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Abstrakt 
 
Edvinsson, J. & Eriksson, I. (2014). Den sociala omgivningens påverkan på kvinnors 
hälsa - En kvalitativ studie om sju unga kvinnors upplevelser. Kandidatuppsats i 
pedagogik. Högskolan i Gävle, Akademin för Utbildning och Ekonomi, Avdelningen 
för utbildningsvetenskap. 
 
Den sociala omgivningen och dess processer har visat sig påverka individers 
upplevelser av vad hälsa är och även deras hälsoattityder- och beteenden. I dagsläget är 
däremot medvetenheten liten kring hur processerna påverkar dessa, samtidigt som 
kvinnor upplever sin hälsa sämre än någonsin. Det behövs mer forskning om fenomenet 
sociala processer och hälsa, som kan öka medvetenheten kring detta. Därför är syftet 
med denna studie att undersöka hur unga kvinnor beskriver hälsa samt hur de upplever 
att deras sociala omgivning påverkar deras hälsoattityder- och beteenden. Metoden som 
användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju kvinnor mellan 20-30 år. 
Det insamlade materialet kategoriserades utifrån gemensamma teman och analyserats 
med inspiration av fenomenologi. Resultatet visade genom samlade upplevelser att 
kvinnorna upplevde hälsa som en balans mellan psykiskt och fysiskt välmående. Det 
fanns upplevelser av förväntningar och normer i omgivningen kring hälsoattityder- och 
beteenden, samtidigt som kvinnorna inte ansåg att dessa har någon påverkan på hur de 
upplevde hälsa. Omgivningen har med andra ord ingen uttalad påverkan på kvinnornas 
upplevelser av hälsa. Däremot går det inte att konstatera att påverkan inte sker eftersom 
det kan vara en omedveten process som sker i samspel med omgivningen. 
 
 
 
Nyckelord: Kvinnors hälsa, social omgivning, sociala processer, påverkan, 
hälsoattityder, hälsobeteenden, upplevelser  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

Abstract 

Edvinsson, J. & Eriksson, I. (2014). Den sociala omgivningens påverkan på kvinnors 
hälsa - En kvalitativ studie om sju unga kvinnors upplevelser. Bachelor thesis in 
Education. University of Gavle, School of Education and Economy, Department of 
education science. 

The social environment and its different processes have been shown to influence 
individual’s perception of health and peoples’ attitude toward health and behavior 
constructions. However, the range of knowledge about these processes and their 
influence is small, while women perceive their health worse than ever. It is essential that 
more research be conducted, on the phenomenon of social processes and health, which 
can increase awareness around this. increase the awareness of health and its benefits. 
Therefore, the purpose of this study is to investigate how young women describe health 
and how they perceive that heir social environment and surroundings influences their 
attitude and behavior toward health. The method that was used in this study was 
qualitative semi-constructed interviews that were answered by seven women, aged 20-
30 years. The data have thereafter been categorized by common themes and was then 
analyzed with the help and inspiration of phenomenology. The result, the common 
experiences that these women shared, showed that health was perceived as a balance 
between psychical and physical wellbeing. The social environment contain expectations 
and norms regarding the attitudes and behaviors toward health, however the women did 
not conceive these to have any impact on their experience of health. The environment 
and surroundings have therefore no pronounced influence over the women’s experience 
of health. It is impossible, however, to verify that there are no influence what so ever, as 
it may be an unconscious process in interplay with the surroundings. 
 
 
 
Keywords: Women’s health, social processes, influence, health attitudes, health 
behavior, experiences 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Förord 
 
 
 
Hej! 
 
 
 
Vi vill tacka ett gäng personer som på olika sätt gjort det möjligt för oss att fullfölja vår 
utbildning till Hälsopedagoger. 
 
 
 
Vi vill först och främst ge respondenterna till denna uppsats ett varmt tack. Ett tack 
även till er som läst, kommenterat, kritiserat, hyllat och stöttat vårt arbete genom hela 
processen och framför allt ni som stått ut med oss under tiden. Ingen nämnd, ingen 
glömd! 
 
 
 
Era insatser, stora som små, har varit enormt värdefulla för oss! 
 
 

Ida och Johanna 



 

 

Innehåll	  
1. Inledning ....................................................................................................................... 2	  
2. Bakgrund ...................................................................................................................... 2	  

2.1. Begreppet hälsa ...................................................................................................... 3	  
2.2. Teorier om sociala processer ................................................................................. 4	  
2.3. Sociala processer i relation till hälsa ..................................................................... 6	  
2.4. Social påverkan på kvinnors hälsa ......................................................................... 8	  
2.5. Sociala processer och dess påverkan på hälsoattityder- och beteenden ................ 9	  
2.6. Sammanfattning ................................................................................................... 11	  

3. Problemformulering .................................................................................................... 11	  
3.1. Syfte och frågeställningar .................................................................................... 12	  

4. Metod .......................................................................................................................... 12	  
4.1. Val av ansats och metod ...................................................................................... 13	  

4.1.1. Fenomenologi ............................................................................................... 14	  
4.1.2. Kvalitativ halvstrukturerad intervju .............................................................. 14	  

4.2. Urval .................................................................................................................... 15	  
4.2.1. Den valda målgruppen .................................................................................. 16	  

4.3. Genomförande ..................................................................................................... 16	  
4.3.1. Intervjuguide ................................................................................................. 17	  
4.3.2. Avgränsningar .............................................................................................. 17	  
4.3.3. Tillvägagångssätt .......................................................................................... 17	  

4.4. Datainsamling samt databearbetning ................................................................... 19	  
4.5. Etik ....................................................................................................................... 19	  
4.6. Trovärdighet och tillförlitlighet ........................................................................... 20	  

5. Resultat och analys ..................................................................................................... 20	  
5.1. Sammanfattning ................................................................................................... 26	  

6. Diskussion .................................................................................................................. 26	  
6.1. Metoddiskussion .................................................................................................. 26	  
6.2. Resultatdiskussion ............................................................................................... 28	  
6.3. Slutsatser och förslag till vidare forskning .......................................................... 32	  

Referenser	  
 
Bilaga 1 Missiv 
 
Bilaga 2 Intervjuguide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

1. Inledning 

 
Hur vi upplever vår hälsa innebär inte enbart hur vi upplever att vi mår, eller hur våra 
värden ser ut. Det är även ett resultat av hur vi upplever vår sociala omgivning, och de 
processer som finns inom den. Hälsa och ohälsa har historiskt beskrivits på olika sätt, 
både på individ- och samhällsnivå (Pellmer, Wramner och Wramner, 2012). Det har 
ofta kunnat ses inom ramarna för sjuk eller frisk, men detta är något som varierat över 
tid (a.a.). I dagsläget är det vanligt att se på hälsa ur ett salutogent perspektiv, vilket 
enligt Antonovsky (2005) och Medin och Alexanderson (2000) innebär att hälsa 
beskrivs som en individs egen upplevelse av den, som tar hänsyn till människans hela 
livstillstånd. 
Upplevelserna präglas i stor utsträckning av den sociala omgivning vi befinner oss i, 
och grundar sig inte sällan i osynliga regler kring hälsa (Emmons, Barbeau, Gutheil, 
Stryker & Stoddard, 2007). Pellmer et al. (2012) menar dessutom att omgivningen kan 
se olika ut för olika människor. Ett starkt socialt stöd från omgivningen har i dagens 
samhälle visat sig påverka hälsan positivt (Berkman, Glass, Brisette & Seeman, 2000; 
Heaney & Israel i Glanz, Rimer & Viswanath, 2008; Nieminen et al., 2013, Emmons et 
al., 2007). Ett lågt socialt stöd har således en negativ påverkan på hälsan. 
Betyder det att vi genom vår sociala omgivning har olika förutsättningar för hur vi 
upplever hälsa? Enligt flera studier kan detta stämma eftersom vi lär oss och formar 
attityder och beteenden i ett ständigt samspel med vår sociala omgivning (Dysthe, 2003; 
Ödman, 1995; Glanz et al., 2008). En hypotes vi har, är att hur vi erfar och upplever 
hälsa innebär med andra ord inte enbart ett resultat av hur vi lever och mår, det är även i 
stor utsträckning något som vår sociala omgivning kan påverka. Detta gav oss 
inspiration till undersökningen. För att ta reda på detta valde vi att även undersöka hur 
respondenterna upplevde sin omgivning samt hur de upplevde att deras attityder och 
beteenden till hälsa påverkas av den. Det eftersom forskning tyder på att vi formas i 
omgivningen vi rör oss i (Dysthe, 2003; Ahmad, Ekman & Arnetz, 2005). 
 
Förhoppningen med denna studie är att bidra till en djupare kunskap och en större 
förståelse i forskningsområdet, hur hälsa kan upplevas individuellt samt en förståelse 
hur omgivningens sociala processer påverkar upplevelsen av hälsa. Detta genom att 
kunna bidra till vidare forskning om fenomenet sociala processer och dess påverkan på 
hälsa. Med ett hälsofrämjande intresse för samhället, menar vi att vidare forskning i 
området kan främja medvetenheten bland befolkningen och vidare stärka folkhälsan. 
 
 

2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning och litteratur som ger en 
överblick för vårt undersökningsområde. Avsnittet inleds med en sammanfattning av 
begreppet hälsa och därefter presenterar vi tidigare forskning och teorier kring socialt 
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nätverk- och stöd. Avslutningsvis sammanfattas forskningsområdet utifrån detta. 
 
 
2.1. Begreppet hälsa 
 
Pellmer et al. (2012) menar att begreppet hälsa är komplext och beskriver att begreppet 
har förändrats genom åren. Tidigare beskrevs hälsa och ohälsa oftare i sammanhang av 
sjukdom, men idag läggs även vikt vid människans livsstil och levnadsvanor. De 
benämner bestämningsfaktorerna genom modellen av Dahlgren och Whitehead (1991) 
som betydande för hur individerna utvecklar sin hälsa och livsstil. Modellen beskriver 
hur människan påverkas av sin omgivning både på individ och samhällsnivå genom att 
presentera påverkansfaktorerna i form av nivåer. De faktorer som Dahlgren och 
Whitehead visar genom modellen, är biologiska, sociala relationer, levnadsvanor och 
samhällsfaktorer. De faktorer som modellen visar vara närmast individen, och som 
därmed är av mycket stor betydelse för hälsa är den sociala omgivningen. Modellen 
visar att socialt stöd, sociala nätverk och vuxenkontakter i barndomen i sin tur påverkar 
individens hälsoattityder- och beteenden. 
 

 
 
Modell 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Bilden ovan är utformad av oss med 
inspiration från Dahlgren och Whitehead (1991) 
 
Pellmer et al. (2012) menar med andra ord att hälsa inte enbart handlar om faktorer som 
vi inte kan påverka, som arv, ålder och gener. Utan även om andra livsstilsfaktorer 
såsom social omgivning, arbetssituation, boende och levnadsvanor, vilka har visat sig 
vara betydande för hur hälsa och ohälsa utvecklas. Förutom att generna är avgörande för 
hur ohälsa kan utvecklas genom exempelvis sjukdomar, så kan dem sätta gränser för 
individens livsstil och möjligheten för ett tillräckligt socialt nätverk, levnadsvillkor och 
arbetsförhållanden. Vidare påverkas möjligheten till en god socioekonomisk livsstil, 
vilken kan skilja sig mellan olika grupper i samhället, och således möjligheten till att 
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påverka samhällets utveckling (a.a.). 
 
Hälsa är alltså ett komplext begrepp som går att definiera på en mängd olika vis. Enligt 
Medin och Alexanderson (2000) ser begreppet olika ut beroende på vilket vetenskapligt 
perspektiv man använder. Med ett biomedicinskt perspektiv som utgångspunkt innebär 
hälsa motsatsen till sjukdom medan ett humanistiskt perspektiv snarare ser på hälsa som 
ett kontinuum. Fyra grundläggande sätt att se på hälsa är, hälsa som resurs, hälsa som 
process, hälsa som ett tillstånd och hälsa som upplevelse. Det sistnämnda synsättet, 
hälsa som upplevelse, har sin utgångspunkt i sociologi (a.a.) som enligt Larson och 
Berg (2000) är en betydande del inom pedagogik. 
 
I denna uppsats behandlas begreppet hälsa ur ett salutogent perspektiv. Det innebär 
enligt Medin och Alexanderson (2000) att om människan upplever hälsa eller 
välbefinnande, upplever hon meningsfullhet i livet. Detta synsätt fokuserar med andra 
ord inte på vad hälsa är, utan lägger istället fokus på hur hälsa kan uppnås (a.a.). Detta 
hälsoorienterade sätt att se på hälsa bygger på en dikotomi mellan sjukt och friskt, 
precis som det traditionella medicinska och sjukdomsorienterade synsättet. Men det tar 
även hänsyn till människans hela livstillstånd och upplevelse av hälsa (Antonovsky, 
2005). Antonovsky menar även att detta synsätt inte på något sätt garanterar att lösa den 
komplexitet som en människas liv och hälsa består av, men det kan bidra till en djupare 
förståelse, och kunskap om att nå ett friskare tillstånd. Enligt Lundberg och Cooper 
(2011) kan god hälsa i stor utsträckning definieras som en individuell upplevelse av att 
vara hälsosam, och individer som besitter den upplevelsen har i flera studier visat sig 
leva längre än de som upplever att de inte är hälsosamma. 
 
 
2.2. Teorier om sociala processer 
 
Hur vi lär oss och påverkas genom livet kan se olika ut beroende på situation och 
person. Hur vi påverkas och lär i samspel med vår omgivning kan beskrivas ske genom 
sociala processer, som exempelvis socialt lärande, där relationerna inom vår omgivning 
är av stor betydelse. Sociala relationer beskrivs av Heaney och Israel i Glanz et al. 
(2008) ha flera olika funktioner beroende på vilken kontext man talar om, samt vilka 
som befinner sig inom den. I vissa sammanhang präglas relationerna av känslor eller 
ömsesidighet, i exempelvis nära relationer, och i andra sammanhang kan relationerna 
bygga mer på formalitet, exempelvis inom en organisation. Beroende på vilka 
funktioner som genomsyrar relationerna, kan det sociala nätverket uttrycka sig olika 
genom sociala processer. Några processer som sker, mer eller mindre, inom ett socialt 
nätverk är; påverkan, kontroll, jämförelse eller stöd (a.a.). 
 
De processer som visat sig ha en påverkan på bland annat beteenden till hälsa, är 
framförallt de relationer som upplevs bidra med kunskap och socialt stöd (Thrasher, 
Campbell & Oates, 2004). Det innebär att de relationer i omgivningen som engagerar 
sig och som främjar individens självförtroende går att koppla till hälsobeteendet (a.a.). 
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Dessa processer formar oss med andra ord som individer. Korte (2009) menar 
exempelvis att den sociala omgivningen på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för 
lärandet, inte minst när det handlar om lärande av beteenden. Därmed är relationer som 
bildas socialt av stor betydelse när det handlar om att lära sig omgivningens normer 
(a.a.). 
 
Den sociala omgivningen omkring oss är alltså en betydande förutsättning för vad vi lär 
oss genom livet. Vi lär oss genom hela livet i en ständigt pågående process som präglas 
av hur vi tolkar vår omvärld med hjälp av tidigare och nya erfarenheter, upplevelser och 
rådande diskurser (Bilett, 2010). Även Dysthe (2003) menar att socialt lärande sker 
genom en konstant samverkan och interaktion med vår omgivning, och i samspel med 
de diskurser som cirkulerar i det samtida samhället. Med andra ord sker lärandet genom 
att vi ständigt påverkas av vår omgivning, vilket kan vara både medvetet och omedvetet 
(Ödman, 1995). Detta går till genom att vi tänker, handlar, förmedlar och befinner oss 
inom en social kontext (Säljö, 2010). 
 
Detta beskrivs även av Dysthe (2003) som menar att kunskap är socialt förankrat och 
bildas i samspel med omgivningen i olika sociala sammanhang. Eftersom sociala 
sammanhang kan se olika ut för olika människor, kan även verkligheten upplevas och 
förstås olika. Säljö (2010) beskriver att tidigare sociala erfarenheter och upplevelser 
bidrar till att vi upplever kontexter på olika sätt, vilket i sin tur innebär att kunskap om 
verkligheten, hur den tolkas och hanteras, är en subjektiv fråga. Därmed är tidigare 
erfarenheter avgörande för hur en individ väljer att se på verkligheten, vilket i sin tur 
påverkar hur upplevelser tolkas och förstås (a.a.). Bilett (2010) menar vidare att en 
upplevelse kan sägas vara unik för en person, eftersom den bildats utifrån tidigare 
erfarenheter som i stor utsträckning är individuella (a.a.). Detta kan förklaras som att 
lärandet, eller den påverkan som sker, konstrueras utifrån tidigare erfarenheter och 
personliga egenskaper för individen. 
 
Det finns rikt med forskning och teorier som antyder att lärande är socialt betingat, samt 
flera gemensamma faktorer som beskrivs vara centrala för socialt lärande. De 
sammanlänkar den forskning vi funnit. Dessa är att relationerna är av stor betydelse för 
det sociala lärandet (Heaney & Israel i Glanz et al., 2008; Korte, 2009), att det är något 
som sker ständigt i samspel med omgivningen och samhällets rådande diskurser 
(Ödman, 1995; Säljö, 2010; Dysthe, 2003), samt att upplevelsen av verkligheten är 
individuellt utformad av tidigare erfarenheter. Detta är intressant eftersom 
erfarenheterna formas utifrån subjektiva upplevelser av bland annat den sociala 
omgivningen (Säljö, 2010). 
 
Ytterligare en gemensam faktor är att socialt lärande är en process som kan ske både 
medvetet och omedvetet. För att förklara detta beskriver Ödman (1995) begreppet 
immanent pedagogik, som en form av inlindad påverkansprocess som finns naturligt i 
livets alla situationer. Denna process är, vad Ödman kallar det, en form av smygande 
pedagogik som leder till lärande via kryptoinlärning. Det kan med andra ord beskrivas 



 

 
 

6 

vara en form av dolt, eller informellt lärande, vilket bidrar till att vi lär- och utvecklar 
oss omedvetet i vår vardag till skillnad från traditionell inlärning som är mer formell 
och strukturerad (a.a.). 
 
Som beskrivet innebär begreppet socialt lärande de olika processer som sker inom 
sociala nätverk (Heaney & Israel i Glanz et al., 2008). Ett exempel på en sådan process 
som är av betydelse i vår uppsats är normer, som innebär ett socialt konstruerat 
fenomen, som genomsyrar alla livsområden och som påverkar våra upplevelser i 
samspel med den närmaste omgivningen (a.a.). Detta kan utgöra viktig del av informellt 
lärande, vilket kan påverka vad som upplevs vara hälsa. 
 
 
2.3. Sociala processer i relation till hälsa 
 
Forskning pekar på att det sociala nätverket kring en individ har en betydande påverkan 
på hälsa, och upplevelsen av den. Berkman et al. (2000) beskriver att begreppet sociala 
nätverk myntades under 1950-talet för att kunna analysera beteendefaktorer som 
observerades bland relationer mellan människor, exempelvis släktband, familjer, arbete 
eller äktenskap. Avsikten var att utveckla en teori som kunde förklara hur dessa grupper 
påverkade varandras individuella beteenden och attityder. De förklarar vidare att 
individers attityder- och beteenden påverkas av den sociala struktur som finns i det 
sociala nätverket i omgivningen. Det eftersom omgivningens resurser är avgörande för 
vilka möjligheter och begränsningar som finns för individen att anta ett visst beteende 
eller attityd (a.a.). 
 
Det sociala nätverket har även en effekt på hälsa på lång sikt (Statens folkhälsoinstitut 
[FHI], 2012). Nyqvist, Nygård och Steenbeek (2014) beskriver att individers upplevelse 
av hälsa framförallt påverkas utav känslan av delaktighet, samt att förtroende till sin 
omgivning ger en positiv inverkan. Människans sociala tillgångar beskrivs vara en 
resurs, som i allmänhet är en tillgång för hälsan (a.a.). Även Israel, Farquhar, Schulz, 
James och Parker (2002) beskriver betydelsen av sociala nätverk i den närmaste 
omgivningen, samt att det är en förutsättning för socialt stöd, vilken har en påverkan på 
både den fysiska- och psykiska hälsan hos individer. Detta innebär även att arbetslivet 
har betydelse för hälsan på både samhällsnivå- och individnivå (MacDermid et al., 
2008; Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2011). Detta eftersom arbetslivet är berikat med 
en rad olika processer som påverkar oss som människor, och det lärande som sker i 
arbetet utgör en stor del av lärandet i vuxenlivet (Boud & Middleton, 2003). Även 
Regeringens proposition (2007/08:110) tar upp att arbetsmiljön har en stor påverkan på 
hur individer upplever sin hälsa. Det eftersom arbetsplatsen utgör en mycket stor del i 
många individers liv, i princip dagligen och över lång tid i livet (FHI, 2011). 
 
Ett sätt att beskriva hur den sociala omgivningen påverkar människan på olika sätt kan 
denna modell användas (Heaney & Israel, i Glanz et al., 2008). Modellen beskriver en 
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hypotes av effekten som socialt nätverk och stöd kan ha på hälsa, på både individ och 
samhällsnivå. 
Socialt nätverk och stöd har en stor påverkan på hur individer upplever den psykiska 
hälsan, det kan vara både skyddande men även vara en faktor till ohälsa (a.a.). 
 

Modell 2. Conceptual Model for the Relationship of Social Networks and Social Support to 
Health. Modifierad version skapad av oss med inspiration av Heaney och Israel i Glanz et al. 
(2008) 
 
Inom det sociala nätverket finns socialt stöd, som har visat sig ha stor effekt på både 
fysisk- och psykisk hälsa (Berkman et al., 2000). Det är därför en viktig faktor som 
påverkar upplevelsen av hälsa. Andersson (2009) och Morrison och Bennet (2012) 
beskriver att socialt stöd exempelvis kan komma från den närmsta omgivningen, det vill 
säga från exempelvis familj, vänner eller arbetskollegor och enligt flera studier har den 
närmaste omgivningen visat sig ha en påverkan på den självupplevda hälsan (Burke et 
al., 2009; Billett, 2010). Enligt Piko (2007) och Thatcher och Rhea (2003) är det 
framförallt familjen som har störst inflytande på den självupplevda hälsan. Men Hill, 
Weston och Jackson (2014) beskriver stöd från vänner vara av större betydelse än 
familjens vad gäller uppkomst av ohälsa (a.a.). Detta visar att det i dagsläget finns 
delade meningar om omgivningens betydelse och påverkan på hälsa. 
 
Socialt stöd kan ha flera olika funktioner beroende på hur relationerna ser ut. Thrasher 
et al. (2004) beskriver att olika relationer inom ett socialt nätverk ofta ger olika stöd 
över exempelvis hälsobeteenden. Några av dessa funktioner beskrivs vara bland annat 



 

 
 

8 

att ge emotionellt stöd, hjälpande stöd, rådgivande eller informerande stöd samt stöd i 
form av bekräftelse- eller feedback (House, 1981; Morrison & Bennet, 2012). Men det 
som är av störst vikt vad gäller socialt stöd är att det alltid har som syfte att stödja eller 
hjälpa, och inom begreppet beskrivs därför inte faktorer i en relation utifrån negativa 
aspekter (a.a.). 
 
I vilken utsträckning det sociala stödet upplevs, i relationerna till omgivningen, kan ha 
en betydelse för fysisk- och psykisk hälsa (FHI, 2012). Heaney och Israel beskriver i 
Glanz et al. (2008) att ett socialt nätverk- och stöd påverkar vår hälsa på flera olika sätt. 
Bland annat har det visat sig att individer med stort socialt kapital och stöd lever längre 
och mår bättre. Även Nieminen et al. (2013) har funnit sådana associationer när de 
undersökt socialt stöd i förhållande till hälsobeteenden. De menar att om man upplever 
höga nivåer av socialt stöd, oavsett social status, går det att se samband till 
hälsosammare vanor och självupplevd hälsa och välbefinnande. Detta beskrivs även av 
Emmons et al. (2007) som funnit att det sociala nätverket och de processer som finns 
inom det, har en direkt påverkan på individers hälsobeteenden, som exempelvis fysisk 
aktivitet och kostvanor. 
 
Enligt Orth Gomér (2007) i Theorell (2012) har kvinnor i allmänhet, i jämförelse med 
män, ett starkare socialt nätverk i omgivningen som förser med socialt stöd. Samtidigt 
har det visat sig att lågt socialt stöd kan associeras med psykosocial ohälsa som 
exempelvis hög upplevd stress (Morrison & Bennet, 2012). Att uppleva lågt socialt stöd 
har i dagens samhälle visat sig vara en bidragande faktor för ökad ohälsa i befolkningen 
(Theorell, 2012). Exempelvis beskriver Åslund, Nilsson och Starrin (2014) att 
arbetslöshet för många kan innebära ett lägre socialt kapital och är därför en riskfaktor 
för upplevd ohälsa i och med minskat socialt stöd. Samtidigt menar de att mer forskning 
kring vilka olika aspekter socialt stöd kan tillföra i relation till hälsa är nödvändigt. 
 
 
2.4. Social påverkan på kvinnors hälsa 
 
Hur en individs livsmiljö ser ut har en påverkan på hennes hälsa (FHI, 2012). Det gäller 
såväl den fysiska som den sociala miljön, vilka båda har en påverkan på individens 
levnadsvanor och därmed hälsa (a.a.). Hur hälsa utvecklas är i stor utsträckning grundat 
på individers personliga egenskaper (Childs & Stoeber, 2012). Ett exempel på ett 
personlighetsdrag som visat sig vara starkt relaterat till upplevd psykisk ohälsa är om 
individen ställer höga krav på sig själv, i ett eller flera av sina olika livsområden (a.a.). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) mår kvinnor allmänt sämre psykiskt än män och upplever 
dessutom i större utsträckning sin hälsa som sämre. Enligt Renstig och Sandmark 
(2005) uppmuntras flickor under sin uppväxt, i större utsträckning än pojkar, till 
prestation, och det är överlag mindre accepterat för flickor att göra fel. Childs och 
Stoeber (2012) beskriver att denna egenskap inte sällan grundar sig i en upplevelse av 
att omgivningen föreskriver en standard över vad som är eftersträvansvärt att vara. 
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Detta kan enligt Renstig och Sandmark (2005) bidra till en medvetenhet om hur man 
ska vara och inte vara. Detta följer kvinnor under hela uppväxten och leder ofta till att 
de har lätt att bland annat ta på sig mycket och får svårigheter att säga nej (a.a.). 
 
Stanfors (2007) beskriver att interaktionen mellan människor och de djupt rotade sociala 
normer om vad som föreställs vara manligt och kvinnligt i samhället är någonting som 
ständigt pågår, vilket försvårar en samhällsförändring. Däremot varierar vad som anses 
vara kvinnligt och manligt över tid, och det kvinnliga har en tendens att värderas lägre 
än det manliga (a.a.). Enligt Childs och Stoeber (2012) kan normer i vissa fall upplevas 
som kravfyllda på individens egenvärde genom att dessa kan utmana till att normen är 
det eftersträvansvärda för acceptans i samhället. När dessa krav och förväntningar 
kommer från omgivningen har det visat sig ha samband med en rad olika symtom på 
psykisk ohälsa, som exempelvis självkritik, minskad självkänsla och minskat 
självförtroende (a.a.). Larmén (1992) menar att problemet med dessa normer är att fler 
kvinnor upplever att de är otillräckliga eller missnöjda med sig själva. Därmed kan 
kvinnors upplevelser av hälsa beskrivas vara ett resultat av uppfostran och socialisation. 
 
Waddell och Burton (2006) och FHI (2011) lyfter fram att det i dagsläget finns stark 
evidens på att arbetslivet rent allmänt kan påstås vara positivt för både, fysisk- och 
psykisk hälsa samt välbefinnande. Arbetslivet har särskilt stor betydelse vad gäller hälsa 
på individnivå, eftersom dess sociala omgivning bidrar till hur man upplever sin 
identitet (Waddell & Burton, 2006). Theorell (2012) menar att det i stor utsträckning 
handlar om psykosociala arbetsmiljöfaktorer som har en påverkan. I dagsläget handlar 
det ofta om en upplevelse av brist på socialt stöd och inflytande i kombination med 
höga krav i arbetet hos individer i arbetslivet (Theorell, 2012; FHI, 2011). FHI belyser 
även att detta har en mer utbredd negativ effekt på kvinnor än män när det handlar om 
trivsel i arbetet. 
 
 
2.5. Sociala processer och dess påverkan på hälsoattityder- och 
beteenden 
 
Medin och Alexanderson (2000) menar att hälsa är ett resultat av en interaktion och ett 
samspel mellan individ och samhälle, samt att ansvaret ligger hos båda parter. Därmed 
formas individens upplevelse av hälsa genom en interaktion av hennes upplevelser av 
normer och exempelvis politisk styrning i samhället (Nicoll & Fejes, 2008). Med andra 
ord kan upplevelsen av hälsa beskrivas vara ett resultat av flera olika sociala processer i 
samhället. Dessa processer finns inom alla olika sektorer i samhället, från samhällsnivå- 
till individnivå. 
 
När det gäller attityder- och beteenden menar FHI (2011) att dessa kan grunda sig i 
samhälleliga normer. På samhällsnivå handlar det inte sällan om olika maktstrukturer, 
som visat sig ha en påverkan på individers upplevda hälsa (Fullagar, 2002). Croker, 
Whitaker, Cooke och Wardle (2009) beskriver att styrande information kring hälsa kan 
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ha en betydande påverkan på individers hälsobeteenden. Enligt Fullagar (2002) sker en 
sådan typ av påverkan genom exempelvis kunskapskampanjer och folkhälsoinsatser 
som i sin tur styr vilken kunskap om hälsa som, av individen, upplevs vara viktig i 
samhället. Nicoll och Fejes (2008) beskriver att påverkan som sker genom exempelvis 
olika maktstrukturer, inte sällan blir avgörande för vilka normer som bildas i samhället. 
Däremot stämmer inte alltid dessa normer överens med vad som är idealiskt för 
jämställdhet, vilket innebär att det ofta blundas för denna form av påverkan i dagens 
samhälle (Thomsson, 2002). 
 
Den sociala omgivningen har enligt FHI (2012) stor betydelse när det handlar om 
exempelvis stöd för att främja olika hälsobeteenden. Barnes, Buck, Williams, Webb och 
Aylward (2008) beskriver att kulturella och sociala faktorer har en påverkan på hur 
människor konstruerar sina hälsoattityder. Dessutom har Emmons et al. (2007) 
konstaterat att sådana faktorer är av stor betydelse för individers val av hälsobeteenden. 
Även Burke et al. (2009) har funnit att det sociala nätverket är av särskilt stor betydelse 
vad gäller kvinnors upplevelse av hälsa. Det eftersom omgivningen beskrivs påverka 
kvinnornas val av hälsobeteenden. Samtidigt är medvetenheten liten om hur normer 
påverkar hälsa och hälsobeteenden (Croker et al., (2009). Det är viktigt enligt Thomsson 
(2002) att som individ vara en del av de rådande normer och värderingar som finns för 
att uppleva delaktighet i samhället, samtidigt som det motsatta kan innebära 
utanförskap. Normerna i sin tur avspeglas på individernas beteenden och attityderna 
upprätthålls i samspel med omgivningen på såväl individ-, organisations- och 
samhällsnivå (Thomsson, 2002), men är enligt Croker et al. (2009) sällan 
medvetandegjorda. 
 
På individnivå kan det stora inflytande som nära relationer inom familjen kan ha, 
sannolikt kopplas till att beteenden och attityder kring hälsa formas av normer inom 
familjen. Hur detta går till beskriver bland annat Roustit et al. (2011) som menar att de 
sociala relationerna i familjen har en påverkan på individers hälsobeteenden genom 
sociala normer. Vad som anses vara sunda attityder bildas, och eftersträvas sedan 
gemensamt i familjen (a.a.). Morrison och Bennet (2012) beskriver att den sociala 
omgivningen har en påverkan på individers attityder och beteenden till hälsa genom 
exempelvis socialisation och upprätthållande av stereotypa normer. De beskriver denna 
påverkan som ett socialt lärande i samspel med omgivningen, där lärandet sker utifrån 
exempelvis normer och förväntningar. En annan faktor som visat sig ha en påverkan på 
individers hälsoattityder- och beteenden är att uppleva sig vara sedd, hörd och behövd i 
sin omgivning (Bilett, 2010). Detta styrker även Prinsen, de Ridder & de Vet (2013) 
som visat att hälsobeteenden vad gäller mat, i stor utsträckning styrs av vilka val den 
sociala omgivningen gör, av bland annat livsmedel och matkonsumtion.   
 
Ytterligare exempel på omgivningens påverkan på hälsobeteenden är att nära relationer 
och socialt stöd kan påverka beteenden som exempelvis fysisk aktivitet och hälsosam 
kost (Thrasher et al., 2004). Denna påverkan har visat sig vara av särskilt stor betydelse 
om stödet specifikt riktas till dessa beteenden, till exempel att omgivningen engagerar 
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sig i beteendet eller främjar självförtroendet kring beteendet (a.a.). Däremot menar 
Molnar, Sadava, Flett och Colautti (2012) att hälsa inte enbart påverkas positivt av 
omgivningen, utan även negativt. De menar att omgivningen i stor utsträckning avgör 
vad som upplevs vara eftersträvansvärt att vara, vilket kan bidra till en stress hos 
individer (a.a.). Även Howell et al. (2014) har funnit att sociala nätverk kan förknippas 
positivt för att uppleva psykiskt välbefinnande, men också sämre med den fysiska 
hälsan och hälsobeteenden. 
 
De sociala processerna som påverkar hälsoattityder- och beteenden har även visat sig 
cirkulera i den sociala omgivningen i arbetslivet. Enligt Korte (2009) är kontakten 
mellan arbetskollegor inom en organisation avgörande för hur normer lärs in, vilket kan 
skilja mellan arbetsgrupper eller individer. FHI (2011) beskriver en sådan typ av 
skillnad, när de pekar på att kvinnor upplever stress och andra psykiska påfrestningar i 
större omfattning än män, samtidigt som de upplever att de har god kontakt och får 
socialt stöd av sina kollegor. 
 
 
2.6. Sammanfattning 
 
Upplevelsen av fenomenet hälsa är i stor utsträckning ett resultat av samspelet med den 
sociala omgivningen vi befinner oss inom. Det eftersom den sociala omgivningen eller 
det sociala nätverket innefattar olika former av sociala processer, vilka har visat sig ha 
en påverkan på hälsoattityder- och beteenden på olika sätt. Det på grund av bland annat 
att dessa processer ständigt påverkar oss, vilket ofta sker omedvetet. De processer som 
påverkar är bland annat normer och socialt lärande, vilka finns inom alla sektorer, från 
samhälls- till individnivå. Dessa kan se olika ut och påverka på olika sätt, beroende på 
faktorer som exempelvis hur man upplever stöd inom sitt sociala nätverk och om man är 
kvinna eller man. I uppsatsen behandlas relationer och socialt stöd i den närmaste 
omgivningen, där forskningen visat att familj och vänner är av stor vikt. Men även 
omgivningen inom deras sysselsättningsområden, som arbetskollegor och 
studiekamrater. 
 
 

3. Problemformulering 
 
I detta avsnitt presenteras problemformuleringen och syftet som ligger till grund för 
undersökningen. 
 
Kvinnor upplever inte lika god hälsa som män (Folkhälsomyndigheten, 2014), och de 
rapporterar att hälsoutvecklingen i dagsläget, är mindre gynnsam hos kvinnor än män. 
Kvinnor skattar dessutom sin hälsa som sämre idag än tidigare. I dagens samhälle styrs 
individen av sociala processer, exempelvis normer, som påverkar hennes attityder- och 
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beteenden (Glanz et al.,  2008; Fullagar, 2002). Enligt Barnes et al., (2008) har sådana 
processer visat sig vara bidragande till hur människor konstruerar sina föreställningar 
om exempelvis hälsa. Dessa processer påverkar inte enbart den enskilde individen, utan 
även hennes sociala omgivning och kan se olika ut inom de olika relationer som finns i 
ett socialt nätverk (House, 1981).  
 
Thomsson (2002) beskriver att normerna speglas av på människans attityder och 
beteenden, och att de bevaras i ett ständigt samspel med omgivningen. Däremot är 
denna påverkan sällan medvetandegjord och sker som en smygande påverkan (Ödman, 
1995). Med andra ord är medvetenheten om omgivningens påverkan på hälsoattityder- 
och beteenden liten (Croker et al., 2009). Heaney och Israel i Glanz et al. (2008) och 
Emmons et al. (2007) beskriver att forskning om bland annat sociala processers 
påverkan på hälsobeteenden är viktig att bedriva, för att öka medvetenheten i samhället. 
 
Vi har dessutom funnit brister i forskningsfältet som beskriver vilka gemensamma 
upplevelser kvinnor har över den sociala omgivningens påverkan på hälsa. Vår 
förhoppning med denna studie är att bidra med en ökad förståelse, medvetenhet och 
kunskap för fortsatt forskning inom forskningsområdet sociala processer och dess 
påverkan på hälsa. 
 
 
3.1. Syfte och frågeställningar 
 
 
Syfte 
	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnor beskriver hälsa samt hur de 
upplever att deras sociala omgivning påverkar deras hälsoattityder- och beteenden. 
 
 
Frågeställningar	  
 

• Hur beskriver unga kvinnor hälsa? 
 

• Hur upplever unga kvinnor den sociala omgivningens påverkan på deras 
hälsoattityder- och beteenden? 
 

 

4. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga för att genomföra undersökningen. 
Avsnittet inleds med att presentera och argumentera för studiens ansats och metod, följt 
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av en beskrivning av urvalsgruppen. Därefter beskrivs det praktiska tillvägagångssättet, 
följt av hur det insamlade materialet bearbetades och analyserades, undersökningens 
avgränsningar samt hur vi förhållit oss till etiska principer under genomförandet. 
Avslutningsvis presenteras och resoneras kring studiens trovärdighet. 
 
 
4.1. Val av ansats och metod 
 
Valet av metod och ansats bestämdes utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning 
om vikten av att ta hänsyn till det aktuella syftet och de frågeställningar som studien har 
för avsikt att ta reda på vid val av metod och ansats. Till studien valdes därför en 
kvalitativ ansats med influenser av fenomenologi som utgångspunkt, eftersom syftet var 
att studera gemensamma upplevelser av fenomenet sociala processers påverkan på 
hälsa. Detta naturalistiska förhållningssätt innebär att studien bygger på att individer 
formar subjektiva upplevelser av sin livsvärld, utifrån exempelvis olika sociala 
situationer (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Därmed har det för oss, i enlighet med 
metodlitteraturen, varit viktigt att förstå individens kontext och sociala sammanhang. 
Detta eftersom dessa faktorer enligt Cohen et al. har en påverkan på beteendet eller hur 
hon ser på, och upplever, sin situation.  
 
Resultatet analyserades utifrån kategorier och med inspiration av den fenomenologiska 
analysmetoden och de steg som Creswell (2013) beskriver för att göra detta. Först lästes 
transkriberingarna från intervjuerna igenom flera gånger och därefter markerades de 
delar i den insamlade empirin som särskilt belyste det undersöka fenomenet och 
framställdes i resultatet till citat. Därefter tolkades dessa uttalanden för att utifrån 
tolkningarna bilda teman. Ur dessa teman klargörs sedan essensen av kvinnornas 
upplevelser av det undersökta fenomenet. 
 
Till denna undersökning valdes en kvalitativ metod, vilket vi menade passade syftet bäst 
eftersom Cohen et al. (2011) beskriver att kvalitativa studier ger en djupare förståelse 
för individers upplevelser av fenomen. Med tanke på att undersökningen syftade till att 
ta reda på individers upplevelser valdes intervju som metod. Det eftersom kvalitativa 
metoder, som exempelvis intervjuer, enligt Rosenqvist och Andrén (2006) är de mest 
framgångsrika när det handlar om att undersöka människors upplevelser och attityder av 
olika fenomen. Detta gav oss möjlighet att anpassa frågorna till den enskilde individen 
och hennes berättelser på ett mer naturligt sätt än om vi skulle valt exempelvis enkäter 
eller strukturerade intervjuer. Intervjun som metod tillåter individer att med egna ord 
beskriva sina upplevelser och erfarenheter av deras livsvärld (Cohen et al. 2011) medan 
de senare nämnda metoderna redan innan datainsamlingstillfället har bestämda frågor 
(Trost, 2012), vilket vi ansåg som mindre passande för att bidra till ett rikt resultat till 
vår studie. Trost beskriver också att enkäter som metod ger ett mer kvantitativt resultat 
vilket inte var syftet med vår studie då vi ville ha beskrivande svar, och därmed ett 
kvalitativt resultat. Detta kan enligt Dahlgren i Svensson och Starring (1996) även 
berika resultatet med en mångfald av subjektiva beskrivningar, vilket därför kan menas 
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vara fördelaktigt för att identifiera essensen till fenomenet vi undersöker. 
 

4.1.1. Fenomenologi 
 
Denna undersökning bygger på en metod med inspiration av fenomenologi, vilket är ett 
vanligt synsätt inom kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009; Cohen et al., 
2011). Det har utvecklats från att enbart handla om människans medvetande och 
upplevelser till att idag även inkludera människans upplevda livsvärld kontra sin 
kontext (a.a.). Fenomenologi valdes som utgångspunkt för vår undersökning och analys 
eftersom det enligt Kvale och Brinkmann generellt går ut på att skapa förståelse för 
olika sociala fenomen utifrån de upplevelser, beskrivningar och perspektiv som 
deltagaren själv menar är relevant i dennes subjektiva livsvärld. Enligt Kvale och 
Brinkmann innebär fenomenologin ett intresse av att finna gemensamma upplevelser, 
och inte enbart individuella.  
 
Dessa gemensamma upplevelser benämns inom fenomenologin som essensen av ett 
fenomen (Creswell, 2013). Cohen et al. (2011) beskriver dessutom att individers 
upplevda erfarenheter av olika fenomen är centrala att studera inom fenomenologin, 
vilket överensstämmer med undersökningens syfte. Förhoppningen, med hjälp av 
fenomenologiska influenser i undersökningen, var därför att finna ett mönster av 
gemensamma upplevelser och erfarenheter av fenomenet sociala processers påverkan på 
hälsa, för att utifrån detta besvara undersökningens syfte.      
  
      

4.1.2. Kvalitativ halvstrukturerad intervju 
 
Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att få respondenternas 
upplevelser beskrivna ur sina egna perspektiv. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är 
halvstrukturerade frågor att föredra (Creswell, 2013). Enligt Kvale & Brinkmann (2009) 
sker det genom tolkningar av upplevelserna utifrån deras beskrivningar av det 
undersökta fenomenet (a.a.). Den halvstrukturerade intervjun skiljer sig från 
strukturerad genom att intervjufrågorna inte är formulerade på förhand, utan istället 
finns ett antal punkter formulerade som intervjuaren skall förhålla sig till under 
intervjun (Svensson & Starrin, 1996; Kvale & Brinkmann, 2009; Cohen et al., 2011). 

Dessa punkter sammanställdes i en intervjuguide som beskrivs vidare under avsnittet 
om genomförande (se avsnitt 4.3.1. Intervjuguide). Punkterna fungerade som en 
utgångspunkt till samtalet under intervjun, men utrymme lämnades för att ställa 
följdfrågor utifrån varje enskilt samtal. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den 
halvstrukturerade intervjumetoden som ett samtal, men inom vissa ramar, som är öppet 
för förändringar och följdfrågor under intervjuns gång. Hur punkterna, eller riktlinjerna, 
blir besvarade beror därför till stor del hur samspelet mellan respondenten och 
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intervjuaren utvecklar sig (a.a.). Intervjun inleddes med öppna, allmänna frågor för att 
öppna upp för samtal med respondenterna. Enligt Svensson och Starrin (1996) är det 
viktigt för intervjuaren att inleda samtalet med öppna och generella frågor men 
samtidigt styra samtalet till ämnet. Därför ställdes frågor utifrån de förutbestämda 
teman som vi arbetat fram. Detta gjordes för att hjälpa samtalet i rätt riktning till ämnet 
utan att använda styrande frågor, vilket Svensson och Starrin rekommenderar för att 
samtalet ska bevaras inom ramen för syftet under intervjun (a.a.). 

Vi valde även att intervjua var för sig, vilket innebär att vi kan ha ställt frågorna, eller 
påverkat respondenterna på olika sätt med både kroppsspråk och tonläge. Detta kan ha 
betydelse för hur respondenterna valt att svara på frågan eftersom både Kvale och 
Brinkmann (2009) samt Svensson och Starrin (1996) beskriver att forskaren på flera sätt 
kan påverka respondenterna genom sitt sätt att vara under intervjuns gång. I samband 
med intervjun tillfrågades respondenterna även om deras godkännande för att använda 
oss av de informella samtal som fördes innan och efter intervjutillfället. Detta för att 
med deras medgivande, kunna använda eventuell information som kunde vara av 
betydelse för resultatet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan dessa samtal berika ett 
resultat eftersom viss press ofta upplevs av respondenterna under intervjun, medan 
värdefulla diskussioner kan uppstå efteråt. För oss innebar denna möjlighet en djupare 
förståelse för respondenternas tidigare erfarenheter och dess upplevelser av social 
påverkan på hälsa, samt en mer ingående diskussion och slutsats. 
 

4.2. Urval 
 
Den urvalsmetod som valdes var vad Trost (2012) och Cohen et al. (2011) kallar ett 
bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod är enligt Cohen et al. tidsbesparande och Trost 
beskriver att metoden innebär att man med valfria medel sprider undersökningen för att 
nå intresserade och relevanta respondenter för studien. Internet och sociala medier 
användes för att sprida budskapet med undersökningen, och därmed nå ut till fler 
individer som var representativa att delta i den. Det eftersom vi, utifrån studiens syfte, 
valde att ange kriterier för kön, ålder samt sysselsättning. För att delta i studien skulle 
respondenterna vara kvinnor mellan 20-30 år samt ha socialt nätverk i sin närmaste 
omgivning samt i arbetslivet, vilket dessutom gjorde att någon form av sysselsättning 
var ett kriterium för att delta i undersökningen. Enligt Larsen (2009) kallas ett sådant 
urval för godtyckligt urval. Det innebär att man väljer informanter som kan anses vara 
lämpliga för att besvara syftet samt belysa de aktuella frågeställningarna till 
undersökningen (a.a.).  
 
Detta gjordes i enlighet med Creswell (2013) som beskriver att syftet med en 
fenomenologisk undersökning att finna en essens, det vill säga gemensamma 
upplevelser mellan respondenterna. Därför valdes respondenter utifrån kriterierna, vilket 
gjorde att de hade liknande erfarenheter kring fenomenet sociala processer hälsa, vilket 
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är det som undersöks. Detta med förhoppning om att respondenterna upplevt, medveten 
eller omedveten social påverkan av hälsa, från sin omgivning. 
 
Kriteriet för kön baserades på att kvinnor visat sig uppleva att de har socialt stöd i sin 
omgivning, men trots det visat sig i större utsträckning drabbas av psykisk ohälsa i 
jämförelse med män (Socialstyrelsen, 2009). Detta innebär även att de i allmänhet 
upplever sin hälsa som sämre i jämförelse med män (a.a.). Dessutom har det visat sig 
finnas skillnader vad gäller hur sociala processer, som exempelvis normer och 
uppfostran, påverkar kvinnor och män, där kvinnor visat sig påverkas i större 
omfattning (Stanfors, 2007). Detta fann vi som en intressant utgångspunkt i valet av 
urval, då det innefattade både hälsa och social påverkan, som kan ske från exempelvis 
normer. Kriteriet för ålder angavs eftersom efter 20-års ålder är man fortfarande ung, 
men innehar en hel del livserfarenhet, både från exempelvis arbete, familj eller 
studentliv, vilket kan bidragit till en medvetenhet om de olika påverkansprocesser som 
finns i omgivningen. Vid denna ålder finns även större möjligheter till att leva med en 
självvald social omgivning. Samtidigt begränsades åldersspannet för att inte 
generalisera, utan istället fånga upp en målgrupp i samhället, som unga kvinnor. 
 
Fyra av respondenterna anmälde sitt intresse och de övriga tre blev tillfrågade att delta. 
Till de informanterna som medvetet valdes ut som lämpliga att delta i undersökningen, 
baserades valen på att de uppfyllde de kriterier som angetts för studien samt för att få en 
variation. Detta var viktigt eftersom förhoppningen var att finna en fenomenologisk 
essens i svaren och finna likheter hos kvinnor, men som befann sig inom olika 
sammanhang och sociala nätverk. I urvalet fanns även stora geografiska skillnader, 
vilket från början inte var något som valdes specifikt för studien, men som visade sig 
vara övervägande positivt eftersom det innebar att respondenterna inte hade någon 
koppling till varandra eller varandras omgivning. 
 

4.2.1. Den valda målgruppen 
 
Målgruppen bestod av sju unga kvinnor i åldrarna 20-30 år. Samtliga uppfyllde 
kriterierna som angavs för att delta i undersökningen. Deltagarantalet begränsades till 
sju eftersom dessa intervjuer gav svar som var tillräckliga för att besvara syftet samt gav 
underlag till ett resultat med både likheter och skillnader. 
 

4.3. Genomförande 
 
Nedan beskrivs hur intervjuguiden är utformad, undersökningens avgränsningar samt 
tillvägagångssättet för intervjuerna. 
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4.3.1. Intervjuguide 
 
De centrala teman eller punkter som intervjuguiden grundade sig på var allmänna 
frågor, hälsa, relationer samt social påverkan på hälsoattityder- och beteenden. I 
enlighet med Svensson och Starrin (1996) startades intervjun med öppna, allmänna 
frågor. Dessa frågor rörde ämnet sysselsättning för att öppna upp för ett samtal. Därefter 
följde en övergång till ämnet hälsa genom en öppen fråga om vad hälsa innebär enligt 
dem. Denna fråga valdes strategiskt att ha med som en naturlig ingång till ämnet i 
intervjun. Frågan visade sig dessutom senare vara av stor betydelse då den gav den oss 
som undersökare en klarare bild av respondenternas syn på hälsa samt en förståelse för 
oss att tolka svaren på resterande frågor. 

I resterande frågor i intervjuguiden (se bilaga 2) ställdes frågor om upplevelsen av 
relationerna i deras omgivning, såsom vänner, familj och arbetskollegor eller 
studiekamrater. Frågorna handlade även om de upplevde att det fanns några särskilda 
sätt i omgivningen hur man skulle bete sig i relation till hälsa, om de upplevde några 
likheter vad gäller hälsoattityder- och beteenden i jämförelse med omgivningen, samt 
följdfrågor kring dessa centrala teman utifrån samtalens gång. 
 

4.3.2. Avgränsningar 
 
Denna studie avgränsades till att undersöka den närmsta omgivningens påverkan. Det 
innebar att övriga sociala sammanhang som en individ kan befinna sig inom, samt 
påverkas av, har uteslutits. Exempel på sådana sammanhang är den fysiska miljön, 
sociala medier, massmedia, samt släkt och bekanta som inte står individen nära. 
 

4.3.3. Tillvägagångssätt 
 
Svensson och Starrin (1996) beskriver att intervjuguiden som intervjun ska förhållas till 
är komplicerad vid denna typ av metod och att den därför med fördel bör utvecklas 
under en process med hjälp av pilotstudier. Med tanke på detta gjordes två pilotstudier 
innan genomförandet av intervjuerna. Detta gav oss som intervjuare en föraning om hur 
samtalen med respondenterna skulle utveckla sig, men även en bekräftelse på 
intervjufrågornas relevans i förhållande till att besvara undersökningens syfte. 
 
Vi genomförde varsin pilotstudie och gjorde genomförandet precis som om det vore ett 
undersökningstillfälle och därav fick pilotrespondenterna även ta del av varsitt missiv 
(se bilaga 1). Efter pilotstudierna utvärderades svaren tillsammans och vi samtyckte att 
det inte var relevant med några ändringar. Detta resonemang baserades på att svaren 
kunde tolkas som relevanta för att besvara undersökningens syfte och beslutet togs att 
pilotstudierna kunde användas till resultatet i undersökningen. Därefter skickades 



 

 
 

18 

missiv till de utvalda respondenterna. 
 
Intervjuerna bokades in efter att respondenterna tackat ja och bekräftat sitt deltagande 
via e-post. Vi intervjuade var för sig och med en respondent i taget. De frågor som 
ställdes, öppnade upp för beskrivande och berättande svar hos respondenterna, samtidigt 
som intervjuaren lyssnade och ställde följdfrågor, därför passade det bra att intervjua 
var för sig. Detta kan ha varit positivt ur den aspekten att det kan ha underlättat för 
respondenterna att öppna upp sig inför en person istället för två. Det menar vi eftersom 
vår utbildning har gett oss en förförståelse att hälsa och relationer i vissa fall kan vara 
ett känsligt ämne. 
 
På grund av geografiska omständigheter bokades fyra av intervjuerna in via Skype och 
resterande tre bokades in som ett möte där vi satt tillsammans med respondenterna i en 
lugn miljö. Vid samtliga intervjuer kunde respondenterna och vi som intervjuare se 
varandra under samtalet, som dessutom spelades in. Innan genomfördes en ljudcheck 
inför inspelningen och därefter gick vi genom undersökningens missiv återigen, för att 
försäkra att respondenten förstått innebörden av att delta. Även undersökningens syfte, 
område, och översiktligt vad frågorna skulle komma att handla om behandlades vid 
detta tillfälle. Kvale och Brinkmann (2009) kallar denna del av intervjuprocessen för 
orientering, och vi utgick från detta för att starta en förberedande tankeprocess hos 
respondenterna inför intervjuerna. Under intervjuernas gång följdes intervjuguiden, men 
som planerat tilläts intervjuerna vara halvstrukturerade och därför ställdes följdfrågor 
beroende på hur samtalet utvecklade sig. I enlighet med Kvale och Brinkmanns 
beskrivning av tolkande frågor, ställde vi motfrågor som bekräftade att vi tolkat svaren 
korrekt. 
 
Intervjuerna avslutades när frågorna besvarats och när det verkade som att 
respondenterna upplevde sig nöjda med sina svar. För att försäkra oss om detta 
tillfrågades respondenterna om de hade någonting att tillägga vilket Kvale och 
Brinkmann (2009) rekommenderar. Efter att inspelningen avslutats följde i de flesta fall 
en kortare dialog, i form av informella samtal, mellan oss och respondenterna. Samtalen 
rörde sig kring intervjufrågorna, om hur det varit att bli intervjuad och inspelad, då fick 
också respondenterna möjlighet att slappna av efter eventuella upplevelser av 
spänningar eller press under inspelningen. 
 
Att ha en sådan typ av uppföljning efter den inspelade intervjun beskrivs av Kvale och 
Brinkmann (2009) vara viktig för att dels ge respondenten chans att berätta något 
ytterligare som inte kommit upp under inspelningen. Det gav oss dessutom möjlighet att 
bekräfta och sammanfatta de delar av intervjun som vi upplevt som särskilt belysande 
och betydande för syftet. Samtliga respondenter tillfrågades om det informella samtalet 
tilläts användas i studien om något ansågs vara relevant att diskutera. Samtliga 
respondenter godkände detta, vilket senare visade sig vara berikande för studiens 
resultat. Det eftersom det gav oss fler möjligheter till att tolka och förstå de erfarenheter 
som varit grund för respondenternas svar. 
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4.4. Datainsamling samt databearbetning 
 
Inför intervjuerna skickades missiven (se bilaga 1) ut till respondenterna via e-post. 
Respondenterna samtyckte till deltagande via e-post och telefonsamtal. Därefter 
bokades intervjutillfällen i form av möten samt via Skype. Intervjuerna gjordes som 
tidigare beskrivits enskilt och i en lugn miljö. De tog cirka 15 minuter vardera och 
spelades in. Ljudinspelningarna transkriberades direkt efter intervjuerna medan 
intrycken fortfarande var färska. Därefter gick vi tillsammans igenom transkriberingarna 
för att bilda oss en gemensam uppfattning om respondenternas upplevelser. Utifrån 
analysen av texten från transkriberingarna fann vi teman och kategorier som var 
relevanta för att besvara vårt syfte. Dessa teman sammanfattades därefter i en analys av 
resultatet (se avsnitt 5) och vidare diskussion (se avsnitt 6). 
 

 
4.5. Etik 
 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till under 
studiens gång, med förhoppning om att respondenterna skulle känna sig trygga i sitt 
deltagande i undersökningen. De etiska aspekter vi behandlade var informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla dessa 
etiska forskningskrav valde vi att i missivet informera respondenterna om 
konfidentialiteten, genom att beskriva att svaren behandlas konfidentiellt, vilket innebär 
att allt material bearbetas endast av oss och inte kommer att visas i sin helhet för någon 
annan. Vetenskapsrådet beskriver konfidentialitetskravet som att man behandlar alla 
uppgifter på ett sätt så att deltagarna i undersökningen inte kan identifieras av obehöriga 
Vidare informerades om studiens syfte samt att intervjuerna skulle spelas in. Därefter 
diskuterades dessa aspekter återigen vid mötet, eller samtalen, inför intervjuerna. Då 
kunde vi samtidigt besvara ytterligare frågor samt tolka respondenternas inställning till 
att delta och att spelas in. 
 
När intervjuerna sedan transkriberats och skrivits ut behandlades allt material med stor 
försiktighet och eftertanke för att bevara konfidentialiteten och de etiska forskningskrav 
som vi valt att förhålla oss till. Några aspekter som vi haft i åtanke, i enlighet med 
Kvale och Brinkmann (2009), var att efter transkriberingen av intervjuerna, förvara 
materialet på ett säkert sätt så att ingen annan skulle få tillgång till det. Dessutom skrevs 
intervjuerna ut utan namn och framställdes i resultatet med påhittade namn, för att 
resultatet inte skulle kunna kopplas till respondenterna. Vidare beskriver Kvale och 
Brinkmann att det ibland kan skilja mellan tal- och skriftspråk, samt att det kan bli 
genant för respondenten om man skriver vad hon sa ordagrant. Utifrån detta beslutades 
att skriva ut intervjuerna i skriftspråk för att underlätta förståelsen i sammanhanget och 
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även göra intervjuerna mer läsbara inför resultatet. 
 
                                                                      
4.6. Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Trost (2010) beskriver att trovärdigheten vid kvalitativa studier kan vara bristfällig. 
Detta eftersom de inte är standardiserade på samma sätt som en kvantitativ studie (a.a.). 
För att stärka trovärdigheten har vi, som ovan beskrivit, genomfört två pilotstudier för 
att se om frågorna var tillräckliga för att besvara syftet. Sådana typer av provintervjuer 
beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) främja trovärdigheten. Dessutom har vi 
genom hela processen varit noga med att bevara ett kritiskt förhållningssätt, vilket kan 
vara positivt för tillförlitligheten (Trost, 2010). Något som underlättat för detta är att vi 
varit två undersökare, som genomgående under arbetsprocessen diskuterat bland annat 
för-och nackdelar kring exempelvis arbetssätt och tolkning av resultat för att arbetet ska 
vara så sanningsenligt som möjligt. I studien har även flera etiska aspekter behandlats, 
vilket Trost menar kan främja trovärdigheten vid kvalitativa studier. 
 
Något ytterligare som kan påverkat trovärdigheten i denna undersökning är att 
intervjuerna har tolkats av två skilda personer, eftersom vi valde att båda vi som 
undersökare skulle genomföra intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 
olika personer kan tolka samma material olika, och genom små faktorer så som 
kvaliteten på inspelningen eller olika längder på pauser i ett samtal, så kan det innebära 
att tolkningen av utskriften skiljer sig mellan individer. Detta menar vi däremot 
genomgående har varit positivt för trovärdigheten i studien, då vi gemensamt granskat 
transkriberingarna för att på så vis säkerställa att textmaterialet utifrån intervjuerna 
tolkats lika av oss båda inför resultatsammanställningen. 
 
En svårighet i en fenomenologisk studie som kan påverka tillförlitligheten är som 
undersökare att bortse från egna tidigare erfarenheter och upplevelser, som exempelvis 
fördomar (Creswell, 2013). Eftersom vi inspirerats av fenomenologi men samtidigt är 
studenter och nybörjare inom den fenomenologiska forskningstypen, är tillförlitligheten 
i denna studie troligtvis svagare än en studie gjord av en mer erfaren fenomenologisk 
forskare. För att stärka tillförlitligheten, har vi försökt att med så stor noggrannhet som 
möjligt beskriva tillvägagångssättet för vår undersökning. Trots att vi är medvetna i 
enlighet med Trost (2010), att det sällan är hög giltighet eller tillförlitlighet i kvalitativa 
studier överlag. 
 
 

5. Resultat och analys 
 
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av kvinnorna följt av en analys av deras 
beskrivningar av hälsa och deras upplevelser av den sociala omgivningen. Därefter 
presenteras kvinnornas upplevelser av omgivningens påverkan på deras hälsoattityder- 
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och beteenden. Avslutningsvis sammanfattas analysen för att redogöra för essensen av 
vårt undersökta fenomen, sociala processer och hälsa, samt för att besvara vårt syfte. 
 
De teman som analyserats fram och som presenteras i resultatet är 
 

• Alla människor har olika sätt att vara hälsosam 
• Den självvalda omgivningen är av större betydelse  
• Påverkan sker genom motivation, värderingar och interaktion med omgivningen 
• Upplevda förväntningar och dess påverkan från omgivningen 

 

Presentation av kvinnorna	  
 
Resultatet baseras på sju unga kvinnors upplevelser. Kvinnornas ålder varierar mellan 
20-30 år och deras livssituationer ser alla olika ut. Några av kvinnorna studerar och 
några arbetar.  Kvinnorna lever under olika förutsättningar och har ingen anknytning till 
varandra eller varandras omgivning. Relationerna i deras sociala omgivning beskrivs 
vara blandade, och svaren baseras på olika upplevelser av deras sociala omgivning 
utifrån om de lever med en livspartner eller baserar upplevelserna av den sociala 
omgivningen mer på biologisk familj och vänner. 
 

Alla människor har olika sätt att vara hälsosam 
 
Gemensamt hos kvinnorna är att de beskriver att hälsa är en upplevelse som skiljer sig 
mellan individer. 
 
Marie, 24 år “Alla människor är olika och alla människor har olika sätt att vara 
hälsosam. Det är inte ett speciellt sätt att vara, exempelvis att du måste vara så här för 
att vara hälsosam. Alla människor är olika.“ 
 
Kvinnorna är tydliga med att poängtera vad hälsa innebär för dem själva, samt att det är 
något som upplevs olika av alla. När de beskriver vad hälsa innebär för dem, går det att 
urskilja tydliga likheter dem emellan. En återkommande likhet är balans mellan den 
fysiska och psykiska hälsan, men även en medvetenhet om att vad som är hälsa för en 
person inte behöver vara det för någon annan. Detta innebär att kvinnorna upplever att 
hälsa är en individuell upplevelse, som samtidigt beskrivs ha samma innebörd för alla. 
 
Sara, 30 år “Hälsa...det är nån sorts balans mellan fysiskt och psykiskt välmående” 
 
Linn, 26 år ”/.../ ett aktivt liv där jag både får arbeta med kroppen och hjärnan.” 
 
Som ovan analyserats beskriver samtliga kvinnor att upplevelsen av hälsa är individuell, 
samt att den innebär att må bra och ha en balans mellan den fysiska och psykiska 
hälsan. Balansen är dock inte jämlik som man vid en första tanke kan tro. Kvinnorna 
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beskriver att den psykiska hälsan är av större betydelse än den fysiska, även om båda 
aspekterna av hälsa beskrivs vara viktiga. I denna ojämna uppvägning av två viktiga 
aspekter av hälsa, ligger upplevelsen av hälsa som en balans hos kvinnorna. 
 
Matilda, 28 år “/.../ jag vet att det är jätteviktigt för den psykiska hälsan vad man 
stoppar i sig och inte bara för den fysiska. “ 
 
Samtliga kvinnor gör medvetna val för att främja den psykiska hälsan, där exempel som 
att prata med en terapeut, umgås med vänner, egen tid, träna och att äta bra beskrivs 
vara viktiga faktorer för att må bra och upprätthålla en god psykisk hälsa. 
 
Emma, 29 år ”/.../ liksom leva lite i mina tankar och sortera ut och bearbeta.” 
 
Andra exempel som kvinnorna nämner som betydande för upplevelsen av hälsa, är 
vikten av att återhämta sig med sömn, hantera stress samt att göra sig av med 
energitjuvar. Ytterligare en faktor som beskrivs vara av betydelse för hälsa är att 
undvika att bli understimulerad. Gemensamt för dessa respondenter är därmed 
medvetenheten att främja beteenden som stärker den psykiska hälsan för att uppleva en 
god hälsa. 
 
Matilda, 28 år “Omger mig med människor som bara ger mig positiv energi, gör mig av 
med energitjuvar, håller mig så långt borta som möjligt från dem.” 
 
Samtliga respondenter upplever att främja den psykiska hälsan, en god kosthållning 
samt en aktiv livsstil är av stor vikt vad gäller upplevelsen av vad hälsa är. 
 

Den självvalda omgivningen är av större betydelse  
 
Även om kvinnorna upplever sig vara nöjda, så beskriver samtliga att de upplever 
skillnader vad gäller socialt stöd och nära relationer i deras sociala omgivning. 
 
Linn, 26 år “Jag har en väldigt fin familj. Men jag tyr mig nog mest till kompisar och 
min sambo” 
Skillnaderna finns i deras beskrivningar av upplevelser av socialt stöd från familj, 
vänner och arbetskollegor eller studiekamrater. De menar att stödet ser olika ut 
beroende på vilken grupp i omgivningen de talar om. 
 
Emma, 29 år “Nej.. i min personliga familj, min man alltså.. Men inte från min 
biologiska familj” 
 
Ovan ger en av kvinnorna ett tydligt exempel på hur kvinnorna beskriver upplevelsen av 
stöd inom olika relationer i deras omgivning. Samtliga respondenter upplevde lägre stöd 
hos den biologiska familjen än i den personliga familjen. Det innebär att deras 
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självvalda omgivning är av större betydelse i frågan om socialt stöd än övriga relationer. 
 
Sara, 30 år “De vänner jag har nära tycker jag att jag har en jättebra relation till.” 
 
En annan gemensam upplevelse är att relationerna till vännerna beskrivs vara mycket 
viktiga, samt att stödet inom vänskapskretsen generellt upplevs vara stort. Kvinnorna 
beskriver att de närmsta vännerna alltid finns där om de behöver det. Samtidigt beskrivs 
relationerna till arbetskollegor eller studiekamrater inte innebära samma stöd, men ändå 
vara tillfredsställande relationer. 
 
Marie, 24 år “/.../ det är inte så att jag skulle ringa till dem ifall det skulle vara nåt 
problem men det är fortfarande en bra relation”. 
 
Detta citat beskriver en kvinnas upplevelse av den sociala omgivning på arbetsplatsen. 
Enbart en av kvinnorna upplever en närmare relation till arbetskollegorna, och beskriver 
dem som hennes andra familj. De övriga kvinnorna beskriver att de är nöjda med hur de 
upplever stöd från arbetskollegor och studiekamrater, men samtidigt en avsaknad av 
gemenskap och djupare relation. 
 
Lina, 25 år “Jag har väldigt många på mitt jobb som jag har god kontakt med men inte 
som jag umgås med utanför jobbet.” 
 
Samtliga kvinnor upplever mer eller mindre tillhörighet, eller socialt stöd, till deras 
respektive sociala grupper som finns i omgivningen. Detta skulle kunna betyda att de 
påverkas olika beroende på vilken omgivning hon befinner sig i, vilket visar sig genom 
beskrivningar av att det finns skillnader gällande attityder och beteenden till hälsa inom 
vänskapskretsen, familjen och arbetskollegor eller studiekamrater. 
 
Däremot upplever alla att de är nöjda med de relationer som omger dem och kvinnorna 
upplever sig även vara nöjda med det sociala stöd de har tillgång till i deras omgivning. 
Kvinnorna upplever ett större stöd och delaktighet hos sina vänner än någon annan 
grupp i deras sociala omgivning.  

	  
	  
Påverkan sker genom motivation, värderingar och interaktion med 
omgivningen 
 
Kvinnorna beskriver att de upplever att familjen värderar den psykiska hälsan högre än 
den fysiska, och därmed innehar en annan attityd till hälsa än vad deras vänner har. 
Vännerna beskrivs inneha en ytlig attityd. Följande citat beskriver exempel på 
kvinnornas upplevelser av hur det talas om hälsa i deras vänskapskrets: 
 
Emma, 29 år ”/.../ jag måste gå ner i vikt å jag ska synas i bikini..” 
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Sara, 30 år“/.../ jag kan nog tycka att bland vännerna pratar man om hälsa som ett 
kroppsideal. Eller en ytligare hälsa.“ 
 
Kvinnorna beskriver att det finns en mer ytlig attityd till hälsa bland vänner och 
arbetskollegor eller studiekamrater än vad det gör hos familjen. Den ytliga attityden 
innefattar ideal där utseendet är i fokus när man talar om hälsa. 
 
Några av de hälsobeteenden som kvinnorna beskriver är att bry sig om sin psykiska 
hälsa samt att träna och hålla goda kostvanor. De två sistnämnda beteendena är 
återkommande i intervjuerna. 
 
Linn, 26 år “Jag har en syster som är väldigt träningsinriktad, jag blir motiverad av det 
hon gör..” 
 
Vilken omgivning kvinnorna befinner sig inom skulle kunna påverka deras 
hälsoattityder- och beteenden på olika vis. Detta med tanke på de olika attityder och 
beteenden som finns i de olika omgivningarna. Exempelvis som kvinnan ovan 
beskriver, att hennes syster är väldigt träningsinriktad och att det vidare motiverar 
henne, tyder på att påverkan sker genom motivation. 
 
Lina, 25 år “Ja, det beror lite på vilka man pratar med. /.../ vissa vänner som är mer 
intresserade av det och bryr sig mer om det än andra /.../ de vill gärna prata om 
träning, frågar om träning och är väldigt medvetna om kost och sånt.” 
 
Emma, 29 år “Det är väl alltid man pratar om vad man har tränat, å när man tränat å 
vart man vill nå.. Mycket ytligt tror jag! /.../ Särskilt bland vänner”. 
 
Flera av kvinnorna berättar att man diskuterar hälsa och jämför olika beteenden som 
exempelvis hur man tränar eller äter. Detta kan tolkas som att respondenterna 
generaliserar sina upplevelser av hur hälsoattityder- och beteenden delas inom 
omgivningen. Bland annat beskriver respondenterna att de pratar mycket om 
exempelvis träning och kost bland sina vänner medan i familjen diskuteras hälsa mer ur 
ett helhetsperspektiv och i termer av välmående, att det handlar om att må bra: 
 
Sara, 30 år “Men med min familj pratar vi nog mer om hälsa som välmående, alltså 
psykisk så” 
 
Kvinnornas upplevelser är att den sociala omgivningen värdesätter hälsoattityder- och 
beteenden på olika sätt. Detta innebär att kvinnors upplevelser av hälsa dels kan 
beskrivas vara ett resultat av sociala processer i individers omgivning, men även en 
tolkning av dessa processer som kvinnorna gör själva utifrån tidigare erfarenheter. 
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Upplevda förväntningar och dess påverkan från omgivningen 
 
Flera av kvinnorna beskriver att man lyckats om man lever ett aktivt liv och äter 
hälsosamt. En kvinna beskriver att attityder till ett beteende som för henne kan vara 
hälsa, kan för andra i omgivningen upplevas som tråkigt. En annan kvinna beskriver att 
hon upplever att andra förväntar sig man ska träna och äta bra, att det är en föreställning 
om vad hälsa är, som kan ha en påverkan. 
 
Sara, 30 år “Det är snarare så att folk reagerar om man inte tränar och äter bra kan 
jag känna. Jag tycker väl att det förväntas att man tränar /.../ Att alla är på gym /.../ och 
att man förväntas äta nyttigt /.../ Folk tar för givet att man gör det.” 
 
Lina, 25 år. “Att träna och äta bra är ju i andras ögon en styrka om man lyckas göra 
det.” 
 
Flera respondenter upplever förväntningar från omgivningen på att träna och äta bra. De 
beskriver dessa förväntningar som en generell självklarhet. En kvinna beskriver att hon 
upplever sig bli dömd om hon skulle äta en pizza om dagen. Samtidigt beskriver hon att 
hon inte låter sig påverkas av omgivningens attityder utan väljer att göra det hon mår 
bra av och förklarar även att hennes hälsoattityd inte är lika dömande som andra 
personer i hennes omgivning. 
 
Emma, 29 år “Man får ju vara hälsosam till en viss gräns. Vill man mer, är man 
extrem. Gör man för lite är man lat.“ 
 
Kvinnornas upplevelser sammanfattas som att hälsa inte får vara för påverkande på 
livsstilen i stort, utan att en balans mellan de olika hälsobeteendena är eftersträvansvärt. 
Kvinnorna beskriver bland annat vikten av en attityd till hälsa grundat på sunt förnuft 
för att uppnå balansen, samt att en överdrift åt något håll kunde beskrivas som extremt. 
 
Flera av kvinnorna beskriver även att omgivningen inte påverkat deras hälsoattityder- 
och beteenden, men att de kan ha påverkat andra med sitt förhållningssätt. En kvinna 
fick följdfrågan om hennes hälsoattityd påverkat någon i hennes omgivning, och där 
beskrevs svaret rakt och tydligt: “Jag har påverkat min sambo väldigt mycket!“. Detta 
tyder på en medvetenhet om hennes påverkan på andra, men samtidigt en omedvetenhet 
om hon själv blir påverkad av sin omgivning: 
 
Karin, 27 år “Jag vet egentligen inte om någon har påverkat mig! Ja till viss del men.. 
inte någon jag kan sätta fingret på egentligen, så att han eller hon har ändrat mig så.. 
Nej det vet jag faktiskt inte.” 
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5.1. Sammanfattning 
 
Kvinnorna upplever att hälsa är en individuell upplevelse, men att balans mellan fysisk- 
och psykisk hälsa är eftersträvansvärt. Samtliga kvinnor upplever mer eller mindre 
tillhörighet, eller socialt stöd, till deras respektive sociala grupper som finns i deras 
omgivning. De beskriver även att påverkan sker genom motivation, värderingar och 
interaktion med omgivningen samt att det finns en upplevelse av förväntningar i 
kvinnornas omgivning på att vara hälsosam, det utan att vara för hälsosam. De upplever 
dessutom att deras hälsoattityder- och beteenden inte blir påverkade av omgivningen, 
däremot att de kan ha påverkat deras omgivning. 
 
 

6. Diskussion 
 
Detta avsnitt inleds med en diskussion av metoden, för att sedan övergå till 
resultatdiskussionen där resultatet och analysen diskuteras i förhållande till den tidigare 
forskningen och litteraturen som presenterats i bakgrunden. 
 
 
6.1. Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras faktorer kring undersökningens metod och vilken betydelse vi 
som undersökare haft för undersökningens resultat. 

I denna uppsats användes vissa grepp med inspiration av fenomenologi. Detta eftersom 
en fenomenologisk ansats stämde överens med undersökningens syfte, i att studera 
subjektiva upplevelser av ett fenomen. Varför vi valde att inspireras av fenomenologi 
och inte att göra en renodlad fenomenologisk studie, grundar sig dels på vilken nivå vi 
är på som undersökare. Det vill säga att vi i nuläget är nybörjare inom forskning och 
därmed inte behärskar denna forskningstyp tillräckligt för att genomföra en 
fenomenologisk studie på ett fullvärdigt sätt. Dessutom genomfördes undersökningen 
under viss tidspress, som bidrog till att förutsättningarna för oss att lära fenomenologin 
inte var optimala. 
 
Däremot valdes att använda vissa fenomenologiska grepp som fungerat som en 
utgångspunkt i metoden. Urvalet baserades på kriterier för att nå individer som upplevt 
fenomenet och öppna frågor ställdes om respondenternas upplevelser av det, vilket 
enligt Creswell (2013) är typiskt i fenomenologiska undersökningar. Dessutom följdes 
de steg som Creswell beskriver för att analysera empirin enligt fenomenologisk 
analysmetod. Däremot upptäckte vi under processen att urvalet med fördel skulle kunna 
baserats på unga kvinnor som på förhand uppgett att de upplever att omgivningen kan 
ha en påverkan på hälsoattityder- och beteenden, eftersom det skulle underlättat att 
beskriva fenomenet. Det menar vi eftersom Creswell beskriver att en svårighet med 
fenomenologiska studier är att finna respondenter som har upplevt det undersökta 
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fenomenet, och därmed kan beskriva fenomenet så att undersökaren får förståelse. En 
annan svårighet som Creswell beskriver, är att lägga all förförståelse åt sidan för att 
tolka respondenternas subjektiva upplevelser, utan att samtidigt tolka de egna. Med 
denna förståelse valde vi att begränsa de fenomenologiska greppen i undersökningen till 
att det har inspirerat hur urvalet valdes, hur frågorna ställdes under intervjuerna samt 
hur empirin analyserades. 
 
Att studien genomfördes med en halvstrukturerad intervjumetod har inneburit att 
intervjuerna i viss utsträckning sett ut som ett samtal mellan intervjuaren och 
respondenten, vilket har bidragit till att följdfrågorna sett olika ut beroende på hur 
samtalet utvecklat sig. Detta har således bidragit till att vi ställt olika följdfrågor till 
respondenterna, och därav funnit olikheter i respondenternas svar. Dessutom valde vi att 
intervjua var för sig, vilket innebär frågorna kan ha ställts, eller påverkat respondenterna 
på olika sätt med både kroppsspråk och tonläge. Detta menar vi kan ha betydelse för hur 
respondenterna valt att svara på frågan eftersom både Kvale och Brinkmann (2009) 
samt Svensson och Starrin (1996) beskriver att forskaren på flera sätt kan påverka 
respondenterna genom sitt sätt att vara under intervjuns gång. 
 
Respondenterna till undersökningen handplockades av oss utifrån deras eget visade 
intresse och utifrån de kriterier vi ställt. Detta innebar att några av respondenterna var 
bekanta med oss medan andra var mer okända. Det är ytterligare en faktor som kan ha 
påverkat respondenterna, deras medvetenhet om vår utbildning och vårt intresse för 
hälsa, vilket skulle kunna vara styrande för hur de valde att besvara våra frågor kring 
hälsa. Svensson och Starrin (1996) beskriver att respondenter inte sällan kan ge svar på 
vad de tror att intervjuaren förväntar sig. Därför skulle resultatet kunnat se annorlunda 
ut om alla respondenter besvarat samma frågor och under samma förutsättningar, samt 
om respondenterna inte vetat vilka vi var. 
 
Det finns både positiva och negativa aspekter av detta eftersom faktumet att några av 
respondenterna kände till oss kan ha haft en påverkan på hur de valt att beskriva sina 
upplevelser av både sin omgivning, men även de frågor som rörde upplevelser av hälsa. 
Detta menar vi eftersom båda dessa viktiga delar i vår undersökning kan upplevas som 
känsliga ämnen. Att respondenterna varit medvetna om vilka vi är menar vi kan ha 
påverkat dem på olika sätt. Enligt Trost (2010) kan det exempelvis bidra till att 
respondenterna öppnar sig mer, då de upplever intervjusituationen som mer bekväm när 
intervjuaren är en bekant. Men det skulle även kunna ha bidragit till att de valt att 
framstå så som de upplevt att vi förväntat av dom. Detta kan vara värt att ha i åtanke, 
inte minst med tanke på den påverkan vi kan ha haft på dem som hälsomedvetna 
individer i deras omgivning. Däremot menar vi att fördelarna i den halvstrukturerade 
intervjun, att kunna anpassa samtalet med frågor och följdfrågor, varit övervägande 
positivt för vår studie. Det eftersom kvinnorna fått möjlighet att beskriva sina personliga 
upplevelser, och vi har fått chansen att ställa frågor för att öka förståelsen för deras 
beskrivningar genom att välja olika följdfrågor med varje respondent. 
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Efter pilotintervjuerna blev det klart att det kräver ganska mycket av oss som intervjuare 
för att få ett flytande samtal. Denna upplevelse var inte helt oväntad eftersom Kvale och 
Brinkmann (2009) belyser att intervjutekniken är mer komplex än att bara samtala, trots 
att den i nybörjarögon kan verka enkel. Däremot märkte vi att vår förmåga att anpassa 
oss och ställa följdfrågor utvecklade sig allt eftersom våra intervjuer gjordes. För att öka 
vår kunskap i denna metod, läste vi in oss teoretiskt kring intervjumetoden. Vi upplevde 
också att erfarenheten av att intervjua gav oss mer kunskap än enbart den teoretiska 
delen. 
 
 
6.2. Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar vi empirin mot de teorier samt tidigare forskning som 
presenteras i bakgrunden. Diskussionen berör kvinnornas upplevelser av hälsa och 
socialt stöd, därefter behandlas upplevelser av den sociala omgivningens påverkan på 
hälsoattityder- och beteenden samt förväntningar från omgivningen. 
 
 
Vad kvinnorna upplever att hälsa är 
 
Kvinnorna menade att hälsa är en individuell upplevelse, som kan uppnås genom 
hälsobeteenden som de själva väljer utifrån deras egna förutsättningar. Dessa beteenden 
såg i flera fall lika ut mellan kvinnorna, men de var tydliga med att poängtera vad hälsa 
innebar för dem själva och att hälsa är olika för alla människor. Detta innebär att hälsa 
kan beskrivas vara en individuell upplevelse, vilket stämmer med Lundberg och 
Coopers (2011) och Antonovskys (2005) beskrivning av hälsa.  
 
 
Hur kvinnorna upplever deras sociala omgivning	  
 
Orth Gomér (2007) i Theorell (2012) menar att kvinnor ofta har ett starkt socialt nätverk 
i omgivningen som förser med socialt stöd, vilket även kunde tolkas ur empirin. 
Samtliga respondenter beskrev att de upplevde mer eller mindre tillhörighet, eller socialt 
stöd, till de respektive sociala grupper som fanns i deras omgivning. Däremot upplevde 
alla att de var nöjda med relationerna till de personer som omgav dem. Detta tyder på att 
respondenterna upplevde sig nöjda med det sociala stöd de har tillgång till i deras 
omgivning. Enligt Waddell och Burton (2006) innebär socialt stöd att uppleva 
delaktighet i sin sociala omgivning, och eftersom samtliga respondenter uppgav att de 
hade någon eller några som de upplevde att de alltid kunde vända sig till för att få stöd 
om det skulle behövas, går det att konstatera att det fanns tillräckligt socialt stöd i deras 
omgivning. 

Israel et al., (2002), Waddle och Burton (2006) och Billett (2010) beskriver att ett starkt 
socialt stöd är en viktig faktor för hälsa. Samtliga respondenter kände att de hade 
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tillgång till ett socialt stöd som de var nöjda med från omgivningen och samtidigt 
beskrev de att de gjorde medvetna val av hälsobeteenden för att uppleva god hälsa. En 
intressant koppling till tidigare forskning är att exempelvis Emmons et. al. (2007) och 
Burke et al. (2009) funnit att det sociala nätverket och de processer som finns inom det, 
som exempelvis socialt stöd, visat sig ha en direkt påverkan på individers 
hälsobeteenden. 

	  
Sociala processers påverkan på hälsoattityder- och beteenden 
 
Enligt Pellmer et al. (2012) och Nyqvist et al. (2014) är människans sociala tillgångar 
en resurs för att uppleva hälsa. Nyqvist et al. menar att delaktighet har stor betydelse för 
hur hälsan upplevs, vilket går att koppla till analysen då respondenterna beskrev att de 
upplevde delaktighet genom att vara nöjda med deras relation till vännerna och vidare 
upplevde en god hälsa. Känslan av delaktighet kan vara ett resultat av att man delar sina 
värderingar, attityder och beteenden med andra och kan enligt Thomsson (2002) ha sin 
grund i normer. Detta menar vi visar på att attityder och beteenden till hälsa kan vara 
gemensamma men även skilja sig mellan grupper, som exempelvis vänskapskretsar eller 
familjer. Detta visar sig genom att respondenterna beskrev att det fanns skillnader 
gällande till exempel synen på hälsa inom vänskapskretsen och inom familjen. Samtliga 
respondenter i undersökningen var mellan 20-30 år, och den sociala omgivningen i den 
åldern är ofta självvald, vilket kan innebära att de har en större förståelse för deras 
hälsoattityder- och beteenden. En tolkning av detta är att i vuxen ålder kan exempelvis 
vänskapsrelationer bli starkare än relationen till familjen, samtidigt som familjens tidiga 
påverkan ändå ligger kvar som erfarenheter. 
 
Denna undersökning grundades, utifrån forskning om social påverkan, på en hypotes 
om att individens upplevelse av hälsa och levnadssätt formas genom en interaktion av 
upplevelser av normer kring hälsoattityder- och beteenden i den sociala omgivningen. 
Enligt Stanfors (2007) och Renstig och Sandmark (2005) är kvinnors hälsa är ett resultat 
av uppfostran och påverkan av sin omgivning. Detta har visat sig stämma överens med 
analysen i vår undersökning, där kvinnorna beskrev att de upplever att det fanns 
förväntningar i deras omgivning på hur man ska leva, förhålla sig och bete sig till hälsa. 
Childs och Stoeber (2012) beskriver sådana typer av normer i omgivningen i vissa fall 
kan upplevas som kravfyllda. Detta eftersom de avgör vad som är normalt eller inte, och 
om individen upplever delaktighet eller utanförskap i sin omgivning eller i samhället 
(a.a.). 
 
 
Kvinnors upplevelser grundar sig på sociala processer och tidigare 
erfarenheter 
 
Kvinnor upplever sig dessutom allt oftare missnöjda med sig själva och otillräckliga på 
grund av denna typ av normer (Larmén, 1992). Några exempel på svar som påvisade att 
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liknande normer fanns i respondenternas omgivning var att de beskrev upplevelsen av 
att känna att man lyckats om man lever på det sätt som förväntas av omgivningen. Ett 
avvikande beteende från vad som upplevs vara förväntat innebär att man är tråkig, eller 
helt enkelt inte lever enligt de ideal som upplevs vara eftersträvansvärda för 
omgivningen. Enligt Childs och Stoeber (2012) kan idealet som omgivningen bildat om 
hur man ska vara och inte, grunda sig i en form av perfektion. Detta eftersträvas sedan 
för att bibehålla delaktighet i omgivningen. 
Enligt Heaney & Israel i Glanz et al. (2008) har olika former av relationer en betydelse 
för hur vi påverkas och lär oss, och därmed påverkas socialt. Berkman et al. (2000) och 
Morrison och Bennet (2012) beskriver att individers attityder och beteenden påverkas 
av det sociala nätverket i omgivningen och de olika strukturer och processer som rör sig 
inom det. De menar även att detta kan skiljas mellan individer eftersom omgivningen 
ser olika ut dem emellan och har olika förutsättningar för olika attityder och beteenden. 
Kvinnors upplevelser av hälsa kan med andra ord dels vara ett resultat av sociala 
processer i samhället och individers omgivning, men även en tolkning av dessa 
processer som kvinnorna gör själva utifrån tidigare erfarenheter. 
 
Detta kan ha en betydelse vad gäller hur de upplever att hälsa påverkas av den sociala 
omgivningen eftersom Korte (2009) beskriver att relationer har stor påverkan på hur 
man lär sig exempelvis beteenden, genom normerna i omgivningen. Respondenterna 
beskrev exempelvis att de upplevde hälsa som en fråga om ytlighet och kroppsideal 
bland vänner där fokus låg på hälsobeteenden som berör den fysiska hälsan, exempelvis 
kroppsvikt och utseende. Samtidigt beskrev de att familjen i större utsträckning 
fokuserar på hälsa ur ett helhetsperspektiv med mer fokus på psykisk hälsa och 
upplevelsen av att må bra. 
 
 
Spekulation kring omedveten påverkan  
 
Samtidigt som kvinnorna beskrev att omgivningen har en påverkan på hälsa genom 
motivation, värderingar och interaktion med omgivningen, kan det vara värt att 
diskutera att de inte visade någon medvetenhet om omgivningens påverkan. Därmed går 
det att spekulera kring att det även finns en omedveten inflytandefaktor på deras 
hälsoattityder- och beteenden. Det eftersom Barnes et al. (2008) beskriver att 
exempelvis normer i omgivningen påverkar hur föreställningar om hälsa konstrueras, 
men att det inte sällan finns en omedvetenhet om normers påverkan på attityder och 
beteenden till hälsa. Detta visade sig stämma överens med analysen i vår undersökning, 
då samtliga respondenter upplevde att de hade störst socialt stöd i relationerna till 
vännerna men trots det inte upplevde att vännernas påverkan var av betydelse för hälsa. 
Däremot visade det sig finnas en betydligt större medvetenhet till vilken påverkan de 
själva hade på personerna i sin omgivning. I detta går det att urskilja en form av 
immanent pedagogik, en smygande påverkansprocess som Ödman (1995) beskriver. 
Denna process går enligt Ödman ut på att vi omedvetet lär och utvecklar oss konstant i 
vår vardag. 



 

 
 

31 

 
Varför vi väljer att föra en diskussion kring detta är för att forskningen vi funnit har 
fokuserat på att omgivningen har en påverkan, att lärande sker hela tiden, medvetet och 
omedvetet i samspel med personer och relationer till omgivningen, men även de 
diskurser som råder i samhället (Ödman, 1995; Säljö, 2010; Dysthe, 2003, Heaney & 
Israel i Glanz et al., 2008; Korte, 2009). Med denna medvetenhet förvånade det oss inte 
att respondenterna inte upplevde att omgivningen har någon påverkan på deras hälsa. 
Däremot beskrev de informellt att påverkan sker. Det genom att exempelvis berätta om 
de förväntningar som beskrevs av respondenterna tyder på att det finns normer kring 
hälsa i deras omgivning. 
 
Normerna kan urskiljas i kvinnornas berättelser om att det bland annat fanns dömande 
attityder i omgivningen, om hur man ska bete sig och förhålla sig, vad gäller hälsa. Det 
vill säga vilka attityder- och beteenden som ses vara hälsosamma eller inte. Människor 
upprätthåller normer genom att interagera med omgivningen (Croker et al., 2009). 
Thomsson (2002) beskriver att detta sker för att undvika utanförskap och på så sätt 
uppleva delaktighet med omgivningen. Några av respondenterna sade rakt ut att 
omgivningen reagerar vid avvikande beteenden, men beskrev samtidigt att de inte lät sig 
påverkas av andras syn på hälsa. Intressant är dock att detta inte stämmer överens med 
vår analys då respondenterna beskrev tydligt att de upplever att hälsa är någonting som 
upplevs individuellt hos olika människor, och som därmed inte påverkas av 
omgivningens reaktioner eller attityder. 
 
 
Normer och förväntningar i kvinnornas omgivning 
 
Däremot beskrev respondenterna att de hälsobeteenden som de själva besitter, även 
beskrevs vara de mest accepterade som hälsosamma av omgivningen. Kvinnorna i vår 
undersökning gav exempel på att äta hälsosamt, att vara fysiskt aktiv och att ta hand om 
sin psykiska hälsa. Enligt Burke et al. (2009) har omgivningen en påverkan på kvinnors 
val av hälsobeteenden. Detta menar vi kan vara en effekt av att sociala normer i 
omgivningen påverkar hälsan genom att som Thomsson (2002) beskriver, att normerna 
speglas i individernas handlingar. Detta kan tolkas som att respondenterna valde att 
försöka leva enligt de hälsonormer som de upplevde fanns i deras omgivning, men att 
de eventuellt inte var medvetna om det. 
 
Roustit et al. (2011) beskriver att de nära relationerna som kan finnas inom familjen, 
sannolikt är mer inflytelserika på de hälsoattityder- och beteenden som en individ har. 
Det sker genom att sociala normer kring hälsa kan bildas inom familjen. Däremot 
beskrev respondenterna gemensamt att de upplevde större socialt stöd hos den 
egenvalda omgivningen, exempelvis vänner eller sambo, än hos sin ursprungliga familj. 
Detta tyder på att de personer man upplever som närmast och väljer själv, är dem som 
skulle kunna ha störst inflytande på hälsoattityder- och beteenden. Billet (2010) styrker 
detta resonemang genom att beskriva att framförallt individers hälsobeteenden, men 
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även självkänsla, påverkas av de personer i omgivningen som gör att man känner sig 
sedd och behövd. 
 
 
Sammanfattning av resultatdiskussion 
 
Omgivningen kan med andra ord ha en påverkan på kvinnornas upplevelser av hälsa. 
Det menar vi dels eftersom det finns forskning som belyser att både sociala nätverk i 
den närmaste omgivningen och arbetskollegor eller studiekamrater har en påverkan på 
både fysisk- och psykisk hälsa hos individer (Burke et al., 2009; Regeringens 
proposition, 2007/08:110; Berkman et al., 2000). Men även utifrån respondenternas 
beskrivningar, framförallt om hur de pratar om hälsa med personerna i deras omgivning. 
Vad som kan beskrivas vara avgörande för hur och om denna påverkan sker från 
omgivningen, och som påverkar inlärning, är bland annat de olika sociala processer som 
sker i det sociala nätverket och dess relationer (Heaney & Israel i Glanz et al., 2008). De 
beskriver exempel på dessa processer som normer, samspel, jämförelse och stöd vilket 
visade sig finnas och vara av betydelse i olika stor utsträckning hos respondenterna. 
 
 

6.3. Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 
I följande avsnitt presenteras slutsatser av vår undersökning följt av förslag till vidare 
forskning. 
 

Slutsatser 
 
Generellt beskrev kvinnorna hälsa som en balans mellan fysiskt och psykiskt 
välmående. Det fanns även upplevelser av förväntningar kring hälsa från omgivningen 
och en medvetenhet om vilka hälsoattityder- och beteenden som var mer eller mindre 
eftersträvansvärda. Det vill säga att det fanns upplevelser av att omgivningen inte alltid 
accepterade hälsoattityder- och beteenden som utmanade normen av vad hälsa innebär, 
samtidigt som kvinnorna inte ansåg att dessa har någon påverkan på hur de upplevde 
hälsa.   
 
Omgivningen har med andra ord ingen uttalad påverkan på kvinnornas upplevelser av 
hälsa. Däremot finns det upplevelser av att omgivningen har en påverkan på hälsa 
genom motivation, värderingar och interaktion med omgivningen. Det går därför inte att 
konstatera att påverkan inte sker eftersom det kan vara en omedveten process som sker i 
samspel med omgivningen.  
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Vidare forskning 
 
Studien visade att kvinnorna inte upplever att omgivningen har någon påverkan på deras 
hälsa. Samtidigt visades en medvetenhet om att de själva har en påverkan på 
omgivningens hälsoattityder- och beteenden. Utifrån detta har vi fört en diskussion 
kring om det ändå kan ske en omedveten påverkan? Detta finner vi intressant som 
underlag för vidare forskning och det vore därför intressant att undersöka detta fenomen 
djupare genom att exempelvis se till tidigare erfarenheter och dess betydelse för 
upplevelsen av hälsa. Vilka sociala processer är det egentligen som ligger till grund för 
de attityder och beteenden som man har till hälsa? 
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Bilaga 1  
 
Missiv  Gävle 2014-11-03 
 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som läser vår sista termin på Hälsopedagogiska programmet på 
Högskolan i Gävle och skriver just nu vårt examensarbete. Uppsatsen syftar till att ta 
reda på hur unga kvinnor upplever hälsa och hur den sociala omgivningen påverkar 
hälsoattityder- och beteenden. 
 
Du har blivit tillfrågad för en intervju, eftersom dina upplevelser kan bidra med 
värdefulla svar till vår undersökning. Intervjun kommer att spelas in och du kan när som 
helst välja att avbryta intervjun om du på något vis inte känner dig bekväm i situationen. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att allt material bearbetas 
av oss och kommer inte att visas i sin helhet för någon annan. 
 
När uppsatsen är färdig kommer den att publiceras på DiVA, som är högskolans databas 
för forskning och uppsatser, och om intresse finns att se studien i sin helhet är du 
välkommen att kontakta oss i slutet av januari 2015 när uppsatsen beräknas vara färdig. 
 
Kontakta oss via e-post för att bekräfta ditt deltagande senast onsdag 3/12-2014.  
Att Du deltar betyder mycket för oss, tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Ida och Johanna 
Johanna Edvinsson     
e-post: hhp12jen@student.hig.se 
 
Ida Eriksson    
e-post: hhp12ien@student.hig.se 
 
Handledare: Erika Björklund  
e-post: ebu@student.hig.se  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 

• Har du ett arbete?  
Ja? Hur länge har du arbetat på samma ställe?  
Nej? Hur ser din sysselsättning ut? Hur länge har du befunnit dig i den 
situationen? 

 
• Vad är hälsa för dig?  

 
• Beskriv vad du gör för att känna dig hälsosam? 

 
 

• Upplever du att du är nöjd över din relation till din familj? 
 
 

• Upplever du att du är nöjd över din relation till dina vänner? 
 

• Upplever du att du är nöjd över din relation till dina arbetskollegor eller 
studiekamrater? 

 
I följande frågor benämner vi dessa som din omgivning. 
 

• Upplever du att ni pratar om hälsa i din omgivning? Berätta 
 

• Upplever du att det finns några särskilda sätt inom din omgivning om hur 
man ska bete sig eller inte när det handlar om hälsa? Beskriv och förklara  
 

• Upplever du att du innehar liknande hälsoattityder som personerna i din 
omgivning? Beskriv och förklara 
 

• Upplever du att du innehar liknande hälsobeteenden som personerna i din 
omgivning? 
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