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Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på var ifrån gymnasieelever i Stockholm hämtar sin kunskap 

om vad hälsa innebär. Frågeställningarna var; vad betyder hälsa för eleverna, var får eleverna 

i gymnasieskolan sin uppfattning om hälsa ifrån och på vilket sätt upplever eleverna att 

medias bild påverkar deras syn på hälsa?  

 

Metod 

I studiens användes enkätfrågor vilka delvis tar utgångspunkt ifrån KASAM.  

 

Resultat 

Hälsa för eleverna innebär att må bra (79 %), vara nöjd med sitt liv (59 %), äta sund och 

nyttig mat (52 %) och vara vältränad (46 %). 81 % av eleverna undervisas i ämnet idrott och 

hälsa. Skolan tillsammans med tränare, vänner och familj är elevernas primära kunskapskälla 

i vad hälsa innebär. Resultatet visade att eleverna anser att medias hälsobudskap fokuserar på 

att vi ska vara smala och vältränade och 33 % av eleverna anger att de tränar för sitt utseendes 

skull. Samtidigt visade svaren att eleverna anser att de blir påverkade av medias syn på hälsa.  

 

Slutsats 

Slutsatsen av studien visade att ungefär en tredjedel av eleverna påverkas av de mediala 

kroppsnormerna medan majoriteten av svaren pekar mot att elevernas tankar om hälsa kan 

vara på väg ifrån den bilden av hälsa media visar idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of the study is to find out where students from high school in Stockholm derive 

its knowledge of what health means. The study used survey questions were partly based on 

KASAM. The question is what does health mean to the students, where does the pupils in 

high schools get their perception of health and in which manner do the students perceive that 

the media's image affects their approach to health? Health for students means to feel good 

(79%), to be satisfied with their lives (59%), eating healthy and nutritious food (52%) and be 

physically fit (46%). 81% of the pupils are taught in physical education. School along with 

coaches, friends and family are the student’s primary sources of knowledge of what health 

means. Meanwhile, the responses show that students are influenced by the media's approach 

to health. The results shows that students think that the media's focus on the health message is 

that we should be lean and fit. 33% of the students indicate that they are training for the sake 

of looks. The conclusion of the study shows that about one third of the students clearly are 

influenced by the medial standards body while the majority of the responses indicate that 

students' ideas about health may be on the way from the image of health media shows today. 

This may be due to the students' primary source of knowledge of what health means consists 

of people who are in their surroundings and recalls the importance of feeling good and being 

happy with their lives in order to achieve good health. 
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1 Inledning 

Kroppens form och vikt har alltjämt varit människans akilleshäl. Från 1920 talet och framåt 

har medier med hjälp av film, reklam och bilder anspelat på hur den moderna idealfiguren 

skall se ut. (Arvidsson 2005, s.102-103) Under 1920 talets decennium utvecklar och 

marknadsförs det nya smala, slanka och ibland magra idealet för det kvinnliga könet. Den 

magra ersätter det dittills bylsiga kvinnliga kroppsidealet som fram till nu skulpterats med 

hjälp av utfyllnader i kläderna för att efterlikna dåtidens kurviga mode. Nu lanseras istället 

den ”platta pojkkroppen” vilken senare avlöstes av den ”slanka kroppen med de naturliga 

linjerna”. Alltjämt som modet för kvinnokroppen har avlöst varandra har manskroppen 

förblivit välbyggd, stark och muskulös. (Arvidsson 2005 s.106ff) 

Sambandet mellan en slank och smal kroppsfigur för det kvinnliga könet samt en välbyggd 

och stark kropp för männen har i reklamen länge marknadsförts synonymt med en hälsosam 

kropp. Under 1960-talet syns det som exempel tydligt i reklamen för bantningstabletterna 

”Hälsan-metoden”. (Ibid 2005, s. 117) Läkarens roll i bantningssammanhang har ofta varit 

synlig för att intyga den hälsofrämjande effekten av att en smal kropp är nyckeln till ett långt 

liv utan sjukdomar. (Ibid 2005, s. 121-122) Uppfattningen om att hälsan bor i en smal kropp 

lever kvar in i 2000- talets sekelskifte. Tänkesättet om en aktiv och sund livsstil med rätt mat 

leder till ett gott självförtroende där vi förverkligar oss själva yrkesmässigt samt i vårt sociala 

umgänge. (Ibid 2005, s. 127) 

 

Roger Qvarsell skriver: ”att se frisk ut har i många sammanhang uppfattats som lika viktigt 

som att vara frisk och skönhet har ofta uppfattats som ett tecken på hälsa” (2005, s. 9). De 

signaler media har skickat ut under en längre tid angående skönhetsideal och kost går det mer 

ifrån att vara ett intresse till att bli en livsstil. Träning har övergått ifrån att vara 

hälsoförebyggande till att vara ett krav för att kunna må bra, där effekten av träningen handlar 

mer om att se bra ut framför att må bra. Sociala medier och kvällstidningar ger oavbrutna 

uppdateringar och bilder om vilken mat och vilka dieter vi bör använda oss av för att uppnå 

en god hälsa (Qvarsell 2005, s.213 ff). 

 

Medias bild av hälsa är rätt ensidig. Hälsa är mer mångfacetterat, något som bör komma fram 

i skolans undervisning eftersom det centrala innehållet för idrott och hälsa i Lgy 11 är den 
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fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Det framgår 

även att undervisningen ska bidra till att eleverna ”[---]utvecklar kunskaper om livsstilens 

betydelse samt om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet [---]”. (Skolverket 2011, 

s.83) Läraren i ämnet idrott och hälsa skall undervisa eleverna i metoder och riktlinjer för att 

uppnå hälsa och välbefinnande. Eleverna bör uppmärksammas på vad konsekvenserna av 

överträning kontra ingen träning är, där blint följa hälsotrender ofta leder till fysisk och 

psykisk ohälsa (Qvarsell 2005, s.213ff). Vidare syftar idrott och hälsoämnet till att”[---] 

Idrotts och hälsoundervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar hälso- och 

miljömedvetenhet samt intresse för att delta i hälsofrågor i arbetsliv och samhälle [---]”. 

(Skolverket 2011, s.83) Det är viktigt att eleverna ska kunna diskutera ämnet hälsa och dess 

innebörd för att kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt och våga ifrågasätta medians syn 

på begreppet hälsa. För att detta ska vara möjligt är det upp till lärarna att ge eleverna de 

kunskaper och ”verktyg” som krävs. (Lindgren & Eriksson 2010, s.232).  

 

”[---]Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal[---]”. 

(Skolverket, 2011, s.83) Idrottsläraren roll fungerar för många elever som en länk till den 

vetenskapliga kunskapen inom området- träning, kost och hälsa. Idrottslärarna kan lägga den 

vetenskapliga forskningen på en nivå som blir förståelig och intressant att använda för 

eleverna. I motsats till samhällets bild av vad hälsa innebär ska vi som lärare i idrott och hälsa 

ge eleverna en mångfasetterad bild av vad hälsa är för något. Detta är en av anledningarna till 

varför vi valt att skriva och fördjupa oss i ämnet.  

 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Centrala begrepp 

 

Begreppet hälsa härstammar ifrån medicinen men har med tiden fått olika innebörd beroende 

på vilket perspektiv man intar. (Svensson & Hallberg 2010, s. 36) Vi kommer utgå ifrån 

WHO:s definition av hälsa. I den välkända definitionen beskrivs hälsa som ”ett tillstånd av 

fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom 

eller skröplighet” (WHO 1948). Paradigmet utgår ifrån Antonovskys salutogenetiska 

perspektiv där fokus läggs vid vilka faktorer som främjar och bibehåller en god hälsa snarare 
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än vad som orsakar sjukdom. (Antonovsky 2007, s. 39) Omkring 40 år senare poängterade 

WHO att ”hälsa ska ses som en resurs i vardagslivet, inte vara livets mål” (WHO 1986).  

 

Media idag har en stor påverkan i vad som anses vara relevant i vår vardagliga livsstil. För att 

definiera vad vi menar med media har vi valt att använda oss av Åke W. Edfeldt definition av 

ordet massmedia. Edfeldt är professor i pedagogik och menar att media är allt som påverkar 

en masse, det vill säga något som når en större folkgrupp ungefär samtidigt eller på en gång. 

För vår del kommer det att innebära kommunikationsmedel som kvällstidningar, löpsedlar, tv, 

radio och sociala medier som facebook, twitter, instagram och bloggar (1992, s.100).  

1.1.2  Tidigare forskning  

Featherstone betonar den sociala omgivningens betydelse för den egna hälsan.  

Den egna kroppens utseende har stor betydelse bland unga människor. Det är den sociala och 

kulturella omgivningen som avgör om en kropp värderas som attraktiv, smal och vältränad 

eller ful, otränad och fet. (Featherstone 1994, s.71,122f) Miljöer som det egna hemmet, skolan 

och vänskapskretsar får därför en betydande roll för hur ungdomens självkänsla, 

självförtroende och de egna värderingarna utvecklas i till exempel för vad som är en hälsosam 

livsstil. (Hoelscher m.fl. 2002, s. 52ff )Den sociala omgivningens betydelse för människans 

hälsa bekräftas även av Lindgren & Eriksson: ”[…]Hälsa och välbefinnande genereras 

genom bevarandet av sociala, och kärleksfulla relationer i den kulturella samlevnaden.” 

(Lindgren & Eriksson 2010, s.314) Lindgren & Eriksson menar att människan är beroende av 

sociala relationer och kärlek för att främja och bevara en god hälsa. Genom att vi underhåller 

det sociala livet i vår vardagliga kontakt utvecklas samtidigt den egna hälsan genom de 

välmående som uppstår ur ett kärleksfullt levnadssätt (Ibid s. 314-315).  

Qvarsell, till skillnad ifrån Lindgren och Eriksson, understryker hur hälsa förknippas mer med 

kroppsideal än fysiskt och psykiskt välmående. Det är svårt att dra någon tydlig gräns mellan 

hälsa, sundhet och skönhet samt att klargöra vad hälsobegreppet egentligen innebär. (Qvarsell 

& Torell 2005, s.9) Helena Sandberg understryker särskilt problematiken i hur kostbudskapen 

i medierna går isär. Det är svårt för en person utan speciella förkunskaper i området att veta 

vad och hur vi ska äta för att leva ett hälsosamt och långt liv.  Vi människor tar emot 

information på olika sätt och att inte heller sändaren har nog med kunskaper inom det område 

den kommunicerar till mottagaren. (Sandberg 2004, s.13) Media kontrollerar det 

informationsflöde vi tar in och påverkar oss mer i området hälsa, kostråd och träning än vad 

vetenskaplig forskning gör. Anledningen till varför forskningen inte når ut till allmänheten 
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tror Sandberg beror på att media kommunicerar med termer som är mer begripliga. (Ibid, 

s.203 ff)  

 

Den sociala omgivningens och medias betydelse visas till exempel i vilken påverkan 

tidningsläsande har. Strävan efter att uppnå hälso- och fitnesstidningarnas idealkroppar bidrar 

till att utveckla ett ätstörningsbeteende hos de kvinnliga läsarna medan männen ökade sin 

konsumtion av diverse muskelbyggarpreparat. (Botta 2003) Botta menar att dessa tidningar 

producerar kroppsliga normer och ideal som har en negativ inverkan på läsarna. Den 

kvinnliga kroppen ska vara smal och ung medan den manliga kroppen framställs som stark 

och muskulös i tidningarna.  

 

En bidragande faktor till hur kroppsnormer sprids är genom sociala medier. Ungdomar är 

beroende av sociala medier och den bekräftelse som följer med. Enligt Gabriel (2014) går 

dagens ungdomskultur ut på att söka bekräftelse genom att lägga upp ”selfies”. Selfies är en 

typ av bild där personen fotar sig själv och detta kan ske i olika poseringar. Anledningen till 

bildhetsen uppges vara att fylla personernas behov av att bli sedda och få bekräftelse av sin 

sociala umgängeskrets. Gabriel menar att ungdomsrörelsen ofta missar hur följden av deras 

handlingar kan leda till negativa konsekvenser där bilderna kan spridas och hamna där de inte 

vill. För att göra föräldrar och lärare medvetna om detta fenomen har olika organisationer 

börjat engagera sig i att uppmärksamma och utbilda dem om det beteendemönster som finns i 

de sociala medierna för att på så sätt kunna hjälpa ungdomarna i de följande konsekvenserna. 

(Gabriel 2014)  

 

Internets betydelse för unga vuxna bekräftas även i en studie genomförd i England och USA.  

Studien visar att internet är en förstahandskälla när det kommer till att söka information inom 

hälsa och medicin. Vidare bekräftar studien att de deltagande hade svårigheter med att söka 

och ta del av traditionell hälsoservice och istället använder sig av internet när de är i behov av 

information och hjälp. (Nicola J. Gray, Jonathan D. Klein, Peter R. Noyce, Tracy S. 

Sesselberg, Judith A. Cantrill 2004).     

 

Ytterligare ett exempel på hur media styr vårt informationsflöde är en studie ifrån Australien 

där de topp 30 populäraste tidningarna undersöktes om hur de marknadsför ”hälsosamma” 

produkter (Williams, Tapsell, Jones & McConville 2007, s. 234). Av de 390 artiklarna studien 

gick igenom handlade 115 om hälsoprodukter i form av kost och om produkter som påverkar 
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den mentala hälsan. Dessa produkter utlovade bland annat minskad risk för cancer, motverka 

kardiovaskulära sjukdomar och viktkontroll. Av de 115 artiklarna hade 12 artiklar källor. 5 av 

de 12 artiklarna hade källor som gick att bekräfta (Williams et al. 2007, s. 236). För att 

underlätta matvalet och främja en hälsosam livsstil hos befolkningen behöver myndigheter 

och forskare bli bättre på att delge sina kunskaper till allmänheten. (Sandberg 2004, s.13)  

 

Två tidigare studier (Hjärntvättad ungdom? – en studie av ungdomars tilltro till massmedia 

och reklam som kunskapskällor i kostfrågor och Hälsobudskap i media – en kvalitativ studie 

om hem – och konsumentköpslärares uppfattningar och deras beskrivning sin undervisning) 

som gjorts inom vårt tilltänkta studieområde är, ett examensarbete ifrån 2006, som visar att 

ungdomars påverkan om vad som sägs om kost och levnadsvanor i mediala sammanhang är 

stor. En majoritet av deltagarna på 68 % uppger att de får sin kunskap om kost ifrån 

massmedia och reklam, med internet och tv som första källa, kombinerat med föräldrar och 

skola som andra källa. (Wilander & Nordberg 2006, s. 1) 

 

Även Johansson och Nilsson (2014) skriver om medias påverkan av hälsobudskapen sett ur 

ett lärarperspektiv inom ämnet hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Slutsatsen av 

studien visar att hälsobudskapen i media kan få en större plats i undervisningen.  Framförallt 

borde medias bild av hälsa och hur denna förknippas med kroppsideal diskuteras med 

eleverna då lärarna anser att medias hälsobudskap lägger för mycket fokus på kroppsideal och 

utseende. (Johansson & Nilsson 2014, s.1)   

 

1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet är att ta reda på varifrån gymnasieelever i Stockholm hämtar sin kunskap om vad hälsa 

innebär. Vi vill även ta reda på om mediers syn på hälsa påverkar elevernas hälsa utifrån hur 

de svarat på enkätfrågorna om KASAM. 

● Vad betyder hälsa för eleverna? 

● Var får eleverna i gymnasieskolan sin uppfattning om hälsa ifrån? 

● På vilket sätt upplever eleverna att medias bild påverkar deras syn på hälsa? 
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1.3 Teori   

Studien utgår ifrån två teorier där KASAM (Känsla av sammanhang) som är den första teorin, 

utgår ifrån frågeställning 1; vad betyder hälsa för eleverna. Den andra (Banduras sociologiska 

modell) tar avstamp ur elevens yttre påverkan/omgivning. 

 

Ur ett patogent sätt betraktas alla stressorer i en persons vardag som orsaker till sjukdom. I sin 

teori utgår Antonovsky ifrån det salutogena synsättet och har ur detta formulerat tre olika 

komponenter vilka avgör om personen har hög eller låg KASAM. (Antonovsky 1991, s. 26f) 

Den första komponenten är begriplighet och är kärnan för begreppet. Denna syftar till i vilken 

grad man upplever inre och yttre påverkande faktorer som förnuftiga och sammanhängande 

istället för oordnade och oförklarliga. Antonovsky menar att de människor som innehar en 

hög känsla av begriplighet upplever majoriteten av de situationer de befinner sig i, väntade 

som oväntade, som hanterbara. Hanterbarhet utgör den andra beståndsdelen och innebär i 

vilken grad man upplever att det finns resurser till ens förfogande när det handlar om att 

påverka inre och yttre faktorer. Innehar personen en hög hanterbarhet enligt KASAM 

upplever personen alla situationer som hanterbara då man upplever att den egna omgivningen, 

familj samt vänner finns tillgängliga vid motgångar i livet. Meningsfullhet är den tredje och 

sista byggstenen och tolkas som en motivationskomponent där de krav och utmaningar som 

en person möter är värda att investera engagemang i. (Antonovsky 1991, s.41) De tre 

komponenterna bildar tillsammans en helhet – känsla av sammanhang. 

 

 En person med ett högt KASAM skall inte liknas med att personen ifråga skulle vara gladare 

eller mer tillfreds med de utmaningar som denne ställs inför än en person med lågt KASAM. 

(Ibid 1991, s. 219-220) Personen med ett högt KASAM kommer däremot att vara motiverad 

till att finna lösningar på de situationer som denne ställs inför för att på så sätt kunna göra den 

aktuella situationen begriplig och hanterbar. Genom det här sättet att se det kan en person med 

ett högt KASAM enligt Antonovsky likställas som att ha en god psykisk hälsa. (Ibid 1991, 

s.217f) 

 

Vi har valt att enbart använda sex frågor ifrån Antonovskys KASAM 29. Huvudfokus i den 

här studien ligger på hälsa sett ur elevens yttre omgivning och därmed ämnar vi använda 

begreppen som KASAM består av som vägledning till hur elevens hälsa stämmer överens 
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med deras syn på hälsa. Genom att bryta ut och analysera Antonovskys beståndsdelar av 

KASAM ämnar vi bredda infallsvinkeln på elevernas svar på frågorna om hälsa i enkäterna.  

 

Nedan syns de tre begreppen och de frågor vi har utgått ifrån när vi analyserar elevernas hälsa 

utifrån Antonovskys teori.  

 

Meningsfullhet  

– Känner eleverna motivation till att bevara sin hälsa?  

– Känner eleverna motivation till att förbättra sin hälsa? 

 

Hanterbarhet  

– Kan eleverna hantera sin hälsa? 

– Upplever eleverna att de får stöd och information om vad hälsa är ifrån skola, vänner och 

familj? 

 

Begriplighet  

– Är hälsa något värt att investera tid och energi på enligt eleverna?  

– Kan eleverna urskilja fakta gentemot information som saknar säkra källor? 

 

Angelöw & Johnsson har tolkat professor Albert Banduras sociologiska modell vilken han 

kallar för social inlärningsteori. Teorin går ut på att människor förändras beroende på yttre 

påverkningar där mänskligt handlande ofta är inlärt genom observation av andras beteende. 

Enligt Angelöw & Johnsson skiljer Bandura på två inlärningsmetoder; direkt inlärning samt 

modellinlärning. I den direkta inlärningen ges vi direkta erfarenheter ifrån vår omgivning 

vilket sker genom förstärkning eller bestraffning. Inlärningen sker genom imitation av andras 

beteenden. Som barn är våra föräldrar förebilder i hur vi ska bete oss och vi uppfostras genom 

konsekvenser som följer ifrån våra handlingar. Barnens inlärning i vilka beteenden som leder 

till positiva eller negativa konsekvenser sker snabbt. Vi lär oss att uppträda på ett visst sätt för 

att undvika bestraffningar och söker istället efter handlingar som ger belöning. (Angelöw & 

Johnsson, 2000, s.47) 

 

Den andra metoden i Banduras inlärningsteori kallas för modellinlärning och är ett 

samlingsnamn för olika indirekta inlärningsmetoder som t.ex. observation och imitation. En 

liknelse är hur vi tar efter våra idoler eller människor som framställs i social media. Vi blir 
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influerade i vad vi ska äta, hur vi ska äta och framförallt hur vi ska se ut. Människan 

observerar och anpassar sig beroende på hur omgivningen ser ut för att slippa bestraffningar 

som till exempel utanförskap. Modellinlärningen innehåller fyra olika faser. Det första steget 

består av uppmärksamhet och hur vi söker efter en ”modell” som demonstrerar de 

förväntningar vi fostras inom. Fas nummer två innebär den egna förmågan att återkoppla och 

minnas. Till en början är det komplicerat att komma ihåg och kunna återkoppla till ett 

uppvisat beteende. Med en modell blir det lättare att ta efter eller förändra det givna 

beteendemönstret. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 47f) Med konkreta mål och strategier 

används media och reklam med fördel som modell för olika tidsenliga ideal. Till exempel kan 

man prenumerera på en tidning eller ”följa” någon i sociala medier och inspireras till ett 

normativt och därmed mer accepterat beteendemönster. (Arvidsson 2005, s.110ff)  

 

Steg tre handlar om repetition och innebär att regelbundet upprepa det modellen visar. Vi lär 

oss genom att repetera mentala eller beteendemässiga uppföranden. Den fjärde och sista fasen 

består av förmågan att återge. Personen har i den här delen av inlärningsfasen tagit efter 

modellen och det önskvärda beteendet. Den moderna ideala livsstilen går ut på att leva ett 

hälsosamt liv och vi kan med lätthet inspireras av media och reklam för det sunda, 

hälsosamma och balanserade livet.  Då en person strävar efter att imitera och efterleva medias 

modeller i deras val av mat, träning och det aktiva livet, belönas de av sin omgivning med 

positiv feedback. Därmed stärks inlärningen av den aktuella livsstilen och beteendet fortsätter.  

(Angelöw & Jonsson 2000, s. 48) 

 

2 Metod  

För att få en bred uppsamling om var gymnasieelever i Stockholm får sina kunskaper om 

hälsa valdes en enkätundersökning.  

2.1 Urval 

Skolorna har valts ur bekvämlighetsskäl och består av tre skolor vilka vi tidigare haft kontakt 

med under idrottslärarutbildningen (Trost 2001, s.30). Anledningen till valet av målgrupp, 

ungdomar i åldern 16-19 år, är att de alla genomgått grundskolan och nu börjar närma sig 

vuxenlivet. De är mer medvetna om sin tillvaro och sina val men utgör samtidigt en 

lättpåverkad grupp i ett samhälle styrt av media. Det blir därmed intressant att undersöka 

denna målgrupp.   
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2.2 Utformandet av enkäterna 

Enkätfrågorna är utformade med inspiration ifrån Aaron Antonovskys salutogena teori om 

KASAM (Antonovsky 2011, s.46). 

 

För att underlätta undersökningen har en webbaserad enkät valts att konstruerats i Google 

Docs (Se bilaga 2). Enkäten bestod av sammanlagt 24 frågor där 4 frågor handlar om elevens 

bakgrund, 6 frågor är inspirerade av Antonovskys teori om KASAM och resterande handlar 

om begreppet hälsa och var eleverna får sin information om det ämnet. Frågorna om hälsa var 

konstruerade med flersvarsalternativ vilket gav eleverna möjlighet att välja tre kryssrutor (se 

bilaga 2). Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie där 11 personer som under 

vårterminen gått ut gymnasiet deltog. Syftet med pilotstudien var att ringa in ämnesområdet 

samt pröva frågeställningarnas relevans i förhållandet till studiens syfte. Pilotstudien utfördes 

genom Google docs där länken till enkäten skickades till en grupp på Facebook där en nära 

familjemedlem till en av testledarna är aktiv medlem. Deltagarna i pilotstudien blev 

informerade om att enkäten var en pilotstudie och att deras svar var anonyma samt att 

deltagandet var frivilligt. Utifrån respondenternas svar och feedback justerades antal 

svarsalternativ på frågorna och en del frågor tydliggjordes och omformulerades för att bli mer 

lättförståelig för enkätens målgrupp.  

 

2.3 Utförandet av studien 

Enkätstudien genomfördes under en veckas tid. Genom mailkontakt bestämdes tid och datum 

för de olika skolornas medverkan. Vid de tillfällen som gick var båda testledarna på plats, 

men på grund av dubbelbokningar i slutet av veckan gjordes enkätundersökningen med en av 

testledarna på plats. Genomförandet av enkäten inleddes med fem minuters introduktion av 

testledarna bestående av vilka vi var, enkätens syfte, att enkäten var frivillig och anonym. 

Därefter fick eleverna tio minuter på sig att på sina telefoner/datorer fylla i enkäten. Denna 

process genomfördes med samtliga klasser. Tre skolor deltog i enkätundersökningen med 

sammanlagt 211 elever där 111 var tjejer och 100 var killar.  

2.4 Etisk diskussion  

Två veckor innan studien genomfördes togs det kontakt med de tilltänkta gymnasieskolorna. 

Idrottslärarna på varje skola blev då genom missivbrev informerade om uppsatsens syfte samt 

det tänkta genomförandet av enkätstudien. Vid varje undersökningstillfälle hölls en kort 
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introduktion där det noggrant poängterades med informationen om att deras svar behandlades 

anonymt, att deltagandet i enkätstudien var frivilligt samt att svaren endast skulle behandlas i 

studiesyfte. Samtliga elever var över 15 år och därför behövde vi inte föräldrarnas godtycke 

för deltagande av studie. Under ifyllnaden av enkäten var testledarna närvarande för att vid 

behov kunna svara på frågor. (Johansson & Svedner 2010 s.20)  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Utformningen av enkätfrågorna gjordes med hjälp av Trost (2001). Formuleringen av 

enkätfrågorna har utformats på ett enkelt och lättförståeligt sätt för att öka studiens reliabilitet 

i och med att respondenterna tolkningsmöjlighet är nära den tilltänkta målgruppen. (Trost, 

2001, s. 61) Standardiseringen för studiens genomförande kan sägas vara hög då alla 

medverkande klasser tagit del av samma information samt fått samma tid för genomförandet 

av enkäten. (Ibid, s. 55) Enkäten är utformad för att fyllas i direkt i deltagarnas smarta 

telefoner, datorer eller läsplattor och gör att mätinstrumentet ser likadant ut för alla deltagare. 

Vidare genomfördes pilotstudien på deltagare vilka ligger nära den tilltänkta målgruppen för 

att få en hög reliabilitet till tillfällena vi utför enkätundersökningen. (Hassmén & Hassmén, 

2013, s.131,133).  

 

 Ett transparent förhållningssätt har valts för att denna studie ska vara möjlig att upprepas och 

samma resultat ska kunna uppnås. För att bidra till att ökad trovärdighet kommer de olika val 

i studiens process på ett begripligt och lättförståeligt sätt redovisas genom studiens gång. 

Genom att enkäten är utformad med inspiration av Antonovskys teori om KASAM avser vi 

öka studiens validitet och säkerställa att studien undersöker begreppet hälsa (Ahrne & 

Svensson, 2013, s.27). Övriga frågor i enkäten har formulerats med hjälp av redan prövade 

enkäter i undersökningar gjorda inom samma område (Johansson & Nilsson 2014, s.34).  

2.7 Bortfall 

Under ett av undersökningstillfällena möttes eleverna upp efter en idrottslektion utomhus. 

Eleverna droppade in i omgångar och eftersom läraren inte var på plats blev det svårt att 

samla ihop eleverna och be de svara på enkäten. Detta ledde till ett bortfall på elva elever. 

Händelsen skedde i ett tidigt stadium av undersökningsveckan så den erfarenheten togs med 

till de övriga tillfällena för att undvika fler bortfall. Deltagarna använde sina smarttelefoner 

för att fylla i enkäten. Det finns en risk att eleverna under den utsatta tiden inte fyllde i 

enkäten utan gjorde något annat. Men detta kan vi varken bekräfta eller dementera eftersom vi 
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inte kunde se vad alla gjorde samtidigt. Detta är något som kommer påverka studiens 

validitet.  

3. Resultat 

Av 211 svar var 111 tjejer och 100 killar. Eleverna fick svara på sex stycken frågor vilka 

utgår ifrån Antonovskys teori om KASAM och de frågeformulär (KASAM 29) som 

Antonovsky själv konstruerade för att kunna se om personen innehar en god KASAM. 

Frågorna är konstruerade efter Antonovskys tre grundstenar i KASAM begreppet; 

begriplighet (B), hanterbarhet (H) och meningsfullhet (M). Begriplighet står för förståelse av 

en situation och förmågan att bedöma olika händelser i kring personens liv och kan hantera 

överraskningar. Hanterbarhet går ut på hur personen hanterar situationen som man sätts i och 

hur de gör det med eller utan stöd av vänner och familj. Meningsfullhet går ut på hur man 

som person kan påverkas av de situationer man sätts och ifall det är värt att lägga energi på att 

lösa omständigheten. Svaren utgår ifrån en skala på 1-7 där eleven får kryssa i ett 

svarsalternativ. Siffrorna i figurerna står för antal svar ifrån eleverna.  

 

 

Figur 1 

(M) står för meningsfullhet och siffrorna i figur 1 står för antal svar ifrån eleverna. Här frågas 

hur personen ser på saker som sker i framtiden. Där har eleverna svarat utifrån sju 

svarsalternativ där 1 står för helt fascinerande och 7 står för fullkomligt urtråkiga. Störst 

svarsfrekvens fick nummer 3 med 29 % följt av nummer 2 med 28 %. En av eleverna svarade 

nummer 6 och en valde att svara nummer 7.  
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Figur 2 

(H) står för hanterbarhet och siffrorna i figur 2 står för antal svar ifrån eleverna. Figur 2 

behandlar begreppet hanterbarhet. Frågan handlar om hur eleven beskriver bäst sin 

livsåskådning. Svarsalternativ 1 utgår ifrån att det alltid går att finna en lösning på livets 

svårigheter. Svarsalternativ 7 utgår eleven ifrån att det inte finns någon lösning på livets 

svårigheter. 30 % kryssade i svarsalternativ 2, 24 % svarade på svarsalternativ 1. Det var en 

elev som svarade på svarsalternativ 6 och ingen svarade på svarsalternativ 7.  

 

 

Figur 3 

(B) står för begriplighet och siffrorna i figur 3 står för antal svar ifrån eleverna. Figur 3 utgår 

ifrån begriplighet, där frågas efter hur eleven hanterar ett svårt problem. Svarsalternativ 1 är 

alltid förvirrande och svår att finna och svarsalternativ 7 är fullständigt solklar. Flest elever 

svarade nummer 4 (32 %) och därefter kom svarsalternativ 5 på andraplats med 25 %. 

Tredjeplats kryssade i nummer 3 (18 %). 8 % svarade valde svarsalternativ 6 och 3 % valde 

nummer 7.  
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Figur 4 

(H) står för hanterbarhet och siffrorna i figur 4 står för antal svar ifrån eleverna. I fråga 

nummer 4 tillfrågas personen om känslan av hanterbarhet och viljan att samarbeta med andra. 

Svarsalternativet utgår ifrån 1, det kommer säkert inte bli gjort och 7, det kommer säkert bli 

gjort. 26 % av eleverna valde svarsalternativ 5, 20 % valde nummer 6 och 17 % kryssade i 

nummer 4. 10 % av eleverna svarade nummer 7. 

 

 

 

Figur 5 

(M) står för meningsfullhet och siffrorna i figur 5 står för antal svar ifrån eleverna. Fråga 

nummer 5 som utgår ifrån Antonovskys teori utgår ifrån meningsfullhet. Den frågan går in på 

området vad testpersonens dagliga sysslor är en källa till. Svarsalternativ 1 är glädje och djup 

tillfredsställelse och svarsalternativ 7 smärta och leda. Flest elever (34 %) svarade på nummer 

3, 24 % svarade på nummer 2. 0 % svarade på nummer 6 medan 2 % kryssade i nummer 7.  
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Figur 6.  

(B) står för hanterbarhet och siffrorna i figur 6 står för antal svar ifrån eleverna. Sista frågan 

är inne på området begriplighet. Frågan handlar om de människor personen de kommer i 

kontakt med dagligen.  Eleven ska skatta hur väl de tycker att de känner personerna utifrån 7 

svarsalternativ. Alternativ 1 utgår testpersonen ifrån att de är främlingar och svarsalternativ 7 

utgår eleven ifrån att de känner dem mycket väl. Majoriteten har svarat nummer 5 (29 %), 26 

% svarade alternativ nummer 4 och det var 17 % av eleverna som svarade på nummer 6. 5 % 

svarade nummer 7. 
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3.1 Vad betyder hälsa för eleverna? 

 

Figur 7 

Detta är en fråga med flersvarsalternativ. Siffrorna i figuren anger antal svar. Figur 7 visar att 

majoriteten av eleverna att de i idrottsundervisningen i ämnet hälsa undervisas i varför de 

tränar (56 %), 48 % svarade att de ofta undervisas i kunskaper om kost och 42 % angav att 

undervisningen till största del bestod av kunskap om hur kroppen fungerar. Livsstilens 

betydelse för hälsan kommer på fjärde plats för vad idrottsundervisningen i hälsa består av 

med 34 % av respondenterna svarade detta.  
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Figur 8 

Detta är en fråga med flersvarsalternativ. Siffrorna i figuren anger antal svar. Eleverna har i 

frågan fått välja tre alternativ ur en lista för att besvara frågan vad de anser gör att man har en 

god hälsa. Figuren avslöjar att majoriteten av eleverna anser att en god hälsa är att må bra (79 

%) medan 59 % har valt svarsalternativet; nöjd med sitt liv. 52 % svarade att en god hälsa är 

att äta nyttig/sund mat (52 %) följt av att vara vältränad (46 %).  

 

 

Figur 9 

Figur 9 visar att elevernas mål med deras val av kost är att uppnå god hälsa (51 %), njutning 

(21 %) och utseende (18 %).  3 % av eleverna anser att sociala gemenskap är viktigt för deras 

val av kost. 
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Figur 10 

Figur 10 visar att elevernas mål med träning är hälsa och välbefinnande (43 %), utseende (33 

%) och njutning (9 %). 4 % av elever anser att deras sociala gemenskap är viktigt i deras val 

av träning. 
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3.2 Var får eleverna i gymnasieskolan sin uppfattning om hälsa 

ifrån? 

 

Figur 11 

Detta är en fråga med flersvarsalternativ. Sifforna i figuren anger antal svar.  

Eleverna har i frågan fått välja tre alternativ ur en lista för att besvara frågan vad de anser gör 

att man har en god hälsa. 53 % av svaren ifrån eleverna var att familj, vänner, tränare, böcker, 

skola och annat är den största informationskällan när det gäller kunskap om vad som är nyttig 

och sund kost. Övriga 47 % svarade att media är elevernas informationskälla till vad som är 

sund och nyttig kost.  

 

 

I Figur 12 tillfrågades eleverna om de 

undervisas i ämnet idrott och hälsa. 81 % 

svarade ja och 19 % svarade nej.  
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3.3 På vilket sätt upplever eleverna att medias bild påverkar deras 

syn på hälsa? 

På frågan om eleverna påverkas av medias hälsobudskap svarade 28 % att de upplever att de 

påverkas när det gäller medias syn på träning och 21 % när det gäller kost. 31 % av eleverna 

svarade att de inte påverkas av medias bild medan 20 % valde svarsalternativet vet inte.  

 

 

Figur 13 

Figur 13 visar att de hälsobudskap media sänder ut påverkar 43 % av eleverna vilket gör det 

till den största delen. 39 % av eleverna svarade att de inte blir påverkade av media medan 17 

% svarade att de inte vet.  
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Figur 14 

Figur 14 visar att 40 % anser att de inte påverkas av social medias syn på hälsa medan 38 % 

av eleverna uppger att de påverkas av social medias syn på hälsa. 16 % svarade vet inte.  

 

 

 

Figur 15 

Figur 15 redovisar att majoriteten av gymnasieleverna anser att media lägger fokus på att vi 

ska vara smala (40 %) och vältränade (38 %) för att ha en bra hälsa. 
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Figur 16 

Svaren i Figur 16 visar att skolans bild av hälsa uppvisar störst trovärdighet. 19 % av eleverna 

anser att skolans hälsobudskap är mycket trovärdiga och 68 % svarade att skolans 

hälsobudskap är trovärdiga. 54 % av eleverna anser att medias syn på hälsa inte är så 

trovärdiga medan 32 % svarade att medias syn på hälsa är trovärdiga.   

 

4. Diskussion  

Syftet med studien var att ta reda på varifrån gymnasieelever i Stockholm hämtar sin kunskap 

om hälsa. Vi ville även ta reda på om mediers syn på hälsa påverkar elevernas hälsa utifrån 

hur de svarade på enkätfrågorna om KASAM.  Vi utgick ifrån tre frågeställningar där vi 

frågade efter vad hälsa betyder för eleverna, var eleverna får sin uppfattning om hälsa ifrån 

och på vilket sätt eleverna upplever att medians syn på hälsa påverkar elevernas syn på hälsa. 

Resultatet i studien visar att eleverna får sin information om hälsa i första hand ifrån sin 

närmaste omgivning som skolan, vänner och familj. Eleverna definierar vidare hälsan som att 

må bra, vara nöjd med sitt liv, äta sund och nyttig mat samt att vara vältränad. Vidare visar 

resultatet att eleverna påverkas av medias bild av hälsa.  

Diskussionen inleds med en analys där resultaten ifrån studiens frågor rörande KASAM 

analyseras med hjälp av Antonovskys tolkning av KASAM. Därefter besvaras studiens 

41

146

20

23

69

116

20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mycket trovärdiga Trovärdiga Inte så trovärdiga Inte alls trovärdiga

Hur uppfattar du trovärdigheten i det hälsobudskap 
som förmedlas i

Skolan Media



22 

 

frågeställningar där resultaten diskuteras och analyseras i förhållande till Banduras 

sociologiska modell.  

4.1 Analys av KASAM 

96 % av eleverna har angett att de har ett mål i sitt val av träning och kost. 4 % svarade att de 

har annat mål som syfte med kost och träning (Figur 9 och 10). Utifrån svaren tolkar vi att 

eleverna har gjort ett medvetet val och därmed känner sig motiverade att bevara och förbättra 

sin egen hälsa. Detta visar ett högt värde av meningsfullhet vilket även stämmer överens med 

värdena ifrån figur 1 och 5 där frågorna handlade om meningsfullhet (M). Dock finns det 4 % 

av respondenterna som inte känner någon motivation till att bevara eller förbättra sin hälsa 

vilket är samma elever som inte har något mål med sin träning och kost. Detta visar en låg 

meningsfullhet hos den gruppen och är något som vi även tar med oss i vår senare diskussion 

när det gäller frågorna om hälsa.   

 

Ungefär hälften av eleverna får sin information om vad som är sund och nyttig kost ifrån 

andra källor än media, dessa är föräldrar, vänner, tränare och skola tillsammans med böcker 

och annat. Den andra hälften av eleverna angav media som källa till sina kunskaper i kost och 

hälsa (Figur 11). Utifrån svaren ifrån KASAM frågorna som berör hanterbarhet (figur 2 och 

4) samt ovan nämnt resultat skulle vi kunna dra slutsatsen att de flesta eleverna uppfattar att 

de har stöd ifrån sin omgivning i sin egen hälsa då flertalet av ungdomarna får sin kunskap 

ifrån människor i sin närmiljö. Elevernas val av kost (figur 9) baseras på att de i första hand 

vill uppnå hälsa och välbefinnande. Detta kan i relation till Antonovskys hanterbarhet tolkas 

som att den information som eleverna får ifrån personerna i sin närmiljö ger kunskaper om att 

kosten spelar en betydelsefull roll i elevens hälsa och skall bidra till ökad hälsa och 

välmående.  

 

Elevens val av kost kan på så sätt sägas vara hanterbar i relation till personens hälsa. 

Hanterbarheten i elevernas syn på hälsa syns vidare i resultaten ifrån figur 7 och 10. Här har 

eleverna angett kategorierna varför vi tränar, kunskap om kost samt kunskap om hur kroppen 

fungerar som tre stora beståndsdelar i deras undervisning om hälsa. Vidare syns resultaten ur 

figur 10 ange att eleverna i första hand tränar för att inneha hälsa och välbefinnande. Detta 

kan utifrån Antonovsky tolkas som att eleverna uppfattar sin hälsa som hanterbar då de 

innehar träningskunskaper ifrån skolan vilka de vidare använder för att utöva träning med 

målet att uppnå hälsa och välbefinnande. Med tanke på hur eleverna svarade på frågorna 
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kopplade till deras egen hanterbarhet kan en slutsats om att majoriteten av eleverna upplever 

sin hälsa som hanterbar dras utifrån svaren i figur 8. Resultaten visar att för majoriteten av 

eleverna är hälsa att må bra och vara nöjd med sitt liv. Dock ligger att vara vältränad och att 

äta sund och nyttig mat inte långt efter.  

 

Elevernas svar i de frågor som behandlar begriplighet möjliggör som vi ser det två tolkningar 

i relation till frågorna om hälsa.  Utifrån det ena sättet att se det finner eleverna hälsa som 

förnuftigt att investera i. Motsatt tolkning skulle vara att eleverna inte anser hälsa som klokt 

att lägga energi på. Efter en summering av elevernas svar visar det sig att eleverna påverkas 

av de hälsobudskap som finns i media (figur 13). Det vi däremot inte kan svara på är hur 

eleverna påverkas. Om metod delen i studien hade kompletterats med intervju skulle vi haft 

förmågan att klargöra på vilket sätt eleverna påverkas av medias bild av hälsa. Med 

utgångspunkt ur studiens resultat kan vi konstatera att en del av eleverna skulle kunna 

uppfatta hälsa som en förnuftig sak att bry sig om och lägga ner energi på. Medias förmedling 

av hälsa förmedlar en bild av en människa som är vältränad och smal (se figur 15). Samtidigt 

som en stor del av eleverna tränar för att se bra ut anser de inte medias hälsobudskap vara 

trovärdiga (se figur 10, 16). Detta tolkar vi som att majoriteten av eleverna inte ser 

begriplighet i hälsa.  

4.2 Vad betyder hälsa för eleverna? 

Gymnasieeleverna förknippar begreppet hälsa med att må bra, vara vältränad, vara nöjd med 

sitt liv samt att äta sund och nyttig mat. De två största faktorerna i vad hälsa betyder för 

eleverna var att må bra, vilket majoriteten (79 %) av eleverna ansåg signalera bra hälsa hos en 

person. Det som visade sig komma på andra plats var att vara nöjd med sitt liv (59 %) och att 

äta sund och nyttig mat kom på tredje plats med 52 % medan att vara vältränad kom på fjärde 

plats med 46 % (figur 8).  I relation till vad eleverna svarade på frågan vad de undervisas 

inom hälsa i ämnet idrott och hälsa (figur 7) stod varför vi tränar (56 %) på första plats och 

kost (48 %) på andra plats. På tredje plats hamnade livsstilens betydelse för hälsa (34 %) och 

kroppsideal med 7 % kom på fjärde plats. Studiens resultat uppvisar att elevernas syn på hälsa 

inte stämmer överens med tidigare vetenskapligt arbete inom området. Det resultatet visar i 

figur 8 är att hälsa för eleverna är att må bra och vara nöjd med sitt liv. Tidigare forskning 

visar att hälsa förknippas mer med kroppsideal än det egna fysiska/psykiska välmåendet 

(Qvarsell & Torell 2005, s.9). Detta kan bero att eleverna anger familj, vänner, tränare och 

skola som viktiga kunskapskällor i hälsa. Dessa är kunskapskällor som bryr sig individen och 
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om behovet finns, uppmärksammar dennes hälsa. Samtidigt framgår det tydligt i vårt resultat 

(se figur 7) att eleverna behöver mer undervisning i de områden som rör ämnena kroppsideal 

och livsstil. Det är svårt för en person utan speciella förkunskaper i området att veta vad och 

hur vi ska leva ett hälsosamt liv (Sandberg 2004, s.13).  

 

Med tanke på att eleverna kryssat i träning och kost som dominerande undervisningsområden 

i hälsoundervisningen på idrotten stämmer detta överens med deras svar av bilden på 

begreppet hälsa (figur 7). På frågan vad eleverna vill uppnå i sitt val av kost samt träning 

svarade 51 % att god hälsa uppnås genom deras val av kost samt 43 % att god hälsa uppnås 

genom valet av träning. På andra plats, när det gäller elevernas val av träningsaktivitet, kom 

utseende (figur 10). Detta kan tolkas som att 33 % av klassen väljer att träna för det fysiska 

utseendet. Vid en jämförelse mellan resultaten ifrån figur 7 och 8 menar eleverna att hälsa i 

första hand är att må bra och vara nöjd med sitt liv vilket är samma resultat som framkommer 

i frågan i sitt val av kost (figur 9). Valet av träning för eleverna är till för att i första hand 

uppnå en god hälsa samtidigt som utseende är en viktig faktor för 33 % av respondenterna 

(figur 10). Detta stödjer Qvarsell i hur viktig den vältränade kroppen kommit att bli samt hur 

det yttre utseendet rankas över en persons faktiska välmående (Qvarsell & Torell 2005, s.9).   

 

Johansson och Nilsson (2014) skriver att medias syn på hälsa borde ta mer plats i 

undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap. Vi anser att samma sak gäller för 

undervisningen i idrott och hälsa eftersom eleverna svarat att medias syn på hälsa får relativt 

lite plats i undervisningen (figur 7). Utifrån resultaten i studien är konklusionen att eleverna är 

i behov av att lära sig vara källkritiska till den information de möter i sitt vardagliga liv.  

Detta kan återkopplas till Angelöw och Johnsson tolkning av Banduras sociologiska modell 

där den direkta inlärningen sker på lektionerna. Som lärare i idrott och hälsa förmedlar vi 

kunskaper som formar elevernas beteenden och syn på hälsa. Om läraren inte ger elever rätt 

verktyg till att vara kritiska och breddar synen på vad hälsa kan vara tar medias bild på 

begreppet hälsa över. Vi som lärare ska sträva efter att vara förebilder för eleverna och ge ett 

alternativ till de mediala idealfigurerna som många idoliserar. Enligt modellinlärningen ska 

detta, genom att eleverna observerar och slutligen imiterar läraren, leda till att eleverna lär sig 

hitta en mer hälsosam livsstil. Angelöw och Johnssons tolkning av Banduras sociologiska 

modell menar att människan lär sig sociologiska mönster för att undvika bestraffning som 

utanförskap (Ibid, s.47f).  
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4.3 Var får eleverna i gymnasieskolan sin uppfattning om hälsa  

81 % av de tillfrågade ungdomarna undervisas i hälsa i ämnet idrott och hälsa (figur 12). 

Hälften av eleverna får sin uppfattning om vad nyttig/sund kost är ifrån källor som finns i 

dennes omgivning såsom vänner, familj och skola (53 %) (figur 11). Dessa resultat stämmer 

till viss del överens med tidigare studier gjorda inom området. Enligt Wilander och Nordberg 

(2006) har ungdomar en stor tilltro till vad media säger om kost och levnadsvanor. I första 

hand får eleverna sin kunskap om kost ifrån internet och tv, kombinerat med skola och 

föräldrar i andrahand (ibid, s.1). I den här studien får lika många ungdomar sin kunskap om 

sund och nyttig mat ifrån reklam och tv-program som ifrån skolan. En slutsats vi 

lärarstudenter kan dra av våra resultat i denna studie är att i vår undervisning förenkla 

budskapen som den vetenskapliga forskningen visar så att fler kan ta del av kunskaper som 

kommer ifrån säkra källor (se figur 11).  Vi instämmer med Sandberg i att eleverna ska 

tillgodogöra sig fler kunskaper inom den vetenskapliga forskningen för då kommer de kunna 

ha en större arsenal för att kunna ifrågasätta och sålla bland medias bra och mindre bra 

hälsotips (Sandberg 2004, s.13).  

 

4.4 På vilket sätt upplever eleverna att medias bild påverkar deras 

syn på hälsa? 

Resultatet ifrån studien åskådliggör att 20 % av eleverna påverkas positivt av sociala media 

vilket enligt Gabriel (2014) kan vara ett tecken på ett negativt bekräftelsesökande beteende. 

Gabriel menar att ungdomar idag använder sig av social media för att söka bekräftelse och att 

en stor del inte är medvetna om vilka risker delning och spridning av bilder på internet kan 

innebära. Även Botta (2003) understryker det sociala umgängets betydelse för hur social 

media producerar kroppsliga normer och ideal. I relation till Banduras tredje och fjärde fas i 

modellinlärningen vilken visar hur den smala/vältränade kroppen genom social media förs 

vidare ifrån förebilden till ungdomen och vidare till ungdomens sociala umgängeskrets och 

därmed tilldelas status som ett eftersträvansvärt utseende. Den ungas strävan efter det smala 

och vältränade utseendet blir en ond cirkel för hur kroppsnormer sprids i samhället. 

Resultaten i vår studie visar att 47 % av eleverna får sin kunskap om begreppet hälsa ifrån 

mediala källor.  Det som är intressant är att eleverna samtidigt svarar att det är skolans syn på 

begreppet hälsa som inger störst trovärdighet jämfört med medias syn på hälsa vilket inte 

anses trovärdigt. För oss är detta ett intresseväckande svar ifrån eleverna, samtidigt som 
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ungefär hälften av eleverna påpekar att de får sin kunskap ifrån media när det gäller hälsa så 

uppger de att de inte alls ser denna kunskap som trovärdig (se figur 16) men resultaten utifrån 

figur 10 visar att flertal elever tränar för sitt fysiska utseende. Elevernas svar i att medias 

hälsobudskap fokuserar på att vi ska vara smala och vältränade bekräftar Bottas forskning om 

hur media producerar kroppsnormer och ideal som har en påverkan om att den kvinnliga 

kroppen ska vara smal och ung medan den manliga kroppen ska vara stark och muskulös. 

(Ibid 2003)   

 

Enligt Botta (2003) påverkas läsarna negativt av medias syn på hälsa. Vår studies resultat 

visar att eleverna påverkas av media men vi kan inte verifiera det på ett djupare plan (Figur 13 

& 14). För att ta reda på hur eleverna påverkas behövs en djupare undersökning där en eller 

flera elever intervjuas. Qvarsell (2005) menar att det är en hårfin skillnad mellan vad som är 

sundhet, hälsa och skönhet. Det faktum att eleverna tränar för att se bra ut kan tolkas som att 

eleverna inte riktigt vet vart linjen går mellan träning för sundhet och träning för skönhet går 

Ibid s, 9). Vår slutsats är att Botta har rätt när det gäller medias inverkan på elevernas syn på 

hälsa. Detta är något vi kommer att ta med oss i vår framtida yrkesroll.  

4.5 Diskussion metod 

Under sammanställningen av resultatet märkte vi att underlaget ifrån första frågeställningen 

om vad hälsa betyder för eleverna var något tunt. Det hade behövts fler frågor som 

behandlade den frågeställningen. Vidare upplevde vi under studiens gång att det saknades ett 

djup i vår studie. Det är vissa begrepp och frågor som inte har någon tolkning utifrån eleverna 

om vad de menade med t.ex. hur de påverkades av (social) media. Där kunde eleverna svara 

att de påverkades positivt, negativt, att de påverkades av media eller att de inte vet. Vad 

menar eleverna med att de påverkades positivt eller negativt när det gäller medias syn på 

hälsa? På grund av vårt val av metod är detta något vi inte har kunnat klargöra. Ett antal 

intervjuer hade breddat vår studie och gett en fördjupande bild av elevernas syn på hälsa.  

 

Med intervju som metod skulle vidare forskning i området få en fördjupad karaktär. Ett 

sidospår som skulle utveckla den här studiens resultat är intervjuer med lärare och elever om 

hur de skulle kunna jobba mer med frågan om kroppsideal och hur media framställer det.  
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5 Slutsats  

Hälften av eleverna hämtar sin kunskap om hälsa ifrån sin närmaste omgivning som skola, 

tränare, vänner och familj. Den andra hälften av eleverna anser att de påverkas av (social) 

medias syn av hälsa. Eleverna definierar hälsa som att må bra, vara nöjd med sitt liv, äta sunt 

och nyttigt och vara vältränad vilket är en positiv utveckling. Slutsatsen av studien visar att 

ungefär en tredjedel av eleverna tydligt påverkas av de mediala kroppsnormerna medan 

majoriteten av svaren pekar mot att elevernas tankar om hälsa kan vara på väg ifrån den bild 

av hälsa media visar idag.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Linn Edström och Meseret Bede och studerar vår sista termin till lärare på GIH 

(Gymnastik – och Idrottshögskolan). 

 

Vi skriver nu vårt examensarbete inom ämnet idrott och hälsa och är intresserade av att 

undersöka hur elevernas uppfattning om vad hälsa innebär samt var de hämtar sin kunskap 

inom det om Idag finns en hel del forskning gjord på ämnet hälsa. Detta just för att det har 

blivit ett så pass populärt ämne där hälsa förknippas mer med kroppsideal än fysiskt och 

psykiskt välmående. Det kan uppfattas svårt att dra någon tydlig gräns mellan hälsa, sundhet 

och skönhet samt att klargöra vad hälsobegreppet egentligen innebär.  

 

Det här missivbrevet skickas ut för vi skulle vilja att elever i årskurs tre på er skola ska delta i 

en enkätundersökning. Detta kommer användas som underlag i vår uppsats och eleverna 

kommer självklart vara anonyma. Själva enkätundersökningen görs i Google docs och kan 

fyllas i direkt i telefon, paden eller datorn.  

 

Vi finner det här som ett intressant område, inte bara i skolan utan även generellt sätt och vi 

skulle uppskatta er hjälp.  

 

Om ni tackar ja till detta skulle jag gärna vilja ha ett telefonnummer jag kan nå er på så att vi 

kan bestämma en tid som funkar för er. Ni kan antingen maila oss på mailadressen 

meseret.bede@student.gih.se eller linn.larsson_edstrom@student.gih.se.  

 

Tack på förhand 

 

Linn Edström & Meseret Bede  

 

mailto:meseret.bede@student.gih.se
mailto:linn.larsson_edstrom@student.gih.se
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Bilaga 2 

Enkät hälsa 

1. Jag är... 

 Kvinna 

 Man 

 

 

2. Jag går gymnasieår... 

 1 

 2 

 3 

 

 

3. Vilken av beskrivningarna nedan stämmer bäst överens med den typ av område 

du vuxit upp i? 

 Landsbygd 

 Mindre tätort 

 Stad/mindre tätort 

 Storstad 

 Utomlands 

 

4. Vilken av beskrivningarna nedan stämmer bäst överens med den typ av område 

du bor i? 

 Landsbygd 

 Mindre tätort 

 Stad/ mindre tätort 

 Storstad 

 Utomlands 

Om utomlands, ange var: 
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5. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
 1 2 3 4 5 6 7  

Helt 

fascinera

nde 
       

Fullkomligt 

urtråkiga 

 

 

 

6. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 
 1 2 3 4 5 6 7  

Det går 

alltid att 

finna en 

lösning på 

livets 

svårigheter 

       

Det finns 

ingen 

lösning på 

livets 

svårigheter 

 

7. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
 1 2 3 4 5 6 7  

Alltid 

förvirrand

e och svår 

att finna 

       
Fullständigt 

solklar 

 

8. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, 

hade du då en känsla av att det 
 1 2 3 4 5 6 7  

Kommer 

säkert inte 

att bli gjort 
       

Kommer 

säkert att 

bli gjort 

 

9. Är dina dagliga sysslor en källa till: 
 1 2 3 4 5 6 7  

Glädje och 

djup 

tillfredställels

e 

       
Smärta 

och leda 

 

10. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem 

som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tycker att 

de är 

främlingar 
       

Känner 

dem 

mycket väl 
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11. Vad anser du gör att man har en god hälsa? 
 

Kryssa i tre alternativ, man är.. 

 Smal 

 Vältränad 

 Mår bra 

 Harmonisk 

 Solbränd 

 Överviktig 

 Äter nyttigt/sund mat 

 Nöjd med sitt liv 

 Lever efter mottot "lagom är bäst" 

 Inte sjuk 

 Vet inte 

 

12. Undervisas du i hälsa på idrottslektionerna? 

 Ja 

 Nej 

 

13. Om ja, vad undervisas du i? 
 

Välj det/de alternativ som stämmer in på din undervisning 

 Kunskap om hur kroppen fungerar 

 Livsstilens betydelse för hälsa 

 Kost 

 Kroppsideal 

 Diskussion kring hälsa i relation till yrkesliv och samhälle 

 Ergonomi  

 Varför vi tränar 
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 Drogers farliga inverkan  

 Vet inte  

 

 

14. Var får du din kunskap om vad som är nyttig/sund kost? 
 

Välj tre av de alternativ som stämmer bäst in på dig 

 Veckotidningar 

 Kvällstidningar 

 Mattidningar  

 Tv-program 

 Reklam  

 Internet 

 Kompisar 

 Föräldrar 

 Skolan 

 Tränare 

 Böcker 

 Social media (Facebook, instagram, twitter)  

 Annat  

 

15. Hur uppfattar du de hälsobudskap som finns i media? (Tv-program, internet, 

tidningar, reklam)  
 

De påverkar mig.. 

 Positivt 

 Negativt 

 De påverkar mig inte 

 Vet inte 
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16. Hur uppfattar du de hälsobudskap som finns i socialmedia? (Facebook, 

Instagram, Twitter, blogg) 
 

De påverkar mig.. 

 Positivt 

 Negativt 

 De påverkar mig inte 

 Vet inte 

 

17. Upplever du att hälsobudskapen i media lägger fokus vid en specifik del av 

begreppet hälsa? 
 

Kryssa i det/de alternativ du tycker stämmer in. 

 

Vi ska vara.. 

 Friska 

 Stressfria 

 Smala 

 Vältränade 

 Framgångsrika 

 Balanserade  

 

18. Hur uppfattar du trovärdigheten i de hälsobudskap som förmedlas i skolan? 

 Mycket trovärdiga 

 Trovärdiga 

 Inte så trovärdiga 

 Inte alls trovärdiga 

 

19. Hur uppfattar du trovärdigheten i de hälsobudskap som förmedlas i media? 

 Mycket trovärdiga  

 Trovärdiga 

 Inte så trovärdiga  

 Inte alls trovärdiga  



37 

 

20. Vad tänker du om den mat du äter? 
 

Den ska vara... 

 Nyttig  

 Snabblagad 

 Ge njutning 

 Vara ett nöje 

 Vara god 

 Annat 

 

21. Upplever du att Du påverkas av medias och reklamens hälsobudskap? 

 Ja, när det gäller träning 

 Ja, när det gäller kost 

 Nej 

 Vet inte  

 

22. Vad vill du uppnå med ditt val av kost? 

 Hälsa/välbefinnande 

 Njutning 

 Utseende 

 Social gemenskap 

 Annat 

 

23. Vad vill du uppnå med ditt val av träning? 

 Hälsa/välbefinnande 

 Njutning 

 Utseende 

 Gemenskap socialt  

 Tränar inte 

 Annat  



38 

 

 

24. Övriga synpunkter eller tankar om begreppet hälsa 
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Bilaga 3 

 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att ta reda på var ifrån gymnasieelever i Stockholm hämtar sin kunskap om vad hälsa 

innebär. Vi vill även ta reda på hur sociala mediers syn på hälsa påverkar elevernas 

välmående fysiskt samt mentalt. 

● Vad betyder hälsa för eleverna? 

● Var får eleverna i gymnasieskolan sin uppfattning om hälsa ifrån? 

● På vilket sätt upplever eleverna att medians bild påverkar deras syn på hälsa? 

Vilka sökord har du använt? 

Health and school, food and youth, food and youth and ideals, food and ideals, media AND 

influence AND food, youthcultures relation to media, media influence, media positive 

influence, media influence, media positiv hälsa,  

 

 

Var har du sökt? 

Pubmed, Sportdiscus, EBSCO Discovery Services, Google, Google scholar 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

EBSCO Discovery Services: youthcultures relation to media 

Google: Media AND influence AND youth, Eating disorder and ideals 

 

Kommentarer 

 

 

 

 


