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Abstract 
Media är idag en stor del av vårt samhälle och har genom den teknologiska utvecklingen 

fått en stor marknad och har kommit till att bli en stor del av vår vardag. Hur vi 

påverkas av media och den sociala kontexten sker hela tiden, medvetet och omedvetet 

på olika sätt. Syftet i studien är att undersöka gymnasielevers uppfattningar om hur 

media påverkar deras syn om hälsa och att vara hälsosam.  

 

Utifrån en fenomenografisk ansats i metoden, som syftar till att hitta olika uppfattningar 

om ett fenomen, har eleverna i studien besvarat en skrivuppgift med öppna frågor där 

eleverna besvarat dessa med egna beskrivningar kring varje fråga. Resultatet visade på 

olika uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam och hur dessa påverkats av media.  

Dessa presenteras först inom olika beskrivningskategorier om hälsa och att vara 

hälsosam; Ta hand om sin kropp, Utgå ifrån sig själv och En upplevd positiv känsla och 

sedan inom två beskrivningskategorier om medias påverkan på deras syn på hälsa och 

att vara hälsosam som handlade om Förväntningar av ideal och normer och Idealets 

motstånd. Förväntningar av ideal och normer kopplades till elevernas uppfattningar om 

hälsa och hälsosam som handlade om att vara fysiskt aktiv, ha en bra kost och undvika 

vissa onyttiga produkter som exempelvis socker där det framgick en underliggande 

uppfattning om att vilja passa in i samhällets ideal och normer inom området hälsa. 

Idealets motstånd handlar om dem uppfattningar som fanns angående kategorierna utgå 

ifrån sig själv och en upplevd positiv hälsa som handlade om att hälsa är något 

individuellt och att det är ett samspel mellan kropp och själ, inte hur vi ser ut. Något 

som visar sig handla om ett visst motstånd från elevernas och deras uppfattningar 

angående medias budskap och påverkan på deras syn av hälsa och att vara hälsosam.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: hälsa, hälsosam, media, påverkan, gymnasieelevers uppfattningar
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1. Inledning 
Idag lever vi i ett hälsomedvetet samhälle och genom media kan olika hälsobudskap nå 

oss i stort sett överallt vare sig det är igenom telefon, dator, tv, radio eller reklam. I 

Sverige är den totala medietiden för äldre ungdomar 6,4 timmar/dag som är delat på 

internet, tv och att lyssna på musik men där internet, som står för 43 % av tiden och 

anses vara den viktigaste källan för information och underhållning (Nordicom, 2012). 

Den nya tekniken som surfplattor och smarta telefoner har idag blivit vanligt och vid år 

2012 hade över 80 procent, i åldrarna 12-35 år, börjat använda sig av en smart telefon, 

något som börjar användas av mer och mer av yngre barn (ibid.). En vanlig dag kan 

börja med att lyssna på nyheterna på radion eller se morgonnyheter på tv, på väg till 

jobbet eller skolan kanske du bläddrar i en tidning eller surfar på mobilen samtidigt som 

du lyssnar på musik eller radio. Många har under sin skol- eller arbetstid tillgång till sin 

telefon eller en dator och hemma är det samma sak. Dessutom kanske du ser på något 

tv-program på kvällen samtidigt som du är uppkopplad till olika sociala medier där du 

kan komma ikapp med vad som har hänt under dagen ibland dina vänner och bekanta. 

Den stora tekniska utvecklingen har ökat vår möjlighet till olika medier samt andra sätt 

att hålla kontakt och kommunicera med varandra. Sociala nätverk har ökat otroligt 

mycket de senaste åren och i åldrarna 15-24 år står besök av sociala nätverk för 82 % av 

den dagliga rutinen på en genomsnittlig dag för svenskarna (Nordicom, 2012). 

  

Denna stora utbredning av olika medier som finns i det svenska samhället idag ger då 

också en större plats för olika hälsobudskap inom media. Utifrån olika medier är det lätt 

att se det fokus som ligger kring utseende och kroppsfixering inom området hälsa. Det 

stora fokus som är på vår hälsa inom media och som visar sig på olika sätt får mig att 

vilja undersöka hur ungdomars uppfattningar kring medias påverkan angående deras 

syn på hälsa. 
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2. Syfte 
Studien avser att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om hälsa och att vara 

hälsosam samt hur media påverkar deras syn på hälsa och att vara hälsosam. 

Frågeställning 

 Vilka är elevernas uppfattningar om hälsa? 

 Vilka är elevernas uppfattningar om att vara hälsosam? 

 Finns det några kopplingar till påverkan från media mellan dem hälsobudskap 

som eleverna uppfattar att media sänder ut och elevernas uppfattningar om hälsa 

och att vara hälsosam? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras olika uppfattningar och definitioner av hälsa för att ge en bild 

av hur ungdomars uppfattningar om hälsa ser ut samt dem mer uttalade definitionerna 

för att sedan se hur dessa kan jämföras med det kommande resultatet av den utförda 

undersökningen. Sedan kommer en beskrivning om hur vi påverkas av varandra och i 

den kontext vi lever i samt hur media kan påverka oss på olika sätt. 

 
3.1 Olika uppfattningar och definitioner av hälsa 
I Kanada utfördes en entografisk studie tillsammans med 71 stycken ungdomar mellan 

12-19 år där ungdomarna genomfärde bland annat intervjuer där ungdomarna skulle 

beskriva deras syn på hälsa (Woodgate & Leach, 2010). Fältstudier utfördes också av 

forskarna samt att ungdomarna själva fick fotografera sådant som skulle symbolisera 

vad hälsa var för dem. Resultatet visade att ungdomarna hade en bred syn på hälsa men 

att det främsta som hälsa handlade om var att vara fysiskt aktiv och att äta hälsosam 

mat, dvs. frukt och grönt och mindre snabbmat. Förutom dessa faktorer så var också 

familj och vänner en viktig del av deras syn på hälsa och att få leva i en bra och säker 

miljö. Ungdomarna såg ingen direkt koppling mellan hälsa och andra sociala faktorer 

som inkomst eller utbildning, förutom att kunna köpa ex. hälsosam mat. Resultatet 

ansågs inte som någon överraskning eftersom kopplingen till hälsa i Kanada oftast 

framställs genom fysisk aktivitet och kost i media på grund av den övervikt som råder 

bland unga (ibid.). Studiens resultat visade att det största fokuset kring elevernas 

uppfattningar om hälsa handlade främst om fysisk aktivitet och kosten, något som kan 

kopplas till den biomedicinska inriktningen av hälsa. Detta visar också på hur stor 

påverkan media har i våra liv, hur vi uppfattar den livsvärld som vi lever i och vårt sätt 

att tycka och tänka om olika fenomen, som i detta fall var hälsa.  

Medin och Alexandersson (2000) har delat in hälsobegreppet inom två olika 

inriktningar och beskrivs som den biomedicinska och den humanistiska. Inom den 

biomedicinska inriktningen finns det flera olika teorier om hälsobegreppet som kan 

förenklas genom att beskriva hälsa som en motsats till sjukdom, ett patogent synsätt 

som menas antingen eller, antingen frisk eller sjuk. Inriktningen har större fokus på den 

fysiska kroppen som en maskin där allt ska fungera normalt, där hälsa anses som ett 

tillstånd, något man har (ibid.). Något som var de kanadensiska elevernas främsta 

uppfattningar om hälsa. Fortsättningsvis visade resultatet från den kanadensiska studien 

också uppfattningar om hur vänner och familj samt miljö också spelade roll kring deras 
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uppfattningar om hälsa. Något som visar hur den humanistiska inriktningen spelar roll 

gällande vår uppfattning om hälsa. Den humanistiska inriktningen utgår ifrån att kropp 

och själ hör samman, det ena utesluter inte det andra utan påverkar varandra och där 

hälsa kan beskrivas som en upplevelse, en resurs och en process (Medin & 

Alexandersson, 2000). Hälsa som upplevelse beskrivs vanligen utifrån det salutogena 

ansatsen, vad som leder till hälsa, och hälsa som en resurs eller process kan beskrivas 

utifrån WHOs, World Health Organisation, definition av hälsa. Medin och Andersson 

beskriver att WHO har utvecklat begreppet hälsa från att tidigare vara ett tillstånd, något 

ouppnåeligt,  där  definitionen  löd  ”Health  is  a  state  of  complete  physical,  mental  and  

social  wellbeing”, till en helhetssyn (s. 66). Den utvecklade definitionen har nu en 

bredare syn på hälsa som tar större hänsyn till helheten där även den sociala 

omgivningen är en verkande komponent. Den nya definitionen grundar sig mer utifrån 

hälsa som en resurs än som ett mål för en människas liv och vad hälsa är ligger hos 

individens egen bedömning vilket vidgar uppfattningen om hälsa. Hälsa som resurs 

handlar om att det både är individen och samhällets ansvar för att kunna ha möjlighet 

till att kontrollera sitt liv och att det är en process eftersom hälsa inte är något statiskt 

utan något som hela tiden går att förändra och påverka (ibid.).  

 

 

3.2 Hur vi påverkas av varandra och den kontext vi lever i 
Ödman (2006) beskriver hur våra liv, vår vardag, består av immanent pedagogik som 

innebär att det inte syns eller görs medvetet men som finns där hela tiden och påverkar 

oss omedvetet. Just på grund av dess naturliga form är det svårare att inte låta sig 

påverkas av denna, eftersom det görs omedvetet, i jämförelse med den medvetna 

pedagogiken, som uttrycker sig i exempelvis uppfostran eller undervisning, vilken kan 

vara lättare att motstå på grund av dess synliga form. Kryptoinlärning är i sin tur det 

lärande som den immanenta pedagogiken vanligen leder till, det dolda lärandet. Ödman 

beskriver mentalitet som hur vi uppfattar vår omvärld på ett mer eller mindre omedvetet 

sätt vilket påverkar vårt sätt att handla, tänka och känna och på så sätt konstruerar vi vår 

verklighet i samspel med andra. När denna mentalitet förändras leder det till en 

mentalitetsformering. (ibid.). Ödmans beskrivning om hur vi i vår vardag omedvetet 

påverkas, lär oss och på så vis kan förändra vår mentalitet om något ger media en stor 

möjlighet till omedveten påverkan bara genom medias utbredning och utveckling i vårt 

samhälle, något som beskrivits tidigare under inledningen. Media som existerar inom 
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flera olika former och i stort sett överallt, kan då på ett omedvetet sätt påverka vårt sätt 

att uppfatta och se på hälsa och hur man är hälsosam. Hur vi ser på hälsa för tio år sedan 

och idag kan vara väldigt olika och vi har i sådana fall därmed ändrat vår mentalitet om 

hälsa från förr till nu, vilket då beskriver Ödmans begrepp mentalitetsformering. 
 

Johansson (2005) beskriver att lärandet i ett sociokulturellt perspektiv sker hela tiden, 

inte bara det som sker inom institutionella sammanhang utan även inom andra sociala 

kontexter där våra handlingar finns med och spelar in och påverkar kontexten. Språket 

har haft en central funktion för lärandet inom det sociokulturella perspektivet men att 

lärandet har utvecklats eftersom det teknikbaserade samhället som finns idag också 

påverkar vårt sätt att lära och utvecklas. Människan kommunicerar med hjälp av verktyg 

och redskap, där språket ses som ett verktyg men även mer materiella verktyg som 

exempelvis internet. I samhället går den teknologiska materiella utvecklingen 

tillsammans med det immateriella, våra idéer och tankar, som skapas och tolkas inom 

det sociala sammanhang som vi lever i. (ibid.). Genom denna teknologiska utveckling 

som hand i hand går tillsammans med våra egna tankar och idéer ger det media en större 

möjlighet till att påverka vår syn på hälsa och att vara hälsosam eftersom exempelvis 

internet är en del av dem verktyg som vi använder oss av när vi kommunicerar. När vi 

kommunicerar så innebär det att vi delar med oss av oss själva, skickar information eller 

påverkar genom handlingar, tankar eller känslor (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Mottagaren tolkar denna information och svarar detta med ett nytt budskap som ska 

tolkas och ge ett svar tillbaka. Detta är en social process som påverkas av ex. språk och 

tal, kroppsspråk, mimik, gester men som också påverkas av den sociala kontexten 

(ibid.). Vi påverkas av kommunikationen som sker emellan oss men vår kommunikation 

är på så vis också påverkad av den sociala kontexten som media har ett inflytande över. 

Medias användning av bilder är och vårt sätt att dokumentera vår vardag idag genom 

bilder är inget ovanligt och är också väldigt lättillgängligt genom olika sociala medier. 

Vårt sätt att dokumentera genom bilder kan beskrivas som en visuell kultur som är ett 

sätt för oss att uppfatta verkligheten (Gustrén, 2012). När vi ser, tolkar vi samtidigt och 

det ses som sociala processer, det är alltså inte bara hur saker blir visuellt representerade 

utan också vårt sätt att se på saker, som spelar roll. Hur vi tolkar det visuella är socialt 

konstruerat utifrån det sammanhang individen lever i och som gör att det vi betraktar 

uppfattas på olika sätt. Hur vi tolkar det runtomkring oss är vårt sätt att förstå världen, 

vår verklighet, och det går egentligen inte att uttala sig om hur det visuella ska tolkas 
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eftersom tolkningen, inom den kontext den äger rum, inte går att styra över (ibid.). Säljö 

(2005) beskriver bilden, speciellt genom medier och informationsteknologin, som ett 

väldigt kraftfullt verktyg för kommunikation som tillsammans med skriven text 

kompletterar varandra och det kan förstärka det budskap som avses, än vad enbart en 

text kan ge.  

 

Eva J:son Lönn (2012) beskriver hur våra identiteter skapas i sociala sammanhang 

utifrån hur vi uppfattar att se likheter eller märka skillnader mellan olika grupper i det 

sociala samhället som vi tillhör. Andra som innehar andra egenskaper utöver våra egna 

kan vi uppfatta som avvikande. Denna process behövs för att vi ska veta vilka vi är men 

dessa skillnader kan också bidra till att andra exkluderas och utestängs när det blir en 

uppdelning av vad som är normalt och vad som är avvikande. Denna process leder till 

stereotyper som kan förklaras som generaliseringar av en social grupp där vissa 

karaktärsdrag blir mer framträdande som kan överdrivas eller förenklas (ibid.). För att 

våra intryck i vår omgivning och möten med andra människor lättare ska struktureras 

och ordnas i vårt liv beskriver Nilsson och Waldemarson (2007) att vi med hjälp av 

stereotyper kan underlätta denna process genom att placera människor i olika fack och 

kategorier. Varför dessa stereotyper lever kvar förklaras vidare att det första intrycket 

ger oss den information som vi kommer ihåg och anser passa ihop med olika stereotyper 

och våra förutfattade meningar och placerar på så vis människor i olika fack (ibid.).  

 

3.3 Media och dess påverkan 
Medier har en makt till att kunna välja hur olika händelser och människor ska 

presenteras och framföras och på så vis bidrar medierna till att konstruera verkligheten 

och är ofta påverkad av socialkonstruktivistiska perspektiv (Engström, Enbom & 

Lindgren, 2012). Just detta kallas för framing, hur vissa aspekter väljs ut av en uppfattad 

verklighet och gör vissa delar mer framträdande och som i sin tur ger media en viss 

makt över skapandet av verkligheten (ibid.). En studie om framing och dess påverkan 

gjordes i USA som undersökte hur hälsotidningars budskap på omslaget hade någon 

påverkan på kvinnors egen kroppsuppfattning (Aubrey, 2010). Studien innefattade två 

delar. Den ena delen av studien analyserade 426 olika omslag från de fem mest populära 

hälsotidningarna riktade till kvinnor i USA som visade att budskap om utseende var 

minst lika dominerande som budskap om välmående. I den andra delen deltog 103 

stycken universitetsstudenter där en del av deltagarna blev tilldelade tidningar som 
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fokuserade på utseende och den andra delen av deltagarna blev tilldelade tidningar som 

fokuserade på välmående, för att se hur deltagarna påverkades av dess olika omslag. I 

resultatet visade det sig att beroende på vilken typ av tidning deltagarna blivit tilldelade 

så varierade även deras motivation till träning. Omslag med fokus på utseende skapade 

mer motivation till att förändra sitt utseende på grund av en större skamkänsla över sin 

kropp än de deltagare som blev tilldelade tidningar omslag som fokuserade på hälsa och 

välmående. (ibid.). Denna studie visar då hur hälsotidningars omslag, det första 

budskapet vi ser av en tidning, kan påverka oss på olika sätt. Media som fokuserar på 

utseende kan på så vis påverka oss att vara mindre nöjda med oss själva och med våra 

kroppar och som i sin tur då kopplas till vår syn på hälsa och vad som anses hälsosamt 

på grund av en det sammanhang som omslaget kopplas till, en hälsotidning. En tidigare 

enkätstudie, också utförd i USA, på 548 stycken elever mellan 9-16 år undersökte 

skönhetstidningars påverkan på ideal och önskan om viktnedgång (Cheung, Wolf, 

Herzog, Gortmaker, & Colditz, 1999). Det visade att skönhetstidningarna hade en 

inverkan på elevernas deras föreställningar om kroppsideal på 69 procent av de 548 

stycken elever som deltog och där 47 procent av alla eleverna blev påverkade till att 

vilja gå ned i vikt på grund av de önskade idealen som visades i tidningarna (ibid.). 

Denna studie visar även här hur mycket inflytande media har i vår syn på utseende som 

i sin tur kan kopplas till vad som anses som hälsa eller hälsosamt beroende på i vilket 

sammanhang budskapet visas. När vi tolkar och läser text är det en skapande och kreativ 

process där individen ger texten mening, meningen med texten kan alltså uppfattas olika 

beroende på vem man är och ens erfarenheter (Säljö, 2005). Så vem vi är och utifrån 

våra erfarenheter samt den sociala kontext vi lever i påverkar vårt sätt att uppfatta ett 

budskap.  
 

3.3.1 Medias påverkan på kroppsideal och självkänsla 

Många svenska ungdomar är idag missnöjda med sina kroppar och sitt utseende och det 

är en tid när utseendefixering, bantning och hälsa alltmer står i fokus (Johansson, 

Lindgren & Hellman, 2013). En enkätstudie som gjordes av 311 deltagare, både män 

och kvinnor, visade att ju mer tid som de spenderade framför olika tidningar eller tv-

program som fokuserade på utseende, desto större var deras vilja att ändra sitt fysiska 

utseende till att bli mer muskulösa (Cramblitt & Pritchard, 2013). Framväxten av den 

kropps- och utseendefixering har påverkats av flera faktorer men en framstående del är 
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den ökade gymmarknaden som är en stor del av vårt svenska samhälle idag (Johansson, 

Lindgren & Hellman, 2013). Fitnesskulturen utmärks med idealet av vältränade 

muskulösa kroppar, dieter och olika träningsmetoder som ska passa för alla. De ökade 

kraven av kroppsideal skapar en successiv normalisering av de mer extrema 

tillvägagångssätt som skönhetsoperationer för  att  få  en  ”vacker  kropp”  då man har sett 

en ökning av plastkirurgi under 2000-talet. En bidragande faktor till denna ökning är de 

kommersiella medierna som innefattar skönhetsoperationer som på så vis gör det till 

något i vår vardag samt kliniker som utför plastkirurgi av olika slag marknadsförs 

vanligen genom dagstidningar och andra medier (ibid.).  

 

En lägre självkänsla och ett större missnöje med sina kroppar efter exponering av 

ultratunna modeller, i jämförelse med medelstora eller inga modeller, visades av en 

enkätstudie med 136 brittiska flickor i åldrarna 11-16 år (Clay, Vignoles & Dittmar, 

2005). Enkätstudien bestod av olika skattningsfrågor och resultatet visade att 

självkänslan bland de äldre flickorna visade sig vara lägre än hos de yngre flickorna. 

Förklaringen till detta var troligen det samband som fanns mellan flickornas stigande 

ålder och en ökad medvetenhet och jämförelse med andra om sitt utseende och 

samhällets normer och attityder angående kroppsideal (ibid.).  

En sämre självkänsla kan göra att vi har lättare för att bli påverkade och övertalade av 

andra (Nilsson & Waldemarson, 2007). En osäker person med sämre självkänsla är 

känslomässigt mer beroende av andra vilket kan bidra till att lättare påverkas. En person 

med god självkänsla kan på grund av en större trygghet i sig själv komma närmare 

andra samt ha en mer positiv och accepterande inställning mot andra (ibid.). 

Studier som visar en negativ inverkan från media på exempelvis kroppsuppfattning och 

självkänsla har bidragit till forskning av insatser som undersöker vad som kan minska 

denna negativa inverkan. Golan, Hagay & Tamir (2013) utförde en intervention som 

syftade till att stärka ungdomar i att motstå media och samhällets påverkan av olämpliga 

ideal och istället uppmuntra till olikheter gällande vårt utseende. Insatsen utfördes bland 

259 deltagare i åldern 12-14 år, 210 stycken tillhörde interventionsgruppen och 49 

stycken i kontrollgruppen. Tester gjordes med hjälp av enkäter under minst två 

tillfällen. Effekten av interventionen gav en mindre önskan efter ett smalare kroppsideal 

och av andras acceptans kring hur man värderade sig själv, klyftan mellan att vilja se ut 

som idealet i samhället i jämförelse med sin själv minskade vilket bringade en mer 

positiv syn på sig själva. Många av de medverkande blev mer medvetna om medias 
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olika strategier, medias påverkan till att vilja förändra, påverkan av sitt självförtroende i 

kombination med sitt utseende och att vilja vara smal (ibid.). Även kortare insatser har 

visat sig ge positiva resultat. Norwood, Murray, Nolan & Bowker (2011) gjorde en 

studie för att undersöka effekten av ett kortare interventionsprogram under en veckas tid 

som innefattade 77 deltagare, både tjejer och killar i femte och sjätte klass. Den korta 

interventionen visade en positiv ökning av självkänsla, kroppsuppfattning och 

medvetenhet av orealistiska kroppsideal som framställs inom media efter studiens 

insats. Killarna resulterade i att vara mer formbara kring deras kroppsuppfattning i 

jämförelse med tjejerna, som kan vara på grund av att idealen för tjejer inom media har 

varit mer ihållande i en längre tid än för killar (ibid.). 
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4. Metod 
Inom denna del redogörs studiens arbetsprocess som innefattar vilken metod studien har 

utgått ifrån för att nå den data som är relevant för syftet. Det beskrivs även 

tillvägagångssättet av urval och undersökningsgrupp, utformning av frågor till 

datainsamling och hur dem etiska principerna har efterföljts. Studiens autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Insamling av data har skett utifrån 

egenskrivna personliga dokument från eleverna och som analysmetod av den insamlad 

data har det varit fokus på att urskilja de olika uppfattningarna som finns om hälsa, att 

vara hälsosam och elevernas uppfattningar om medias påverkan. Analysmetoden kan 

kopplas till fenomenografi som används för just detta syfte, att urskilja olika 

uppfattningar. Fenomenografi syftar till att beskriva olika uppfattningar av ett visst 

fenomen (Larsson, 1986). Dessa uppfattningar innefattar att beskriva hur någon 

upplever något och det är dem skilda uppfattningarna som är intressanta och bildar olika 

kategorier som i sin tur beskriver de olika uppfattningarna (ibid.). Det är alltså de olika 

uppfattningarna som är det intressanta inom fenomenografi, inte vad som är gemensamt. 

I analysmetoden beskrivs det arbetssätt som använts för att få fram dessa olika 

uppfattningar som bildar kategorier. Fenomenet i denna studie handlar om elevers 

uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam samt hur media påverkar deras syn på 

hälsa och att vara hälsosam. 

 
4.1 Studiens metodval 
Studien metodval utgår ifrån att använda sig av personliga dokument som är skrivna av 

eleverna. De personliga dokumenten har framställts utifrån en skrivuppgift med öppna 

frågor som utformats av mig för studiens syfte. Från början fanns det en tanke om att 

skrivuppgiften kunde utföras under lektionstid i ett samarbete med lärarna, detta fick 

tyvärr väljas bort då många lärare ansåg att det inte fanns någon tid. Valet av metod 

kvarstod eftersom jag ansåg att det var enklare för eleverna att delta i studien om de 

kunde utföra skrivuppgiften när det passar dem själva än att boka upp en speciell tid för 

exempelvis en intervju. Eleverna hade under denna period många nationella prov vilket 

påverkade till ett mindre antal deltagare än tidigare tänkt. Personliga dokument kan 

användas som primära datakällor eller som komplement till exempelvis intervjuer 

(Bryman, 2002). I denna studie kommer de personliga dokumenten utgöra den primära 

kvalitativa data utifrån elevernas egna perspektiv med skrivuppgiftens frågor som 
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utgångspunkt. Metoden som valts kan liknas med en enkät-essä, eller en enkät med 

öppna frågor som besvaras i egenskriven textform, i försök till att ta reda på elevernas 

uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam samt medias påverkan av dessa 

uppfattningar. När syftet är att försöka förstå människors tankar och uppfattningar om 

specifika fenomen kopplas detta vanligen till kvalitativa studier (Trost, 2001). Utifrån 

de öppna frågorna som utformats till skrivuppgiften är det kvalitativ data som jag får ut 

av svaren. Fördelen med en skriftlig inlämningsuppgift kan vara den längre 

betänketiden som finns till att begrunda sina svar och beskriva dessa tydligare i skrift 

eftersom eleverna inte behöver sitta med mig personligen som vid exempelvis en 

intervju. Möjligheten till att inte kunna ställa följdfrågor eller be om en utförligare 

förklaringar är nackdelen vid denna typ av metod och kan vara en nackdel vid deras 

beskrivningar om det är något som behöver vidareutvecklas för att undvika missförstånd 

vid tolkning och analysering av deras svar. För att undvika detta har frågorna noga 

utformats genom att smalna av varje fråga i studieuppgiften för att få tag i det som 

studien verkligen eftersöker. Genom att utforma flera smalare frågor, istället för att 

varje fråga blir för stor och omfattande att besvara, kan missförstånd av frågorna 

undvikas. En pilotstudie har också gjorts för att testa frågorna och se hur dem blev 

besvarade och för att undvika eventuella missförstånd i frågorna.  

 

4.2 Urval och undersökningsgrupp 
Studien har utgått ifrån gymnasieelever på grund av deras generellt höga användning av 

olika medier samt att eleverna själva kan bestämma om de vill delta i studien. Från 

början hade jag i ett tidigt skede under uppsatsens gång en mailkontakt med en lärare 

som skulle se om dennes elever kunde tänka sig delta. Hur jag för det första fått kontakt 

med denna lärare var utifrån en klasskamrat till mig som själv varit gymnasieelev på 

denna skola och trodde att det fanns ett intresse till att delta i studien. Denna process, 

om de kunde delta eller inte, drog ut på tiden och det slutade tyvärr med att de ansåg att 

de inte hade tid att delta på grund av nationella prov. Efter detta ringde jag till flera 

andra skolor och pratade med rektorer för att se om det fanns ett intresse av att hjälpa 

mig att nå elever på deras skolor där många tackade nej på grund av dem nationella prov 

som pågick under vårterminen. Vid den här tidpunkten började tiden bli knapp och jag 

lyckades till slut få tag på elever som kunde ställa upp i studien. Två av de 

gymnasieelever som medverkar i studien kommer ifrån min arbetsplats och kunde ställa 

upp när de blev tillfrågade. I sin tur skulle dem fråga personer i deras närhet, som också 
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är gymnasieelever, om de ville ställa upp i studien. Detta tillvägagångssätt utgår ifrån ett 

bekvämlighetsurval och är till viss del också inspirerad av snöbollsmetoden. 

Bekvämlighetsurvalet kan utgå ifrån den svårighet det kan vara att få tag på deltagare 

eller att syftet inte är att få representativ data, som oftast sker i en kvantitativ studie, 

utan en mer djupgående analys (Bryman, 2012). Att få tag på elever under denna period 

var mycket svårt på grund av de nationella proven som pågick. Trost (2001) beskriver 

snöbollsmetoden som en variant av bekvämlighetsurvalet och det börjar med 

exempelvis en intervju i en studie och när denna intervju är klar så ska denna deltagare 

få tag på en annan person, ända tills det har uppnått det antal deltagare som forskaren 

har tänkt för studien. Eftersom de två första eleverna var dem enda som skulle hitta fler 

deltagare till hela studien så skiljer det sig ifrån snöbollsmetoden men har en viss 

inspiration ifrån denna metod. De som deltog i studien var åtta stycken gymnasieelever i 

åldrarna 17-18 år, alla tjejer, som gick andra året på en gymnasieskola i Stockholm. Det 

skulle från början vara med ungefär 12-14 stycken elever men tyvärr var det flera som i 

sista stund var tvungna att avböja på grund av att de inte hade tid till att delta.  

 

4.3 Formulering av skrivuppgift för datainsamling 
Den valda metoden som redan har beskrivits är användning av egenskrivna personliga 

dokument som utifrån en skrivuppgift har besvarats. Grundtanken i frågorna utgår ifrån 

att framställa öppna frågor som får eleverna att fundera kring dem ämnade områden 

hälsa, att vara hälsosam och medias inflytande kring detta. Tanken vid utformningen av 

frågorna var att bryta ner ämnet så mycket som möjligt för att eleverna på ett enkelt sätt 

skulle förstå varje fråga. Det gjordes även olika frågor om begreppet hälsa och hälsosam 

för att se om eleverna gör någon skillnad på dessa begrepp då det ena, hälsa, som är ett 

brett begrepp är en individuell uppfattning om vad det är och begreppet hälsosam 

fokuserar mer på beteendet, vad eleverna gör när dem är hälsosamma. Denna 

uppdelning användes också i syftet till att få ut mer information om eleverna har olika 

uppfattningar om dess begrepp. Frågorna om media framställdes utifrån syftet att nå 

deras uppfattningar om hur dem ansåg att media influerat deras syn på hälsa och att vara 

hälsosam.  

 

4.4 Genomförandet av materialinsamlingen 
Skrivuppgiften skickades genom mail till en av deltagarna som jag hade kontakt med 

från början som i sin tur skickade uppgiften till de resterande deltagarna i studien 
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eftersom denne redan hade deras mailadresser. Deltagarna hade till ett visst datum på 

sig att genomföra skrivuppgiften som sedan skickades tillbaka via mail till mig. 

Datumet meddelades efterhand till övriga deltagare genom den person som jag hade 

kontakt med. Varför inget datum skrevs fram från början var på grund av att deltagarna 

utförde studien när de hade tid som var vid olika tillfällen varav jag meddelade ett sista 

datum i efterhand. Skrivuppgiften innefattade även ett missivbrev som innehöll 

information om studiens syfte, deras möjlighet till att avbryta deltagandet tills uppgiften 

är inskickad, full konfidentialitet och tillgång till studien när den har färdigställts. Som 

ett tack för att eleverna deltagit i studien utfördes en lottning av en belöning mellan alla 

deltagarna, vilket också avseddes för att göra studien lite mer attraktiv för deltagarna. 

 

4.5 Analysmetod av data 
Studiens metod som utgår ifrån fenomenografi syftar till att beskriva olika uppfattningar 

av ett fenomen där det i detta fall handlar om medias påverkan på hälsa och hälsosam. 

De olika kategorierna gestaltar sig genom dem likheter och olikheter som finns emellan 

de olika uppfattningarna och dessa kategorier är skilda och överlappar inte varandra 

(Larsson, 1986). Vid analysen av materialet har elevernas olika uppfattningar ställts mot 

varandra för att jag sedan ska kunna urskilja vilka likheter och olikheter dessa hade som 

i sin tur bildade olika mönster och dem olika kategorierna. Inom kategorierna handlar 

det om att komma under ytan och finna det som är underförstått, något som är så 

självklart att det inte har varit något som reflekterats kring, vad som är innebörden av de 

olika uppfattningarna och vad dem betyder (Larsson, 1986). Citaten inom varje kategori 

illustrerar innebörden av de olika kategorierna.  

 

4.6 Studiens noggrannhet, trovärdighet och rimlighet 
Hur väl arbetet är genomfört, bearbetat och motivering till de val som gjorts beskriver 

studiens noggrannhet (Rosenqvist & Andrén, 2006). Studiens tillförlitlighet innebär hur 

mycket det går att förlita sig på och tro på det resultat som studien fått fram och hur 

trovärdiga de är. För att studien ska kännas rimlig ska resultat och tolkningar stämma 

överens till viss del med tidigare forskning (ibid.). Studiens noggrannhet är hög på 

grund av de utförliga beskrivningar som finns om studiens tillvägagångssätt. Alla 

deltagare har haft samma förutsättningar där alla har fått ta del missivet och tagit del av 

de frågor som de ska besvara i skrivuppgiften. Där fick de också information om deras 

möjlighet till att höra av sig till mig om det skulle vara några frågor eller funderingar. 
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Alla deltagare fick själva bestämma, tills ett sista inlämningsdatum, när de skulle utföra 

uppgiften. När de var klara med uppgiften skickade alla in den på samma sätt via mail. 

Alla de insamlade dokumenten har behandlats på samma sätt av mig vid 

sammanställning av resultat och analys. Studien tillförlitlighet anser jag som hög men 

jag kan endast utgå ifrån mina egna tolkningar av de skrivna dokumenten som jag anser 

som uppriktiga och ärliga genom exempelvis det ungdomliga skrivspråk som 

framkommer i dokumenten. Rimligheten i studien går att se utifrån de likheter och 

kopplingar som finns mellan den tidigare beskrivna forskningen och studiens resultat 

och analys i diskussionsdelen. 

 

4.7 Forskningsetiska principer 
Här presenteras de fyra grundläggande etiska kraven inom den humanistiska-

samhällsvetenskapliga forskningen. Alla krav som presenteras är framställda av 

Vetenskapsrådet. 

Informationskravet syftar till att forskaren ska lämna information till deltagarna om 

deras uppgift och syfte i studien och vad deras deltagande innebär (Vetenskapsrådet, 

2002). De ska även veta sina rättigheter om att det är frivilligt att delta i studien och att 

de har möjlighet till att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna har rätten till att själva bestämma deras 

deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att dem personer som deltar i studien ska ha full 

konfidentialitet där deras personuppgifter och den information som framkommer till 

studien inte behandlas av någon annan än forskaren själv. Personerna ska inte kunna 

identifieras eller kopplas samman med informationen i studien på något sätt. 

Nyttjandekravet innebär att den informationen som ges av deltagarna endast kommer att 

användas för ändamål av forskningen och inte inom andra sammanhang (ibid.).  

 

Informationskravet är uppfyllt utifrån den information som lämnats till eleverna i 

missivbrevet som följde med skrivuppgiften. Informationen förklarade studiens syfte 

och vad deras deltagande i studien innebar. I missivet fanns även information om att 

studien kommer att finnas på DiVA när arbetet färdigställts. Det beskrevs vad jag ville 

få fram av eleverna i den kommande skrivuppgiften och att det fanns möjlighet till att 

avbryta deltagandet tills de har skickat in skrivuppgiften. Eftersom eleverna själva har 

godkänt att deras deltagande är frivilligt ända tills skrivuppgiften är inskickad anser jag 
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att kravet är uppfyllt. Genom detta så har även samtyckeskravet uppfyllts eftersom 

eleverna frivilligt har utfört och skickat in uppgiften. Jag är den enda som har hanterat 

skrivuppgifterna från eleverna och i studien nämns inga namn i resultatet och analysen. 

Där har namnen istället bytts ut mot siffror för att inte kunna koppla någon information 

till de citat som finns under resultat och analys. Detta innebär att även 

konfidentialitetskravet är uppfyllt. I missivbrevet framfördes även information om att 

det som eleverna beskriver i skrivuppgiften endast kommer att användas inom denna 

studie och inte i några andra sammanhang vilket uppfyller nyttjandekravet. 
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5. Resultat & Analys 
Under den här rubriken presenteras resultatanalysen som består av bestå av två delar, 

den första beskriver elevernas uppfattningar om Hälsa och att vara hälsosam och den 

andra delen Uppfattningar av medias budskap och dess påverkan beskriver hur eleverna 

uppfattar medias budskap om hälsa och hur dem anser att det har påverkat deras 

uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam. Under den andra delen kommer elevernas 

uppfattningar om medias hälsobudskap att jämföras med elevernas uppfattningar om 

hälsa och att vara hälsosam för att se olika likheter och olikheter emellan dessa.  

Kategorierna kommer att förtydligas med citat från eleverna där deras namn är utbytta 

med siffror. Utöver vissa kursiva utdrag från elevernas beskrivningar som används för 

att utmärka dem olika kategorierna finns det även korta citat, i den löpande texten, som 

markerats med citattecken som används för att ytterligare beskriva elevernas olika 

uppfattningar.  

 

5.1 Hälsa och att vara hälsosam 
Från skrivuppgifterna har jag kunnat urskilja olika uppfattningar om hälsa och att vara 

hälsosam. Dessa begrepp har jag inte delat upp i resultatanalysen på grund av att 

eleverna inte gjorde någon direkt skillnad på begreppet hälsa, vad det är, och hälsosam, 

vad dem gör, varav dessa har slagits ihop. Uppfattningarna har delats in i tre 

beskrivningskategorier; Ta hand om sin kropp, utgå ifrån sig själv och en positiv 

upplevelse. 

5.1.1 Ta hand om sin kropp 

En av uppfattningarna om vad hälsa och att vara hälsosam är, grundar sig i att ta hand 

om sin kropp. Det handlar om motsatsförhållandet mellan vad som är rätt och vad som 

är fel inom olika beskrivna påverkansfaktorer, som antingen bidrar till hälsa eller ohälsa 

genom sitt beteende. Dem olika faktorerna handlar om fysisk aktivitet, kost och sömn 

som på olika sätt kan förbättra eller försämra sin kroppsliga hälsa. 

”Jag äter nyttigt och avstår från socker och onödiga kalorier och försöker vara så 

aktiv som möjligt och röra på mig varje dag, samt att sova minst åtta timmar per 

natt” (Elev 2) 
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Elev 2 beskriver här vad som är rätt att göra, vara fysiskt aktiv, äta nyttigt och bra 

sovrutiner och undvika sådant som är fel, avstå från socker och onödiga kalorier. Den 

hälsosamma maten anses som hemlagad och som ska gynna hälsan till det bättre. 

”Jag har alltid varit hälsosam och ätit bra och hemlagad mat” (Elev 7) 

Det innefattar att ha en så frisk kropp som möjligt som genom att skapa bra fysiska 

förutsättningar för sig själv för att uppnå en bra hälsa. Att ta hand om sin kropp handlar 

också om att inte använda sig av sådant som bevisligen skadar kroppen som elev 4 

beskriver som exempelvis droger och tobak. 

”En hälsosam person använder sig inte av sådana saker som aktivt förstör hälsan 

såsom droger och tobak” (Elev 4) 

5.1.2 Utgå ifrån sig själv 

En annan uppfattning som framkom om hälsa och att vara hälsosam handlade om det 

som rubriken beskriver, att utgå ifrån sig själv. Hälsa beskrevs som någonting 

”individuellt”  och  något  som  man  får  ”anpassa  efter  sig  själv”  gällande  exempelvis sin 

fysiska aktivitet och sin kosthållning.  

”Hälsa handlar helt enkelt om att må bra och att lyssna på sin egen kropp och 

inte gå efter någon slags mall” (Elev 5) 

Det här perspektivet på hälsa och hälsosam beskriver också att det inte bara finns ett sätt 

att när det gäller att beskriva hälsa och vad som är hälsosam eftersom det är något som 

är individuellt som beskrivs av elev 5 samt elev 8. 

”Göra saker som man mår bra av, som att exempelvis vara med sina vänner” 

(Elev 8) 

Det är ett självbestämmande och något som är upp till sig själv att styra över vad som är 

hälsa och hälsosamt och kan också innefatta det sociala umgänget. 

 

5.1.3 En upplevd positiv känsla 

Den sista kategorin utmärker sig genom uppfattningar av sådant som förknippas med 

något positivt,  en  helhetskänsla  som  att  ”må  bra”  och  ”trivas  med  sig  själv”.  Det  

beskrivs som en subjektiv upplevelse, något som går bortom ett fysiskt välmående men 

som ändå tillhör i den hela känslan. 
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”Hälsa för mig innebär att ha en bra balans, känna att kroppen mår bra helt 

enkelt” (Elev 4) 

Dem subjektiva upplevelserna är sammankopplat med något positivt och kan innefatta 

en känsla som exempelvis att vara lycklig och nöjd med sig själv, något som endast kan 

upplevas utifrån varje individ. 

”Hälsa handlar också om att vara lycklig, glad och nöjd med sig själv” (Elev 1) 

Sammanfattningsvis så är elevernas uppfattningar om hälsa och hälsosam att göra 

sådant som gynnar den fysiska hälsan, att också se till sina egna förutsättningar och 

behov samt att ta vara på vad som ger positiva känslor och upplevelser. 

 

5.2 Uppfattningar av medias budskap och dess påverkan 
Den andra delen kommer presentera elevernas uppfattningar om vilka slags budskap det 

är som media sänder ut gällande hälsa och är uppdelade inom två framträdande 

kategorier Förväntningar av ideal och normer och Idealets motstånd 

  

Under varje del kommer elevernas uppfattningar om medias hälsobudskap att jämföras 

med elevernas uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam för att se olika likheter och 

olikheter emellan dessa. 

 

5.2.1 Förväntningar av ideal och normer 

En framträdande kategori är uppfattningar om medias fokus på det smala idealet och hur 

normen av den hälsosamma människan ser ut och ska bete sig. Elevernas uppfattningar 

om  medias  budskap  som  exempelvis  ”fokus  på  utseende  och  kroppsform”  och  ”gå  på  

diet  för  viktnedgång”  förstärker  dem  normer  och  smala  ideal  som  finns  i  samhället.   

”De är smala tjejer och killar med de perfekta musklerna. Tjejerna och killarna 

ser felfria ut i media. Jag försöker att inte ta åt mig men självklart vill man se ut 

som de felfria tjejerna” (Elev 2) 

Det här beskriver en önskan till att egentligen vilja se ur som de felfria tjejerna och som 

emellan raderna handlar om att inte avvika från normen och att göra det som förväntas. 

När vi gör det som förväntas av oss inom olika situationer skapar det också en 

tillhörighet. Att tillhöra istället för att vara avvikande inom exempelvis en grupp kan 

vara en stark kraft i hur vi väljer att leva vårt liv.  
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Elevernas uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam som delvis handlade om att ta 

hand om sin kropp genom träning, bra kost och undvika vissa produkter som 

exempelvis socker är en mer uttalad uppfattning om hälsa. Dessa uppfattningar om 

medias budskap kan vara den andra sidan av uppfattningen ta hand om sin kropp som 

istället speglar hur vi bör göra för att passa in i det som uppfattas som hälsosamt och 

vad hälsa är. 

”Man vill vara smal som den nuvarande hälsosamma stereotypen” (Elev 8) 

”Jag rör på mig mer och tänker efter lite extra innan jag köper typ godis” (Elev 

1) 

Hur vi ser ut kan uppfattas som ett kvitto på att personen är hälsosam, något som media 

också förstärker i samhället med dem smala och muskulösa ideal som eleverna uppfattar 

som en stor del av medias budskap av hälsa. Sociala medier beskrivs också som en plats 

för att kunna bevisa för andra att vi gör det som förväntas av den hälsosamma 

människan.  

”Träning och kost har blivit en trend och det känns som att folk tränar för att få berätta 

för alla andra på typ Facebook att de har tränat eller för att få den perfekta kroppen” 

(Elev 4) 

Träning och kost som är del av hur eleverna är hälsosamma kan genom medias 

utseendefixerade budskap som eleverna anser är en stor del av medias fokus, bli ett 

slags kriterium för hur man är hälsosam. För att uppnå en hälsosam livsstil så ska ett 

visst utseende uppnås och ett visst beteende ska följas vilket också kan tillhöra den 

andra sidan av elevernas uppfattningar om vad hälsa och att vara hälsosam är.  

 

5.2.2 Idealets motstånd 

En annan framträdande uppfattning om hur hälsa och att vara hälsosam presenteras i 

media är det motstånd som också finns bland eleverna till dem smala ideal och normer 

som finns. 

”Det handlar inte om kilon hit eller dit” (Elev 7) 

Motståndet fokuserar mer kring reflektion om hälsa och vad det handlar om istället för 

att endast se till vårt utseende och vår kroppsform. När uppfattningar om hälsa beskrivs 

som att det inte handlar om hur vi ser ut, att det inte är det som räknas utan det kanske 

handlar mer om att acceptera sitt utseende och må bra med sig själv, den man är och 
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vem man vill vara. Motståndet till våra ideal och samhällets normer kan kopplas ihop 

med elevernas uppfattningar om hur hälsa och att vara hälsosam också handlar om att ha 

en balans, vara nöjd och lycklig med sig själv. Den mentala biten är en stor del av vårt 

välmående än hur vi ser ut fysiskt. Dem reflektionerna som finns kring medias budskap 

och framställning av hälsa skapar den andra sidan av hälsomyntet, något som eleverna 

inte uppfattar som ett av medias mest framträdande budskap men som också gör den 

sidan mer synlig på grund av elevernas uppfattningar som även handlar om hur vi mår 

än om hur vi ser ut.  

 

”Är det inte hälsosamt att unna sig en påse godis ibland?” (Elev 5) 

 

Undvika och avstå olika saker som exempelvis socker har tidigare beskrivits som en del 

av att ta hand om sin kropp genom vad vi äter och media påverkar eleverna till att tänka 

efter en extra gång innan, eftersom det inte uppfattas som speciellt hälsosamt. 

Tvärtemot  av  hur  den  ”hälsosamma  stereotypen”  agerar  beskrivs  det  av  elev 5 ett 

motstånd där också hälsa uppfattas som något helt annat, något som ger njutning för 

stunden och som fokuserar på något helt annat än vårt utseende och vår kropp. Ett 

beteende som egentligen inte klassas som hälsosamt men som också kan vara en del av 

elevernas uppfattningar  om  att  ”må  bra”  och  ”ha  en  balans”  som  beskriver  subjektiva  

individuella upplevelser av hälsa och att vara hälsosam.  
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6. Diskussion 
Denna rubrik innehåller diskussion av resultatet och huruvida studiens insamlade 

material skiljer sig eller stämmer överrens med tidigare forskning som presenterats i 

bakgrunden. Det återfinns även diskussion om den valda metoden och huruvida den 

påverkat resultatet och hur resultatet kunde ha sett ut med ett annat metodval. Sedan 

beskrivs även vidare forskning. 

 

6.1 Resultat och analys kopplat till bakgrund 
Resultatet av elevernas uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam har likheter med 

den tidigare forskningen som gjorts av ungdomars uppfattningar om hälsa. De 

kanadensiska ungdomarnas beskrivningar av hälsa handlade främst om fysisk aktivitet 

och kosten men även om familj och vänner (Woodgate & Leach, 2010). Elevernas 

uppfattningar i den här studien, inom kategorin ta hand om sin kropp, handlade deras 

uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam om fysisk aktivitet, kost, levnadsvanor, 

helt enkelt hur man på bästa sätt håller sin kropp frisk och fri från fysisk ohälsa. Något 

som kan kopplas med till den biomedicinska uppfattningen om hälsa där det är fokus 

kring den fysiska kroppen, att den ska fungera normalt och därmed vara frisk och fri 

från sjukdom (Medin & Alexanderson, 2000). Ungdomarnas uppfattningar, i den 

kanadensiska studien, om hälsa och att vara hälsosam kopplade till elevernas 

uppfattningar om medias budskap och dess påverkan inom denna kategori så handlar 

det främst om att inte avvika från normen och dem ideal som finns i samhället. Dessa 

förväntningar som finns kring hur vi ska bete oss och leva våra liv inom det som tillhör 

hälsa och vad som anses som ett hälsosamt beteende har en stor påverkan från den 

kontext vi lever i där media idag har en stor del av kontexten. 

Ödmans (2006) beskrivningar av den osynliga påverkan som finns där hela tiden i våra 

liv på ett omedvetet plan, den immanenta pedagogiken, gör att vi på ett omedvetet plan 

också lär oss. Vår mentalitet om något påverkar hur vi förstår och ser på vår omvärld 

gällande ett fenomen på ett förhållandevis omedvetet sätt vilket också påverkar vårt sätt 

att agera, känna och reflektera kring detta och leder i sin tur till en mentalitetsformering 

(ibid.). Så utifrån den omedvetna påverkan och lärande som leder till 

mentalitetsformering, om exempelvis hälsa, påverkar det vårt sätt att handla därefter. 

Hela vårt liv innefattar sig i ett socialt sammanhang med andra människor och den 

kontext vi lever i och påverkar oss medvetet men också till stor del omedvetet. Deras 
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uppfattningar om hur den hälsosamma människan ska agera, tycka och tänka om vad 

hälsa och att vara hälsosam är kan på ett omedvetet sätt ha påverkat deras uppfattningar 

om  att  hälsa  handlar  om  träning,  kost  och  att  göra  ”rätt  saker”  och  undvika  ”fel  saker”  

för att egentligen uppnå dem uppfattade ideal och normer och på så sätt vara en 

hälsosam människa.  

Johansson (2005) beskriver lärandet som en ständig social process som sker hela tiden 

och inte bara inom institutionella sammanhang. Språket har alltid varit ett tydligt 

redskap inom vårt sätt att kommunicera men i takt med den utvecklingen som sker inom 

teknologin så har även internet blivit ett stort redskap för vår kommunikation (ibid.). 

Sociala medier som Facebook beskrevs i studien som ett kommunikationssätt till 

påverkan genom beskrivningar av olika hälsosamma beteenden från andra människor 

som vanligen handlade om träning och kost. Eftersom vårt sätt att kommunicera har 

utvecklats  så  är  dem  sociala  medierna  med  ”riktiga”  människor,  sådana  vi  känner,  ser  

upp till ett har någon slags relation till, blir mera verkliga och kanske också har ett 

större inflytande. Den visuella kultur som beskrivs av Gustrén (2012) är som sagt 

ingenting ovanligt idag och även detta kommunikationssätt grundar sig i sociala 

processer som beroende på det sammanhang vi lever i påverkas också vårt sätt att tolka 

bilder. Säljö (2005) beskriver också bilder som ett starkt redskap som förstärker det 

tänka budskapet mer än endast text. Inom media uppfattade eleverna att budskapen 

handlade mycket om utseendet med olika bilder av smala eller muskulösa ideal, felfria 

modeller och olika dieter för att gå ner i vikt. Dessa budskap skapar på sitt sätt ett 

kriterium för ett hälsosamt beteende, något som syns, och för att uppnå detta formas då 

uppfattningarna om hälsa och att vara hälsosam på ett visst sätt.  

Denna makt som media har, att välja ut vad som ska framträda mer än annat ger en makt 

över verkligheten (Engström, Enbom & Lindgren, 2012). Studien som gjordes i USA på 

548 stycken elever där hela 47 % påverkades till att gå ned i vikt utifrån dem önskade 

idealen som visades i olika skönhetstidningar är något som visar på medias starka 

inverkan (Cheung, Wolf, Herzog, Gortmaker, & Colditz, 1999). Den makten kan 

beskrivas som elevernas uppfattningar om att uppnå det smala kroppsideal och att äta så 

nyttigt som möjligt för att anses som en hälsosam person. Medias påverkan kan också 

kopplas till den studie gjord av Cramblitt och Pritchard (2013) där resultatet visade en 

vilja till att ändra sitt fysiska utseende ju mer tid som spenderades framför media som 

fokuserade på utseende.  
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Vilket leder till hur vi innefattar inom olika grupper där det ena är normalt och det andra 

är avvikande, något som är socialt skapat och ett sätt i hur vi skaffar oss identiteter 

(J:son Lönn, 2012). För tonåringar inom denna ålder, 17-18 år, kan det vara extra viktigt 

att få tillhöra någonstans vilket också påverkar till att vi sällan vill göra något avvikande 

ifrån gruppen. Johansson, Lindgren och Hellman (2013) som beskriver den fitnesskultur 

som vi lever i där ökade krav på kroppsidealen ökar sker det en större normalisering för 

hur långt vi kan gå gällande vårt utseende och detta bidrar till hur våra uppfattningar om 

hälsa och hälsosamhet formas.  

 

Dem andra uppfattningarna om hälsa och att vara hälsosam handlade om att utgå ifrån 

sig själv och en upplevd positiv känsla. Dessa uppfattningar med koppling till medias 

påverkan utgjorde den andra sidan av medias påverkan som handlar om motståndet som 

uppstår utifrån dem budskap som eleverna uppfattar att media sänder ut. Att utgå ifrån 

sig själv handlade om elevernas uppfattningar om att det finns flera sätt att se på hälsa 

och att vara hälsosam där träning och kost inte var uteslutet men där det fokuserades 

mer på att gå efter sig själv och ingen annan. Den positiva känslan riktades mer mot den 

helhetsuppfattningen som beskrevs som subjektiva upplevelser som exempelvis att må 

bra i kropp och själ, känna en balans och göra saker som man mår bra av. Denna del av 

resultatet kan kopplas till den humanistiska synen på hälsa som beskrivs av Medin och 

Alexandersson (2000) där inte kropp och själ hör samman och det ena utesluter inte det 

andra utan dem påverkas av varandra. Den nuvarande och bredare uppfattningen hälsa 

från WHOs definition som också tar hänsyn till den sociala omgivningens påverkan på 

vår hälsa (ibid.). Det motstånd som framträtt utifrån elevernas uppfattningar om medias 

budskap om hälsa och att vara hälsosam handlar mer om hur man mår snarare än om hur 

man ser ut. Vårt sätt att tolka det visuella sker utifrån sociala processer vilket påverkar 

vårt sätt att se på olika saker där också det sociala sammanhanget vi lever i spelar en 

stor roll (Gustrén, 2012). Det vi ser, det vi uppfattar som hälsosamt och vad hälsa är, 

kan alltså bero på i vilket socialt sammanhang som vi lever i och påverka vårt synsätt på 

hälsa och våra uppfattningar om vad som är hälsosamt. Ödman (2006) som beskriver 

hur mentalitetsformeringen på ett omedvetet sätt och påverkar vårt sätt att agera, tycka 

och tänka kring ett fenomen och hur vi uppfattar och förstår vår omvärld. Är det sociala 

sammanhang som vi lever i en stark bidragande faktor i vårt sätt att se på hälsa. Hur ens 

självkänsla kan påverka vårt sätt att ta till oss budskap förklaras av Nilsson och 

Waldemarson (2007) som lättare för någon med sämre självkänsla än för någon med 
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högre självkänsla. Kanske är en person med högre självkänsla en tryggare person som är 

mer bekväm med att kliva utanför dem sociala normerna och ideal och istället se till sig 

själv och se bort ifrån vad som enligt normen anser hur en hälsosam person ska bete sig. 

Utifrån ett motsatsförhållande skulle då en person med sämre självkänsla lättare kunna 

påverkas av dem ideal och normer som finns kring hälsa och hälsosamhet och leva upp 

till dessa på grund av den personen är mer känslomässigt beroende av andra. Den 

interventionsinsats som gjorts på 259 stycken ungdomar mellan 12-14 år, för att öka 

självkänsla och självförtroendet, något som ledde till en minskad önskan av andras 

acceptans och viljan till att se ut som det smala idealet samt att deltagarna i studien hade 

en mer positiv syn på sig själv (Golan, Hagay & Tamir, 2013). Denna koppling går 

därmed att se mellan påverkan från ideal och normer och ens självkänsla. En annan 

intervention som endast var en vecka hade trots det positiva resultat kring självkänsla, 

kroppsuppfattning och en ökad medvetenhet av dem kroppsideal som framställs i media 

(Norwood, Murray, Nolan & Bowker, 2011).  

Sociala faktorer som vänner och familj och miljön var utifrån den kanadensiska studien 

en del av ungdomarnas uppfattningar om hälsa (Woodgate & Leach, 2010). Dessa 

uppfattningar kan också kopplas till den mer humanistiska synen på hälsa som var en 

del av elevernas uppfattningar i denna studie. Här går det alltså att se kopplingar mellan 

dem humanistiska och biomedicinska uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam 

utifrån hur eleverna uppfattar att media påverkar dem samt hur stor påverkan den 

sociala kontexten har, både på ett medvetet och omedvetet plan. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Genom att använda sig av skrivna dokument kan det vara en fördel för dem som har 

lättare för att skriva än för att öppet prata med någon person som deltagarna inte känner. 

Det kan även vara en nackdel för dem som har svårt att formulera sig i text och på så vis 

missar en del av den informationen som är tänkt att beskrivas. Om jag istället hade haft 

intervjuer som metod hade det funnits en större möjlighet för mig till att ställa 

följdfrågor och kanske fått ur mer data ifrån några av deltagarna. Några beskrev mer 

utförligare än andra i sina skrivuppgifter men det finns ingen garanti för att jag hade fått 

fram mer data om jag använt intervjuer som metod. Problem som kan uppkomma vid en 

studie där jag som forskare ber någon beskriva om hälsa och att vara hälsosam kan en 

risk vara att beskrivningarna blir förskönade och beskriver istället hur eleverna tror vad 

jag vill ha för svar. I skrivuppgiften skrevs frågorna fram på ett sådant sätt att eleverna 
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hela tiden skulle tänka utifrån sig själva och att det kunde underlätta till att hålla fokus 

på sina egna uppfattningar inom varje fråga.  

 

6.3 Fortsatt forskning 
Ämnet om hälsa och media är ett stort område och det finns många inriktningar att gå 

efter. Utifrån medias påverkan på ungdomars uppfattningar om hälsa behövs det 

forskning inom detta för att exempelvis finnas som en tillgång inom arbetet mot barn 

och ungdomar. Hur ser ungdomar på media och hälsa? Vilka olika uppfattningar finns 

det? Hur ska vi ta oss an detta i vårt arbete till att främja deras hälsa? Studier som 

undersöker ungdomars olika uppfattningar om exempelvis hälsa och media ger stöd 

detta arbete genom en djupare förståelse kring detta område utifrån deras perspektiv. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev  
Stockholm 2014-05-04     

 

”Gymnasieelevers  uppfattningar  om  hälsa och att vara hälsosam samt hur media 

påverkar deras syn på hälsa och att vara hälsosam” 

 
Detta är en förfrågan till Dig som är gymnasieelev mellan åldrarna 16 -19 år. 

Jag skulle vara väldigt tacksam för att just Du skulle vilja delta i denna studie där Du 

delar med Dig av dina tankar, upplevelser och uppfattningar om hälsa i en skrivuppgift 

som följer med på nästa blad. Studien syfte är att undersöka gymnasieelevers 

uppfattningar om hälsa och att vara hälsosam och hur media påverkar dessa 

uppfattningar. 

Skrivuppgiften består av 6 öppna frågor, dessa beskrivs på nästa blad, som besvaras av 

Dig och som Du sedan skickar tillbaka till den mail som finns angiven under 

kontaktuppgifter. Studien följer de etiska principer som innebär att allt material som 

skickas till mig endast kommer att användas inom denna studie och behandlas endast av 

mig som forskare. I studien kommer inte någon personlig information kunna kopplas till 

Dig på något sätt. Det material som används i studien kommer att finnas i min 

slutgiltiga C-uppsats inom pedagogik, som också kommer att finnas som nätupplaga på 

DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet. Du har rätt till att avbryta deltagandet ända tills 

skivuppgiften har skickats till mig. Jag studerar sista terminen på Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle och Din medverkan skulle vara till stor hjälp för mig 

i mitt arbete. Som tack för ditt deltagande kommer Du att medverka i en utlottning av 

två biobiljetter när Du har skickat in skrivuppgiften. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Nilsson   

 

Kontaktuppgifter: 
Mail vid inlämning av skrivuppgiften: hhp11snn@student.hig.se  

Vid frågor tveka in att kontakta mig via mailen ovan eller på 0730-******. 

Handledare Högskolan i Gävle: XXX 

mailto:hhp11snn@student.hig.se
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Bilaga 2 
 
Skrivuppgift 
Vi lever idag i ett väldigt hälsomedvetet samhälle och genom media kan olika 

hälsobudskap nå oss i stort sett överallt, vare sig det är igenom telefon, dator, tv, radio 

eller reklam. Förutom traditionell massmedia som tv, tidningar, radio och reklam, så har 

utvecklingen av smarta telefoner gett oss mer tillgång av medier där bland annat sociala 

medier blivit en stor del av vår vardag. På morgonen kan du lyssna på nyheterna på 

radion eller se morgonnyheter på tv och på väg till skolan kanske du bläddrar i en 

tidning eller surfar på mobilen samtidigt som du lyssnar på musik, radio eller spelar spel 

på telefonen. Hemma kan du se på tv samtidigt som du använder dator, telefon eller 

surfplatta och vara uppkopplad till olika sociala medier som exempelvis facebook, 

instagram eller olika bloggar.  

Det stora fokus som är runt vår hälsa idag inom olika medier gör mig därför nyfiken på 

att veta vad just Din uppfattning om vad hälsa och att vara hälsosam är. 

 

Utifrån punkterna nedan vill jag att du skriver en så utförlig och beskrivande text som 

du kan, för att jag sedan ska kunna uppfatta dina svar så bra som möjligt.  

 

 Vad innebär hälsa för dig? 

 Vad är det, enligt dig själv, att vara hälsosam?  

 Hur är du när du är hälsosam och vad gör du? 

 Vilka är dem främsta budskap om hälsa som du upplever att media sänder ut? 

Ge ett beskrivande exempel vart detta görs och hur. 

 Utifrån föregående fråga, hur har dessa budskap från media påverkat din syn på 

vad hälsa är?  

 Hur har dessa budskap från media påverkat dig i ditt sätt att vara hälsosam? 

Beskriv eventuell förändring/förändringar som du har gjort. 

 

Jag är väldigt tacksam för att Du har tagit Dig tid till att delta i studien! 
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