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Svensk sammanfattning

Patrik Hed. Vad är hälsa för män? C-uppsats. Gävle: Högskolan I Gävle, Akademin för hälsa 

och arbetsliv; 2011. 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur män uppfattar begreppet hälsa, vad män anser

vara främjande för hälsan, vad män ser som eventuella hinder för att uppnå hälsa och om det 

fanns några skillnader i åldersgrupperna. En kvalitativ studie genomfördes genom tre 

fokusgruppsintervjuer med sex deltagare i varje grupp. Personerna i fokusgrupperna var män i 

olika åldersgrupper där den första gruppen var män i åldrarna 20-29 år, den andra gruppen var 

män i åldrarna 30-39 år och den tredje gruppen var män i åldrarna 40-50 år. Fokusgrupperna 

genomfördes av undersökningsledaren som med hjälp av diktafon och egna anteckningar 

dokumenterade samtalen. Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och analysen av 

informationen från fokusgrupperna gjordes genom ett fenomenografiskt perspektiv.

I resultaten visade det sig att hälsa för deltagarna var att vara frisk och att vara vid fysisk hälsa 

i övrigt. Hälsa var också att röra på sig, ha ett gott socialt stöd och att äta rätt. Andra faktorer 

som spelade in enligt deltagarna var också stress och hur en persons arbetssituation ser ut. 

Männen i fokusgrupperna ansåg att fysisk aktivitet, kost och socialt stöd var de viktigaste 

faktorerna för att upprätthålla en god hälsa. Om hälsan var god berodde alltså på en rad 

faktorer som var och en hjälpte till att bidra till en ökad hälsovinst. Som hot mot en god hälsa 

såg männen framför allt stress, alkohol och tobak. Uppfattningarna skiljde sig något från 

grupp till grupp där framför allt den tredje gruppen (40-50) hade en lite annan syn på framför 

allt fysisk aktivitet som de menade var ett måste för att de skulle må bra och vara vid en god 

hälsa. 



Abstract

P. Hed. (2011) What is health for men? Bachelor thesis. Gävle: University of Gävle, Faculty 

of health and occupational studies; 2011. 

The purpose of this study was to find out how men did perceive health, what men thought 

was healthpromoting, what men saw as potential barriers to achieve health and if there were 

any differences between different age groups. A qualitative study was conducted by three 

focus groups with six participants in each group. The people in the focus groups were men of 

different age and the first group was men aged 20-29, the second group was men aged 30-39 

and the third group was men aged 40-50. Participants were selected through a convenience 

sample. The focus groups were conducted by the study leader. The information gathered in 

the focus groups were analysed from a phenomenographic perspective.

In the results that emerged, it appeared that health for the participants was not being sick and

be at physical health in general. Health was also to be physically active, have a good social

support and to eat right. Men in the focus groups felt that physical activity, nutrition and 

social support were the key factors in maintaining good health. If the participants health was

good was depending on a number of factors, each of which helped to contribute to increased

health benefits. As a threat to good health, the men saw in particular, stress, alcohol and 

tobacco. Opinions differed slightly between the groups and especially the third group (40-50)

had a different view compared with the other groups about how physical activity was a key 

determinant to their sence of health.

Key words: Men, health, healthpromotion.
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Introduktion

WHO:s (1948) definition av hälsa lyder som följer: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom.”

WHO:s definition av hälsa har påverkat hälso- sjukvården i Sverige och i världen. Det har 

också påverkat Statens folkhälsoinstitut och hur deras syn på hälsa ser ut. Statens 

folkhälsoinstitut och Socialdepartementet (2007) menar att människors hälsa bestäms av en 

helhetssyn där flera faktorer spelar in som till exempel fysisk aktivitet, psykisk hälsa och 

social tillhörighet.

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005 finns det två huvudinriktningar inom hälsa, en 

biomedicinsk och en humanistisk. Från det biomedicinska perspektivet menas det att hälsa är 

frånvaro av sjukdom. I det synsättet ses människan som ett biologiskt system med fungerande 

organ och när systemets organ fungerar normalt så är en människa vid hälsa. I det 

humanistiska synsättet menas det istället att hälsa är något mer än bara frånvaro från sjukdom. 

I det humanistiska synsättet ser man också hälsan i ett större sammanhang än i det 

biomedicinska synsättet (Socialstyrelsen, 2005). 

Vanliga hälsoproblem i Sverige enligt Socialstyrelsen (2005) är ryggvärk, ledbesvär,

hjärtsjukdom, högt blodtryck, psykiska besvär, värk i axlar, förkylningar, allmän trötthet och 

sömnsvårigheter. Hälsa kan beskrivas som förmågan att uppnå vitala mål i livet, uppleva 

välbefinnande eller inte ha en sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). 

Hot mot den svenska folkhälsan är enligt Socialstyrelsen (2005) övervikt, stora sociala 

skillnader i hälsa, alkohol, tobak, stress, allergier och en ökad psykisk ohälsa. Enligt 

Socialstyrelsen är skillnaderna i hälsa och medellivslängd större i Sverige mellan olika 

kommuner än mellan Sverige och jämförbara länder. Socialstyrelsen har tagit fram siffror på 

att det skiljer 7 år mellan den kommun med längst medellivslängd och den kommun som har 

kortast medellivslängd (ibid.). 
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Enligt Sveriges kommuner och landsting (2009) har en person ett antal givna förutsättningar 

som till exempel ålder, kön och en persons genetiska arv som bestämmer en persons 

hälsotillstånd och risk för sjukdom. Även andra faktorer spelar in på en människas hälsa till 

exempel boende och arbetsförhållanden. En persons arbetsförhållanden är enligt Sveriges 

kommuner och landsting viktiga för en persons hälsa då det både kan höja och sänka en 

persons hälsotillstånd. Det ger möjlighet till egen försörjning, delaktighet i samhället och även 

ett ökat socialt nätverk (ibid.). 

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 skattade ungefär 85 procent av männen i 

åldrarna 25-44 år sin hälsa som god under åren 2000-2005. Under samma period skattade 

ungefär 82 procent av kvinnorna i samma åldersgrupp sin hälsa som god. Studenter och 

arbetslösa personer mådde sämre psykiskt än vad personer med fast arbete gjorde under åren 

2004-2005 enligt Socialstyrelsen. Stillasittandet är i dagens samhälle vanligare bland män än 

vad det är bland kvinnor. Enligt samma källa är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor når 

upp till rekommenderat dagligt intag av frukt och grönsaker jämfört med män. Kvinnor äter 

något mer godis och dricker mer läsk/saft än vad män gör (ibid.). 

Arbetsmiljöverket genomför varje år intervjuundersökningar där arbetstagare får svara på om 

de haft några kroppsliga eller andra besvär till följd av arbetet som gjort det svårt att utföra 

arbetet eller att utföra det dagliga hemarbetet, under de senaste tolv månaderna. År 2006 

svarade 27 procent av kvinnorna och 21 procent av männen att arbetet hade orsakat sådana 

besvär, och både kvinnor och män uppgav framför allt kroppsliga besvär. Av samtliga 

sysselsatta uppgav 9 procent att besvären även medfört sjukfrånvaro. Motsvarande siffror för 

år 2008 var att 19,3 procent av de arbetande männen har haft besvär och 23,8 procent av 

kvinnorna (Arbetsmiljöverket, 2008). 

Enligt Socialdepartementet (2007) har sociala kontakter påverkan på hur en människa mår 

och ser utanförskapet som ett av hoten mot den svenska folkhälsan. Anledningen till att

sociala relationer är viktiga för folkhälsan är enligt Socialdepartementet att det kan påverka en 

människa på olika nivåer. På ett personligt plan är familj och vänner viktiga för en människas 

hälsa. Hälsan påverkas också av hur en persons sociala relationer ser ut på både samhälls och 

organisationsnivå. Enligt Socialdepartementet löper personer som har höga krav från sin 

omgivning, litet inflytande över sin arbetssituation och lågt socialt stöd löper två till tre 
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gånger högre risk att drabbas av hjärt och kärlsjukdom än en person med inflytande över sin 

arbetssituation och med ett bra socialt stöd (ibid.). 

Enligt en studie gjord på män i Sefton (Liverpool), var det viktigt för män att ha starka sociala 

nätverk för att delta i olika hälsoprogram och för att uppnå hälsovinster (Robinson, Robertson, 

McCullagh, Hacking, 2010). Män hade svårt att söka hjälp med hälsoproblem på grund av att 

de skäms över att behöva söka hjälp för sin ohälsa. Studien genomfördes på män över 35 år 

som hade lågavlönade arbeten, var arbetslösa eller som levde på bidrag. Studien syftade till att 

förbättra mäns hälsa i fattiga områden genom införanden av hälsoprojekt (ibid.). 

Enligt en litteraturstudie gjord av Courtenay (2000) hade män svårare än kvinnor att lära sig 

leva med en hälsosam livsstil och svårare att hantera förändringar i livet än vad kvinnor har. 

En hälsosam livsstil och hälsofrämjande beteenden är också vanligare hos Amerikanska 

kvinnor än män enligt Courtenay. Enligt Courtenay hade Amerikanska män i alla åldrar större 

benägenhet att falla in i vanor med skadliga utfall än vad Amerikanska kvinnor hade. 

I en enkätundersökning om psykisk och fysisk hälsa gjord av Svenska folkhälsoinstitutet i 

samarbete med Karolinska institutet deltog 26305 män och 30584 kvinnor i åldrarna 16-84 år 

(Wamala et al. 2009). Syftet var att visa skillnader i hälsa mellan könen och om det fanns 

skillnader mellan infödda svenskars hälsa och utlandsfödda svenskars hälsa. Undersökningen 

visade att män födda i Sverige hade en bättre upplevd hälsa än kvinnor födda i Sverige. 

Undersökningen visade också skillnader i mäns upplevda hälsa beroende på vilken inkomst de 

hade. Högavlönade män hade en bättre upplevd hälsa än män med lågavlönade arbeten. De i 

undersökningen som hade sämst upplevd hälsa var kvinnor födda utanför Sverige med en hög 

inkomst. Kvinnor födda i Sverige med en lägre inkomst mådde alltså bättre än kvinnor med 

högavlönat yrke födda utomlands. Kvinnor med lägre inkomst födda utomlands hade också en 

bättre upplevd hälsa än kvinnor födda utomlands med ett högavlönat yrke. Sex procent av 

männen i undersökningen och åtta procent av kvinnorna uppgav att de hade en dålig hälsa 

(ibid.). 

I en studie gjord i Australien på män mellan 40-60 år tillfrågades deltagarna vad deras syn på 

hälsa var genom fokusgrupper (Donovan & Egger, 2000). I fokusgrupperna diskuterades 

bland annat om att fysisk aktivitet och kost var viktigt för dem för att bevara en god hälsa. I 

fokusgrupperna diskuterades också om att män inte söker hjälp för sina hälsoproblem och har 
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svårt att ta tag i sin situation. De flesta i fokusgrupperna ansåg att det måste hända något 

innan de uppsöker hjälp för sina problem. Det behövs en väckarklocka innan män reagerar på 

sina hälsoproblem enligt fokusgrupperna. Stress sågs som det största hotet mot hälsa och 

nämns som ett av hörnen i en triangel där de andra hörnen var kost och fysisk aktivitet (ibid.). 

Stress är enligt Währborg (2002) en rubbad jämvikt hos en person. 

I en undersökning gjord i Frankrike intervjuades 9 vuxna män med typ 2 diabetes i syfte att ta 

reda på vad deras motivation var för att hålla sig fysiskt aktiva (Ferrand, Perrin, Nasarre, 

2008). Ett av motiven var sociala motiv. Med det menades att genom stöd från sin familj, 

vänner och bekanta hade de lättare att ta sig för att träna och röra på sig. Ett annat motiv var 

att deltagarna kände sig psykiskt välmående efter att de tränat. Utöver de positiva fysiska 

faktorerna menade de även att de kände sig mer hälsosamma psykiskt efter ett träningspass. 

Orsakerna till att deltagarna kände sig mer välmående var att de klarade av sina vardagliga 

sysslor bättre och kunde röra sig mer ohindrat (ibid.). 

I Australien genomfördes en studie som undersökte sambandet mellan socialt stöd och 

personers upplevda hälsa (Jackson, 2006). Enkäter gavs ut till 373 personer, 189 kvinnor och 

184 män i åldrarna 17-77 år. Studien visade att socialt stöd kan fungera som buffrande faktor 

för till exempel en stressig vardag och som inspiration för att motionera och äta bra mat. Ett 

högt socialt stöd motiverar enligt Jackson (2006) människor till att leva hälsosammare än 

personer med ett lågt socialt stöd. Socialt stöd har en stor betydelse för människors välmående 

och hälsa. Risken som social isolering medför kan liknas vid rökning, högt blodtryck och 

fetma eller för lite motion (Lundberg & Wentz, 2005). 

En del forskning har alltså ägnats åt att beskriva vad hälsa är, hur män ser på hälsa, vad som 

är främjande för hälsan och vad det finns för hinder i samhället mot en god hälsa. Däremot 

finns inte så många studier om vad svenska män anser att hälsa är och vad de anser är 

främjande. Därför behöver mer forskning inom området göras eftersom det inte finns så 

många undersökningar gjorda bland svenska män. Det gör att denna studie kan tillföra en 

ökad insikt om hur män uppfattar hälsa, vad de anser är hälsofrämjande och vad män ser för 

potentiella hot mot sin hälsa.  
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Syfte
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur män uppfattar begreppet hälsa, vad män 

anser är främjande för hälsan och vad män ser som eventuella hinder för att uppnå hälsa.

Frågeställningar

- Vad är en god hälsa för män? 

- Vad anser män är främjande för hälsan?

- Hur främjar de sin egen hälsa?

- Vad tror män kan vara hinder för att uppnå god hälsa?

- Finns det någon skillnad mellan åldersgrupperna i deras syn på hälsa?

Metod

Datainsamlingssätt 
Som metod för datainsamling användes tre fokusgrupper med sex personer per grupp. En 

fokusgrupp är en typ av semistrukturerad gruppintervju. Personerna som deltog i 

fokusgrupperna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna kontaktades personligen 

och blev tillfrågade om de var intresserade av att delta i fokusgruppen. Det var personer som 

fanns i undersökningsledarens bekantskapskrets eller personer som undersökningsledaren 

blev tipsade av bekanta om att tillfråga eftersom de kunde vara tänkbara deltagare i 

fokusgrupperna. Personerna i fokusgrupperna var män i olika åldersgrupper där den första 

gruppen var män i åldrarna 20-29 år, den andra gruppen var män i åldrarna 30-39 år och den 

tredje gruppen var män i åldrarna 40-50 år. Detta var för att se om det fanns någon skillnad i 

hur män i olika åldersgrupper ser på hälsa. I den första gruppen arbetade tre av deltagarna och 

de andra tre studerade. De tre som arbetade i den första gruppen (20-29 år) arbetade som 

telefonsupport på ett elföretag, som egenföretagare inom IT branschen och den tredje arbetade 

som banktjänsteman. I den andra gruppen (30-39 år) arbetade två av deltagarna som lärare, en 

av deltagarna arbetade som elektriker, en arbetade som säljare i en byggvarubutik, en arbetade 

som egenföretagare inom byggbranschen och en arbetade som sjukgymnast. I den tredje 

gruppen arbetade två av deltagarna som säljare i butik, en arbetade som montör på en 

fönsterfirma, en av deltagarna arbetade som lärare, en som bagare och en arbetade som 

ekonom.     

I den första kontakten med personerna som ingick i fokusgruppen informerades deltagarna om 

att de skulle delta i en strukturerad gruppintervju, vad syftet med den var, ungefär hur lång tid 
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det skulle ta och ungefär hur det skulle gå till. I fokusgruppen fanns en moderator/gruppledare 

som ledde diskussionen men inte styrde den. Moderatorn förde anteckningar men eftersom 

denne var med i samtalen hela tiden användes även diktafon. Alla deltagare gick med på att 

diktafon kunde användas för att dokumentera samtalen. Fokusgrupperna hölls i ett grupprum 

i ett bibliotek på kvällstid för att alla deltagare skulle kunna vara med och grupperna tog 

mellan en och en och en halv timme. I fokusgrupperna utgick moderatorn ifrån följande frågor: 

Vad är hälsa för dig/er? Vad anser du kan främja din hälsa? Gör du något för att främja din 

hälsa? Finns det några hinder för er att uppnå hälsa?

Analysmetod:

Analysen skedde efter insamlandet av material genom transkribering av anteckningarna från 

fokusgruppen samt genom att lyssna igenom de inspelade samtalen. Materialet som 

insamlades i studiegrupperna analyserades ur ett fenomenografiskt perspektiv. Syftet med 

fenomenografi är enligt Starrin & Svennson (1994) att beskriva hur fenomen som kan vara 

företeelser eller objekt uppfattas av människor. I denna studie var fenomenet hälsa. I 

analysarbetet delades gruppernas synpunkter upp i beskrivningskategorier för att avgränsa 

datainsamlingen och göra resultatet mer lättanalyserat. Resultatet delades in i meningsenheter 

för att ge ett tydligt resultat och för att underlätta för läsaren. Det gjordes genom att lyssna till 

samtalen och att läsa igenom anteckningarna som gjordes under grupptillfällena. Det fördes 

ner i ytterligare anteckningar som analyserades för att hitta olika beskrivningskategorier som 

meningsenheterna kunde delas in i. Enligt Starrin & Svensson (1994) kan en forskare som 

analyserar genom ett fenomenografiskt perspektiv inrikta sig mot att kartlägga uppfattningar i 

urvalsgruppen och undersöka hur uppfattningar förhåller sig till varandra och till det 

undersökta fenomenet. Det gjordes i analysarbetet och det gjordes för att förenkla resultatet 

och för att göra det mer lättolkat. 

Forskningsetiska överväganden
Vid den första kontakten informerades deltagarna om att undersökningen är frivillig att delta i 

och att de när som helst får avbryta sitt deltagande. Deltagarna informeras också om att deras 

namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. Deltagarnas medverkan blir inte helt anonym men 

den insamlade informationen behandlades konfidentiellt (allt enligt Vetenskapliga rådet, 

2002). 
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Resultat

Vid analys av utsagorna från fokusgruppsintervjuerna identifierades sex 

beskrivningskategorier för de olika aspekter på begreppet hälsa som diskuterades, det vill säga 

fysisk aktivitet, socialt stöd, stress, kost, alkohol och tobak och arbetssituation/studiesituation. 

Resultatet presenteras utifrån dessa.

Främjande för hälsa Hot mot hälsa
Fysisk aktivitet Stress
Socialt stöd Alkohol och tobak 
Kost Arbetssituation/studiesituation

Fysisk aktivitet
På frågan vad är hälsa för dig/er svarade flera av deltagarna att fysisk aktivitet var viktigt för 

att en person ska känna sig vid god hälsa. I alla grupper dök fysisk aktivitet upp som ämne. 

Männen i grupperna såg fysisk aktivitet som hälsofrämjande och som en viktig del av deras 

välmående. Som en deltagare i den första gruppen (20-29 år) menade:

”Att röra på sig är väldigt viktigt för mig för det gör att jag känner mig nöjd med mig

själv och jag känner mig mycket piggare när jag kan träna regelbundet mot för när jag 

inte kan det.”

En deltagare i den andra gruppen (30-39) hade en liknande fundering och uttryckte sig på 

följande sätt:

”Motion tycker jag är bland de viktigaste sakerna för att hålla mig frisk. Det gör att man 

känner sig frisk och det är en viktig del av vardagen för mig för det är då man kan släppa 

vardagen och fundera på annat.”

Flera av deltagarna menade att fysisk aktivitet inte bara var viktig för att det är viktigt att röra 

sig utan också för att det ger en möjlighet att tänka på annat och att det är ett bra avbrott i 

vardagen. Alla arton deltagare rörde på sig på ett eller annat sätt. De flesta hade olika motiv 

till varför de rörde på sig och de hade också olika sätt som de rörde sig på. Vissa utövade 

någon form av idrott, till exempel innebandy, fotboll, bandy, hockey med mera. Andra 

deltagare rörde sig bara för att ”må bra” och för att det gav de en chans att träffa andra 
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människor än vad de normalt sett gjorde genom arbetet till exempel var det en man i gruppen 

40-50 år som uttryckte sig så här:

”Jag har ett tillfälle i veckan som jag ser fram emot extra mycket och det är när jag träffar 

de gamla kompisarna och vi spelar rinkbandy. Det är något speciellt att träffas och prata 

och spela ihop. Trots att det är sent på kvällen får man en positiv kick av det dagen 

efter.”

En annan deltagarna i grupp tre sade så här om fysisk aktivitet:

”Fysisk aktivitet är viktigt för mig för att jag ska må bra och om jag inte skulle röra på 

mig skulle jag nog få problem med min hälsa.” 

Att röra på sig i grupp tyckte flera i grupperna var en förutsättning för att de skulle röra på sig 

och för att de skulle må bra efteråt. Några av männen kände till och med att utan fysisk 

aktivitet i grupp så kändes motionen som ett tvång och de mådde dåligt före träningspassen 

för att de inte kände någon inspiration för att genomföra dem. Som exempel sa en deltagare 

från den andra gruppen (30-39) så här: 

”Jag kan känna ett tvång att röra på mig och det kan göra att jag mår dåligt innan jag rör 

på mig. Efter jag har rört på mig känner jag mig istället väldigt tillfreds med mig själv så 

det är lite konstigt egentligen.”

Socialt stöd
På frågan vad är hälsa för dig/er tyckte de flesta att familj och vänner var viktiga för att de 

skulle må bra och ha en god hälsa. Flera av deltagarna ser det som en av de viktigaste delarna 

för att de själva ska må bra. En av deltagarna i den andra (20-29) gruppen säger så här:

”För att jag ska må bra måste min familj må bra också. Det är en förutsättning. När vi har 

haft sjukdomar i familjen så har man mått väldigt dåligt.”  
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Flera av deltagarna ser också familjen och vännerna som ett stort stöd och som en faktor som 

gjorde att de klarar av vardagens problem. Som exempel ser en av deltagarna i tredje gruppen 

(40-50) så här på saken:

”Min familj fungerar ofta som stöd för mig när jag kommer hem efter en jobbig 

arbetsdag... Mina vänner kan man prata igenom saker med och det hjälper mig i 

vardagen.”

Stress
Som ett hinder för hälsa såg personerna i grupperna stress. Alla deltagare uppgav att de var

stressade i sin vardag. Det kunde vara allt ifrån stress i arbetet, stress i skolan eller stress i 

hemmet. Stress var en del av vardagen för flera av personerna i fokusgrupperna och ses som 

ett problem hos de flesta. En deltagare i den första gruppen (20-29) sade så här om stress som 

hot mot hälsan:

”Stress för mig är en del av min vardag men jag skulle inte vilja ha det så. Man försöker 

att planera men det blir stressigt till slut ändå. Det är bra ibland men man känner att det 

tär på en på sikt.”

Flera av deltagarna i grupperna menade att stress var det största hotet mot hälsan. En av 

deltagarna från grupp två (30-39) sammanfattade stress på följande sätt:

”Stress är något man får lära sig att leva med tycker jag för det är väldigt sällan som jag 

inte känner mig stressad under en dag. Speciellt sen man fick barn har man blivit mer 

stressad då man ska hämta och lämna barn, skjutsa till olika aktiviteter och så vidare.”

I den första gruppen (20-29) var stressen mest över studierna eller stress på arbetet. 

Deltagarna i fokusgruppen diskuterade stress som en ständigt närvarande faktor i livet och 

framför allt de i gruppen som studerade menade att de stressade mycket i samband med 

tentamensveckor. En av deltagarna tyckte så här om stress:

”Klart att stress är jobbigt och ibland blir det för mycket. Det är ju tur att man inte är 

stressad jämt för det påverkar helt klart vardagen när man är stressad. 
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Kost
I fokusgrupperna diskuterades mat och kost både som ett hot och som hälsofrämjande. Flera 

av deltagarna i samtliga grupper menade att kost tillsammans med fysisk aktivitet är de 

viktigaste delarna för att en person ska må bra. I grupp två (30-39) diskuterades till exempel 

kosten som väldigt viktig för att en person ska vara vid god hälsa. En av deltagarna sa 

följande:

”Kosten är väldigt viktig för mig för att jag ska vara vid en god hälsa. Slarvar man med 

det så mår man sämre fysiskt men jag känner också en press att äta riktigt för att man vet 

att det är viktigt och ibland så slarvar man ju. Då känns det inte så bra och man får lite 

ångest över det.”

I den första gruppen (20-29) var tankegångarna liknande. En av deltagarna menade att hans 

mat och kostvanor varierade beroende på hur hans situation i livet i övrigt såg ut:

”Har man en bra vecka utan stress och med mycket tid har man ju också tid att planera 

för hur man ska äta. Annars blir det ofta att man köper med sig en pizza på vägen hem 

från jobbet eller något liknande. Har man en bra vecka kan man istället åka och handla 

och laga mat istället.”  

I den tredje gruppen (40-50) diskuterades det kring mat/kost var väldigt viktig ur en 

hälsosynpunkt. Flera av deltagarna såg kosten som livsviktig. I fokusgruppen diskuterades det 

också om att vad de åt var viktigare ”nu för tiden mot för när de var yngre”. Flera av 

deltagarna menade att för att de skulle må bra och inte drabbas av sjukdomar var de tvungna 

att äta en så bra kost som möjligt. En deltagare sa så här:

”När man var yngre brydde man sig inte så mycket om hur man åt men nu så tänker jag 

mer på det. Jag tror att det har att göra med att när man blir äldre känner man av dåligt 

leverne mer än när man var yngre.”

Alkohol och tobak
Alkohol och tobak diskuterades också som hot mot en god hälsa. I den första gruppen (20-29) 

menade deltagarna att alkohol kan vara ett framtida problem mot deras hälsa men att de i 
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dagsläget inte mådde dåligt av det. Därför såg de det som ett hot men inget problem i 

dagsläget. Alla deltagare i gruppen drack alkohol. En av deltagarna sa så här:

”Klart att man funderar ibland om det är värt att dricka alkohol och man tänker att nu 

räcker det, nu slutar jag dricka men efter ett tag så glömmer man det. Än så länge ger det 

mer än det tar tycker jag.”

I de andra grupperna var tankegångarna ungefär lika. I den andra gruppen (30-39) 

diskuterades det om att alkohol inte i första hand sågs som ett hot utan som ett sätt att umgås 

och ha trevligt. Flera uppgav dock i både grupp två och tre att de hade funderingar på 

huruvida det var värt att dricka och att de ibland funderade på att sluta. Flera deltagare 

menade också att alkohol hade en positiv inverkan på dem också. Det gjorde att de kunde 

slappna av och de mådde bra av det. En av deltagarna i grupp tre (40-50) sa så här:

”Att dricka ett glas vin till en bit kött på fredagen eller ta en öl tillsammans med vännerna 

tycker jag är livskvalitet och det är då jag mår som bäst.”

Flera av deltagarna uppgav också att de snusade. Bara en av deltagarna i grupperna rökte till 

vardags men flera uppgav att de feströkte. Vid diskussionerna i fokusgruppen menade flera av 

deltagarna att de visste om riskerna men att de inte såg så allvarligt på det. I grupp ett (20-29) 

sa en deltagare som feströkte så här:

”Jag vet så klart att rökning är skadligt men jag tänker inte så mycket på det. Eftersom 

jag inte röker så ofta känns det heller inte så akut.”

Arbetssituation/studiesituation
I den första gruppen (20-29) diskuterades det om att arbetet och studierna påverkade hur 

personerna i gruppen mådde. Om deltagarna mådde bra på sin arbetsplats upplevde de att de 

hade en bättre hälsa och mådde de sämre på sin arbetsplats hade de en sämre upplevd hälsa. 

En av deltagarna i gruppen sade så här:

”När det går bra på jobbet så kommer man hem på ett bra humör och det påverkar helt 

klart hur man fortsätter sin dag. Däremot när det har varit en dålig dag på jobbet så 
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kommer man hem med ett sämre humör men det måste man släppa när man väl har 

kommit hem.”  

Deltagarna som studerade i den första gruppen (20-29) menade att de hade det bra för det 

mesta. De hade dagar där de själva kunde lägga upp hur de ville arbeta och när de ville arbeta. 

Det som flera av de studerande menade kunde vara ett hinder var att de var ganska beroende

vid hur det gick i skolan. När det gick bra så mådde de bra och sämre om det gick dåligt. En 

till sak som de ansåg var jobbig var att de aldrig riktigt kunde släppa studierna. Det fanns 

alltid något som hängde över dem. En av deltagarna sa så här:

”Även om man har fördelen att lägga upp sitt schema som man vill så medför det också 

en press. När man arbetar så kan man för det mesta släppa jobbet när man kommer hem 

på fredagen men som student så kan man inte riktigt släppa det någon gång. Det ligger 

liksom och gnager i huvudet för jämnan.” 

I grupp två (30-39) hade flera deltagare slitsamma arbeten och det, menade de, kunde utslaget 

över en längre tid få en negativ hälsoeffekt. Det i kombination med stress som flera av 

deltagarna upplevde ansåg de var hot mot en god hälsa. En av deltagarna sa så här:

”Mitt jobb kräver en del fysiskt och ibland känner man av det i rygg, knän och nacke till 

exempel. Antagligen kommer det inte bli bättre utan sämre med åren som går också.”

Flera av deltagarna i denna studie menade att hälsa var lika med att vara frisk. Med andra ord 

var hälsa att inte vara sjuk och må bra rent fysiskt. Deltagarna menade också att hälsa var 

något som påverkades av de andra faktorerna som presenterats ovan. Det fanns skillnader 

mellan grupperna inom flera områden. Deltagarna i den andra och tredje gruppen hade en lite 

annan attityd i jämförelse med den första gruppen. De såg till exempel fysisk aktivitet som ett 

måste för att de skulle må bra och inte bara som en hälsofrämjande aspekt. Det fanns många 

likheter mellan de olika grupperna och de ämnen som tas upp i resultatet diskuterades i 

samtliga grupper. 
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Diskussion
I diskussionen jämförs tidigare forskning och resultatet av denna studie som genomförts med

tre fokusgrupper bestående av män i åldrarna 20-50 år. Även metoddelen diskuteras och 

förslag ges på framtida forskning. 

Resultatdiskussion

I denna studie menade flera av deltagarna i fokusgrupperna att fysisk aktivitet hade en 

inverkan på deras hälsotillstånd. Det verkade vara en självklar del i deras liv speciellt för de 

personer som hade yrken som krävde mycket fysiskt arbete eller de som tvärt om hade ett 

stillasittande arbete. Flera av deltagarna menade till och med att fysisk aktivitet var den 

viktigaste komponenten för att de skulle må bra. Det kan ju till exempel bero på att om en 

person har ett stillasittande yrke kan det vara en väldigt viktig aspekt i livet att kunna röra på 

sig. Fysisk aktivitet var viktigt inte bara för att det ger goda effekter för kroppen utan även för 

att det gör att de blev gladare och positivare menade flera av deltagarna i fokusgrupperna. Det 

var också ett sätt att träffa andra människor som man normalt sett inte träffar. Deltagarna såg 

alltså inte bara fysisk aktivitet som ett sätt att må bättre rent fysiskt utan även som ett sätt att 

komma ut och träffa andra människor än de normalt gjorde. Det verkade helt klart som att det 

också var en av anledningarna till att de rörde på sig och det kan vara en bra sak att det finns 

fler orsaker till att de var fysiskt aktiva. I en fokusgruppstudie gjord i Australien på män 

mellan 40-60 år ansåg männen som ingick i studien att fysisk aktivitet var viktigt för att de 

skulle må bra och vara vid en god hälsa (Donovan & Egger, 2000). Studiens resultat hade 

stora likheter med resultatet i denna studie. Det ger en ökad trovärdighet för resultat i den här 

studien och påvisar att resultaten i denna studie liknar resultaten i andra studier. Även andra 

studier har visat att fysisk aktivitet är viktigt för att en människa ska må bra även psykiskt. I 

en studie gjord i Frankrike i syfte att se vad män har för motiv till fysisk aktivitet visade det 

sig att ett av motiven till att deltagarna rörde på sig var för att de mådde bra psykiskt av det 

(Ferrand, Perrin, Nasarre, 2008). 

Att känna sig nöjd med sig själv var det flera av deltagarna som höll med om hade en stor 

betydelse. Att kunna röra på sig var alltså viktigt för deltagarna i grupperna för att uppleva en 

god hälsa. Det kan vara så att om deltagarna inte skulle kunna utöva fysisk aktivitet skulle det 

påverka de väldigt mycket och göra att de känner sig vid ohälsa. Det behöver dock inte vara 

på det sättet men i denna undersökning verkade det som att deltagarna behövde röra på sig för 
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att vara vid en god hälsa. I alla grupper diskuterades fysisk aktivitet som en viktig del i en 

persons liv för att ha en god hälsa. Det var något som alla grupper har gemensamt. Däremot 

var motiven lite olika från grupp till grupp. I den första gruppen (20-29 år) utövade flera av 

deltagarna en idrott. Det gjorde att deras motiv till att vara fysiskt aktiva skiljde sig lite från 

hur de andra grupperna som hade färre aktiva idrottare ansåg. För dem var ju att prestera inom 

idrotten ett starkt bidragande skäl till att de rörde sig. I grupp två (30-39 år) och tre (40-50 år) 

var det mer i hälsofrämjande syfte som de rörde på sig. Det var en viss skillnad på det sättet i 

diskussionerna. Det kan bero på att männen i grupp två och tre var lite äldre vilket kan göra 

att deras eventuella karriär inom idrott låg bakom dem och att deras synsätt ändrats på det 

sättet att de inte rörde sig för att prestera utan mer för att må bra i sin vardag. 

Socialt stöd var viktigt för deltagarna i denna undersökning för att deras hälsa skulle vara god. 

Flera av deltagarna menade också att det var en del av orsaken till att de utövade en idrott och 

rörde på sig. Socialt stöd hade alltså en påverkan på fysisk aktivitet också hos deltagarna i 

gruppen. Framför allt var socialt stöd viktigt som ett stöd mot faktorer som kunde påverka 

deltagarna på ett negativt sätt. En av deltagarna i grupp ett menade att familjen var avgörande 

för hans hälsa på ett sätt. Det var för att han menade att om någon i familjen mådde dåligt 

påverkade det även hans psykosociala hälsa. Socialt stöd har en stor betydelse för deltagarna i 

denna undersökning och det har visats i andra studier att socialt stöd är väldigt viktigt för en 

människas välmående. Enligt Lundberg och Wentz har socialt stöd en stor betydelse för 

människors välmående och hälsa. Risken som social isolering medför kan liknas med rökning, 

högt blodtryck och fetma eller för lite motion (Lundberg & Wentz, 2005). Enligt en studie 

gjord i Australien kan socialt stöd också verka som en buffrande faktor mot en stressig vardag 

och som motivation till motion och till en nyttig kost (Jackson, 2006). Enligt 

Socialdepartementet (2007) har socialt stöd en stor betydelse för en människas hälsa. 

Ett stort hinder för en god hälsa var i denna undersökning stress. Stress var något som alla 

deltagare på något sätt känner av. Det gjorde att det var ett tänkbart hinder för en god hälsa. 

Det verkade som att stress hade en påverkan på livet på många plan. De studerande i 

undersökningen angav att de kände sig stressade under perioder och menade att det då kunde 

påverka deras hälsa. Det som var oroväckande rent generellt var att det är ett så vanligt 

problem att vara stressad. Det gör att det inte bara var ett problem för deltagarna i dessa 

fokusgrupper utan att det också kan vara ett problem för den svenska folkhälsan i stort. Det 

som skiljde grupperna åt var att det fanns skillnader på hur de stressade. De personer som 
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studerade i grupp ett menade att de stressade i perioder men att de samtidigt hade en viss press 

på sig hela tiden. I de andra grupperna och även de som arbetade i grupp ett så var stressen 

mer vardaglig och de kände av det i en större utsträckning som det verkade. Enligt 

Socialstyrelsen folkhälsorapport 2009 är stress ett vanligt problem i alla åldrar men värst i 

förvärvsaktiv ålder (25-44 år). Enligt Währborg (2002) är det också den viktigaste 

övergripande orsaken till att människor dör i förtid i Europa.

I fokusgrupperna togs mat/kost upp som både som ett hot och som hälsofrämjande. Ett hot på 

det sättet att deltagarna menade att kosten hade en stor betydelse för hur de mådde och att de 

ibland slarvade med maten. Enligt Socialstyrelsen (2009) äter män mindre frukt och grönsaker 

än kvinnor och dricker mer dricka/saft. Det gör att det är lätt att se varför männen i den här 

studien också såg sina kostvanor som ett potentiellt hot. I grupperna diskuterades mat/kost på 

lite olika sätt. I den tredje gruppen diskuterade deltagarna om att kosten var viktigare nu än 

när de var lite yngre. Det verkade som att deras synsätt skiljde sig lite från de andra grupperna. 

Det gäller rent generellt också. Den tredje gruppen hade en lite allvarligare syn på flera saker 

som kanske berodde på att de var lite äldre än de andra grupperna. När de diskuterade om kost 

som hälsofrämjande menade de att deras kostvanor hade förändrats medans de blev äldre och 

att det nu för tiden var viktigare för dem vad de åt och att de inte kunde äta som de gjorde 

förut. Det är därför också lätt att förstå varför männen såg mat och kost som en 

hälsofrämjande aspekt. I de andra två grupperna var dock kosten också viktig. I den första 

gruppen menade en av deltagarna att hur han åt påverkades av hur hans liv i övrigt såg ut. 

Flera av deltagarna höll också med om att de beroende på om de var stressade eller inte åt 

bättre eller sämre. Stress var alltså en bidragande orsak till hur deltagarnas kostvanor såg ut. I

en studie gjord av Donovan & Egger (2000) ansåg männen i undersökningen att kost och 

fysisk aktivitet var de vikigaste aspekterna för en människas hälsa vilket stämmer överens 

med resultatet i denna studie. Enligt Courtenay (2000) har män svårare än kvinnor att leva en 

hälsosam livsstil. Det kan vara stressen som gör att män äter mindre nyttigt än vad kvinnor 

gör. Flera av deltagarna menade att om de kände sig stressade i sin vardag åt de sämre. 

I fokusgrupperna diskuterades också alkohol och tobak som ett framtida hot mot en god hälsa. 

I fokusgrupperna var attityden lite som så att det var ett framtida problem och inget de tänkte

så mycket på just nu. Deltagarna verkade väl medvetna om att alkohol medförde risker och 

samma gällde tobak. Flera av deltagarna uppgav att de rökte ibland och speciellt vid fest. 

Ungefär samma tankegångar fanns med tobak som det fanns med alkohol. Det var inget 
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problem för tillfället men det sågs som ett framtida hot mot hälsan. Flera av deltagarna tyckte 

att eftersom de inte rökte så ofta så var det inte ett så stort problem. Det verkar vara en ganska 

vanlig tankegång i framför allt två av fokusgrupperna att skjuta saker beträffande hälsa på 

framtiden. Det verkade vara ett vanligt fenomen i grupperna vilket kan få en negativ effekt på 

det sättet att det kan bli för sent att ta tag i problemen. I den tredje gruppen med män mellan 

40-50 år var tankegångarna inte riktigt lika. Där kändes det som det fanns en annan syn på 

både alkohol och tobak. Där fanns ingen rökare och ingen som feströkte. Kanske berodde det 

på att de var lite äldre och gått igenom de perioder av livet som de andra grupperna var mitt 

uppe i. Detsamma gällde alkoholen. Det kändes som det fanns en lite mognare syn på 

alkoholen där det mest var i rekreationssyfte någon gång då och då och i måttliga mängder 

som de drack alkohol. Det som var intressant var att både alkohol och tobak kom upp som 

ämne i de tre grupperna vilket gör att det verkade vara ett problem eller ett åtminstone en sak 

som oroade. Alkohol och tobak ses också som ett av de största hoten mot den svenska 

folkhälsan av Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen (2005).

Arbete/studier var en central del av männen i fokusgruppernas liv och påverkade hur deras 

hälsa såg ut. Flera av deltagarna menade att det hade en stor inverkan på hur deras humör var 

när de kom hem från jobbet och att de ibland hade svårt att släppa jobbet. Stress på arbetet var 

också vanligt bland deltagarna vilket bidrar till att de också känner av arbetet när de kommer 

hem. Arbetet/studierna verkade vara en viktig del av livet för personerna i undersökningen. 

De i undersökningen som studerade angav att de stundtals kände en stor press över sin 

situation. De hade dock ett stort inflytande över sin situation och var på så sätt lika de 

personer som var egna företagare. Enligt Socialdepartementet (2007) är det viktigt för en 

person att ha inflytande över sin arbetssituation för en person med dåligt inflytande över sin 

arbetssituation löper större risk att drabbas av bland annat hjärt och kärl sjukdom. Det kan 

också vara lätt att hamna i negativa tankar om en person inte har kontroll över sin 

arbetssituation och det är då viktigt att arbetet har andra fördelar som till exempel att det är 

meningsfullt för att det inte ska göra att en person inte ska må dåligt på sitt arbete. Ett arbete

ska inte göra att en person mår dåligt. Är så är det nog dags att söka ett annat arbete. 

Hälsa för deltagarna var att vara fri från sjukdomar och att vara i fysisk hälsa i övrigt. 

Deltagarna menade att om hälsan var god eller inte berodde på de faktorer som jag diskuterar 

ovan. Vissa ansåg att fysisk aktivitet var viktigare och vissa socialt stöd. Det fanns alltså vissa 

skillnader i hur deltagarna såg på hälsa vilket är fullt naturligt. Det som ändå var intressant var 
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att trots att det fanns skillnader på vad de tyckte var viktigast för att upprätthålla en god hälsa 

så diskuterade grupperna samma saker som viktigt för hälsan. Vad det berodde på är svårt att 

säga. Kanske det berodde på att vi i dagens samhälle är så formade av till exempel media och 

har en slags gemensam värdegrund inom sådana här frågor, eller så kan det bero på att 

deltagarna sa det de visste var rätt enligt samhällets normer och inte gick in i sig själva, eller 

också kan det vara som så att de verkligen tyckte som de gjorde vilket visar att 

folkhälsoarbetet i Sverige är bra i och med att det verkar nå ut till människor. För det som 

deltagarna i fokusgrupperna nämnde som hälsa och som de menade var bidragande faktorer 

till en bra hälsa stämmer överens med vad som statens folkhälsoinstitut menar är hälsa. Hälsa 

är enligt Statens folkhälsoinstitut (2007) en helhetssyn som påverkas av en rad faktorer som 

till exempel fysisk aktivitet, psykisk hälsa och social tillhörighet. Dessa faktorer verkade 

också vara de viktigaste faktorerna för deltagarna i fokusgrupperna. Den psykiska hälsan 

påverkades av hur deras arbetssituation såg ut, om de stressade och om deras familj och 

vänner mådde bra. Den fysiska hälsan påverkades så klart av hur deltagarna var fysiskt aktiva 

och hur de stressade i sin vardag samt hur deras kostvanor såg ut. Dessa faktorer tillsammans 

ger en helhet som bidrar stort till hur en persons hälsa ser ut. 

Metoddiskussion
I denna undersökning genomfördes tre stycken fokusgrupper med män i åldrarna 20-50 år.

Att fokusgrupper valdes som undersökningsmetod var för att det är ett tidseffektivt sätt att 

samla in information på. Det som var svårigheten med fokusgrupperna men samtidigt också 

utmaningen var att vid grupptillfällena lyckas få ut det som behövdes av grupperna. 

Fokusgrupper i sig var ett svårare sätt att samla in information på men samtidigt mer av en 

utmaning än om faktainsamlingen skulle skett genom exempelvis enkäter eller intervjuer. 

Dessutom fanns det möjlighet att kunna ha fler deltagare än vad som skulle ha varit fallet om 

intervjuer hade använts som faktainsamlingssätt. Det gjorde att fokusgrupper blev valet för 

faktainsamlingssätt. Det var också ett roligt sätt att samla in information på och ett sätt som 

var utvecklande. Med facit i hand var det ett bra sätt att samla in information på eftersom det 

blir ett mer djupgående sätt att samla information på än om enkät skulle ha använts och ett 

större deltagarantal än vad som skulle varit möjligt vid intervjuer. Citat användes i 

resultatdelen för att öka trovärdigheten och därmed validiteten på undersökningen (Andersson, 

2006). Att analysera materialet genom ett fenomenografiskt perspektiv var ett lyckat sätt att 

analysera materialet som kom fram under fokusgruppsintervjuerna på. Enligt Starrin & 
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Svensson (1994) är ett fenomenografiskt en bra metod att använda sig av vid analysering av 

intervjuer. 

Min roll som fokusgruppsledare kan ha haft påverkan på deltagarna i fokusgrupperna. 

Eftersom de visste vad jag studerade till och vad jag skulle skriva om i uppsatsen kan de ha 

blivit påverkade och inte varit helt sanningsenliga. Dessutom kan deltagarna ha påverkats av 

mig som gruppledare även om det inte var meningen. Det som var det svåraste med 

fokusgrupper var att hålla sig neutral och inte lägga sig i vid diskussionerna. Att ha med sig 

en medhjälpare skulle kanske ha varit bra som kunde ha hjälpt till men fokusgrupperna gick 

bra ändå. Det vore dock en sak som skulle vara intressant att se hur pass mycket som skiljer 

och hur mycket lättare det egentligen skulle vara med en bisittare som hjälp vid 

fokusgruppstillfällena. Det som skulle kunna vara en liten skillnad också vore att det skulle ha 

gjort att man skulle kunnat diskutera grupperna med en person som varit med och som kanske 

skulle kunna ha haft en annan syn på vissa saker. Det skulle också hjälpt till att öka 

reliabiliteten till undersökningen om det skulle funnits ytterligare en person som hjälpt till 

med fokusgrupperna och i analyserandet av resultatet av dessa. Reliabilitet är enligt 

Andersson (2006) tillförlitlighet eller precision i en mätning vilket i detta fall var 

fokusgruppsintervjuerna. Analysen av materialet som samlades in i under 

fokusgruppstillfällena gjordes genom att utgå ifrån anteckningarna och lyssna igenom 

samtalen på diktafonen. Under tiden delades det viktiga som sades upp i 

beskrivningskategorier och citat valdes ut för att stärka trovärdigheten. Kunskapen och 

öppenheten i grupperna var det som man slogs mest av vid grupptillfällena. Det var lättare än 

väntat att få till en diskussion i grupperna och det underlättade i arbetet. Det gjorde att det var 

möjligt att skriva ner anteckningar samtidigt som deltagarna diskuterade vilket i sin tur 

underlättade vid resultatskrivningen. 

En styrka är att resultaten stämmer relativt väl överens med tidigare forskning. Det stärker 

trovärdigheten och gör undersökningen mer aktuell för samhället i stort. Det som kan vara en 

svaghet är att det trots allt är en ganska smal undersökning eftersom bara 18 deltagare var 

med. Trots att det endast var tre stycken fokusgrupper fanns mycket material att jobba med. 

det gjorde det utmanande men ändå roligt att få ut ett så bra resultat som möjligt av det som 

sades i fokusgrupperna. 
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Konklusion
Deltagarna i den här undersökningen menade att hälsa är att vara frisk från sjukdom och att 

vara fysiskt och psykiskt vid hälsa i övrigt. Deltagarna menade också att hälsa påverkades av 

de faktorer som delades upp i kategorier i resultatet alltså fysisk aktivitet, socialt stöd, stress, 

kost, alkohol och tobak och arbetssituation/studiesituation. Det fanns vissa skillnader mellan 

grupperna i hur de såg på hälsa och de faktorer som enligt dem själva påverkar hälsa. Till 

exempel skilde sig attityderna gällande fysisk aktivitet åt mellan grupperna. I den tredje 

gruppen med de äldsta deltagarna (40-50) var känslan att fysisk aktivitet var viktigast. Där var 

det avgörande för att deltagarna skulle vara vid hälsa enligt dem själva. I denna studie kom en 

del positiva resultat fram. Det fanns till exempel goda tankar hos deltagarna i grupperna 

beträffande hälsa och vad som är hälsofrämjande och det var positivt. Alla deltagare verkade 

ha en relativt bra koll på hur de skulle bete sig för att må bra. Deltagarna var också medvetna 

vad i deras liv som skulle kunna tänkas var ett hinder för en god hälsa vilket var positivt. Vet 

en person vad problemet är, är det också enklare att lösa. 

Framtida forskning utifrån det här ämnet är fullt möjligt och det bör då inrikta sig på att utöka 

antalet respondenter i första hand. Speciellt intressant kan vara att fortsätta att undersöka vad 

hälsa är för män och hur de främjar sin hälsa. Att fortsätta arbeta efter frågeställningarna som 

ställs i denna uppsats är fullt möjligt. Utifrån resultaten i denna undersökning skulle också 

flera andra forskningar kunna göras. Ett exempel är att en fortsatt forskning kring hur det 

sociala (att träffa vänner) kan påverka fysisk aktivitet. I denna undersökning var det viktigt för 

flera deltagare att träffas i grupp och röra på sig och det är något som det skulle kunna forskas 

vidare på. En framtida forskning skulle kunna göras på vad män ser som absolut viktigast för 

sin hälsa och vad som är viktigast för att främja deras hälsa. Denna undersökning gav ändå en 

bra grund till vad män ser som hälsofrämjande, vilka hinder män ser mot en god hälsa, vad 

som är en god hälsa för män och hur de främjar sin egen hälsa. Resultaten som kom fram i 

denna studie kan användas som ett stöd för att hjälpa folkhälsoarbetet i Sverige framåt. 

Resultaten i denna studie kan då användas för att se vad män tycker och tänker omkring hälsa 

och hur män ser som potentiella hot mot hälsan. Det finns behov för fler sådana här studier 

som kan hjälpa till att belysa problemen och föra fram det positiva i mäns liv för att se var 

insatser behöver sättas in.
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