringsrik kost med olika 

indelningar av näringsämnen bör följas (Livsmedelverket, 2014). Respondenterna förespråkar 

en än mer en specifik kosthållning så som Paleo, LCHF med mera som medför ökade vinster 

för att påverka hälsan positivt eller en specifik träningssätt så som högintensitet träning som 

ger ökade fördelar för hälsan. Respondenterna visar genom svaret ett stort intresse för den 

egna hälsan med en djupdykning av vad som påverkar hälsan utifrån kost och träning. 
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7.1.3 Upplevd kunskap och erfarenhet skapar trygghet 

Respondenterna visade på att det fanns både för och nackdelar med internet som sätt att 

förvärva information på, det var både den informationskälla som användes mest men även en 

källa som ansågs minst trovärdig. Det intressanta i detta konstaterande är hur dessa individer 

sedan förstår vilken information som är korrekt eller missvisande. Hur de använder sig av de 

personliga skickligheter som behövs för att kunna sålla ut hälsoinformation som passar just 

den delen av hälsa som intresserar dem. Det handlar om individens ifrågasättande och 

självreflekterande kunskaper och förmågor (Hill, 2007).  

Förståelsen samt kunskaper är en förutsättning för att kunna utföra aktiva hälsoval enligt 

Mårtensson och Hensing, 2009 samt Wagner et al. (2009). Respondenterna påtalar även 

betydelsen av att med tidigare erfarenheter kunna utvärdera den nya kunskapen på ett säkert 

sätt. Respondenterna påtalade även att det krävs någon som berättar dessa kunskaper till dem, 

någon som de litar på inom det specifika hälsoämnet. Det handlar oftast om en individ med en 

profession så som läkare, en dietist eller en personlig tränare. Även en nära vän som har egna 

erfarenheter om just det hälsoämne som respondenten önskar få svar på kan vara tillräcklig 

för att skapa trygghet och förståelse kring ett visst ämne. Det beskrevs av en av 

respondenterna att den kunskap hon önskade förvärva utgjordes från att komma från ett 

specifikt hälsofack, där hennes intresse var kost och speciellt rawfood. Där hon redan innan 

har kunskap på vad som är hälsofrämjande eller inte inom ämnet och att det är utifrån det som 

hon förvärvar ny information på. 

Det mest intressanta när det kom till begreppet förståelse inom hälsolitteracitet som 

respondenterna svarade på var beskrivningen av att respondenterna har en ökad tillit för de 

individer som har gått igenom samma sak eller har samma intresse för ett visst ämne. Låt säga 

att målet är att förändra kroppen och valet av att anlita en personlig tränare är gjord, valet av 

personlig tränare görs utifrån den personliga tränarens egna erfarenheter, har respondenten en 

knäskada bör även den personliga tränaren också varit med om det. Valet görs med hjälp av 

personliga tränarens profession men även den egna erfarenheten, detta medför en trygghet för 

respondenten då, kan han så kan jag med. Samma gällde en annan respondent som menade på 

att hon inte kunde anlita en personlig tränare som alltid hade varit smal då denna personliga 

tränare inte hade upplevt det hon gick igenom. Detta är ett sätt att skapa förståelse och 

trygghet för individen, där konkreta redskap förmedlas från professionen om hur den nya 

informationen skall användas. Wagner et al. (2007) menar på att individer behöver en viss 
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stöttning av individer i sin omgivning som individen kan lita på för att på bästa sätt förstå och 

våga använda den ny förvärvade informationen.  

7.1.4 Kunskap är inte lika med användande 

Medin och Alexanderson (2000) skildrar hälsan utifrån fyra aspekter, där hälsa ses som ett 

tillstånd, hälsa är en upplevelse, hälsa är en resurs samt en process. Genom att använda Medin 

och Alexanderson (2000) beskrivning skapas en ökad förståelse till varför det inte alltid 

stämmer överrens med den hälsokunskap som individen besitter och användandet av den. 

Svaren från respondenterna visade på att de upplevde sig ha ett stort ansvar över den egna 

hälsan men också stora möjligheter att påverka den samtidigt som de beskriver att trots de 

färdigheter och kunskaper som de besitter så utförs inte alltid dessa i praktisk användning.  

Precis som Nutbeam (2008) redogör för så utgår hälsa för den enskilda individen i vardagens 

olika specifikt samband och förhållanden. Att kunskap och användande inte går hand i hand 

visar även forskning som är gjord av Wagner et al. (2009) där han beskriver modeller för att 

förstå sig på fenomenet att individer inte gör det de vet att de bör göra. Den transteoretiska 

modellen som Wagner et al. (2009)  beskriver där olika stadier beskriver individens vilja att 

förändra och att viljan är föränderlig och beror på yttre och inre motivation samt påverkan. 

Grunden att tro på viljan att vilja leva hälsosamt är basen för denna modell.  

Samtidigt som den transteoretiska modellen förklarar individens kämpande med motivationen 

och viljan att vara hälsosam genom de olika stadierna så bör även den sociala - kognitiva 

teorin kopplas in då respondenterna menade på att det är inte så svårt många gånger att leva 

hälsosamt så länge det inte utsätt för frestelser. Så att omgivningen har betydelse går inte att 

motsäga sig när det kommer till användning av den hälsokunskap som individen innehar. Så 

om vi inte skulle utsättas för yttre påverkan och besitter goda kunskaper om hälsa så skulle vi 

ha större möjligheter att leva ett hälsosamt liv?. Ja så kanske det är men livet går inte att leva 

till fullo utan yttre påverkan. Vi lever oftast ett liv med sociala interaktioner av olika slag. Att 

istället lära sig att hantera dessa yttre miljöer borde vara en lösning för att kunna använda den 

kunskap som individen besitter.  

En annan aspekt i mellanförhållandet av kunskap och användande är den Morrow et al. (2004) 

beskriver där individen är medveten om hälsoinformation men har inte kunskapen att använda 

den eller kritiskt granska den. Detta kräver att individen besitter egenskaper så som 

problemlösningstänkande, egen ansvar, självstyrande samt har möjligheten att utföra en 

hälsokommunikation med andra för att skapa sig kunskap om användandet. 
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Morrow et al. (2004) samt Hill (2007) visar på att individer har bristande hälsokunskap där 

information och användande inte sammanfogas. Då förespråkar Brown et al. (2007) att 

använda det formella lärandet för att öka kopplingen mellan kunskap och användandet. Detta 

genom att skapa olika kurser eller att använda skolan som en arena för öka individers hälsa då 

det formella lärandet enligt Ellström et al. (1996) är målinriktat och planerat. Detta skulle 

medföra att barn skulle ha möjligheten att ta del av hälsoinformation på ett enklare och bättre 

sätt. Två av respondenterna hade redan påbörjat en formell utbildning för att få bättre 

hälsokunskap, den ena läser till personlig tränare och den andra har utbildat sig till massör. 

Att respondenterna upplever sin hälsolitteracitet som god och deras hälsa som god stämmer 

överrens med Schmidt et al. (2009) resultat där de kopplades samman att de som hade låg 

hälsolitteracitet även upplevde sin hälsa som dålig men i denna studie visade resultatet att hög 

hälsolitteracitet medförde en upplevelse av god hälsa. 

Eller är det så att kunskap och användande inte hela tiden behöver vara synkade till 100 % för 

att ändå definiera individen som hälsosam?. En av respondenterna delade denna tanke där hon 

beskrev att vara hälsosam på vardagarna och ohälsosam på helgerna medförde ändå att hon 

upplevde sig som hälsosam hela tiden. 

Ja, vilket som är rätt eller fel är faktiskt upp till varje individ, men utifrån studien så finns det 

ingen enkel väg att gå utan att det viktigaste är att lära sig att hantera motivationen och den 

egna viljan i samhörighet med den yttre världens påverkan för att kunna utföra goda hälsoval.  

7.1.5 Åtgärder för förbättring av hälsa 

Respondenternas tankar och funderingar kring hur det hälsofrämjande arbetet skall fungera 

utgår precis som hos Cohen et al. (2009) där fokus bör ligga på att öka kunskapen och 

förebygga ohälsa. Respondenterna menar på att kunskapen bör ökas genom att målanpassa 

informationen som medmedlas i samhället precis som Jarlbro (2010) menar på är av 

betydelse. Men att målanpassa hälsoinformation är otroligt svårt enligt Ewles och Simnett 

(2013) när det kommer till hälsofrämjande åtgärder. Respondenterna anmärker på att hälsan är 

individuell och komplex när det kommer till kunskap och användande av hälsoinformation 

detta medför att arbetet med hälsofrämjande arbetet är svårt och att anpassa hälsoinformation 

till varje enskild individ. Detta är så klart inte möjligt utifrån det hälsofrämjande arbetet på 

samhällsnivå utan det som i så fall krävs är att skapa mindre enheter som har möjlighet att 

förmedla specifik och enskild hälsoinformation till varje individ.  



30 
 

Ett annat förslag som kom från respondenterna var att arbeta mer med det formella lärandet 

där skolan är den instans som har bör ha stort ansvar för att förmedla hälsoinformation. 

Wagner et al. (2009) påtalar även betydelsen av att använda skolan som arena för att förmedla 

hälsoinformation där både elever och föräldrar skulle kunna kopplas in. Där 

hälsoinformationen lättare kan styras, där möjligheten är stor att få individer att skapa sig 

hälsokunskap som resulterar i hälsosamt beteende. Fem av respondenterna hade barn och 

ansåg sig själva som förebilder för deras barn och en av respondenterna påtalade att deras 

barn redan nu börjat kritiskt granska innehållsföreteckningar på livsmedel. Tidigare forskning 

av Nutbeam (2007) samt Wagner et al. (2009)  visar att barn anförtror sig till sina föräldrar, 

lärare men även internet, dock kan det finnas en risk att förlita sig på att barn insamlar 

kunskap genom dessa arenor, då hälsan hos befolkningen inte är den bästa och kunskapen om 

hälsa inte är den bästa. Internet kräver precis som Mårtensson och Hensing (2009) ett kritiskt 

tänkande och förmågan till kritiskt tänkande är svår för barn. 

Finland har idag inom skolverksamheten ett ämne som handlar om att utveckla kunskaper och 

färdigheter i hälsa, livsstil, sunda vanor och sjukdomar för att kunna ta ansvar för sin egen 

hälsa, hälsokunskap (Mivida, 2012). Att arbeta med hälsokunskap redan i ung ålder skapar en 

mångsidig förståelse, kritisk gransknig utav den komplicerade hälsoinformation som många 

gånger påträffas i samhället (Brown et al., 2007). 

I undervisningen i hälsokunskap är strävan att skapa varierande förståelse och ett kritisk 

förhållningsätt, utöver konstaterande av fakta som det ser ut idag. Detta kräver att individer 

övar upp sin förmåga både den funktionella hälsolitteraciteten där skrift och tal är centralt 

men även den förmågan att använda den information som individen tillhandahåller. 

Mårtensson och Hensing (2012) menar på att de hälsofrämjande arbete bör lägga fokus på 

motivation och strategier som leder till beteendeförändringar. Det läggs inte lika mycket fokus 

på individens förmåga att inhämta, läsa, tolka, förstå och agera utifrån hälsoinformation.  

Nutbeam (2008) menar på att den faktor som påverkar hälsobeslut grundar sig i miljömässiga 

faktorer så som landskap, tillgänglighet av fysisk aktivitet med mera där hälsofrämjande 

åtgärder bör göras för att förändra individers närmiljöer. Detta medför att det blir mer eller 

mindre lätt för individen att fatta hälsobeslut. En av respondenterna påtalade svårigheterna 

med att hela tiden göra kloka hälsobeslut i vardagen och en orsak till det var den miljön som 

hon befann sig i. Att skapa miljöer som främjar hälsan eller förhindrar ohälsan är betydelse 

fullt i längden. 



31 
 

Genom att befrämja helhetshälsan och stärka de faktorer som ger möjligheten att påverka den 

egna hälsan (Rydqvist & Winroth, 2004) så spelar det ingen direkt roll vad det är för åtgärd. 

Då det alltid finns någon därute som kan ta del av den. Det viktiga blir att försöka finna 

åtgärder som är mest hälsoekonomisk utifrån samhällsekonomin. Är det genom det formella 

lärandet där skolan är arenan eller sjukvården, där vi är styrda till att ta till oss kunskap. 

Hälsokunskap blir något obligatoriskt och gemensamt för alla. Eller är det så att det 

informella lärandet som skall stärkas och fokus skall läggas på individen, där individen bär 

det egna ansvaret för sin hälsa som Nutbeam (2006) menar på är av betydelse.  

Samtidigt så visar det sig att det inte finns en typ av hälsokunskap som är rätt för alla, utan 

individen måste hitta den kunskapen som är lämpligast för just den. Det är precis som World 

Health Organization (1986) beskriver där hälsofrämjande åtgärder är en process som skall ge 

individer möjlighet att påverka den egna hälsan själv oavsett möjligheter sedan innan.  

Brown et al. (2007) menar på att det hälsofrämjande arbetet har kommit långt. Där 

hälsofrämjande åtgärder idag sker genom motivationsbaserade och skicklighetsbaserad 

inlärning (Wagner et al., 2009).  

Förmågan att förstå hälsoinformation och att förstå att insatser som tas in i ungdomsåren 

påverkar hälsan senare i livet är av betydelse, att förmågan att förstå hälsoinformation skapar 

möjligheter till att kunna förändra hälsobeteende senare i livet, bör vara en åtgärd för 

framtidens hälsa. 

7.1.6 God hälsolitteracitet finns i samhället  

Att koppla bort den funktionella eller den interaktiva delen av begreppet hälsolitteracitet som 

till stor del handlar om läs- och skrivförmågan anses vara till fördel för vidare forskning inom 

Sverige då vi idag har en befolkning som har god skriv- och läsförmåga dock är inte att 

glömma att mer än hälften av världens befolkning är analfabeter (Forskning.se, 2008). Trots 

god läs- skriv förmåga krävs det för att kunna påverka hälsan. I denna studie så avgränsades 

hälsolitteracitet till den komplexa indelningen av anledning att försöka finna mer komplexa 

fenomen om varför hälsa uppstår hos vissa men andra inte.  

Vida Estacio (2013) menar på att för att ha möjlighet att påverka hälsan är läs – 

skrivförmågan en förutsättning men även andra delar krävs enligt Brown et al. (2007) så som 

personliga färdigheter. Det krävs en indelning av hälsolitteracitet för att specifikt kunna finna 

fenomen som påverkar hälsan men det går ändå inte att särskilja dess delar då de hela tiden 
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växlar mellan varandra. Personlig lämplighet som utgår enligt Vida Estacio (2013) från att ha 

förmågan att tolka, använda och kommunicera med andra individer är viktigt för att uppnå 

god hälsolitteracitet. Dessa delar visades av respondenterna då deras förmåga till att 

kommunicera om deras hälsa inte var något problem, de delade gärna med sig av deras syn på 

hälsa och deras sätt att förvärva den.  

HSL-EU Consortium (2012) undersökning visade på att hälften av de individer som 

undersökts hade låg hälsolitteracitet. Denna studie representerade inte det resultatet då 

respondenterna visade på en god hälsolitteracitet. Studien är begränsad och kan inte 

representera en stor population (Bryman, 2011) men det bör ändå vara av betydelse att 

använda hälsolitteracitet utifrån andra kriterier än de som gjordes i HSL – EU Consortium 

(2012) då upplevelsen som respondenterna hade av den hälsoinformation som visas i 

samhället idag medför att inga individer kan undgå hälsoinformationen då den finns överallt 

och att hälsa i samhället inte är kopplat till om du kan läsa eller skriva enbart utan precis som 

begreppet hälsolitteracitet sammanfogas genom, hur individen förvärvar, förstår och använder 

hälsoinformationen.  

7.2 Metoddiskussion  

Syftet med studien uppfylldes med hjälp av den kvalitativa ansatsen där verkligheten 

uppfattas på flera olika sätt och att det inte finns någon objektiv sanning. Det viktiga är att 

försöka förstå sig på de komplexa som finns i varje individs upplevelse kring hälsa. Intervju 

som metod gjorde även att undersökaren kunde undersöka djupare uppfattningar hos 

respondenterna där Bell (2006) menar på att den kvalitativa ansatsen tillsammans med 

intervju är en bra datainsamlingsmetod. Intervju som metod medför att en struktur kan följas 

genom de frågor som tagits fram i intervjuguiden samtidigt som den tillåter följdfrågor som 

gör att studien blir mer djupgående och syfte kan uppfyllas.  

Dock medför den kvalitativa metoden med intervju som insamling nackdelar då de är 

tidskrävande både i insamlingen av data samt analys av data, kostnader samt en viss misstro 

ifrån forskarvärlden där validitetsproblemen diskuteras (Bryman, 2011). 

Urvalsgruppen bestod av sex kvinnor och kan tyckas vara ett litet antal. Antalet respondenter 

begränsade utifrån tidsramen som fanns genom den tid det tar att finna respondenter, tiden 

intervjuerna tar, transkriberingen av insamlad data samt analys. Intervjuerna ligger inte till 

grunden för ett generaliserande eller populations verklighet utan den ger endast en insyn av 
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fenomenet som senare kan ligga till grund för vidare forskning. Enligt Bell (2006) är det av 

betydelse att se att syftet med studien inte enbart är till för populationen utan stärker även 

vidare forskning.  

Sammanställningen av data genom transkribering är av stor betydelse för studien (Dalen, 

2007), dock är denna del av studien tidskrävande. Så för undersökaren så uppdagades två 

viktiga saker som behöver tänkas på vid nästa studie och det är att hålla sig till den 

intervjuguide som tagits fram både för att underlätta transkriberingen men även för att inte 

samla in onödig information som inte uppfyller studiens syfte samt att verkligen få svar på det 

som studien syftar till.  Trots att tre provintervjuer utfördes innan själva intervjuerna utfördes 

som Dalen (2007) rekommendera så visade det sig att undersökaren behövde mer erfarenhet 

för att utföra bra välstrukturerade intervjuer.  

Under analysarbetet riktade respondenterna hälsa till att inbegripa kost och fysisk aktivitet. 

Detta påverkade inte resultatet utan undersökaren upplever istället att resultatet stärktes då 

den gav en begräsning i ämnet som är av stor betydelse vid framtagning av en studie enligt 

Bryman (2011). Dock kan det anses att metodvalet påverkade resultatet utifrån kriterierna att 

hälsobegreppet begränsades av respondenterna. Ett alternativ skulle varit att förändra 

urvalsmetoden tillsammans med vilken arena som användes för att utföra intervjuerna.  

7.3 Förslag på vidare forskning  

Begreppet hälsa är ett område som är oerhört rymligt och brett, det finns många inriktningar 

och områden som hälsobegreppet kan undersökas inom. Fördelsaktigt kan vara att med hjälp 

av begreppet hälsolitteracitet och dess komplexitet undersöka vidare sambandet mellan 

information, kunskap samt användning. Där även påverkansprocessen för individen av den 

hälsoinformation som förmedlas inte alltid är något positivt för hälsan utan istället kan skapa 

en hälsostress. Att använda hypotesen att alla individer har god kunskap om hälsa men 

svårigheterna ligger i att använda det och att detta medför negativa effekter för hälsan skulle 

vara intressant att se vidare forskning på. Då undersökaren tros sig se att förvärvandet av 

hälsoinformation inte är något problem utan det är de sociala konstruktionerna mellan 

individers olika uppfattningar om vad hälsa är som skapar en stress, en såkallad hälsostress. 

Det någon tycker är hälsa medför att nästa individ också vill upprätthålla i sin livsvärld. 

Exempelvis så kan individen gå till gymmet för att uppnå hälsa utifrån den hälsoinformation 

den har förvärvat om att fysisk aktivitet leder till hälsoeffekter trots individen är förkyld och 

kroppen endast vill vila för att uppnå hälsa. Har vi då erhållit hälsa? 
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Hälsa är komplext och det är av vikt att påtala att den psykologiska forskningen är enormt 

viktig att koppla samman med den pedagogiska inriktningen som syftar till processer om hur 

individer förändras och formas. Dalen (2007) menar på att den pedagogiska forskningen 

många gånger blandas med olika forskningsinriktningar för att stärka den vetenskapliga 

grunden då grunden i den pedagogiska inriktningen grundar sig i människan som är en 

biologisk och psykologisk varelse. 

8. Slutsats  

Sättet hälsoinformation förvärvas på sker genom olika processer i samhälle så som 

exempelvis genom internet, reklam, tidningar med mera. Denna information är lättillgänglig 

för allmänheten. Att inte glömma är att det hela tiden sker förändringar i hälsoinformationen, 

detta medför att det ställs höga krav på individer att tolka och skapa förståelse samt hitta 

redskap hur den nya hälsoinformationen skall användas. Vi lever i en föränderlig värld med 

ny kunskap som produceras fram detta medför att vi inte vet hur vi ska använda den då den 

teoretiska kunskapen inte går hand i hand med den praktiska kunskapen. Vi behöver redskap 

och tydliga instruktioner på hur vi använder den.  

Det har naturligtvis ett positivt värde att föra ut information och faktakunskaper om vad som 

anses vara hälsosamt. Det skapar exempelvis goda förutsättningar för att skapa bra hälsovanor 

hos barn och vuxna i samhället. Det ökar även troligen sannolikheten att människor i 

samhället medför ett bra förhållningssätt som är hälsosamt. Ökad information skulle således 

vara en bra lösning om ansvar för hälsa enbart handlade om speciella teoretiska kunskaper 

eller om att tillägna sig vissa färdigheter. Men studien visar att det inte är tillräckligt för en 

individ att agera hälsosamt för att hon ska ta ansvar för sin hälsa. Informationens betydelse för 

att människor ska börja ta ansvar för sin hälsa och sitt liv är således begränsad. 

Hälsokunskaper i sig leder troligen inte till den önskade förändringen som är förutsättning för 

många för att leva hälsosamt även ett eget ansvarstagande för sin hälsa är av betydelse. 

Det mest intressant i studien är att det upplevs som att vi i tron på att vara hälsosamma 

stressar oss ohälsosamma. Hälsoinformation skapar någon slags inre stress, där vi inte längre 

lyssnar på kroppen. Istället skapas stress mellan vad samhället anser vara metoder för att 

uppnå hälsa och den egna upplevelsen av hälsa. Där vi hela tiden försöker försvara vårt 

agerande när vi lever ohälsosamt. Det leder nästan till att hälsan läggs åt sidan för den 

hälsokunskap som du tror är hälsa. 
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De två mest konkreta förslagen som respondenterna hade för att få individer att få god 

hälsolitteracitet innebar åtgärder i skolan samt använda sig av olika regleringar så som 

sockerskatt. Undersökarens önskan är att se förändringar inom skolans värld där idrott och 

hälsa liknar Finlands läroplan inom ämnet. Där fysisk aktivitet inte enbart är det som står på 

agendan en dag i veckan utan istället koppla samman de tre delarna inom hälsolitteracitet, 

förvärva, förstå och använda in i läroplanen för idrottslektionerna.  Hur förvärvar jag 

information om min egen hälsa, hur kan jag kritisk granska den utifrån den kunskap jag har 

sedan innan och hur använder jag det i vardagslivet?.  

Att använda sig av regleringar eller stimulerande friskvårdspengar kan vara några 

hälsofrämjande åtgärder som skulle göra gott för individers hälsa. Dock måste dessa åtgärder 

ses i ett större hälsoekonomiskt perspektiv. Vad skulle ske med livsmedelsindustrin om det 

skulle träda in skatteregleringar? Vilka arbeten skulle eventuellt försvinna? Vad innebär 

arbetslöshet till för individens hälsa? Det går endast att spekulera om det men det intressanta 

är åter igen vad är hälsa och för vem?  

Ett annat sätt som respondenterna har påtalat för att stärka förståelsen kring hälsoinformation 

var att ta hjälp av olika professioner. Alla respondenterna önskade använda sig av en 

personlig tränare som bollplank och vägledare. Att få in den personliga tränare inom hälso– 

sjukvårdens väggar där fokus låg på att coacha individer individuellt eller i smågrupp med 

anses som en väl utvecklad hälsoekonomiskt ansvarstagande av samhället för att öka 

individers hälsolitteracitet.  

Dock skall inte glömmas att det är du som enskild individ som har makten över din egen 

hälsa. 
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Bilaga 1   

Informationsbrev till deltagare 

   

Intresseförfrågan om att delta i en intervjustudie kring hälsoinformation. 

Hej! 

Jag heter Frida Grönlund och studerar pedagogik på Umeå universitet och kommer under 

hösten 2014 att genomföra en intervjustudie kring kvinnors sätt att förvärva, förstå och 

använda sig av hälsoinformation för att förbättra hälsan. Idag visar forskning på att ett relativt 

högt ansvar ligger på individen själv att påverka sin egen hälsa samtidigt som hälsobudskap 

sprutar ut från olika mediala former så ökar ändå ohälsan i samhället. Varför är det då så, är 

det så att kvinnor inte besitter den hälsoinformation som förväntas för att kunna göra goda val 

för hälsan? 

Du är en av de sex kvinnorna i ålder 30-45 år som har blivit utvald att medverka i en intervju 

kring ämnet hälsoinformation och aktiva hälsoval. Att delta i studien är frivillig och kommer 

ta ungefär 30 min. Intervjuerna kommer vara anonyma i den mån det går. Då intervjuerna 

kommer medföra att vi möts i person kommer total anonymitet inte garanteras dock kommer 

materialet att kodas så det inte går att kopplas till en specifik intervjuperson.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare. Studien kommer att utföras 

under en vecka i slutet av december 2014. 

 

Frida Grönlund (student) 

E-post: Här återfanns kontaktuppgifter  

 

 

Kent Löfgren (handledare) 

Umeå universitet 

E-post: kent.lofgren@pedag.umu.se 

Tel. 090-786 74 21 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

1. Bakgrund (Ålder, familjeförhållanden, sysselsättning) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Hur förklara du begreppet hälsa? Vad är hälsa för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förmedlas 

3. Vad väcker ditt intresse inom begreppet hälsa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Vart ifrån skall hälsoinformation förmedlas för att du ska vara intresserad av 

informationen (arenor)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förvärva 

5. Vilken hälsoinformation intresserar dig? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Om du har en fråga angående något kring din hälsa, vart skulle du leta för att få svar 

på din fråga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förstå 

7. Den informationen du förvärvar om hälsa, hur upplever du den är att förstå? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Vart finner du de mest missvisande rekommendationerna om hälsa? Har du något 

exempel?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Använda 

9. Har du möjlighet att påverka din egen hälsa? I så fall, varför/varför inte?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Följer du de hälsorekommendationerna som du har kunskap om? Kan du beskriva på 

vilket sätt?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Vad anser du om individer i din närhet angående deras kunskap om hälsa? Går deras 

kunskap och användande hand i hand? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ny kunskap  

 

12. Vilket var det senaste tillfället du lärde dig något nytt beträffande din egen hälsa? Vad 

lärde du dig? Hur lärde du dig? Vad var det som fick dig att ta till dig just den 

hälsoinformationen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. På vilket sätt skulle du vilja lära dig om hälsa för att även använda det? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

14. Finns det några samband mellan kunskap och hälsosam livsstil? Isf varför/hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Finns det något du vill tillägga?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


