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Abstract 
Aim 

In documents about health, it is often said that everyone has the right to equal health. When 

there is a difference in the way every individual see health and what is important in their lives, 

the aim of this paper is to problemize health, by describing and analysing women’s stories. 

How do these women talk about health in interviews, in the categories “body”, “soul” and 

“lust and vice”. What is important for the women to feel well? 
  

Method 

The study consists of a qualitative research where five women, living in Stockholm, have 

been interviewed. The interviews were like a conversation and for help there was a paper with 

prepared themes. These were illness, work, family, time, stress, relationships, diet, body and 

exercise. The women themselves added the four themes humour, smoking/drugs, travels and 

music. The interviews have been transcribed in order to be analysed with the help of, for 

exampel, Antonovsky’s theory, KASAM, and Karasek’s and  Theorell’s demand-control-

support-model. 
 
Results 

The women think that there has to be a balance in life and that there is a link between 

different aspects of life, which is like KASAM and demand-control-support-model where all 

components influence each other. On the whole the women agree. Things they consider 

important for health and well-being are to have a good relationship with family and friends. 

This becomes their security in life. The women also talk about stress which occurs when there 

is a lack of time and that time to themselves is important, which occurs when the kids grown 

up. Work has to be meaningful and stimulating. They also think that it is important to exercise 

and to eat well. A part from this it is important to have a sense of humour, not to smoke, have 

the opportunity to travel and listen to music which enriches their lives. These five women 

have different ways of coping trying situations, for example exercise and be outdoors. 
 

Conclusions 

There are many different aspects that are important to these women and they don’t differ 

much. Both physical and mental aspects are important. Above all, it is about having a balance 

in life between different components. The things that matter most for these women have to 

function well in order for them to feel well. 
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Sammanfattning 
Syfte 

I dokument om hälsa uttrycks ofta att alla har rätt till lika hälsa. Då det skiljer sig för hur varje 

individ ser på hälsa och vad som är viktigt i deras liv är syftet med denna uppsats att försöka 

problematisera hälsa, genom att beskriva och analysera fem kvinnors berättelser. Hur talar 

dessa kvinnor om hälsa i intervjuer, inom kategorierna ”kropp”, ”själ” och ”lust och last”. 

Vad är viktigt för kvinnorna för att må bra? 

 

Metod 

Studien består av en kvalitativ undersökning där fem kvinnor, boende i Stockholm, har 

intervjuats. Intervjuerna skedde i samtal och till hjälp fanns ett papper med förberedda teman. 

Dessa var sjukdom, arbete, familj, tid, stress, relationer, kost, kropp och motion. Kvinnorna 

lade själva till fyra teman; humor, rökning/droger, resor och musik. Intervjuerna har 

transkriberats för att därefter analyseras med hjälp av bland annat Antonovskys teori, 

KASAM, och Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd-modell.  

 

Resultat 

Kvinnorna anser att det måste finnas en balans och att mycket hänger ihop i livet, vilket liknar 

KASAM och krav-kontroll-stöd-modellen i vilka alla komponenter påverkar varandra. 

Kvinnorna är relativt överens, med vissa undantag. Faktorer som de anser är viktiga för hälsa 

och för att de ska må bra är bland annat en bra relation med familj och vänner då detta blir 

deras trygghet i livet. Kvinnorna talar också om att stress uppkommer då det är brist på tid 

och att det är viktigt att ha tid för sig själv, vilket de får mer när barnen blir större. Arbetet 

måste vara meningsfullt och stimulerande. De tycker också att det är viktigt att röra på sig och 

dessutom se till att äta bra. Utöver detta är det viktigt att ha humor, ej röka, ha möjlighet att 

resa och lyssna på musik som berikar ens liv. Dessa fem kvinnor har olika sätt att hantera 

saker de tycker är jobbiga, bland annat att motionera och vara ute. 

 

Slutsats 

Det finns många olika aspekter som är viktiga för dessa kvinnor och de skiljer sig endast lite 

mellan dem. Det är både fysiska och psyksiska aspekter som är viktiga för kvinnorna. I stort 

sett handlar allt om att ha en balans i livet. Saker som är viktiga för dem måste fungera och  

gör de inte det så mår kvinnorna mindre bra. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Nationella folkhälsokommittén fick av regeringen ett uppdrag att utveckla nationella mål för 

hälsoutvecklingen. Dessa mål presenteras i kommitténs slutbetänkande; ”Hälsa på lika villkor 

– nationella mål för folkhälsan”. De 18 mål kommittén kom fram till har regeringen i sin tur 

behandlat och regeringen presenterar sina elva folkhälsomål i ”Regeringens proposition 

2002/03:35, Nationella mål för folkhälsan”.1 I båda dokumenten tas vikten av människors lika 

värde upp och man menar att alla ska ha tillgång till en god hälsa. Varje individ ska ges 

möjligheter att nå den hälsa som är individuellt möjlig. Då utmaningen är att utjämna 

skillnaderna i hälsa kan en av prioriteringarna vara att ge extra stöd åt dem som är mest 

utsatta och kanske inte har fått en så bra start i livet.  Man talar också om att kön, klass, 

etnicitet, sexuell läggning och kultur kan påverka förutsättningarna för en god hälsa.2,3 I 

propositionen står ”att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen kräver ett synliggörande i politiken av olika individer och gruppers specifika 

behov, villkor och förutsättningar utifrån ett hälsoperspektiv”.4  

 

Hälsa på lika villkor innebär också att varje individ själv måste hjälpa till att sträva efter 

hälsa. En individ kommer inte att göra något för sin hälsa om hon själv inte tror det är bra för 

hälsan.5 Detta är ett viktigt utgångsläge för hälsopedagoger. De kan komma att hjälpa 

personer att upprätthålla/få bättre hälsa men då är det viktigt att veta vad hälsa betyder för 

olika människor. Detta innebär att arbetet bör ske utifrån varje individs perspektiv. I rapporten 

”Självupplevd hälsa” från forskningsrådsnämnden står det att det är viktigt att man i den 

allmänna bedömningen av individers hälsa utgår från ett brett perspektiv där man tar hänsyn 

till såväl den fysiska och mentala hälsan som den funktionella hälsan.6

 

De flesta studier om hälsa och sjukdom gjorda idag fokuserar på det sistnämnda, sjukdom. 

Studierna försöker koppla ihop individens attityd och tankar om ett medicinskt tillstånd (till 

                                                 
1 Morgan Johansson, Socialdepartementet, Regeringens proposition 2002/03:35 – Mål för folkhälsan, 2004-03-
24 <http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1259> (2005-04-04), s. 5. 
2 Nationella folkhälsokommittén, Socialdepartementet, Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan, 
slutbetänkande, Statens offentliga utredningar, 2000:91 (Stockholm, Fritze, 2000), s. 69-71. 
3 Johansson, s. 34-47. 
4 Ibid., s.36. 
5 Statens folkhälsoinstitut, Utvärdering av projektet Hälsa – Arbetsliv – Kvinnoliv (HAK), rapport 2002:5, red. 
Ulla Marklund (Stockholm, Edita Nordstedt,  2002) s. 22. 
6 Anna-Lena Undén, Stig Elofsson, Forskningsrådsnämnden, Självupplevd hälsa, faktorer som påverkar 
människors egen bedömning, Rapport 98:7 (Uppsala, Ord & form AB, 1998) s. 93. 
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exempel diabetes) med deras beteende (till exempel kostvanor). Shaw Hughner och Schultz 

Kleine skriver att Lawton, i sin granskning bland gjorda studier på hälsa och sjukdom, inte 

hittat många studier som försöker förklara vad lekmannamänniskor anser om hälsa och hur 

synen på hälsa i världen resulterar genom interaktion mellan individen, sociala och politiska 

faktorer.7 Dessutom är mycket av den medicinska forskningen gjord på bara män eller på 

både män och kvinnor tillsammans.8  

 

Idag har kvinnan ett högre ohälsotal9  än mannen. I februari 2005 var kvinnans ohälsotal 51.1 

dagar medan mannens låg på 33.9 dagar.10  Kvinnan är alltså sjukare än mannen, men trots 

detta lever hon längre. Detta kallas för könsparadoxen eller medicinska paradoxen.11,  12   

 

Detta är några faktorer som födde intresset att titta på just kvinnor och hälsa som är ett relativt 

outforskat område. I denna studie är det kvinnornas föreställningar om hälsa och vad de anser 

viktigt som kommer att hamna i fokus. 

 

Uppsatsen börjar med introduktion och metod. Sedan kommer resultat och diskussion som har 

rubriken ”Berättelser om hälsa”. Sammanfattningen är döpt till ”Må bra”. 

                                                 
7 Renée Shaw Hughner, Susan Schultz Kleine, ”Views of health in the lay sector: a compilation and review of 
how individuals think about health”, Health: An interdisciplinary journal for the social study of health, illness 
and medicine, 8 (2004:4, October), s. 396. 
8 Solberg, B (red), Kvinnors hälsa - Folkhälsorapport 1994 (Karlstad, Landstinget i Värmland, 1994). 
9 Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 
förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen (från 2003 sjuk- och aktivitetsersättning). Ohälsotalet 
innehåller INTE dagar med sjuklön från arbetsgivare. (Definition av försäkringskassan), Bertil Thorslund, 
Försäkringskassan <bertil.thorslund@forsakringskassan.se> Ohälsotalet och dess utveckling, 2005-03-18, 
<http://uppsol.forsakringskassan.se/templates/Page.aspx?id=3779> (2005-04-05). 
10 Bertil Thorslund, Försäkringskassan, <bertil.thorslund@forsakringskassan.se> Ohälsotalet och dess 
utveckling, 2005-03-18 <http://uppsol.forsakringskassan.se/templates/Page.aspx?id=3779> (2005-04-05). 
11 Maria Danielsson, Gudrun Lindberg, “Skillnader mellan mäns och kvinnors ohälsa – beständiga eller 
föränderliga?”, i ”Kön och ohälsa – en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv”, red. P Östlin 
(Lund, Studentlitteratur, 2000), s. 31. 
12 Katja Gillander Gådin, Hälsa och livsvillkor ur ett könsperspektiv, rapport 1993:8, (Härnösand, Landstinget 
Västernorrland, 1993) s. 1. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att problematisera hälsa, genom att beskriva och analysera fem 

kvinnors berättelser som handlat om ”kropp”, ”själ” och ”lust och last”. 

  

Frågeställningar: 

1. Hur talar dessa kvinnor om hälsa i intervjuer, inom kategorierna ”kropp”; sjukdom, kropp, 

kost och motion, ”själ”; relationer, familj, arbete, tid och stress, ”lust och last”; humor, 

rökning/droger, resor och musik? 

 

2. Vad är viktigt för kvinnorna för att må bra? 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Definition av hälsa 
Det finns en mängd definitioner på vad hälsa är idag. Allt efter utvecklingen har fortlöpt har 

olika syner på hälsa dykt upp. Från Hippokrates (460-370 f. Kr) som utvecklade en teori där 

han tolkade hälsa vid balans av de s.k. kroppsvätskorna, var de ej i balans förelåg sjukdom13, 

till WHO:s definition på hälsa (1948); ”a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity”14. Översatt till svenska blir detta 

”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av 

sjukdom”.15 Det har tillkommit fler definitioner på hälsa efter 1948 men WHO:s definition 

används till största delen idag. 

 

1.3.2 Teorier 

Nedan följer teorier som används vid analyserandet av kvinnornas berättelser. Dessa är valda 

då de täcker olika områden. KASAM är brett och går att tillämpa på hela livet där stressorer 

kan uppträda. Krav-kontroll-stöd-modellen används i analysen av arbetslivet och även under 

tid och stress där arbetslivet också nämns av kvinnorna. Empowerment och genus är med för 

att belysa två sätt till varför kvinnorna gör det de gör och hur kvinnorna kan fungera. 

 
                                                 
13 Jennie Medin, Kristina Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie  (Lund, 
Studentlitteratur, 2003), s. 37-38. 
14 WHO, “About WHO”, 2005 <http://www.who.int/about/en/> (2005-04-04). 
15 Linda Ewles, Ina Simnett, Hälsoarbete - en praktisk vägledning, (Lund, Studentlitteratur, 2002), s. 18. 
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1.3.2.1 Empowerment 

Nationalencyklopedins förklaring av empowerment lyder: ”princip som tillämpas i 

feministisk terapi och undervisning för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, 

kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget liv”.16 Centrala inslag i 

empowerment är kontroll, självtillit och stolthet. Innebörden i detta har idag kommit att bli att 

ges möjligheter till makt. Empowerment innebär tre stadier; kunskap som ger medvetenhet, 

känsla som skapar energi för handling och till sist vilja. Möjligheten till makt syftar då till att 

använda sin egenmakt. Det är därför en individ aldrig skulle få för sig att göra någonting för 

sin hälsa om hon själv inte tror att det är bra för hälsan.17

1.3.2.2 KASAM 
Aaron Antonovsky publicerade 1979 boken ”Health, stress and coping”. Han utgick i den från 

ett salutogent tänkande, det vill säga han fokuserar på det friska. Antonovsky menar att livet 

är fullt av stressorer eller stimuli som påverkar människan. Vissa klarar av dessa stressorer 

bra medan andra inte klarar av dessa och kan bli sjuka. Han presenterar begreppet KASAM 

som innebär känsla av sammanhang.18 KASAM består av tre komponenter, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En stark känsla av begriplighet innebär att man ser 

framtidens händelser som strukturerade och förutsägbara, eller när händelserna oväntat dyker 

upp går att förklara. Hanterbarhet innebär till vilken grad man upplever att man har resurser 

för att klara av situationer som uppstår, både resurser under egen kontroll och resurser som 

kontrolleras av andra som man litar på. Meningsfullhet kan även kallas 

motivationskomponenten. Det innebär hur man upplever att livet har en känslomässig 

innebörd och man kan se att problem som kan uppstå är värda att satsa på. Man är 

medverkande i de processer som skapar ens öde och de dagliga erfarenheterna.19 Har man ett 

högt KASAM innebär det att möjligheten att nå hälsa är större, då chansen att hantera 

stressorerna är större.20  

 

                                                 
16 Nationalencyklopedin, 2005 
<http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=empo
werment> (2005-04-01). 
17 Statens folkhälsoinstitut, s. 22. 
18 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium  (Natur och kultur, 1993), s. 11-13. 
19 Ibid., s. 37-41. 
20 Ibid., s.13. 
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1.3.2.3 Krav-kontroll-stöd-modellen 
Krav-kontroll-stöd-modellen tog Robert Karasek och Töres Theorell fram för arbetslivet. 

Stress är något som kan påverka hälsan negativt. Det finns olika sociala strukturer och 

processer och dessa upplevs på olika sätt. Beroende på hur dessa upplevs kan 

känsloreaktioner, kognitiva reaktioner, beteenden och fysiologiska reaktioner uppkomma. 

Dessa ger i sin tur upphov till eventuella funktionsrubbningar och skador i organstrukturen. 

De stressorer som kan ge stress och ohälsa kan vara brist på egenkontroll, egenmakt och 

vardagsmakt. Men likaså för höga eller för låga krav, det vill säga överstimulering eller 

understimulering och till sist brist på socialt stöd. Alla dessa ger upphov till krav-kontroll-

stöd-modellen. Dessa tre komponenter är något man måste ha en balans av för att man ska 

uppleva hälsa. Har man höga krav med högt beslutsutrymme blir arbetet ”aktivt”. Skulle 

däremot beslutsutrymmet vara lågt blir arbetet istället ”spänt”. Har man låga krav tillsammans 

med lågt beslutsutrymme blir arbetet ”passivt” och skulle beslutsutrymmet öka vid låga krav 

blir arbetet istället ”avspänt”. Men utöver de två komponenterna krav och kontroll så är det 

sociala stödet en stor faktor som också påverkar. Har man ett bra socialt stöd är chansen att 

man klarar av de höga kraven större och arbetet blir en utmaning istället för en fara för 

hälsan.21  

1.3.2.4 Genus 
Idag pratar man om begreppen kön och genus. Med kön menar man ofta det biologiska könet, 

det vill säga om man föds med en X-kromosom eller en Y-kromosom. Med genus däremot 

menar man det socialt skapade könet. Beroende på vilket samhälle och kultur man lever i så 

konstrueras man in i ett manligt och kvinnligt beteende.22 Det finns ett ideal hur kvinnan ska 

vara och avviker hon från detta beteende så ses hon inte som kvinnlig. Som Heléne Thomsson 

skriver i sin bok ”Anpassningens pris”: 

 

Det är viktigt att förstå att kvinnor ses som kvinnor, därför beter de sig som 

kvinnor och därför är de kvinnor. Men, innan de ses som kvinnor måste de 

formas, skapas. Det betyder inte bara att kvinnor är kvinnliga därför att de 

uppfostras så, utan dessutom är vår sociala verklighet förberedd att ta emot två 

                                                 
21 Lennart Levi, ”Stress –en översikt Internationella och folkhälsoperspektiv”, i Stress – molekylerna - individen 
- organisationen – samhället, red. Rolf Ekman och Bengt Arnetz (Falköping, Liber, 2002), s. 47-53. 
22 Anne Hammarström, Annika Härenstam, Piroska Östlin, ”Kön och ohälsa – begrepp och förklaringsmodeller”, 
i Kön och ohälsa – en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv (Lund, Studentlitteratur, 2000), s. 7-
8. 
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olika typer av människor med två olika typer av beteenden – där kvinnan är ”det 

andra” eller ”det motsatta” könet.23

 

Thomsson skriver också att denna tudelning av könen innebär en uppdelning av makt mellan 

män och kvinnor. I ett patriarkat är det mannen som har makten och makten blir då också 

manlig. Detta innebär att de kvinnor som då har haft, eller har makt, har kunnats förklaras 

som icke kvinnliga kvinnor. Istället är ord som omvårdnad och omsorgsfull det som idag 

beskriver det kvinnliga beteendet. 

 

1.3.3 Tidigare gjorda studier 
Det finns få studier där man endast tittat på hur kvinnor ser på hälsa. Därför redovisas nedan 

studier där både män och kvinnor har varit delaktiga och detta får man ha i åtanke när man 

jämför resultatet.  

 

Kristiina Manderbacka har gjort en undersökning där hon studerade vad respondenterna 

lägger bakom ordet hälsa då de ska uppskatta sin egen hälsa. Respondenterna, 42 män och 

kvinnor från Helsingfors, pratade om hälsa på olika sätt och Manderbacka delar in dessa i fem 

olika kategorier;  

 

• Hälsa som frånvaro av sjukdom. 

• Hälsa som en funktion: att personen klarar av att göra sina dagliga åtaganden som till 

exempel arbeta. 

• Hälsa som en upplevelse: om personen själv har upplevt något kroppsligt eller 

mentalt. 

• Hälsa som ett resultat av en aktion: personen pratar om hälsa som kondition och 

beteende, nämner bland annat ålder, motion, kost, undvika riskbeteenden, ej röka osv. 

• Hälsa som reproduktion.24  

 

Hughner och Kleine har gjort en litteraturstudie på litteratur mellan åren 1983 och 2003, där 

de tittar på hur man ser på hälsa världen över. De har tagit fram 18 olika kategorier; * hälsa 

som frånvaro av sjukdom, * hälsa som en funktionell förmåga, * hälsa som jämvikt/balans, * 
                                                 
23 Heléne Thomson, Anpassningens pris – kvinnors liv i vård och vardag (Stockholm, Gothia, 1998), s. 22-23. 
24 Kristiina Manderbacka, ”Examining what self-rated health question is understood to mean by respondents”, 
Scandinavian Journal of Social Medicine (1998:2), s. 145-153. 
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hälsa som frihet, * hälsa som ett hinder, * hälsa upprätthålls genom meditation och bön, * 

hälsa är beroende av den mentala inställningen, * arbete medför hälsa, * hälsa förklarat 

genom religiösa och övernaturliga ting, * hälsa upprätthålls genom ritualer, *hälsa är ett 

moraliskt ansvar, * hälsa upprätthålls genom regelbunden koll av kroppen, * hälsa är 

”självförvållat”, * hälsa är delvis institutioner och olika policys ansvar, * hälsa är beroende av 

sättet att leva, * hälsa som gener, * vilket värde och prioritering hälsa har och till sist * 

skillnaden mellan hälsosynen och hälsobeteendet.25

 

Heléne Thomsson har i sin studie, ”Anpassningens pris”, gjort djupintervjuer med 50 kvinnor 

och enkätundersökningar med 500 kvinnor från olika vårdyrken. Hon tittar på deras 

livssituation och livsstil. Hon skriver att kvinnorna väl är medvetna om hur de ska leva för att 

må bra men att de beroende på relationer, anpassning, förväntningar och krav inte klarar av att 

leva som de vet att de borde. Thomsson skriver också att det är genom relationer med andra 

människor som kvinnorna blir till. De är ett sätt för dem att få självkänsla och egenvärde. 

Kraven och förväntningarna kommer från andra runt omkring. Man ska vara alla till lags. 

Kvinnorna nämner också att om man jobbar deltid så kan det bli en ökad stress för att man 

inte hinner med allt man tycker att man borde göra på jobbet. Dessutom kanske man tar på sig 

mer i privatlivet om man jobbar deltid, till exempel att ta hand om en sjuk förälder. Kvinnorna 

anpassar sig till andra och ser till att andra har det bra i första hand, både i jobbet och hemma. 

Thomson skriver att anpassningen ses som en positiv egenskap hos kvinnor.26

                                                 
25 Shaw Hughner, Schultz Kleine, s. 398-406. 
26 Thomsson, s. 8-126. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 
För att kunna belysa kvinnornas egen syn och vad som var viktigt för dem valdes en kvalitativ 

metod; i detta fall intervju som undersökningsmetod. Studien består av fem intervjuer med 

kvinnor boende i Stockholm.  

 

2.2 Intervjuer 

2.2.1 Urval och avgränsning 
Vid urvalet av kvinnorna bestämdes att de alla skulle ha olika yrken. Detta för att få en liten 

bredd och för att ha större chans att hitta olikheter hos kvinnorna som bland annat yrket 

kanske kunde medföra. För att få ett hanterbart material avgränsades antalet intervjuer till 

fem. Målet var att deltagarna skulle vara okända för intervjuaren och de söktes via tips från 

släkt och bekanta. Beroende på avgränsningen att alla skulle ha olika yrken valdes några av 

kvinnorna bort då de hade samma yrke som någon som redan deltog i studien. Åldern på 

kvinnorna avgränsades till 45-55 år. Detta då kvinnorna har levt och upplevt en stor del av 

livet. 

 

2.2.2 Tillvägagångssätt 
Först genomfördes en provintervju med en för författaren känd kvinna för att se om upplägget 

passade och hur kvinnan upplevde frågorna. Det var även något som genomfördes för att 

intervjuaren skulle få feedback på sitt sätt att intervjua. Därför valdes en känd person som 

förhoppningsvis vågade säga mer om detta än en okänd person skulle göra. Utifrån 

provintervjun gjordes sedan några få förändringar. En av dessa var att de få standardfrågor 

som fanns med vid provintervjun valdes bort och kvinnorna istället fick prata mer öppet om 

hälsa. 

 

Kvinnorna kontaktades via telefon där syftet med studien och information om intervjuns form 

delgavs. Det betonades särskilt att intervjun var frivillig vilket medförde att åtta kvinnor som 

kontaktades valde att inte delta. Intervjuerna genomfördes i kvinnornas hem, på deras jobb 

eller på Idrottshögskolan. Kvinnorna fick själva bestämma var den skulle ske och två gjordes i 

 14



deras hem, två gjordes på deras jobb och en genomfördes på Idrottshögskolan. Samtliga gav 

sitt godkännande till att intervjuerna bandades. 

 

2.2.3 Formen 
Intervjun började med att kvinnan fick läsa igenom ett informationspapper. (Se bilaga 1) När 

själva intervjun började ställdes först frågor om ålder, civilstatus, yrke och om de har bott 

större delen av sitt liv i stadsmiljö eller i landsbygdsmiljö. Sedan följde en fråga där de 

ombads att berätta lite om sitt liv/bakgrund ur ett hälsoperspektiv. Utifrån det så följde sedan 

ett samtal som leddes in på nutid och hälsa idag. Till hjälp fanns ett papper som både 

intervjuaren och kvinnan kunde använda sig av för att få inspiration. Detta papper innehöll 

olika teman som samtalet kunde fokuseras på. Dessa teman var sjukdom, arbete, familj, tid, 

stress, relationer, kost, kropp och motion. Dessutom fick varje kvinna lägga till ett tema som 

de kopplade till hälsa på något sätt. Då tillkom tema humor, rökning/droger, resor och musik. 

Längden på intervjuerna varierade från 40 minuter till 60 minuter. 

 

2.2.4 Resultatbehandling 
Analysen av intervjuerna genomfördes i följande steg. Först transkriberades intervjuerna 

ordagrant. Steg två innebar att grundligt läsa igenom intervjuerna och markera där kvinnorna 

pratade om varje temaområde. Därefter gjordes en sammanställning inom varje tema med 

citat från kvinnorna. Citaten skrevs sedan om för att bli lättare att läsa, men har fortfarande 

samma betydelse och innehåll. Sedan analyserades de omskrivna citaten utifrån hälsa med 

hjälp av teorier som KASAM27 och krav-kontroll-stöd-modellen28. Då citaten är omskrivna är 

de inte riktiga citat men i resultatdelen är de ändå återgivna som citat.  

 

I resultat och diskussionsdelen förekommer citat där tecknet […] finns med. Står detta tecken 

i början eller slutet av en mening innebär det att något som kvinnan sagt i samband med 

stycket är borttaget. Står tecknet däremot självt, mellan två stycken, innebär det att ett eller 

flera stycken är borttagna ur intervjun som inte anses relevanta att redovisa. 

 

                                                 
27 Antonovsky, s. 15. 
28 Levi, s.52-53. 
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2.3 Uppsatsen 
Jag är medveten om att ”Rånäsdokumentet”29 ska ligga till grund för uppsatsskrivning på 

Idrottshögskolan, men för att få ett flyt i uppsatsen och för att det ska bli lättare att följa mina 

tankegångar har mallen för uppsatsen ibland frångåtts. Validitet och reliabilitet ligger därför 

inte under metoden utan i slutet av uppsatsen. För att lättare följa tankegångarna är även 

resultat och diskussion skrivna tillsammans men utan att för den delen tappa vad som hör till 

vilken del. Uppsatsen börjar med introduktion och metod. Sedan kommer resultat och 

diskussion som har rubriken ”Berättelser om hälsa”. Sammanfattningen är döpt till ”Må bra”.  

 

 

 

                                                 
29 Idrottshögskolans bibliotek, <webbansvarig@ihs.se> Rånäsdokumentet, 2005-01-15  
<http://www.ihs.se/upload/Publicerat/Kompendier/Rånäsdokumentet.pdf> (2005-04-01). 
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3. Berättelser om hälsa 
Här nedan redovisas resultatet av intervjuerna. Teman som användes vid intervjuerna är 

indelade i tre olika kategorier, ”själ”, ”kropp” och ”lust och last”. Kategorin själ innefattar 

arbete, familj, tid, stress och relationer. Detta då de för tankarna till psyket, upplevelser, 

föreställningar och kognition. Kategorin kropp innefattar motion, kost, kropp och sjukdom. 

Dessa har alla gemensamt att det som nämns kan kopplas till kroppen och fysiken. Här finns 

ord som vikt, mat, värk med mera. Den sista kategorin, lust och last valdes att ha separat 

därför att kvinnorna själva fick lägga till teman och det är intressant att titta på varför de valde 

just dessa. Denna kategori innehåller humor, rökning/droger, resor och musik. Vissa områden 

diskuteras under flera olika rubriker.  
 

3.1 Kvinnorna 
Här följer en beskrivning av kvinnorna som deltog i studien. Namnen är fingerade för att 

kvinnorna ska vara anonyma. En av kvinnorna är Anna, 45 år. Hon är gift trebarnsmor och 

arbetar som lågstadielärare. Hon har bott större delen av sitt liv i en storstadsmiljö. Det har 

även Annelie gjort. Annelie är en 54-årig ekonom. Hon är precis som Anna gift och har tre 

barn. Kajsa däremot är samboende men även hon har tre barn. Hon är 47 år och arbetar som 

skolsköterska. Hon säger att hon har bott större delen av sitt liv i en storstadsmiljö. Den fjärde 

kvinnan är Sissela. Hon är orginalare/AD-assistent som har bott större delen av sitt liv i en 

storstadsmiljö. Hon är 46 år och ogift. Bodil är den enda av kvinnorna som har bott större 

delen av sitt liv i landsbygdsmiljö. Hon är en 47-årig student/mångsysslare. Bodil är sambo 

med två barn. 

 

3.2 ”Själ” 

3.2.1 Familjen 
Hur ser kvinnorna på relationen mellan hälsa och familjen? Anna som arbetar som 

lågstadielärare uttrycker sig så här: 

 

Anna: […] Nej, men jag tror ju att livets mening är att föröka sig, ja, att vara med 

sin familj, det är det viktigaste, det kan jag stå för. 

 

[…] 
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Anna: Ja, men det är barnen framför allt. Ja, att man har barn. Herregud, har man 

inga barn så måste det vara en enorm livssorg tycker jag, det tror jag. Och så 

brukar jag säga om man inte ger barnen tid och bryr sig om när de är små, då kan 

man ju sumpa dom som gammal därför när du är gammal och kommer på 

ålderdomshemmet, vilka kommer och besöker dig? Är det dina arbetskamrater? 

Nej, de sitter på ett annat ålderdomshem eller så är de döda. Det är dina barn, i 

bästa fall om du har skött om dom, som har lust att komma till dig och inte tycker 

att du är en jävla morsa som bara kasta in dem på dagis, för mina barn ska inte 

sitta och skriva på dagsidan i DN eller Svenskan att min mamma hade aldrig tid 

med mig, aldrig[…]. 

 

Det är både barnen och mannen som är viktig för kvinnan för att hon ska må bra. Anna tänker 

även ur ett långsiktigt perspektiv att hon vill att barnen ska bry sig om henne och ha tid för sin 

mamma när hon är gammal. Det blir ett givande och tagande. Hon berättar också att det 

tråkigaste som skulle hända var om hon skulle skilja sig. Familjen är för henne tryggheten och 

hon vill ge så mycket som möjligt till dem. Det kan man också se när hon säger ”det har hela 

tiden gått ut på att jobba så lite som möjligt och vara hemma så mycket som möjligt”. Här går 

KASAM:s komponent meningsfullhet att se, det vill säga att livet har en innebörd som gör det 

värt att satsa på. Det är också intressant att titta på att Anna säger att hon vill vara hemma så 

mycket som möjligt. Detta kanske vissa tolkar som lathet, att inte arbeta, men hon utför ett 

obetalt arbete hemma då hon berättar att hon hellre städar och handlar själv och har lägre lön. 

Enligt genusteorin så skulle detta vara Annas kvinnliga sida, omvårdnaden för andra, som 

visar sig. Skulle en man också välja detta eller är detta vanligast för kvinnan? Om man tittar 

på genusteorin skulle det endast vara kvinnan som resonerar på detta sätt, då kvinnan oftare är 

den som tar hand om familjen och hemmet idag medan mannen jobbar mer. 

 

De andra kvinnorna tycker också att familjen är viktig men den ogifta Sissela säger att hennes 

barndomsfamilj även har bidragit till att hon har mått jättedåligt. 

 

Sissela: […] Så jag träffar mina föräldrar mycket, det gör jag, men det är kluvna 

känslor. Det är kluvet, det är inga självklara känslor. Ja, det är lite svårt att 

förklara. 
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Maja: Är det både någonting som får dig att må bra och någonting som får dig att 

må mindre bra? 

 

Sissela: Ja, det är det. Det är både och, ja, absolut. Den här familjerelationen, den 

har fått mig att må väldigt dåligt.[…] 

 

Även om man kan se att familjen kan få Sissela att må dåligt är hon ändå medveten om detta. 

Hon förstår vad som orsakar känslorna och gör även något åt det. Hon har delvis gått i terapi 

på grund av detta. Hon har enligt KASAM en stark begriplighet, det vill säga hon är redo för 

vad som kan hända i framtiden och hon vet att hon kan hantera och kontrollera situationen, 

om inte själv just för tillfället så i alla fall med hjälp av en terapeut. 

 

Det visar sig att man kan må bra trots att man inte har en ”egen” familj, det vill säga man och 

barn. Sissela säger att hon har ett jättebra liv även om hon inte är gift men att hon inte skulle 

säga nej om hon träffade någon. Detta kan bero dels på hennes känslor att hon vill dela livet 

med någon men sen säger hon att det finns ett krav inifrån henne själv att man ska dela livet 

med någon. Detta krav kan hon ha skapat från samhällets krav då det nog är ganska vanligt 

idag att man undrar lite extra när någon inte har en partner. Ur genusperspektivet vill Sissela 

inte känna sig utanför, vilket hon skulle göra om hon inte har en partner, eftersom hon inte 

följer strömmen som kvinna. 

 

3.2.2 Relationer 
Utöver familjen pratar alla även om vikten av ett socialt nätverk. 

 

Maja: Om vi tittar på relationerna utanför familjen och jobbet då? Ser du att det på 

något sätt bibehåller för att du ska må bra? 

 

Kajsa: Mm, det gör jag. Då tänker jag först på våra goda vänner, mina äldre 

vänner. De betyder jättemycket för mig och vi gör ju mycket trevliga saker 

tillsammans. 

 

Detta säger Kajsa, 47 år. Sissela förklarar också varför hon ser relationen med vännerna som 

viktig. 
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Sissela: Ja, dom påverkar ju också mycket. Att liksom träffa människor som jag 

har en god relation till, vänner och bekanta, så är det ju. Ja, det är jätteviktigt. Det 

tror jag påverkar jättemycket naturligtvis. 

 

Sissela förklarar också att det är viktigt att man har några som bryr sig om en och någon man 

kan bry sig om. Skulle familjen försvinna så är vännerna de man har kvar. Det är också ett 

givande och tagande i relationen som verkar vara viktig. Om man bara skulle ge eller bara ta 

emot så skulle relationen vara tråkig. Skulle relationerna inte fungera, antingen i familjen 

eller med vännerna, framkommer att man skulle lida av det. För att man ska må bra så måste 

relationerna runt omkring fungera. Hälsa är när man har fungerande relationer enligt 

kvinnorna. Enligt KASAM skulle man kunna säga att det sociala nätverket gör livet 

hanterbart, man vet att man har människor runt en som skulle ställa upp om någonting hände 

en som man själv inte klarar av.  

 

Att relationerna med vänner och familj omnämns så starkt av kvinnorna skulle kunna 

förklaras med vad Heléne Thomsson skriver om relationer, att det är genom relationerna som 

kvinnan blir till och får ett självförtroende.30 Om det nu är så att kvinnan anpassar sig på olika 

sätt, som Thomsson skriver, och vill vara alla till lags så får hon ändå bekräftelsen från sitt 

nätverk att hon duger som kvinna. Att det sen är som en ”anpassad” kvinna spelar ingen roll.  

 

3.2.3 Tid och stress 
När det gäller tid och stress kopplas dessa ofta ihop av kvinnorna. Två kvinnor nämner att 

stress uppkommer då det är brist på tid. Även när det är många krav, både yttre och inre, så 

uppkommer stress. ”[…] Då har jag haft det här kluvna som finns, kunna känna att jag har 

hunnit göra så mycket som jag vill hinna på jobbet, vara med barnen så mycket som möjlig 

som jag skulle vilja eller skulle ha velat […]”, säger Annelie 54 år. Här finns ett outtalat krav 

som gör att Annelie vill vara mer än hon klarar av, både på jobbet och hemma. Enligt krav-

kontroll-stöd-modellen så skulle Annelie ha höga krav på sig, både från sig själv och från 

andra när det gäller jobbet. Annelie uttrycker inte att hon mår dåligt av kraven så hon kan 

antingen ha ett stort beslutsutrymme eller ett bra socialt stöd, eller kanske rent av båda, som 

hjälper henne att inte känna sig så stressad som hon annars skulle göra. Hon har en bra balans. 

  

                                                 
30 Thomsson, s. 30 
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Anna talar om både positiv och negativ stress. Den negativa stressen får henne att må dåligt 

samtidigt som den positiva stressen får henne att hinna göra saker som hon tycker är roliga. 

Hon kan stressa hem från arbetet för att hinna ut och åka skidor. Stressen blir meningsfull på 

så sätt att hon gör något som hon själv tycker om. Här kan man även tala om empowerment. 

Anna tycker att det är värt att stressa då hon mår bra av att vara ute och åka skidor. Hon gör 

detta för att hon vet att hon mår bra av det. 

 

Tiden är en viktig del för hälsa enligt kvinnorna. Flera av kvinnorna pratar om att det är 

viktigt att kunna styra över sin tid och de säger att de har förmånen att jobba deltid. Detta kan 

kopplas ihop med det som tidigare nämnts att de har familjen i fokus och satsar mycket tid på 

dem och då underlättar det att jobba deltid. Dessutom får kvinnan mer tid för sig själv som 

hon annars inte skulle ha haft. Detta är för kvinnan viktigt och Annelie nämner att hon nu när 

barnen är större har tid att tänka mer på sig själv. 

 

Annelie: Ur en hälsosynpunkt, det har jag aldrig tänkt på, men till att börja med så 

är det ju så att man egentligen inte tänker så mycket på sig själv, men samtidigt 

tänker man mer på att miljön ska vara mer hälsosam, för barnet. Det blir liksom 

fokus på andra än en själv och det där hänger faktiskt med väldigt länge.  

 

Maja: Hänger det i fortfarande? 

 

Annelie: Ja, fast nu är yngsta barnet 13 så att det känns som att tiden kommer 

tillbaka till mig, på ett annat sätt, att jag kan tänka på mig själv. 

 

Att man har tid för sig själv kan kopplas ihop med en hög egenmakt som underlättar att 

man kan få en bättre balans och på så sätt också uppleva hälsa. Man får starkare 

empowerment, det vill säga man lär känna sig själv och man kan ta makten över sitt 

eget liv. Allt detta hjälper en på vägen till att uppnå och göra det man vill i livet. 

 

Något som också kan nämnas som hälsa under tid och stress är, som Bodil säger, att ta 

det lugnt ibland och koppla av, gärna med hjälp av ett bad. Det blir en lugn oas om man 

har en stressig tillvaro. Annelie uttrycker ett sätt att ha hälsa som att ha en balans i 

tillvaron och inte ha för många aktiviteter på en gång.  
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3.2.4 Arbete 
Hemmet har tillsammans med jobbet blivit det som de fyra kvinnorna med barn har fokuserat 

på under tiden barnen var små. Bodil som har barn talar om att hon har fått anpassa sig till hur 

livet ser ut och när barnen är större krävs det mindre anpassning i förhållande till dem. Men 

hon uttrycker samtidigt att det inte har varit något negativt och hon skulle inte ha velat välja 

bort barnen. Det blir något som kräver mycket av en och man får offra vissa saker för att få 

igen andra. Jämför man det som Bodil säger med vad Heléne Thomsson skriver i 

”Anpassningens pris” så är detta något liknande. (Se 1.3.3) Bodil ser till att hennes barn har 

det bra i första hand och hon sätter sig själv i andra rummet. Detta verkar vara något som är 

utmärkande för kvinnorna och de formas under uppväxten till att ta hand om barnen och de 

förväntas också göra detsamma. 

 

När det gäller arbetet så talar de om, utöver att det är bra att jobba deltid, att det är viktigt att 

jobbet är stimulerande och kan bidra till en personlig utveckling. Detta blir hälsa ur den 

meningen att den ökar meningsfullheten i livet. Det finns enligt Siegrist en klyfta mellan den 

ansträngning som man lägger ner på arbetet och det man får tillbaka, i form av lön, 

uppskattning och trygghet, som är en mycket viktig stressor. Ansträngningen styrs av egna 

överambitioner, krav från arbetsledning eller krav från de klienter man betjänar.31 Kvinnorna 

i intervjuerna talade om att det är bra med fortbildningar och att man har en bra relation med 

arbetskamraterna och det är helt i linje med Seigrist. Sätter man detta i relation till krav-

kontroll-stöd-modellen kan man se att fortbildning och bra relationer i arbetslivet kan tolkas 

som ett socialt stöd, någon som satsar på en. Detta i sin tur kan hjälpa till att man klarar 

kraven om de skulle bli för stora inom arbetslivet. 

 

De kvinnor som har egen familj ger intrycket att familjelivet prioriteras före arbetet och 

hemmet. De skulle göra allt för familjen och det kan man se att de också gör genom att de 

anpassar sig till att det ska vara så bra som möjligt för de andra i familjen. Det gäller även om 

kvinnans eget välbefinnande kommer i skymundan. Dessa kvinnor har en omvårdande sida 

men inte gentemot sig själv utan mer mot andra.  

                                                 
31 Levi, s. 53. 
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3.3 ”Kropp” 

3.3.1 Sjukdom 
Ingen av kvinnorna talar självmant om sjukdom kopplat till hälsa. Det är först när frågan ställs 

om de har varit sjuka och hur de ser på det som sjukdom berörs överhuvudtaget. Det har 

framkommit i tidigare studier av människors hälsouppfattning att hälsa skulle vara frånvaro 

av sjukdom.32,33 Kajsa, 47 år och skolsköterska, som i sina studier läste teorier om hälsa, 

håller med men säger också att hälsa är något mer. 

 

Kajsa: Ja, det fick jag naturligtvis. Jag kan väl i och för sig hålla med om att hälsa 

inte bara är avsaknad av sjukdom. Det är ungefär som om man skulle tillägga 

något ytterligare. Alltså, det kan ju se så olika ut i olika skeenden och man vet inte 

heller vad som väntar en, om man får vara frisk och så vidare. Men där har vi igen 

det där med glädjeämnen och för mig så hänger det ihop det här med livsglädje 

och hälsa. 

 

Kajsa säger här att hälsa är kopplat till en livsglädje som gör att hon inte oroar sig över vad 

som kan ske i framtiden. Vad hon kan förvänta sig av livet; om hon kommer att bli sjuk eller 

ej, men också klara av om hon skulle bli sjuk. 

 

När frågan ställs till 54-åriga Annelie om hon skulle se sig som sjuk då hon har en axelskada 

som ger konstant värk så svarar hon att hon ser sig som frisk men kanske lite handikappad då 

hon till exempel ska motionera. Bodil, 47 år säger så här om relationen sjukdom och hälsa: 

 

Bodil: Ja, det tror jag också hänger ihop. Sen tror jag också det hänger ihop hur 

man tänker lite. Hur ens tänk är och det tror jag också påverkar om man är mycket 

sjuk eller inte, ens tänk. Om man har ett positivt tänkande, ja, det tror jag också 

kan påverka kroppen på något sätt till slut[…] 

 

Dessa tre kvinnor pratar om inställningen. Vet de inte vad som kommer att hända och ändå 

tänker positivt så kan de kanske klara sig från att bli sjuka och skulle de få en skada eller bli 

sjuka så kan de lättare klara av den om de tänker positivt. Detta kan man koppla till KASAM. 

Både begriplighet att det kan komma att hända något i framtiden, och det kommer med all 
                                                 
32 Manderbacka, s. 26. 
33 Shaw Hughner, Schultz Kleine, s. 398. 
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säkerhet att göra, men även hanterbarhet att klara av detta som kan komma att hända genom 

att ha en positiv inställning. 

 

3.3.2 Kost och kropp 
Enligt kvinnorna hänger kroppen och kosten ihop men inte alltid på ett enkelt sätt. Sissela, sa 

så här när hon fick frågan om hon kände av om hon åt bättre mat: 

 

Sissela: Nej, det gör jag faktiskt inte. Det enda jag kan känna av, det är i så fall att 

efter att jag blev fyrtio, då förändrades antagligen kroppen och förbränningen. Jag 

har alltid vägt ungefär samma och kunnat äta godis och kunnat äta i stort sett vad 

som helst men efter att jag blev fyrtio så förändrades det. Då märkte jag att jag helt 

plötsligt gick upp i vikt. Och det märker jag ju fortfarande, att jag inte kan äta lika 

mycket godis som jag vill eller tårtor eller vad jag nu äter för någonting. Så där 

måste jag passa mig men jämför jag mig med dom som har det jobbigt med 

bantning och sådant, då har jag ju inga problem alls. Så det beror på vem jag 

jämför mig med, men jag får vara lite aktsam och tänka på att jag inte kan äta vad 

som helst. Jag har ju aldrig bantat eller så utan jag försöker väl äta hälsosamt, jag 

äter grovt bröd och[…] 

 

Samtidigt som hon säger att hon inte känner av om hon äter sämre mat så märker hon att hon 

går upp i vikt om hon äter för mycket, till exempel godis. Hon säger också att hon äter nyttigt 

till exempel grovt bröd. Detta kan man tolka som att även om hon inte märker av för stunden 

att hon skulle må sämre så kommer hon att må sämre om hon skulle gå upp i vikt och detta är 

det som gör att hon tänker på vad hon äter. De andra kvinnorna talar också om att de äter 

nyttigt och flera av dem nämner just grovt bröd. Men tre av kvinnorna nämner också att det 

inte får bli ett avståndstagande från all onyttig mat utan man måste även se till att äta gott och 

unna sig godis och choklad ibland. Kvinnorna är mycket medvetna om sina kroppar och hur 

de ser ut och det är hälsa att inte vara alltför tjock. Två kvinnor säger att ju äldre de blir så har 

de märkt att de har blivit stelare och att strukturerna inte håller lika bra, delvis för att de har 

blivit lite större och en av dem säger att det måste vara lättare om man var lite smalare. 

 

Varför mår de inte bra om de går upp för mycket i vikt? Är det något de har skapat själva 

eller har det kommit från samhället? Skulle man tro vad Frisell Ellburg skriver så är det något 

 24



man får med sig under uppväxten. Kvinnan lär sig tidigt att utseendet och skönheten är viktig 

för den kvinnliga identiteten. Om kvinnan skulle gå upp för mycket i vikt så skulle hon sticka 

ut från det som anses normalt för en kvinna.34 Detta går också att sätta i relation till hur 

kvinnan skapas som beskrivs under 1.3.3. Det finns ett mode att man ska vara smal och 

vacker som kvinna och därför strävar kvinnan efter detta för att passa in och kan hon inte nå 

det så mår hon automatiskt sämre.  

 

Det kvinnorna har nämnt angående kost och kropp speglar mycket vad man kan hitta i 

tidningar för kvinnor. När jag tittar på Pressbyråns tidningshylla den 9:e mars, 2005 ser jag 

bland annat följande rubriker; ”Stjärnornas bästa dieter – följ menyerna”35, ”Nyckeln till 

bestående viktkontroll: analysera dina extrakilon”36 och ”Bli av med oönskad hårväxt”37. Det 

verkar som kvinnorna har tagit åt sig det massmediala utbudet som de dagligen utsätts för och 

det är inte undra på att kvinnan vill vara smal och se vacker ut. Kvinnans ideal tycks vara att 

se bra ut och behaga. 

 

3.3.3 Motion 
Motion för att hålla vikten är något som man kunde tro att kvinnorna skulle nämna i samband 

med kost och kropp, men ingen talar om motion på det sättet. De talar istället om motion och 

träning som något som får dem att må bra och alla kvinnorna motionerar i någon form. Bodil, 

47 år uttrycker sig så här: 

 

Bodil: Jag mår rätt dåligt när jag stressar för mycket, men sen är det också viktigt 

för mig att träna, det har jag gjort hela livet. Träning det är lika naturligt som att 

dricka och sova för mig så det har ju varit någonting som har funnits och hjälpt 

till, träningen i någon form.  

 

Maja: Att se till att du mår bra? 

 

Bodil: Att må bra ja. Alltså om man har varit stressad så har man liksom varvat 

ner, man har gjort nånting man mår bra av och tycker är roligt. 
                                                 
34 Ann Frisell Ellburg, ”Jakten på den perfekta näsan”, i Behag och begär- kulturella perspektiv på kroppens, 
intimitetens och sexualitetens transformationer, red. Lena Gerholm (Stockholm, Carlsson, 2004), s. 24-25. 
35 ”Stjärnornas bästa dieter – följ menyerna”, i Amelia, red. Amelia Adamo (2005:6, Mars), s. 1. 
36 ”Nyckeln till bestående viktkontroll: analysera dina extrakilon”, i I Form (2005:4), s. 1. 
37 ”Bli av med oönskad hårväxt”, i SOLO (2005:3, Mars), s. 1. 
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Men även om ingen uttryckligen säger att de motionerar för att hålla vikten utan för att må bra 

så kanske detta att må bra bland annat innebär att hålla vikten. Bodil uttrycker också här att 

motionen är en form för henne att hantera stressen, att kunna varva ner. Anna, 45 år har också 

motionen som ett verktyg för att hantera någonting jobbigt som dyker upp. Så här beskriver 

hon om vad som är viktigt för henne för att må bra: 

 

Anna: Ja, det är ju då att vara ute. Skulle jag få spänningshuvudvärk, det kan du 

få för att du jobbar i skolan, det är ju ganska stressigt, då klarar jag det. Om jag 

kommer hem och har spänningshuvudvärk då kan jag ju sticka ut och springa, 

jag måste alltid bo så att jag kan springa rakt ut, och jag har alltid tyckt om att 

var utomhus. Ja, och då om man springer försvinner ju huvudvärken, om man 

skulle ha det. […] 

 

De använder sig av motionen dels som ett verktyg för någonting som dyker upp som får dem 

att må mindre bra, men även för att må bra i allmänhet, få ett bra allmäntillstånd. Anna pratar 

även här om att vara ute och det är det ytterligare två kvinnor som pratar om. För att de ska 

må bra vill de vara ute. Anna motionerar gärna ute medan Bodil tycker om att vistas ute i 

naturen. Detta kan vara en kontrast till att de alla bor i en storstad och det är mycket oljud som 

stör. Bodil säger även att hon på grund av allt folk och alla oljud som finns i en storstad tycker 

om att vara ensam och detta går att få om man är i ute naturen. Att vara ute anses som hälsa 

då det är en resurs för att hantera yttre stimuli som är negativa för en själv. Enligt KASAM 

har kvinnorna här en hög hanterbarhet då de har verktyg för att hantera saker som får dem att 

må mindre bra. 

 

I Thomssons studie ”Anpassningens pris” motionerade inte så många kvinnor. Att alla 

kvinnor som är med i denna studie motionerar kan därför ses som en slump om man skulle tro 

att Thomsson har med ett genomsnitt av kvinnorna. Kanske beror det på att dessa fem kvinnor 

inte jobbar inom vården eller har så små barn, vilket var vanligt i Thomssons studie.38 Dessa 

fem kvinnor verkar ha mer tid för sig själva.   

                                                 
38 Thomsson, s. 8-126. 
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3.4 ”Lust och last” 

3.4.1 Humor 
Humor är något som Anna vill lägga till som en hälsoaspekt och alla de fyra kvinnorna som 

intervjuas efter Anna nämner humor som något viktigt i sitt liv. Sissela säger att humorn 

berikar hennes liv och Kajsa uttrycker sig så här: 

 

Kajsa: Ja, jag tänker på när det står humor. Jag har en väldigt spännande kurator 

på jobbet som har en ganska spännande bakgrund, kommer från ett europeiskt 

land, är uppvuxen i ett annat och har bott i Sverige sen hon var 20 och som har 

jobbat mycket med invandrare. Och jag känner att jag lär mig väldigt mycket av 

henne och hennes sätt att vara mot sin omgivning. Hon kan vara väldigt sträng och 

hon kan vara väldigt allvarlig men hon har en fantastisk humor. Och det är 

jättespännande tycker jag. Sen är hon också bra på att känna in när det är ok och 

plocka fram den. Om det är lite jobbigt så kan man le lite och skoja till det och det 

behövs ibland. Ja, och det tycker jag hon gör jättebra. Ja, det är en god förebild så 

att säga. Jag kan bli väldigt allvarlig och väldigt seriös. 

 

[…] 

 

Kajsa: Ja, för det gör ju det, det gör det hela lite lättare. Även i sorgen kan man 

behöva le lite så att säga. Men det där är en konst. 

 

Här blir humorn ett verktyg för att hantera saker som är jobbiga att prata om och vara med 

om. Något som underlättar det svåra i vardagen. Bodil hyr gärna en rolig film när hon är nere 

just för att få skratta. Detta kan precis som motionen sättas in i hanterbarheten i KASAM. 

Man har själv en möjlighet att påverka det som man inte tycker är bra. 

 

3.4.2 Resor och musik 
Något som Sissela vill lägga till är resor och Bodil vill lägga till musik som hälsa. De anser att 

detta är något som berikar deras liv och är viktigt och musiken kan även få upp humöret. Både 

musik och resor blir något som fyller deras liv. Skulle man sätta in detta i KASAM skulle 

detta kunna ses som meningsfullheten.  
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3.4.3 Rökning/droger 
Person två som intervjuades, Annelie, ville lägga till rökning och droger. Detta skulle vara 

med därför att det inte är bra för hälsan. ”Jag röker inte till exempel, men det har jag gjort. Jag 

slutade röka när första barnet föddes och sen började jag igen, men då andra barnet föddes så 

slutade jag för gott. Och det känns ju bra. Det är hälsa”, säger Annelie. En annan kvinna, 

Kajsa, nämner att alkohol inte heller är bra för hälsan då det kan ge skador på lever och bidra 

till ökat våld med mera. Men trots det så kan hon tänka sig att ta sig ett glas vin fredag, lördag 

och söndag kväll, i måttliga mängder. 

 

Att det är ok att inta alkohol är något som talar emot sig själv om man tittar på att hon borde 

avstå från det som hon anser är dåligt för hennes hälsa. Detta enligt empowerment som togs 

upp i början. Varför avstår man inte från alkohol när man som Kajsa säger vet att det kan ge 

skador på lever och bidra till ökat våld med mera? Hon kanske gör det för att lyxa till tillvaron 

lite för alkohol är ju något många förknippar med helg. Hon kanske vill belöna sig själv för att 

hon har klarat av en vecka på jobbet och tar då ett glas vin tillsammans med maken, trots att 

hon vet att det kan vara skadligt. Eller så anser Kajsa att alkohol endast skulle vara skadligt i 

stora mängder och ett glas vin skulle inte skada kroppen? Frågan är var man ska sätta gränsen 

för vad som är bra för hälsan? Samma resonemang går att hitta i ”Anpassningen pris”. Där har 

Thomsson i sin analys gjort bedömningen att det är just vid speciella tillfällen som man 

dricker alkohol och att det skulle kunna vara för att fira att det är helg.39

 

Varför valde kvinnorna då just dessa teman? Självklart beror det på vad de är intresserade av i 

livet och vad som berikar deras liv. Hade någon tyckt om att spela något instrument hade 

kanske detta tagits upp här om deltagaren ansåg att detta berikade hennes liv. Temat 

rökning/droger är här nämnda kanske på grund av att det ständigt pågår en debatt om de 

skulle vara dåliga för hälsan. Sen finns det en annan aspekt också. Tre kvinnor talade om att 

de inte rökte men att de hade rökt tidigare i livet. Om dessa kvinnor hade rökt idag ställer jag 

mig frågan om de spontant hade pratat om detta då de själva inte föregår med gott exempel? 

 

 

                                                 
39 Thomson, s. 107. 
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3.5 ”Allting hänger ihop” 
Som Antonovsky skriver om KASAM så står alla komponenter i relation till varandra. Likaså 

måste man ha en bra balans i krav-kontroll-stöd-modellen så även de hänger ihop med 

varandra. Kajsa uttrycker detta genom att säga att allting hänger ihop i livet. 

 

Kajsa: Nej, jag kommer inte på någonting mer just nu än att det hänger ihop så 

intimt allting. Fallerar det någonstans så påverkar det ju väldigt mycket. Mår man 

bra så rullar ju tillvaron på men sen är ju som sagt tillvarons tråd ganska skör. För 

jag tänker väldigt ofta mycket på att jag jobbade en period med cancersjuka 

människor och de var väldigt väldigt sjuka och då fick jag ett annat perspektiv på 

saker och ting. Då tänkte jag mycket på här och nu, det är här och nu, ja, gläds åt 

det som är och ta vara på dom här små stunderna liksom. Allt från att sitta med 

kaffekoppen till att träna. Alltså lite sådana här saker, att man någonstans njuter av 

livet. 

 

Detta kan ses som både meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Begripligheten som 

gör att man vet om att saker och ting kan hända men samtidigt att man vet att man kan hantera 

det när det kommer och hantera det på vägen genom att man tar tillvara på alla stunder i livet 

och gör dem meningsfulla.  

 

3.6 I jämförelse med tidigare gjorda studier 
Jämför man resultaten från de fem intervjuerna med undersökningen och litteraturstudien i 

början måste man säga att resultatet överensstämmer ganska bra. I jämförelse med Kristiina 

Manderbackas studie talar kvinnorna om alla kategorier, utom hälsa som en upplevelse. Detta 

kan bero på intervjuarens fokusering på hälsan i intervjuerna som gjorde att kvinnorna inte 

pratade så mycket om just sjukdom och vad de upplevt. Hade frågan om sjukdom ställts mer 

konkret så hade säkert andra svar framkommit. Jämför man istället med Shaw Hughners och 

Schultz Kleines 18 kategorier av hur hälsa ses så kan mycket av det kvinnorna talar om i 

dessa intervjuer sättas in under någon av dessa rubriker. Till exempel hälsa som frihet, att 

kvinnorna har tid för sig själva att göra vad de vill eller att hälsa är beroende på den mentala 

inställningen vilket kvinnorna också talar om. Det som är svårare att sätta in, under någon av 

dessa 18 kategorier, är att goda relationer med både familj och vänner är ett måste för hälsan 

enligt kvinnorna.  
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Vad som gör att alla 18 kategorier inte kommer fram kan vara att här är det endast fem 

kvinnor som är intervjuade och samtliga bor i Stockholm. Skulle man bredda detta till att 

omfatta fler kvinnor och från flera olika länder och kulturer tror jag att resultaten också hade 

blivit bredare. Men det är just det som är lite av poängen med denna uppsats, att visa att alla 

har sin syn på hälsa och vad som är viktigt för dem. Detta beror på om man är man eller 

kvinna, gammal eller ung, homosexuell eller heterosexuell, troende eller icke troende och så 

vidare. Det kan även belysas igen att dessa båda två studier är gjorda på både män och 

kvinnor tillsammans och därför kan resultatet skilja sig åt. 

 

I jämförelse med Thomsson studie, som hade en liten annan inriktning än denna studie, kan 

både likheter och skillnader ses. Kvinnorna nämner att de har anpassat sig på olika sätt, tagit 

hand om barnen, jobbat deltid, och städar hellre själva med lägre lön. Kvinnorna uttrycker 

inte detta som något negativt och de har anpassat sig till situationen och godtar att det är på 

det viset. Det är så man ska göra om man är kvinna. Tar de inte hand om barnen så ses de som 

en konstig mamma för det är vad mammor ska göra. De anpassar sig till de krav samhället 

ställer på dem. En skillnad som däremot kan ses är att dessa kvinnor inte nämner att de 

upplever mer stress på grund av att de jobbar deltid. De tre kvinnor som jobbar deltid i denna 

studie talar bara gott om att de gör det. Relationerna som Thomsson talade om verkar stämma 

in på kvinnorna i denna studie. Relationerna är otroligt viktiga för kvinnorna och ska man tro 

Thomsson så är det här kvinnan få självkänsla.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Då studien har haft för avsikt att problematisera hälsa, genom att analysera fem kvinnors 

berättelser, så borde intervjuerna ge uppsatsen en god validitet. I detta fall fick kvinnorna 

prata om det de kopplade till hälsa. Likaså att de fick möjligheten att lägga till något efter 

intervjun om de kom på något mer de ville tillägga. Validiteten ses också som god då 

intervjuerna bandades för att skrivas ner ordagrant. Därav undgicks ingenting av det 

deltagarna sa.  

 

Reliabiliteten kan därmed vara svårare att bedöma. Som alltid när det gäller kvalitativa studier 

är det oftast svårt att genomföra exakt samma studie. Reliabiliteten kan anses vara god då 

samma tillvägagångssätt har använts vid alla intervjuerna. Dessutom är metoden väl 
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beskriven, tillsammans med kvinnorna och hur de valdes ut, så om någon vill genomföra en 

liknande studie så kan de göra det, utifrån dessa förutsättningar. Men självklart kommer 

tolkningarna att bli annorlunda då varje person som gör en studie sätter sin prägel på resultatet 

vilket medför att reliabiliteten också kan sägas vara svag. 

 

Sen påverkar ju även intervjuaren, som i detta fall blivande hälsopedagog, hela intervjun. 

Intervjuaren präglas av de kunskaper och åsikter som hon besitter och detta kan ha smittat av 

sig på kvinnorna som intervjuades så att de har sagt saker som de tror att de vill att 

intervjuaren vill höra. Hade dessutom intervjuaren varit en man så hade resultatet förmodligen 

hamnat i annat ljus.  

 

3.8 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns mycket inom detta område som skulle vara intressant att forska om. Till exempel 

skulle denna studie kunna göras i större skala och sedan jämföras med en studie på kvinnor i 

en annan ålder för att se hur åldern påverkar synen på hälsa. Dessutom skulle det vara av 

intresse att jämföra kvinnornas berättelser med mäns berättelser. Skiljer de sig på något sätt 

eller har det ingen betydelse om vi är man eller kvinna i hur vi pratar om hälsa och vad som är 

viktigt i livet? Det skulle också vara av intresse att studera hur kvinnorna skapar sina sociala 

nätverk, som de nämner som viktiga för dem. Likaså att titta på om alla kvinnor vill göra 

karriär. I denna studie nämner kvinnorna att de mår bra av att jobba deltid vilket kanske skulle 

försvåra att göra karriär, men detta kanske inte är alla kvinnors mål? 
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4. Må bra?  
När kvinnorna talar om hälsa säger de ofta att detta är något som får dem att må bra och något 

som är viktigt i deras liv. De två frågeställningarna från början skulle alltså kunna göras om 

till en, utifrån hur kvinnorna talar om hälsa. Till exempel säger de att hälsa är att motionera 

och detta är även viktigt i deras liv för att de ska må bra. Det är i och för sig inte så konstigt 

att något man anser vara hälsa samtidigt är viktigt för att man själv ska må bra. Annars skulle 

man inte bry sig om sin hälsa. Men samtidigt kan det vara bra att dela på dessa två 

frågeställningar för då visar man också på att dessa fem kvinnor bryr sig om sin hälsa.  

 

Hur de fem kvinnorna talar om hälsa är relativt överensstämmande, med vissa undantag. Som 

en sammanfattning, hur kvinnorna talar om hälsa och vad som får dem att må bra samt vad 

som är viktigt i deras liv, kan bland annat redovisas av vad Bodil säger i slutet av intervjun. 

 

Bodil: Hälsa för mig är i stora drag att jag mår bra både fysiskt och psykiskt. Ja, 

att också kunna hantera svåra situationer som uppstår ibland. När man tar itu med 

det så att säga, det kan också påverka hälsan. Men sen är det ju naturligtvis också 

det här med mat och allt sånt. Jo det är också något grundläggande att man äter 

bra i det stora hela, men för det menar jag inte att man bannlyser choklad och 

godis, det går ju att unna sig, men att det i det stora hela är bra, det tycker jag är 

viktigt. Att man rör på sig på något sätt som man tycker är kul. Hittar något sätt 

som man tycker är roligt, det tycker jag är viktigt. Att man har bra relationer kring 

sig i familjen och så tycker jag också är viktigt. Ett socialt liv, vänner i det stora 

hela, men också att man får ta det lite lugnt som jag sa innan, det rofyllda behövs 

också, speciellt om man bor i en storstad, tycker jag. 

 
Kvinnorna talar om familjen ur flera vinklar. Den ger en trygghet och ett socialt umgänge. De 

pratar också om föräldrarollen ur ett långsiktigt perspektiv och att familjen även kan få en att 

må dåligt. I kvinnornas berättelser kan man se att de sätter andra i första rummet och inte sig 

själva, särskilt om de har barn. Medvetet har dessa kvinnor valt att leva på detta sätt. Det 

sociala stödet de kan få i relationer med andra är viktigt för kvinnorna och i och med detta kan 

de hantera de krav som uppkommer på arbetet. Det sociala stödet kan även uppväga de 

negativa aspekterna av ett arbete med liten egenmakt. Kvinnorna talar också om att den egna 

tiden är en viktig aspekt för att de ska må bra. De får mer tid för sig själva ju äldre barnen blir 
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och de sätter mer fokus på sig själva. Majoriteten av kvinnorna säger att de mår bra av att 

jobba deltid, för att då hinna med familjen och sig själva. Med anledning av detta väljer 

kvinnorna en lägre inkomst. Kvinnornas arbete måste vara stimulerande och bidra personlig 

utveckling  

 

Sjukdom har ingen framträdande plats i samtalet. När sjukdom kommer upp handlar det mer 

om inställningen till livet, hur man ser på saker och ting och har man en positiv inställning 

klarar man sig lättare från att bli sjuk eller hanterar en eventuell sjukdom bättre. Kvinnorna 

talar om livsglädje som något väsentligt. Detta kan hämtas från bland annat resor, musik och 

humor, vilket berikar deras liv. Resor, musik och humor är även något som kan motverka 

stress som dyker upp. Även motion ses som något som kan hjälpa dem att hantera jobbiga 

situationer och alla nämner att de mår bra av att motionera samt att vara ute. De talar även om 

vikten av att äta rätt men att man för den delen inte måste avstå från godis och annat onyttigt, 

det måste finnas en balans. När kvinnorna talar om rökning/droger framkommer att det inte är 

bra att röka och tre av dem har slutat röka. Alkohol är inte heller bra men de är mer toleranta 

mot detta och det är ok att dricka ibland, i måttliga mängder.  

 

Kvinnorna talar om olika aspekter, både fysiska och psykiska. Om det brister någonstans i 

livet och kvinnan mår sämre, påverkas även andra aspekter i livet negativt. Det som gör att 

kvinnan lättare kan må bra är om det finns en balans mellan alla de delar som hon själv anser 

vara viktiga för henne.  
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Slutord 
Jag har i denna studie träffat fem kvinnor som alla har berättat hur de ser på hälsa och vad 

som är viktigt i deras liv. I och med att alla har sina förutsättningar för hälsa och alla uppfattar 

hälsa på olika sätt så hoppas jag att jag härmed har väckt intresset hos några som vill studera 

detta vidare. Jag hoppas få möjligheten att göra det i framtiden och då kanske också studera 

hur vi skapas i samhället och vad det är som grundlägger våra beteenden och tankar, utifrån 

de teorier som finns idag. Dessa intervjuer har använts för att se hur kvinnor mitt i livet talar 

om hälsa. Men de kan också vara intressanta att studera, till exempel för att se hur kvinnorna 

har ändrat sig och sina uppfattningar ju äldre de har blivit. Tiden får utvisa om intervjuerna 

blir grunden till något mer. 

 

Slutligen vill jag förmedla något jag har reflekterat över medan denna uppsats växt fram. Jag 

har läst mycket om genus och hälsa under tiden och jag har märkt att jag har hamnat i fler 

diskussioner om detta än jag tidigare har gjort. Detta har varit enormt intressant, både för att 

jag fått syn på mina värderingar och vad andra kan delge mig. Det är i mötet med andra 

människor som vi kan utvecklas och förstå oss själva.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 
I mitt framtida yrke som hälsopedagog ser jag att det är av stor vikt att ha en förståelse för hur 
människor tycker och tänker, till exempel deras syn på mat, kropp, stress, arbete, relationer, 
motion med mera Jag är mycket intresserad av hur just kvinnor tänker om hälsa då det finns 
lite forskning inom detta område. 
 
Denna studie ska resultera i en C-uppsats på Idrottshögskolan där syftet är att öka kunskapen 
om vad hälsa är för enskilda kvinnor. Det kommer att vara en studie som omfattar fem 
intervjuer och du kommer att vara helt anonym. Intervjun är helt frivillig och formen är mer 
som ett samtal. 
 
Om du är intresserad får du självklart ta del av studien när den är färdig. 
 
Har du frågor eller om du kommer på någonting som du glömde bort att berätta är du 
välkommen att höra av dig till mig.  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Maja Uddenberg 
08-673 00 07 
070-294 60 18 
 



Bilaga 2 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
VAD?  
Ämnesord Synonymer 
Genus 
Hälsa 
Stress 
Attityd 
 

 
”Lay health”, ”self-rated health” 
 
Attitude 

 
 
VARFÖR? 
Jag valde att söka på genus då genusteorin var det som eftersöktes. De andra ämnesorden är 
valda för att försöka hitta studier som visar på hur människor ser på hälsa. 

 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar 
Idrottshögskolans 
bibliotekskatalog 
 
Libris 
 
Pub Med 

Genus 
Hälsa +stress 
 
Genus +hälsa 
 
”lay health” 
”self-rated health” +attitude 

156 
36 
 
193 
 
123 
171 

 
 
KOMMENTARER:  
Eftersom jag redan hade ganska mycket material sen tidigare behövde jag inte söka så 
mycket. Målet var att hitta teorier jag kunde tolka mina resultat utifrån och sen även hitta 
liknande studier vilket var svårt. Sökträffarna på Pub Med handlade ofta om sjukdomar och 
hur man klarat av att se sig som frisk och det var inte riktigt relevant för denna studie. 
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