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Sammanfattning  Massmedia har under en lång tid haft ett stort inflytande i 

processen att informera allmänheten i olika hälsorelaterade frågor. 

Dess förmedling av hälsoinformation har i det senmoderna 

samhället dessutom visat sig öka kraftigt i takt med en kommersiell 

utveckling. Syftet med studien var att belysa unga vuxnas 

upplevelser av massmedia som hälsoinformatör. För att besvara 

syftet användes en kvalitativ forskningsansats och 

semistrukturerade intervjuer tillämpades som metod vid 

datainsamling. Urvalet utgjordes av åtta informanter vilka var 

mellan 19 och 26 år gamla. De inspelade intervjuerna 

transkriberades och analyserades enligt principerna för kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i det latenta temat 

”Massmedia har i rollen som hälsoinformatör en motstridig 

påverkan och betydelse för unga vuxna”. Vidare beskrivs 

resultatets manifesta innehåll i de tre kategorierna: Påverkar det 

sociala sammanhanget, Ökar tillgängligheten samt Påverkar det 

personliga förhållningssättet. Unga vuxna upplevde att massmedia 

bidrar till att skapa trender, fastsälla ideal och normer samt till en 

ökad tillgänglighet av hälsoinformation. Informationens kvalitet 

var dock kraftigt ifrågasatt och de unga vuxna upplevde att 

hälsoinformationen enbart påverkar dem indirekt och omedvetet. 

Fortsatt forskning kan med fördel undersöka upplevelser av 

massmedia som hälsoinformatör hos unga vuxna vilka inte studerar 

och vilka har ett begränsat intresse för ämnet hälsa. Det vore också 

användbart att specifikt undersöka de sociala mediernas påverkan 

på unga vuxnas hälsa.  
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Conclusion The mass media has for a long time been a great influence in 

the process of informing the public of health related issues. 

Its transmission of health information has in the late 

modernity also been found to increase sharply as a 

commercial development. The aim of this study was to 

highlight young adults’ perceptions of mass media as a 

health information communicator. To answer the aim, a 

qualitative research approach and semi-structured interviews 

were applied as a method of data collection. The sample 

consisted of eight individuals who were between 19 and 26 

years old. The recorded interviews were transcribed and 

analyzed according to the principles of qualitative content 

analysis. The analysis resulted in the latent theme: “The 

mass media has conflicting influence and importance to 

young adults in its role as a health information 

communicator”. The results manifest content is described in 

three categories: Affects the social context, Increases the 

availability and Affect the personal approach. Young adult 

believed that the mass media helps to create trends, 

identification of ideals and norms and to increase the 

availability of health information. The quality, however, was 

sharply questioned and the young adults felt that health 

information in the mass media only affects them indirectly 

and unconsciously. Further research could usefully examine 

the experiences of the mass media as a health information 

communicator in young adults’ who do not study and which 

have a limited interest in the subject health. It would also be 

useful to specifically examine the social media’s impact on 

young adults’ health.  
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1. Introduktion  

Massmedier har under en lång tid haft ett stort inflytande i processen att informera 

allmänheten i olika hälsofrågor. Offentliga myndigheter och ideella organisationer har 

varit framstående aktörer i processen att sprida hälsoinformation genom massmediala 

kampanjer (Palm & Sandberg, 2004). I det senmoderna samhället har massmedias 

förmedling av hälsoinformation visat sig öka kraftigt i takt med en kommersiell 

utveckling. Svenska massmedier har med stor sannolikhet inte tidigare rapporterat om 

hälsa i så stor utsträckning som de gör idag (Sandberg, 2005). Dagligen producerar 

massmedia rubriker och artiklar med information som talar om för människan vad han 

eller hon bör och inte bör göra för att åstadkomma en hälsosam livsstil (Östberg, 2003). 

Kropp, hälsa och livsstil är ämnen som får allt mer utrymme i olika typer av 

massmedier och exempelvis har de flesta dagstidningar idag särskilda hälsospalter 

(Sandberg, 2005). Lägg därtill att publiken har ett stort intresse för medieinnehåll som 

behandlar hälsofrågor (Jarlbro, 2010). Samtidigt som hälsoinformation i massmedier 

fått ett stort genomslag har även övervikt, fetma och psykisk ohälsa visat sig öka på ett 

bekymmersamt sätt bland unga vuxna i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Det 

innehåll som bland annat press, radio, internet och tv presenterar kan innebära en effekt 

på beteende, värderingar, attityder, kunskaper samt åsikter hos individen (Pettersson & 

Pettersson, 2012). Massmedias förmedling av information och budskap om hälsa kan 

påverka hälsoutvecklingen hos allmänheten och sett ur ett folkhälsoperspektiv blir 

följden av detta att massmedias spridning av hälsoinformation är en samhällelig 

angelägenhet (Sandberg, 2005). Kanske har massmedia, med sitt stora inflytande i 

processen att sprida hälsoinformation, varit en bidragande orsak till att övervikt, fetma 

och psykisk ohälsa ökat hos unga vuxna i Sverige? Genom att belysa unga vuxnas 

upplevelser av massmedia som hälsoinformatör kan förståelsen för massmedias effekter 

för hälsan öka.   

 

2. Bakgrund  
 
2.1 Hälsa bland unga vuxna   

Hälsa bygger på ett samspel mellan individens individuella förutsättningar och den 

omgivande sociala miljön som han eller hon befinner sig i (SOU 2000:91). 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1986) definierar begreppet hälsa enligt följande: 
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”Den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, 

förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov och, å andra sidan, 

förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa ska således betraktas som 

en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål; det är ett positivt 

begrepp som betonar sociala och personliga resurser såväl som fysisk 

kapacitet” 

 

En tillräckligt tydlig och enhetlig definition av begreppet unga vuxna är svår att fastslå. 

Enligt Samordningsförbundet Väster (2005) är unga vuxna individer i 

Försäkringskassans mening 19-29 år medan Arbetsförmedlingen definierar begreppet 

unga vuxna som individer i ålderskategorin 18-24 år.  

 

Sett ur ett internationellt perspektiv har de unga vuxna i Sverige en god hälsa. De 

senaste 20 åren har dock förekomsten av övervikt, fetma och psykisk ohälsa ökat 

kraftigt. Förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor har ökat i större utsträckning hos 

åldersgruppen 20-24 år jämfört med åldersgruppen 16-19 år (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). Mellan 20 och 40 procent av den svenska befolkningen uppskattades år 2005 lida 

av psykisk ohälsa vilket lett till att det numera framhålls som ett av de större 

folkhälsoproblemen i landet (Socialstyrelsen, 2005). Tillstånd som präglas av oro, 

ångest, panikkänslor, nedstämdhet och svårigheter att sova är tillstånd vilka är vanligt 

förekommande och vilka bidrar till en större del av den psykiska ohälsan. Alkohol- och 

drogberoende är andra vanligt förekommande tillstånd som förknippas med psykisk 

ohälsa. Förekomsten av psykisk ohälsa har visat sig öka påtagligt bland unga i åldrarna 

mellan 16 och 24 år, men en betydande ökning har även visat sig finnas hos individer 

mellan 25 och 44 år (SoU 2000:91).  

 

En undersökning av den halländska befolkningens hälsa har även den påvisat att 

ålderskategorin 18 till 29 år upplever ett sämre psykiskt välbefinnande i förhållande till 

övriga ålderskategorier. De unga vuxna har i större utsträckning övervägt att ta sina liv, 

är mer stressade, äter mindre frukt och grönsaker, känner mindre tillit och dessutom har 

denna grupp en mer riskabel relation till alkohol (Marklund et al, 2010). I en studie 

bland unga vuxna fann forskarna att det fanns ett starkt samband mellan stress och 

psykisk ohälsa. Resultatet visade även att självkänsla och hanterbarhet var viktiga inre 

faktorer som minskade risken för psykisk ohälsa (Bovier, Chamot & Perneger, 2004).  
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2.2 Hälsokommunikation  

Det flervetenskapliga forskningsfält som studerar mänsklig kommunikation inom 

hälsorelaterade frågor och ämnen kallas hälsokommunikation. Hälsokommunikation 

kommer till uttryck i en mängd olika kanaler och då bland annat mellan individer men 

även i massmedier (Sandberg, 2005). Begreppet riskkommunikation definieras av 

Jarlbro (2010) som en företeelse vilken syftar till att få allmänheten att göra riktiga 

riskbedömningar. Vidare är avsikten med rikskommunikation att individen ska anta ett 

beteende som innebär en minimerad risk för ohälsa. Själva kommunikationsprocessen 

utgörs av en sändare som via ett medium skickar ett budskap. Detta budskap mottas av 

en eller flera mottagare som på något sätt reagerar på det sända meddelandet. Syftet 

med kommunikationsprocessen är att den ska ge någon form av effekt hos den 

mottagande individen som då ska ändra, eller inte ändra, sitt beteende (Jarlbro, 2010; 

Palm & Sandberg, 2004). Budskap är det som förenar sändaren och mottagaren i 

kommunikationsprocessen och kan liknas vid begreppet information (Jarlbro, 2010). 

Nationalencyklopedin (2011) definierar begreppet information som en generell 

beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika 

former.  

 

Den Nationella Folkhälsokommittén har i slutbetänkandet av Hälsa på lika villkor – 

Nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91) uttryckt i det 18:e folkhälsomålet att alla 

ska ha tillgång till hälsoinformation som är obunden och saklig. För att kunna främja en 

god hälsa på lika villkor krävs det att alla har möjlighet att ta del av korrekt och saklig 

information. Tillgänglighet av saklig information är en förutsättning för att allmänheten 

ska kunna tillgodogöra sig den. Detta innebär att informationen ska vara lätt att tillgå, 

att den ska vara gratis och att den ska finnas tillgänglig på flera olika 

kommunikationskanaler för att vara anpassad efter allmänhetens varierande behov 

(ibid).   

 

2.3 Massmedieanvändningens utveckling 

Medier är de objekt som öppnar för möjligheten att överföra och förmedla någon form 

av symboliskt innehåll och information. Teve, radio, press, internet och mobiltelefoni är 

vanliga kommunikationskanaler som ryms inom begreppet massmedia (Berglez & 

Olausson, 2009). Mediernas uppgift är att ge information, granska och vara ett forum 
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för debatt (Jarlbro, 2010). Tillgången till medier var under mitten av 1980-talet, för den 

genomsnittlige 25-åringen, begränsad till prenumererade morgontidningar, 

nyhetssändningar i Sveriges Television och Sveriges Radio samt lösnummer av 

kvällstidningar. Omfattande förändringar har under de senaste decennierna skett i det 

svenska medielandskapet. Bland annat har utbudet av TV och radio ökat kraftigt liksom 

tillgängligheten av gratisdistribuerade dagstidningar. Samtidigt har även internet och 

mobiltelefoni varit starkt bidragande till förändring av människors medieanvänding 

(Andersson, 2007). Sandberg (2004) menar att människans tillvaro har medialiserats då 

användning av olika typer av massmedier idag utgör en central del av det vardagliga 

livet. Studier har påvisat att användning av olika typer av massmedier är den främsta 

fritidssysselsättningen hos allmänheten och att det utgör en stor del av den sociala 

miljön som människan lever i (Petterson & Petterson, 2012). Idag har de unga vuxna 

helt andra förutsättningar när det handlar om att ta del av nyheter och söka information 

(Andersson, 2007).   

 

2.4 Massmedia som informationskälla 

Massmedias förmedling av information har betydelse för människans lärande och 

påverkar hur individerna lever och tolkar sin omgivning (Sandberg, 2005). Pettersson 

och Pettersson (2007) menar att kunskap till stor del inhämtas genom massmedias 

dagliga förmedling av information. Enligt Jarlbro (2010) använder sig den svenske 

medborgaren av tre huvudvägar när han eller hon ska skaffa sig kunskap om 

omgivningen. Massmedias innehåll är ett av alternativen och denna förmedling av 

information bedöms ha en central roll vad gäller allmänhetens kunskaper och attityder 

till olika frågor inom hälsoområdet. Kampanjer i massmedier är framstående 

informationskällor som tillämpas av t.ex. offentliga myndigheter och ideella 

organisationer (ibid). Syftet med kommunikationsprocessen i dessa 

massmediekampanjer kan vara att sprida information om hälsorelaterade ämnen eller att 

förstärka effekterna av samhällsinterventiva projekt. Dessa kampanjer har ett flertal 

fördelar då de inte endast placerar en fråga på medieagendan, utan även lyfter upp 

problemet på samtalsagendan (Palm & Sandberg, 2004). Den så kallade samtalsagendan 

skapas bland annat genom massmedier som erbjuder allmänheten en bild av 

verkligheten vilken sedan kan komma att utgöra underlag för vad som diskuteras 

människor emellan i vardagen (Berglez & Olausson, 2009). Andra fördelar med 

massmediekampanjer, med fokus på hälsorelaterade frågor, är att de kan skapa ett 
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intresse och öka riskmedvetenheten hos en bred målgrupp genom att förmedla 

information som är lättbegriplig och entydig. De främsta kommunikationskanalerna för 

kampanjer i massmedia är betalda utrymmen som annonser, TV- och radioreklam, 

direktreklam, internetreklam samt stortavlor (Palm & Sandberg, 2004).  

 

The Oxford Internet Surveys i Storbritannien är världsledande inom tvärvetenskaplig 

forskning av internet och samhället. Deras senaste undersökning visade att 73 % av 

invånarna i Storbritannien var internetanvändare och att 71 % av dessa använde internet 

för att söka hälsoinformation (Dutton & Blank, 2011).  En amerikansk studie 

undersökte universitetsstudenters relation till användning av internet vid sökande av 

information. Resultatet visade att 98 % av studiens deltagare använde internet och att 74 

% utav dessa använde internet som källa när de skulle inhämta information och kunskap 

i hälsorelaterade frågor. Resultatet påvisade även att unga kvinnor sökte information om 

hälsa på internet i större utsträckning än unga män (Escoffery, Miner, Adame, Butler-

Edd, McCormick & Mendell, 2005). Svenska studier har visat att dagstidningar är den 

främsta informationskällan när det gäller frågor om kost och hälsa (Sandberg, 2004). 

Dutta-Bergmans (2004) studie påvisade att individer med en lägre nivå av 

hälsomedvetenhet informerades om hälsa främst genom passiva 

kommunikationskanaler som t.ex. TV och radio. Individer med en högre nivå av 

hälsomedvetenhet hade istället aktiva kommunikationskanaler, t.ex. interpersonell 

kommunikation, tryckta medier och internet, som främsta källor till information i 

hälsorelaterade frågor (ibid).  

 

2.5 Massmedias trovärdighet  

Individens riskmedvetenhet påverkas till stor del av massmedia som ofta anses vara 

direkt ansvariga för allmänhetens förmåga att göra riskbedömningar utifrån den 

hälsoinformation som TV, radio, press m.fl. förmedlar (Berglez & Olausson. 2009; 

Jarlbro, 2010). De risker som får stort utrymme i massmedierna bedöms påverka 

allmänhetens riskbedömning på så sätt att dessa risker upplevs som större hot mot 

hälsan än de som inte blir omtalade (Jarlbro, 2010). Offentliga myndigheter och ideella 

organisationer genomför massmediekampanjer för att t.ex. öka allmänhetens 

riskmedvetenhet och kunskap inom hälsoområdet. Samtidigt finns det även andra 

aktörer inom massmedia vilka har ett kommersiellt intresse till skillnad från de 

offentliga myndigheterna och de ideella organisationerna. Hälsoinformation kan t.ex. 
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köpas i bokform, i specialtidningar, populärsajter och betalsajter på internet (Palm & 

Sandberg, 2004). Hälsorapporteringen i massmedia har påverkats av den kommersiella 

journalistiken. Den uppseendeväckande och ovanliga informationen prioriteras ofta före 

det vardagliga och nära (Sandberg, 2005). Det finns också en stor konkurrens mellan 

massmedierna vilket medför att de många gånger förmedlar tillspetsad och förenklad 

information för att fånga publikens uppmärksamhet (Jarlbro, 2010).  

 

Sandberg (2005) menar att massmedierna i stor utsträckning förmedlar hälsoinformation 

som är felaktig och motsägelsefull då den strider mot den korrekta information som 

samtidigt cirkulerar i massmedia. Östberg (2003) presenterar i sin forskning olika typer 

av budskap som vi människor utsätts för när vi konsumerar media. Dessa budskap 

konkurrerar ofta med statliga myndigheters rekommendationer om t.ex. vilka livsmedel 

som anses vara hälsosamma och som därmed borde vara en del av befolkningens 

kosthållning. I massmedia uppmärksammas även olika dieter som t.ex. Atkins diet, GI-

metoden, medelhavskost, pulverdieter och låg kolhydratkost som metoder för 

viktnedgång även om deras betydelse för hälsa på längre sikt ännu inte är fastställda 

(Marklund et al, 2010). I Skottland genomfördes en studie bland ungdomar i åldern 14 

till 18 år. Syftet med denna studie vara att undersöka deltagarnas uppfattningar och 

erfarenheter av hälsorelaterad information på internet och då främst inom webbplatser 

av social mediekaraktär. Resultatet visade att deltagarna upplevde internet som en 

betydelsefull informationskälla men att de samtidigt också upplevde att pålitligheten 

och trovärdigheten i informationen var begränsad (Fergie, Hunt & Hilton, 2012).  

 

2.6 Massmedias betydelse för hälsa  

En effekt av den ökade tillgången av hälsoinformation kan vara att individens möjlighet 

att fatta hälsosamma beslut minskar och att de motsägelsefulla budskap som massmedia 

förmedlar bidrar till en förvirring som i sin tur hämmar en beteendeförändring. 

Yterliggare en effekt kan vara att allmänheten missbedömer de olika faror och 

hälsorisker som massmedierna förmedlar i sina budskap (Sandberg, 2005). En norsk 

studie har dock visat att 75 % av respondenterna upplevde en överdrivenhet i de norska 

tidningarnas rapporter av livsmedelsrisker (Storstad &  Haukenes, 2000). En svensk 

studie har påvisat ett liknande resultat. Tre fjärdedelar av respondenterna i den studien 

menade att en ökad rapportering om livmedelsrisker i massmedia inte hade varit 

bidragande till en ökad oro. De återstående respondenterna menade att de upplevt en 
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ökad oro, men att oron endast varade en kortare tid (Sjöberg, Oskarsson, Bruce & 

Darnerud, 1997). 

 

Skönhetsideal har genom historien skapats i sociala sammanhang och har under lika 

lång tid varit svår för individer att leva upp till. Massmedia är ständigt närvarande och 

dessutom effektfull i skapandet av skönhetsideal vilket visat sig vara en bidragande 

faktor till ett ökat missnöje med den egna kroppen bland både män och kvinnor 

(Derenne & Beresin, 2006). Hatoum och Belle (2004) undersökte i sin studie bland 

universitetsstuderande män, i åldern 18 till 24 år, sambandet mellan konsumtion av 

massmedia och ett missnöje med den egna kroppen. Resultatet konstaterade att 81 % av 

deltagarna önskade en annan kroppsvikt än den dåvarande. Detta trots att 65 % av dem 

låg inom gränserna för normal vikt. Studiens resultat påvisade även ett samband mellan 

mäns konsumtion av massmedia och deras uppfattning om vilken kroppstyp som är 

ideal för kvinnan. Desto fler herrtidningar männen läste och desto fler filmer de såg, 

desto högre krav hade de på den kvinnliga kroppen att vara smal. Forskarna menar att 

det muskulära kroppsideal som massmedia förmedlar i budskap riktade mot män skapar 

en ökad oro och ett ökat missnöje med den egna kroppen, men inte enbart hos män utan 

påverkar även kvinnornas självbild (ibid). Resultatet i en studie bland kvinnliga 

studenter i åldern 18 till 35 år visade att viktrelaterad ångest, negativt känslotillstånd 

samt ett missnöje med den egna kroppen ökade hos de deltagare som tog del av reklam i 

massmedia där en smal kvinna var i fokus (Harper & Tiggemann, 2008).  

 

2.7 Salutogent perspektiv – KASAM  

Ett salutogent perspektiv på hälsa innebär att individen anses befinnas på ett kontinuum 

där han eller hon ständigt rör sig mellan de båda ytterpunkterna hälsa och ohälsa. 

Individen är ur detta perspektiv därmed inte enbart frisk eller enbart sjuk (Antonovsky, 

2005). Ständigt närvarande i individens omgivning är fysiska, psykiska eller sociala 

stressorer som antingen kan innebära en långvarig eller tillfällig påfrestning. Dessa 

påverkar personens rörelse mellan de båda ytterpunkterna hälsa och ohälsa. Stressorer 

innebär en anspänning för individen och hans eller hennes kraft att motstå denna 

anspänning är avgörande för om ohälsa kommer att utvecklas eller inte (ibid).  

Antonovsky (2005) utvecklade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) och menar 

att detta är en mycket betydelsefull faktor som bidrar till individens vidmakthållande av 

position på kontinuum samt rörelse mot ytterpunkten hälsa. KASAM utgörs av de tre 
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centrala delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till i 

vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som förutsägbara, 

begripliga och strukturerade. Hanterbarhet innebär i vilken grad individen upplever att 

han eller hon har tillgängliga resurser för att möta de krav och stimuli som uppkommer.  

Slutligen syftar meningsfullhet till i vilken utsträckning individen upplever att livet har 

en mening samt i vilken utsträckning han eller hon upplever att eventuella utmaningar 

är värda att engagera sig i. För att mäta en individs nivå av KASAM används ett 

mätinstrument med tjugonio frågor gällande de tre komponenterna. Svarsalternativen 

utgör en skala och utifrån de svar individen uppger i enkäten kan en nivå av KASAM 

räknas ut. De individer som har höga värden av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet anses ha ett högt KASAM och individer med låga värden av de centrala 

delarna anses ha ett lågt KASAM. Hög eller låg nivå av KASAM är sedan i sin tur 

avgörande för individens position på kontinuum mellan hälsa och ohälsa (ibid).  

 

2.8 Communication – behaviour change model  

Ett flertal modeller har tagits fram som presenterar på vilka sätt kommunikation blir 

som mest framgångsrik och hur kommunikation på så sätt kan öka chansen för 

beteendeförändring (Nutbeam & Harris, 2004). The communication- behaviour change 

model är ett alternativ som utvecklades med syfte att ge riktlinjer åt offentliga 

utbildningskampanjer. Denna modell grundas på fem ingångar för kommunikation som 

alla kräver hänsynstagande för att påverkan på attityder och beteende ska vara möjligt. 

Först och främst måste källan till informationen vara trovärdig. Hur källan framför 

innehållet i budskapet är nästa ingång som är av betydelse för hur mottagaren 

responderar. En tredje, som även den bör noggrant övervägas, är valet av kanal vilken 

budskapet förmedlas genom. Vanligtvis kanaler i massmedia som t.ex. TV, radio, 

tidningar, internet och mobiltelefon. Den fjärde ingången till en framgångsrik 

kommunikation är mottagaren vilken är den målgrupp som avses ta emot budskapet. 

Här är det viktigt att källan till informationen anpassar budskap med rätt kanal efter 

målgruppens behov och förutsättningar. Den slutliga ingången är destinationen för 

budskapet och det resultat som är önskvärt vilket kan handla om förändring i attityd, 

föreställning och beteende (ibid).  The communication- behaviour change model utgörs 

även av ett händelseförlopp i tolv steg som representerar resultatet av 

kommunikationen. För att kommunikationen ska vara effektiv och leda till ett önskvärt 

resultat måste alla dessa tolv steg uppfyllas. Bland annat är det nödvändigt att 
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befolkningen exponeras för budskapet, att de uppmärksammar det och att de dessutom 

förstår innebörden i det som förmedlats. Därutöver måste budskapet skapa en 

attitydförändring som senare leder till förändringsbenägenhet. När individen tagit 

beslutet att förändra sitt beteende och även handlat därefter krävs förstärkning för att det 

nya beteendet ska vidmakthållas (ibid).    

 

2.9 Problemformulering  

Unga vuxna har visat sig vara en sårbar grupp. Deras psykiska hälsa har på senare år 

visat sig vara speciellt utsatt, men även förekomsten av övervikt och fetma har ökat. För 

att kunna främja hälsa hos denna ålderskategori är det av stor vikt att samhället arbetar 

för att stärka individen så att han eller hon på egen hand lättare kan fatta beslut som 

bidrar till en hälsosam livsstil. Massmedia spelar en central roll som hälsoinformatör i 

dagens samhälle och kan anses ha en avgörande betydelse för den fortsatta 

hälsoutvecklingen. Forskning inom området kan bidra till viktigt kunskap om hur vi bör 

förhålla oss till massmedias spridning av hälsoinformation och på vilka sätt vi kan 

arbeta för att förebygga eventuella negativa följder. Forskning inom området massmedia 

och unga vuxnas hälsa upplevs vara begränsad. Av dessa anledningar är det 

betydelsefullt att undersöka hur unga vuxna upplever massmedia som hälsoninformatör. 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa unga vuxnas upplevelser av massmedia som 

hälsoinformatör. 
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4. Metod  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats. Avsikten med 

kvalitativa forskningsmetoder är att samla in information av beskrivande karaktär. 

Forskningsprocessen i kvalitativa studier har av denna anledning därför utgångspunkt i 

informantens egna ord, de skrivna eller de talade, samt i de beteenden som är möjliga att 

observera hos informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). En öppen interaktion mellan 

forskaren och informanten är av stor betydelse för den kvalitativa forskningen. Utifrån 

informantens personliga perspektiv och referensram strävar forskaren efter att skapa en 

förståelse för informanten samtidigt som forskaren även försöker skapa sig en tydlig 

bild av hans eller hennes situation (ibid). Intervjuer, fokusgrupper, fallstudier och 

observationer är exempel på metoder som kan användas vid insamling av data inom den 

kvalitativa forskningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2007). I denna studie valdes 

intervjuer som insamlingsmetod vilket är en metod där informantens upplevelse av den 

egna livsvärlden kan förstås av forskaren (Kvale & Brinkmann, 2009). En semi-

strukturerad intervjuguide tillämpades under intervjuerna. Enligt Trost (2010) är en 

semi-strukturerad intervjuguide lämplig att använda för att intervjufrågorna ska tolkas 

på likartat sätt av samtliga informanter samt för att ge en viss struktur åt ordningsföljden 

av intervjufrågorna. Intervjuguiden togs fram i relation till studiens syfte och en 

provintervju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades. Provintervjun resulterade 

i några mindre justeringar av den intervjuguide som sedan kom att användas vid 

studiens datainsamling. Ljudupptagning skedde under intervjuerna och detta material 

transkriberades därefter ordagrant. Det transkriberade materialet analyserades sedan 

med hjälp av principerna för kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004).  

 

4.1 Urval  

Informanterna rekryterades i samarbete med Studenthälsan vid en högskola i sydvästra 

Sverige och urvalet skulle vara strategiskt baserat med maximal variation. I ett första 

skede skapades en affisch som placerades ut på anslagstavlor i skolans lokaler (se bilaga 

1). Denna affisch presenterade studien kort och angav kontaktuppgifter för den som var 

intresserad av mer information och av att eventuellt delta som informant i studien. Då 

affischen inte genererade det antal informanter som önskats rekryterades informanter 

även i ett andra skede. Vid detta tillfälle skickades massmejl till studenter som var 
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registrerade vid en högskola i sydvästra Sverige. Skolans IT-service ansvarade för detta 

utskick. Studenter vars studier pågick under heltid-, deltid-, och distans ingick i den 

grupp som erhöll mail med information om studien. Studenter som var intresserade av 

att delta i studien ombads att kontakta ansvarig för studien för yterliggare information. 

Vidare fick de individer som visat intresse ett svarsmejl med information om studien 

och de ombads i samband med detta att uppge uppgifter om kön, ålder och vilket 

program de studerade. Resultatet av detta blev att åtta stycken personer intervjuades. Av 

dessa var fem stycken kvinnor. Informanterna var mellan 19 och 26 år gamla och 

representerade olika program vid högskolan som t.ex. statsvetenskap, hållbar 

turismutveckling, socialpsykologi, lärare, fysisk planering, idrottsvetenskap med flera.  

 

4.2 Datainsamling 

Möjligheten fanns för informanten att på egen hand avgöra i vilken fysisk miljö 

intervjun skulle genomföras. Sex av informanterna valde att genomföra intervjuerna i 

lokal enligt förslag från ansvarig för studien. Denna lokal var belägen på högskolan. De 

två återstående informanterna hade önskemål om att genomföra intervjuerna i en lokal 

på stadens bibliotek.  Antalet intervjuer som genomfördes var åtta stycken och för 

samtliga samtalstillfällen fanns 60 minuter till förfogande. Innan intervjun inleddes 

informerades informanten om studien och skriftligt samtycke för deltagande 

efterfrågades. Även ett godkännande från informanten att spela in intervjun 

efterfrågades. Därefter påbörjades intervjun med utgångspunkt i den semi-strukturerade 

intervjuguiden som tagits fram (bilaga 2). Intervjuguidens frågor hade utformats i 

relation till studiens syfte samt i relation till den teoretiska referensramen KASAM.  

Inledningsvis ställdes öppningsfrågor med främsta syfte att skapa ett gott samtalsklimat. 

En sådan fråga var till exempel ”Vad innebär hälsa för dig?”. Därefter låg fokus på 

nyckelfrågor med anknytning till studiens syfte och slutligen avrundades intervjun med 

en avslutande fråga. Under samtliga intervjuer ställdes uppföljningsfrågor till 

informanterna för att skapa en större förståelse för de enskilda individernas upplevelse 

av det som undersöktes. Ljudinspelning skedde under samtliga intervjuer. Som 

komplement till dessa inspelningar gjordes även notat av olika kroppsuttryck och 

återkommande termer som upplevdes kunna vara av betydelse för studiens syfte. 

Tidsåtgången vid intervjuerna varierade mellan 20 och 35 minuter.  
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4.3 Databearbetning och dataanalys 

Transkribering skedde tätt efter att varje enskild intervju avslutats och gjordes 

ordagrant. Genomlyssning av de inspelade intervjuerna skedde yterliggare en gång efter 

transkribering och en jämförelse gjordes med den transkriberade texten. Detta i syfte att 

minska risken för feltolkning av den insamlade datan. Därefter lästes texterna ett flertal 

gånger för att sedan analyseras enligt Graneheim och Lundmans (2004) principer för 

kvalitativ innehållsanalys. I ett första skede av dataanalysen delades texten in i 

meningsbärandet enheter vilket innebar att text som stod i relation till studiens syfte 

markerades. Meningsbärande enheter kan vara ord, meningar eller stycken. För att 

underlätta hanteringen av det insamlade materialet kondenserades därefter dessa 

meningsbärande enheter. Detta innebar en process där enheterna kortades ned samtidigt 

som kärnan av innehållet bevarades. I nästa skede av analysen tilldelades de 

kondenserade enheterna, vilka presenterade ett liknande innehåll, en och samma kod. 

Dessa koder beskrev innehållet i enheterna. Vidare grupperades koderna vilket skapade 

olika kategorier samt underkategorier som beskrev det insamlade materialets manifesta 

innehåll (se figur 1). Manifest innehållsanalys behandlar och beskriver de komponenter 

av texten som är synliga och uppenbara. Analysen resulterade slutligen i ett 

övergripande tema som beskrev det latenta innehållet av det insamlade materialet. Med 

latent innehåll menas det innehåll som är underliggande och outtalat men som sätter sin 

prägel på samtliga kategorier (ibid). 

 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

enhet 

Kod  Underkategori Kategori  

Jag tycker nog att 

dagens ideal mer 

ser ut att man ska 

vara välmående. 

Men man lyfter 

fram det som ett 

måste vilket jag 

tycker i grunden 

är väldigt bra 

men det blir 

också lika mycket 

tryck att fixa 

allting 

 

 

Media lyfter 

fram hälsa 

som ett måste 

vilket ställer 

höga krav på 

individen  

Kravfyllt ideal  Skapar trender  Påverkar det 

sociala 

sammanhanget  
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Jag är väldigt 

kritisk till mycket 

och ifrågasätter 

väldigt mycket 

vad som skrivs 

dels i 

kvällstidningar 

och i de andra 

veckotidningarna 

eller så för att 

mer och mer efter 

allt man har läst 

är det ändå någon 

person som 

tycker och tänker 

detta själv 

liksom.  

Kritiserar och 

ifrågasätter 

mycket av det 

som skrivs i 

kvällstidningar 

och 

veckotidningar  

Kritiskt 

förhållningssätt  

Omedvetet  

och indirekt 

Påverkar det 

personliga 

förhållnings- 

sättet  

 

Figur 1. Exempel på hur dataanalysen har gått till.  

 

4.4 Etiska övervägande 

Denna studie har tagit hänsyn till de fyra etiska kraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Genom att både muntligt och skriftligt informera de deltagande informanterna om 

studiens syfte, frivilligt deltagande, rättighet att avbryta deltagande, hantering av 

insamlat material och publicering av resultat fullgjordes informationskravet (se bilaga 

3). Även kravet på samtycke uppfylldes både muntligt och skriftligt. Vid 

intervjutillfället ombads samtliga informanter att i skrift ange sina samtycken för 

deltagande i studien (se bilaga 4). Även ansvarig för studien skrev under detta 

samtyckesformulär och båda parter tilldelades varsitt exemplar. Konfidentialitet har 

garanterats genom att allt material som samlats in under studien, transkriberade 

ljudinspelningar och fältnotat, har förvarats antingen på en lösenordsskyddad 

lagringsenhet eller varit inlåst under studiens gång. Endast ansvarig för studien och 

handledaren har haft tillgång till materialet. Därutöver har även samtliga informanter i 

rapporteringen av studiens resultat anonymiserats, trots att deras identiteter var kända 

för ansvarig under intervjuerna, för att styrka studiens konfidentialitet. Slutligen har 

även nyttjandekravet uppfyllts genom att det insamlade materialet endast har använts i 

den föreliggande studien.  
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En lokal granskningsgrupp vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i 

Halmstad, granskade och godkände en etisk ansökan av studien. Granskningsgruppens 

bedömning av forskningsetiken resulterade i ett tillstånd att genomföra studien vilken 

tilldelades Dnr: U1 2013/41.  
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5. Resultat  

Analys av det insamlade datamaterialet resulterade i ett övergripande tema som skildrar 

studiens latenta innehåll. Detta tema beskriver att massmedia har en motstridig påverkan 

och betydelse för unga vuxna i rollen som hälsoinformatör. Det manifesta innehållet av 

studien presenteras i tre kategorier: Påverkar det sociala sammanhanget, Ökar 

tillgängligheten samt Påverkar det personliga förhållningssättet. För ytterligare 

skildring av studiens manifesta innehåll skapades även fem underkategorier (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt över tema, kategorier och underkategorier.  

 

5.1 Påverkar det sociala sammanhanget 

Massmedia upplevdes utgöra en påverkan på det sociala sammanhanget vid spridning 

av hälsoinformation. Denna sociala påverkan ansågs handla om att massmedia har ett 

stort inflytande vid skapande av trender samt vid fastställande av ideal och normer i 

samhället. Vidare var upplevelsen att denna påverkan var av betydelse för 

hälsoutvecklingen hos allmänheten.   

 

5.1.1 Skapar trender 

Informanterna upplevde att massmedia har en framstående roll i skapandet av trender 

inom området hälsa. Ett flertal informanter upplevde att en stor del av den 

hälsoinformation som sprids i massmedia handlar om ämnen med relation till vikt och i 

synnerhet metoder för viktminskning. Ett informationsflöde som bedömdes ha ökat de 

senaste åren och som upplevdes vara bidragande till att olika dieter för viktminskning 

fått stor genomslagskraft och blivit populära bland allmänheten att testa. En annan trend 

som skapats genom massmedias förmedling av hälsoinformation upplevdes vara en 

Massmedia har i rollen som hälsoinformatör en motstridig  

påverkan och betydelse för unga vuxna 

Påverkar det 

sociala 
Samman-

hanget 
 

Ökar 

tillgängligheten  
 

Påverkar det 

personliga 

förhållnings- 

sättet 
 

Skapar 

trender  

Fastställer 

ideal och 

normer 

Svår att 

hantera och 

bedöma 

Internet, 

TV och 

sociala 

medier 

Omedvetet 

och 

indirekt   
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ökad popularitet för kroppsbygge. Ett fenomen som informanterna benämnde ”fitness-

trend”.  

 

”Nu är det så inne med fitness och då ser man att fitnesskroppar och bodybuilding är mer 

omtalat” (Informant 6) 

 

Massmedias spridning av hälsoinformation upplevdes även ha bidragit till att det i 

dagens samhälle är trendigt att vara en hälsomedveten person. Majoriteten av 

informanterna var eniga om att massmedia lyfter fram hälsa som något viktigt och som 

ett måste. Något som i grund och botten ansågs vara väldigt bra men som också ansågs 

ställa höga krav på individen. Massmedias skapande av trender upplevdes medföra både 

fördelar och nackdelar. Informanterna upplevde att trenderna i massmedia, i vissa fall, 

kan utgöra en källa till inspiration och motivation men att risken är större att de får en 

motsatt effekt och istället framkallar något som kallades hälsohets. Hälsohets upplevdes 

vara en negativ samhällsföreteelse som ansågs kunna bidra till psykisk ohälsa med 

anledning av ett överdrivet fokus på utseende, hälsosam mat och träning.  

 

5.1.2 Fastställer ideal och normer  

Informanterna upplevde att massmedias förmedling av hälsoinformation bidrar till 

fastställande av ideal i samhället. Upplevelsen handlade främst om fastställande av hur 

den idealistiska kroppen ska se ut för mannen respektive för kvinnan. Unga kvinnor 

upplevdes ha ett större behov av att leva upp till idealet än unga män och massmedias 

fastställande av vad som anses vara rätt och fel sett till det kroppsliga upplevdes kunna 

bidra till en ökad stress och psykisk ohälsa.  

 

Hälsoinformationen förmedlad av massmedia upplevdes även bidra till att fastställa 

normer i samhället. Informanterna lyfte särskilt fram en norm som säger att individen 

ska vara framgångsrik både fysiskt, psykiskt och socialt. Enligt informanterna förmedlar 

massmedia att individen är misslyckad om han eller hon inte lever upp till denna norm.  

 

”Massmedia är väldigt bra på att få oss att vilja vara perfekta och att allt i en människans liv 

ska vara prefekt. Du ska ha det perfekta förhållandet, det perfekta huset, den perfekta kroppen, 

perfekta arbetet mm. Allting ska vara perfekt, det är de väldigt bra på att få en att tro” 

(Informant 1)  
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Några informanter diskuterade under intervjuerna att massmedias spridning av 

hälsoinformation bidrar till bekräftande av könsskillnader i samhället. Normer kring vad 

som är manligt och kvinnligt upplevdes spegla sig i den förmedlade hälsoinformationen.  

 

”Alltså när det gäller kvinnor så spelar kroppen en mycket större roll än vad den gör för män. 

En man kan liksom vara överviktig men ändå vara framgångsrik. Men om en framgångsrik 

kvinna är överviktigt så är hon ändå inte riktigt lyckad” (Informant 7) 

 

5.2 Ökar tillgängligheten 

Massmedia upplevdes öka möjligheterna att sprida hälsoinformation till allmänheten. 

Information med relation till området hälsa upplevdes också vara lättillgängligt i flera 

olika typer av massmedier vilket uppskattas och underlättar när informanterna på egen 

hand önskar att ta del av sådan information. Internet och TV visade sig användas i första 

hand av informanterna när de söker information inom området hälsa medan sociala 

medier användes i syfte att finna inspiration. Informationen upplevdes vara omfattande 

men upplevdes samtidigt också vara i behov av att kvalitetsbedömmas.  

 

5.2.1 Svår att hantera och bedöma   

Hälsoinformationen upplevdes vara omfattande och tillgänglig nästintill överallt i 

samhället men upplevdes i synnerhet förmedlas via massmedier som TV, internet, 

kvällstidningar och social medier. Några informanter upplevde små möjligheter att 

komma undan det ständiga informationsflödet av hälsobudskap och menade att denna 

stora mängd information kan vara svårhanterlig för allmänheten.  

 

”Jag tror mycket att det handlar om att man får information från så många kanaler på så kort 

tid hela tiden och att man har svårt att sålla bort till den viktigaste informationen”  

(Informant 5) 

 

Informanterna upplevde en skillnad av hälsoinformationens kvalitet beroende på vem 

som förmedlade den och menade att informationens avsändare var avgörande för 

budskapets trovärdighet. Hälsoinformationen i kvällstidningar, som t.ex. Aftonbladet 

och Expressen, upplevdes vara förenklad och fokuserad på det ytliga. En informant 

upplevde att dessa massmedier framställer hälsa som något som ska visas utåt för andra 

människor och att individens verkliga hälsotillstånd inte framställs som lika viktig. En 
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annan informant såg en förklaring och menade att den förenklade bilden av hälsa i 

massmedier beror på att det är hälsomedvetna personer som producerar informationen.  

 

”Hälsa lyfts fram som något väldigt viktigt och som något alla kan uppnå men de försöker få 

det att låta enklare än vad det egentligen är. Det är hälsomänniskor som talar om det, som 

redan lever det livet och för dem blir det ju en sanning då det för dem är väldigt lätt att bara 

göra det. Men för människor som kanske suttit framför en dator hela sitt liv och levt på 

snabbmat och Coca-Cola blir det en väldigt stor skillnad från deras verklighet” 

(Informant 4) 

 

I dagstidningar, som t.ex. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, upplevdes 

hälsoinformationen vara baserad på vetenskaplig forskning. Informationens kvalitet 

ansågs därmed vara högre i jämförelse med de tidigare nämnda kvällstidningarna. Annat 

som också var avgörande för informationens kvalitet var vilka motiv, kommersiellt eller 

icke kommersiellt, avsändaren av informationen hade. Ett kommersiellt motiv ansågs 

bidra till att den förmedlade informationen anpassades efter vad konsumenterna önskade 

att läsa. Stigande försäljningssiffror upplevdes vara högre prioriterat än att sprida 

information med relevant och viktig kunskap. Någon informant hade ett bestämt lågt 

förtroende för aktörer med vinstdrivande syfte medan en annan informant hade en något 

mer splittrad inställning.  

 

”Jag har överhuvudtaget ett ganska lågt förtroende för kommersiella aktörer. Där utgår jag 

nästan alltid ifrån att de inte är helt uppriktiga” (Informant 2) 

 

”Jag är lite kluven därför att jag gärna vill tro att dessa tidningar och medier som har ett 

kommersiellt intresse på något sätt ändå vill väl samtidigt som de vill sälja. Så ja, det är 

problematiskt. För det blir svårare för mig att lita på det, samtidigt som jag ändå vill tro att de 

vill göra det bättre för oss” (Informant 1) 

 

Under intervjuerna framkom det även att hälsoinformationen i massmedia upplevdes 

vara väldigt motsägelsefull. De motstridiga budskapen ansågs bidra till en osäkerhet 

kring informationens kvalitet och på längre sikt ifrågasättande av massmedias 

trovärdighet. Någon informant upplevde att de varierande budskapen skapat onödiga 

möjligheter att välja det som passade informantens aktuella livsstil bäst, trots att en 

beteendeförändring skulle främja hälsan. Flertalet informanter nämnde att 
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informationen kring kostrekommendationer i allmänhet var särskilt motstridig men att 

informationen i t.ex. en och samma tidning också kunde vara inkonsekvent.  

 

”Man läser en spalt för en form av diet, eller kom i form, eller håll dig frisk och så. I nästa 

tidning så är det en helt annan bild på hur man ska komma i form eller vad man ska äta och vad 

man inte ska äta. På ena sida står det att man bara ska äta kött, på nästa att du inte alls ska äta 

kött” (Informant 4) 

 

Några informanter upplevde att massmedia många gånger sprider ogenomtänkt, 

förhastad och överdriven information gällande risker av att t.ex. konsumera en viss typ 

av livsmedel. Framförallt upplevde informanterna att sådan information spreds via 

kvällstidningars löpsedlar.  ”Skräck-exempel” eller ”chock-besked” var begrepp som 

användes i samband med att informanterna beskrev denna upplevelse. Informanterna 

upplevde att de hade ett minskat förtroende för massmedia som hälsoinformatör på 

grund av att sådana typer av budskap, vid ett flertal tillfällen, visat sig vara helt osanna 

kort efter att de spridits.   

 

5.2.2 Internet, TV och sociala medier  

Massmedia visade sig vara en viktig kunskapskälla. Internet är den typ av massmedia 

som används i störst utsträckning när informanterna söker information relaterat till 

hälsa. TV-program visade sig vara en annan betydelsefull kunskapskälla och då främst i 

form av debattprogram där olika ställningstaganden kring ämnet hälsa diskuteras. TV-

program som t.ex. Biggest Loser upplevdes uppmuntra till välmående men samtidigt 

ansågs det också finnas en risk för feltolkning av innehållets faktiska budskap. Några 

informanter upplevde att program som Top Model och Gladiatorerna skulle kunna vara 

bidragande till att det i samhället skapats en större acceptans för det som är annorlunda 

jämfört med vad idealet säger.  

 

”Om man tänker ett program som Gladiatorerna så är det nästan på andra hållet, de kvinnliga 

gladiatorerna är motsatsen till det smala vilket kanske bidrar till ett bredare spektra och får fler 

tjejer att känna att de duger eller att de ser bra ut trots allt” (Informant 7) 

 

Förutom de nämnda massmedierna visade sig personer i informanternas omgivning vara 

framstående och betydelsefulla kunskapskällor inom ämnet hälsa. Sociala medier 
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upplevdes som potentiella källor till motivation och inspiration, men majoriteten av 

informanterna uppmärksammade också negativa effekter av att konsumera denna typ av 

massmedia.  

 

”Det är kanske inte så mycket den traditionella massmedian som stressar människor att hålla 

ideal utan det är kanske just sociala medier då man idag jämför sig ännu mer med andra än vad 

man gjorde tidigare” (Informant 2) 

 

Informanterna menade att de sociala medierna kan vara en stressande faktor för 

individen och att en stabil självkänsla därför är nödvändig för att kunna hantera den 

mängd hälsoinformation som sprids därigenom.  

 

5.3 Påverkar det personliga förhållningssättet  

Denna kategori beskriver hur informanterna upplever att de personligen blir påverkade 

av hälsoinformationen i massmedia. Samtliga informanter upplevde sig vara väl 

medvetna om massmedias förmedling av hälsoinformation och majoriteten av dem 

upplevde att den utgjorde en påverkan. Dock upplevdes det främst handla om en 

omedveten och indirekt påverkan. 

 

5.3.1 Omedvetet och indirekt  

Under intervjuerna visade det sig att informanterna tar del av hälsoinformation i 

massmedia, dock i varierande utsträckning och beroende på typ av information. De 

manliga informanterna lade större vikt vid information kring olika varianter av 

träningsformer medan de kvinnliga informanterna uppmärksammade information om 

kosthållning i större utsträckning. Informanterna upplevde att ett intresse för ämnet 

hälsa är anledningen till att de tar del av informationen och att de förhåller sig kritiska 

till den information som massmedia förmedlar inom området. Informanterna var eniga 

om att de inte tar åt sig av allt som skrivs eller sägs.  

 

”Man kan ju hitta grejer i kvällstidningar, kritiserad det själv och sen få det till sen egen 

sanning. Alltså att man absolut kan utgå ifrån det men att man inte köper det med 100 % ” 

(Informant 3) 
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Informanterna upplevde att massmedia har ett stort ansvar för allmänhetens 

hälsotillstånd men uttryckte ett missnöje med dess ansvarstagande. Några informanter 

var kraftigt ifrågasättande till om massmedia verkligen förstår hur stor påverkan de har 

på allmänhetens hälsa i sin roll som hälsoinformatör. Informanterna själva upplevde att 

de inte blir direkt påverkade av hälsoinformationen som sprids i massmedia. Några av 

informanterna menade att de inte upplever sig vara i behov av beteendeförändringar 

gällande deras kost- och motionsvanor och att hälsoinformationen i massmedia av den 

anledningen inte utgör någon direkt påverkan på dem. Ett flertal informanter upplevde 

dock att reklam, med t.ex. bilder av vältränade tjejer eller killar, har större påverkan på 

dem än hälsoinformation i skrift och underströk samtidigt att de med stor sannolikhet 

blir mer omedvetet påverkade än vad de egentligen vill tro.  

 

”Det vore naivt att tro att man inte bli påverkad” (Informant 4) 
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6. Diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

Studiens resultat visade på att massmedia har en betydelsefull roll som hälsoinformatör 

med påverkan på det sociala sammanhaget såväl som på det personliga 

förhållningssättet hos unga vuxna. Massmedia upplevdes också bidra till en ökad 

tillgänglighet av hälsoinformation, men denna omfattande spridningen upplevdes inte 

enbart medföra positiva effekter. Unga vuxnas upplevelser av massmedia tyder på att 

det inte förekommer någon brist av tillgänglig hälsoinformation men att kvaliteten är 

diskutabel. Detta kan tolkas som att vidare utredningar, gällande massmedias spridning 

av hälsoinformation och dess effekter på allmänheten, är av betydelse för den framtida 

hälsoutvecklingen.  

 

Massmedia i sin roll som hälsoinformatör upplevdes ha ett stort inflytande vid skapande 

av trender inom området hälsa samt vid fastställande av ideal och normer i samhället. 

Specifikt framhölls trenden krig metoder för viktminskning och fastställandet av det 

manliga och kvinnliga kroppsidealet. Tidigare studier har påvisat att massmedia är en 

viktig källa, troligtvis den allra främsta, till information och förstärkning av 

skönhetsideal genom att ständigt rapportera om idealets betydelse och metoder för hur 

det kan uppnås (López-Guimerá, Levine, Sánchez-carracedo & Fauquet, 2010; Derenne 

& Beresin, 2006). Massmedias inflytande på det sociala sammanhanget upplevdes vara 

en bidragande faktor till en företeelse som kallades hälsohets där informanterna menade 

att ett överdrivet fokus på vikt, mat, träning samt utseende kan komma att prägla 

samhället. Påverkan från massmedia har visat sig vara en riskfaktor, i synnerhet bland 

unga kvinnor, för förvrängd kroppsuppfattning, fixering vid vikt samt ett osunt 

ätbeteende (López-Guimerá, Levine, Sánchez-carracedo & Fauquet, 2010).  

Enligt studiens resultat upplevdes hälsoinformationen som ständigt närvarande i 

samhället och dessutom upplevdes tillgängligheten ha ökat under de senaste åren. 

Denna upplevelse kan vara föranledd av att det skett en faktisk ökning av information 

kring ämnet hälsa i det senmoderna samhälle (Sandberg, 2005). Resultatet kan också 

tolkas utifrån att informanterna utvecklat ett intresse för hälsa. Detta intresse kan 

innebära att de uppmärksammar informationen i större utsträckning än tidigare och att 

de därav upplever en ökning. Den ökade mängden hälsoinformation upplevdes kräva att 
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individen har förmåga att sålla bort information av mindre betydelse för att han eller 

hon ska kunna fokusera på den information som är av verklig relevans för hälsan. Enligt 

Sandberg (2005) kan en oförmåga att sålla bland den stora mängden information, som 

förmedlas genom ett otaligt antal kanaler, utgöra en begränsning för individen när beslut 

relaterade till hälsa ska fattas. En annan faktor som kan tolkas som en begränsning när 

individen ska avgöra vad som är främjande för hälsan och inte, är unga vuxnas 

upplevelser av att den ökade mängden hälsoinformation i stor utsträckning omfattar 

motstridiga budskap. Något som även tidigare forskning uppmärksammat (Sandberg, 

2005; Östberg, 2003). Studiens resultat gällande förekomsten av motstridiga budskap 

kan också ifrågasättas i förhållande till det 18:e folkhälsomålet om att alla ska ha 

tillgång till korrekt och saklig information (SOU 2000:91).  

 

En trovärdig avsändare visade sig vara av betydelse för unga vuxnas upplevelser av den 

förmedlade hälsoinformationens kvalitet. Tidigare forskning har påvisat vikten av att 

allmänheten har förtroende för och känner tillit till de som sprider hälsoinformation 

(Jarlbro, 2010). The communication- behaviour change model beskriver hur information 

bör kommuniceras för att kunna påverka attityder samt för att öka chanserna för 

beteendeförändring. Även denna modell lyfter fram att avsändaren av informationen i 

första hand måste vara trovärdig (Nutbeam & Harris, 2004). En trovärdig avsändare 

visade sig i denna studie bland annat vara av betydelse för unga vuxna när information 

kring olika risker ska förmedlas. Riskommunikationens syfte är att underlätta för 

allmänheten så att de kan göra riktiga bedömningar och i enlighet med dessa anta 

beteenden som minimerar risken för ohälsa (Jarlbro, 2010). Studiens resultat visade på 

upplevelser av att det ofta sprids förhastad och överdriven information, framförallt i 

kvällstidningar, gällande t.ex. riskabel konsumtion av livsmedel och att förtroendet för 

sådan typ av kommunikation därmed minskat kraftigt bland de unga vuxna 

informanterna. Tidigare studier har även de påvisat upplevelser av överdriven 

riskkommunikation i massmedia (Storstad & Haukenes, 2000; Sjöberg, Oskarsson, 

Bruce & Darnerud, 1997). Benägenheten att ta riskkommunikationen på allvar tycks 

öka när avsändaren upplevs vara trovärdig vilket denna studie bekräftar (Jarlbro, 2010). 

Dennas studies resultat framlägger nämligen bevis för att otrovärdiga massmedier är 

bidragande till att information kring risker inte tas på allvar av unga vuxna. Sandberg 

(2005) menar att likgiltighet är en vanlig reaktion hos individen när allt som rapporteras 

uppfattas vara skadligt och ohälsosamt. Allmänhetens bedömningar kan därmed, som en 
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följd av kvällstidningarnas tillvägagångsätt vid kommunikation av riskinformation, bli 

bristfälliga och motverka beteendeförändringar. Samtidigt behöver detta inte direkt 

förorsaka ohälsa utan resultatet kan även ses ur ett positivt perspektiv då obefogad oro 

över osanningar inte infinner sig (Nordlund, 1994). Resultatet kan också tolkas som att 

riskkommunikation inte bör förmedlas via massmedia i form av kvällstidningar utan 

genom andra alternativa avsändare med högre upplevd trovärdighet för att 

kommunikationen ska bidra till förändrad attityd eller beteende.   

 

Avsändarens trovärdighet upplevdes bli påverkad av det bakomliggande motivet, 

kommersiellt eller icke kommersiellt, med att sprida hälsoinformationen. Enligt Palm 

och Sandberg (2004) produceras den kommersiella hälsoinformationen, liksom den icke 

kommersiella, i stor utsträckning i samarbete med experter inom området. Jarlbro 

(2010) är av en annan åsikt och menar att merparten av hälsoinformationen i massmedia 

inte härrör från journalister med specialutbildning utan att den produceras av 

allmänrepportrar. Det finns därmed en risk att det kommersiella intresset utgör en 

skillnad gällande objektivitet och saklighet i förhållande till den information som är icke 

kommersiellt producerad av samhället (Palm & Sandberg, 2004; Jarlbro, 2010). Detta 

stärker uppfattningen om att en debatt är av betydelse för att kunna säkra 

informationens kvalitet (Garpenby & Husberg, 2001).  

 

Tidigare studier har visat att den svenske medborgaren använder dagstidningar som 

främsta källa till information gällande frågor om kost och hälsa (Sandberg, 2004). 

Enligt denna studies resultat används i första hand internet vid sökande av information 

inom området. En rimlig förklaring till detta kan vara att det är unga vuxna studenter 

som deltagit i studien. Enligt Garpenby och Husbergs (2001) studie är nämligen 

användning av internet för att söka hälsoinformation starkt relaterat till ålder. 

Åldergruppen 18-29 år visade sig använda internet i allra störst utsträckning och 

samtidigt visade sig också längden på utbildning vara av betydelse för benägenheten att 

använda internet. 80 % av personerna med högskoleutbildning visade sig ha tillgång till 

internet medan endast 30 % av personerna med grundskoleutbildning hade möjlighet att 

nyttja internet som informationskälla. Studien påvisade dock inget direkt samband 

mellan intresset att söka hälsoinformation på nätet och utbildning. Dock fanns det 

tecken på att utbildning är av betydelse för hur informationen tolkas och används (ibid). 

Tidigare studier har även visat att en individs nivå av hälsomedvetenhet är avgörande 
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för hans eller hennes val av informationskälla. Personer med hög nivå av 

hälsomedvetenhet visade sig i första hand använda internet och interpersonell 

kommunikation som källor till hälsorelaterad information (Dutta-Bergman, 2004). 

Utifrån denna studies resultat anses de deltagande informanterna vara väl 

hälsomedvetna vilket kan vara ytterligare en bidragande faktor till att de i störst 

utsträckning använder internet vid sökning av hälsoinformation. Studiens resultat blir 

dock något motstridigt när informanterna å ena sidan gärna utnyttjar massmedia, främst 

internet, som informationskälla och att de å andra sidan är starkt kritiska till 

informationens kvalitet och menar att avsändaren av informationen måste vara 

trovärdig. Detta kan tolkas som att de unga vuxna informanterna föredrar att informeras 

av en trovärdig källa på internet. 

 

TV-programs betydelse för hälsa diskuterades av informanterna vilka upplevde att det 

både finns positiva och negativa effekter av att konsumera denna typ av massmedia. 

Enligt López-Guimerá, Lecine, Sánchez-carraceso och Fauquet (2010) har Tv-tittande 

visat sig skapa mångfaldiga möjligheter för kunskapsförmedling. Det har därigenom 

också blivit möjligt att framställa andra människors livserfarenheter och förhållanden. 

Dessa möjligheter har dock även medfört vissa risker och forskarna menar att TV kan 

ha negativa effekter på samhället genom att förorsaka osunda förhållanden till mat och 

kropp bland allmänheten (ibid). Informanterna upplevde, liksom för TV-program, att 

även de sociala mediernas spridning av hälsoinformation kan ha olika effekter på 

individen. Sociala medier är medier vilka öppnar upp för social interaktion. Denna typ 

av kommunikation har visat sig öka drastiskt bland unga de senaste åren och bedöms nå 

fortsatt utveckling (O´Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). De sociala medierna har särskilt 

visat sig vara populära källor till hälsoinformation och då i synnerhet bland tonåringar 

och unga vuxna. Möjligheterna att sprida information via sociala medier som t.ex. 

Facebook och Twitter är påtagliga men har även sina brister. Detta inkluderar dolda 

författare, brist på källhänvisning samt att enklare yttranden presenteras som verklig 

fakta vilket bidrar till att informationens kvalitet bör ifrågasättas (Vance, Howe & 

Dellavalle, 2009). Enligt denna studies resultat upplevdes en stabil självkänsla vara ett 

måste i förebyggande syfte att undvika de sociala mediernas stressande påverkan. 

Tidigare forskning har funnit att just den inre faktorn självkänsla, men också känsla av 

hanterbarhet, är av stor betydelse för minskad stress och i sin tur minskad psykisk 

ohälsa (Bovier, Chamot & Perneger, 2004). Individer med låg nivå av KASAM kan 
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utifrån detta upplevas vara utsatta för en större risk att drabbas av stress och psykisk 

ohälsa vid konsumtion av massmedia (Antonovsky, 2005).  

 

Personligen upplevde informanterna sig inte bli direkt eller medvetet påverkade av 

hälsoinformationen i massmedia men menade samtidigt att den troligvis utgör en större 

påverkan på dem än vad de förmodar. Att de inte upplever sig bli medvetet påverkade 

kan utifrån studiens resultat bero på flera olika faktorer, däribland deras nivå av 

utbildning. Tidigare nämndes att utbildning kan vara av betydelse för hur informationen 

i massmedia tolkas och används (Garpenby & Husberg, 2001). Utbildning ökar den 

personliga motståndskraften vilket kan vara av stor betydelse för välbefinnande och 

hälsa inte enbart för individen utan samhället i stort (Hammond 2002;2003). 

Informanterna uttryckte ett intresse för ämnet hälsa och upplevdes erhålla kunskaper 

inom området. Därtill visade de sig vara kritiska till massmedias förmedling av 

hälsoinformation genom att i stor utsträckning ifrågasätta budskapens kvalitet samt 

massmedias trovärdighet och ansvarstagande. Dessa olika faktorer är bara några av de 

som kan medföra att massmedia inte tillåts att förändra informanternas värderingar, 

åsikter och beteenden (Pettersson & Pettersson, 2012).  Resultatet kan också tolkas i 

relation till begreppet känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Informanterna anses 

t.ex. erhålla tillräckliga resurser för att möta och hantera yttre stimuli i form av 

hälsoinformation i massmedia. Detta kan innebära att hälsoinformationen i massmedia 

inte utgör någon påfrestning för informanterna och att massmedia i rollen som 

hälsoinformatör inte är en faktor som bidrar till rörelse mot ytterpunkten ohälsa (ibid). 

Denna studie beskriver endast hur unga vuxna studenter med ett förmodat intresse för 

hälsa upplever massmedia som hälsoinformatör vilket är viktigt att ha i åtanke då det 

kan finnas stora skillnader i förhållande till en annan kategori av unga vuxna. 

 

Vad gäller massmedias indirekta påverkan kan en koppling dras till att flertalet av 

informanterna, förutom vissa typer av massmedier, nämnde personer i deras omgivning 

som speciellt betydelsefulla kunskapskällor inom området hälsa. Hälsoinformationen i 

massmedia kan ha en större påverkan på dessa, t.ex. familj och vänner, vilka i sin tur 

kan påverka informanterna. Via interpersonell kommunikation har informationen på så 

sätt fått en indirekt effekt hos informanterna (López-Guimerá, Levine, Sánchez-

carracedo & Fauquet, 2010). Hälsoinformationen i massmedier leder också till att det på 
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olika nivåer i samhället skapas processer vilka även de kan utgöra en indirekt effekt på 

informanterna (Sandberg, 2005).  

 
6.2 Metoddiskussion  

Vid kvalitativ metod används begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet för 

att stärka studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Genomgående under 

forskningsprocessens alla delar har det funnits en strävan efter så hög trovärdighet som 

möjligt.  För att besvara studiens syfte och öka dess giltighet ansågs en kvalitativ 

forskningsansats vara lämplig eftersom en sådan ansats avser att undersöka personers 

upplevelser (Davidsson & Patel, 2003). Vidare bedömdes intervjuer vara en passande 

metod för datainsamling. Detta eftersom intervjuer skapar en djupare förståelse för 

informantens upplevelse av den egna livsvärlden och detta ansågs därmed kunna bidra 

till en ökad förståelse för informantens upplevelse av massmedia som hälsoinformatör 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Informanter till studien rekryterades i samarbete med Studenthälsan och IT-service vid 

en högskola i sydvästra Sverige. Den affisch som skapades för att finna intresserade 

deltagare genererade inte några informanter. Anledningarna till detta är svåra att 

fastställa men möjligtvis är anslagtavlor inte ett framgångsrikt forum för att 

uppmärksamma och nå ut med information i dagens samhälle.  Massmejl ansågs då 

istället vara lämpligt för att i ett andra skede av processen komma i kontakt med 

eventuella informanter. Denna metod visade sig resultera i ett större gensvar då åtta 

individer anmälde sitt intresse för deltagande i studien. Avsikten var att urvalet av 

informanter skulle vara strategiskt baserat och representera maximal variation. Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) är ett strategiskt urval med 

maximal variation av betydelse då informanters olikheter kan påvisa intressanta 

variationer i upplevelsen av det ämne som undersöks. Intresset för deltagande i denna 

studie visade sig vara svagare än vad som förväntats. Detta innebar att ett strategiskt 

urval med maximal variation inte längre var möjligt och istället baserades urvalet på de 

individer som fanns tillgängliga. De åtta individer som anmälde sitt intresse för intervju 

blev alltså också de som slutligen utgjorde urvalet av informanter. Trots att urvalet inte 

kom att bli strategiskt baserat är upplevelsen att de deltagande informanterna, med sina 

skiftande åldrar och olika programtillhörigheter, ändå representerade ett urval med 

varierande och intressanta upplevelser av massmedia som hälsoinformatör vilket stärker 
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studiens tillförlitlighet. Könsfördelningen var däremot något ojämn då det var 

övervägande kvinnor, fem av åtta, som deltog i studien vilket bör tas i beaktning 

eftersom det kan ha påverkat studiens resultat. Studiens resultat kan även ha påverkats 

av att de deltagande individerna, med stor sannolikhet, hade ett intresse för det berörda 

ämnet. Att de anmälde sitt intresse för deltagande i studien kan till stor del ha berott på 

att de hade ett engagemang för frågan och därmed hade ett behov av att föra fram sina 

åsikter. De deltagande informanterna upplevdes också vara väl hälsomedvetna. 

Troligtvis skulle resultatet inte blivit detsamma om urvalet utgjorts av individer med 

lägre nivå av hälsomedvetenhet och med ett tämligen litet intresse för ämnet.  

 

Intervjuerna hölls i lokaler där samtalen kunde genomföras under ostörda och 

avslappnade förhållanden vilket enligt Trost (2010) är av stor betydelse för att 

informanten ska känna sig trygg i situationen. Vid datainsamlingen användes en semi-

strukturerad intervjuguide vilken tagits fram i relation till studiens syfte och efter att en 

provintervju genomförts. Det huvudsakliga syfte med provintervjun var att testa 

intervjuguidens kvalitet, men också att pröva de hjälpmedel som skulle användas vid 

ljudupptagning. Denna provintervju genomfördes med en bekant och innebar en 

möjlighet att testa på tekniken att intervjua vilket skapade en ökad trygghet för 

insamlingsmetoden. Genomförandet av denna provintervju stärker giltigheten hos de 

frågor som intervjuguiden baserats på (ibid).  Den semi-strukturerade intervjuguiden 

innebar sedan möjligheter att vara flexibel och anpassningsbar efter varje unikt 

intervjutillfälle samtidigt som guiden även bidrog till att samtalen höll fokus på frågor 

med relevans för studiens syfte. En annan fördel med en sådan typ av struktur på 

intervjuguiden var att samtliga informanter upplevdes tolka frågorna på likartat sätt 

vilket stärker studiens tillförlitlighet (ibid). Tillförlitligheten hos denna studie stärks 

även av att ljudupptagning skedde under samtliga intervjuer. Under intervjuerna kunde 

fokus ligga på att skapa ett gott samtalsklimat och på att ställa följdfrågor för en ökad 

förståelse för informantens upplevelse. Trots att följdfrågor tillämpades var det en 

utmaning att få mer utförliga svar av någon informant vilket kan ha inneburit att 

information av betydelse för studien inte har kommit till kännedom. Tillgång till 

ljudinspelningarna har sedan gjort det möjligt att gå tillbaka till materialet för att 

säkerställa att det inte tolkats på ett felaktigt sätt (Davidsson & Patel, 2003).   
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Ljudinspelningarna transkriberades ord för ord tätt efter att varje enskild intervju 

genomförts. Den transkriberade texten jämfördes därefter yterliggare en gång med 

ljusinspelningen för att minska risken att datan skulle feltolkas längre fram i analysen.  

Detta innebar dock att en viss bearbetning av materialet påbörjades innan samtliga 

intervjuer var genomförda. Denna tidiga bearbetning av materialet kan ha bidragit till att 

intervjuaren i de efterföljande intervjuerna varit mer uppmärksam på områden som 

tidigare informanter talat om vilket kan ha påverkat dataanalysen.  Under dataanalysen 

kondenserades materialet från meningsbärande enheter till koder vilka samanställdes i 

kategorier och underkategorier. Slutligen skapades ett övergripande tema. Allt enligt 

principerna för kvalitativ innehållsanalys vilket stärker studiens giltighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att öka studiens trovärdighet ytterligare användes citat i resultatet. 

Dessa citat innebär en minskad risk att förtattarens egna uppfattningar och tolkningar 

förekommer men ger även exempel på likheter och skillnader i informanternas 

upplevelser (Kvale, 2009).  

 

Genomgående under studiens gång har etiska aspekter värderats och applicerats. 

Individer som visade intresse för studien tog del av ett svarsmejl med mer detaljerad 

information om studien. De informerades där skriftligt om studiens syfte, att deltagandet 

var frivilligt, rättigheten att avbryta deltagandet vid vilken tidpunkt som helst, hantering 

av insamlat material samt publicering av resultat (se bilaga 3). Vid intervjutillfället 

informerades de deltagande informanterna än en gång om detta, men då muntligt, och 

samtycke för deltagande i studien efterfrågades både muntligt och skriftligt innan 

intervjun påbörjades (se bilaga 4). Informanterna avidentifierades redan vid 

transkribering av ljudinspelningarna och materialet har därefter genomgående hanterats 

konfidentiellt. Därtill granskades och godkändes studien av en lokal etisk 

granskningsgrupp innan rekrytering av informanter och datainsamling påbörjades.  

 

Vid kvalitativa studier diskuteras i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Denna studies överförbarhet 

anses vara något begränsad. Studiens resultat baseras på informanter vilka var unga 

vuxna och vilka studerade vid en högskola. Deras upplevelse av massmedia som 

hälsoinformatör upplevs vara något påverkad av deras utbildningsnivå vilket kan 

innebära att det inte är möjligt att överföra studiens resultat på unga vuxna med lägre 

nivå av utbildning. Informanterna upplevdes dessutom vara speciellt intresserade av 
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ämnet hälsa och ha en väl utvecklad hälsomedvetenhet vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. Även detta kan vara bidragande till en begränsad överförbarhet. Därutöver 

anses delar av studiens resultat vara överförbara på unga vuxna studenter vid andra 

högskolor eller universitet i Sverige.  

 

7. Konklusion  

Studiens latenta innehåll skildras i det övergripande temat ”Massmedia har i rollen som 

hälsoinformatör en motstridig påverkan och betydelse för unga vuxna”. Vidare beskrivs 

resultatets manifesta innehåll i de tre kategorierna: Påverkar det sociala sammanhanget, 

ökar tillgängligheten samt påverkar det personliga förhållningssättet. Massmedias 

spridning av hälsoinformation upplevdes skapa trender och fastställa ideal och normer i 

samhället. Främst ansågs de vara bidragande till att olika dieter fått ökad popularitet 

samt till fastställande av det manliga och kvinnliga kroppsidealet. Skapandet av trender 

samt fastställande av ideal och normer upplevdes kunna utgöra en negativ påverkan på 

allmänhetens hälsa. Samtidigt upplevdes massmedia medföra en ökad möjlighet att 

sprida relevant hälsoinformation. En tillgänglighet som även ansågs underlätta för 

individer när de på egen hand avser att söka sådan information. Internet, TV och sociala 

medier var de typer av massmedier som informanterna själva nyttjade i störst 

utsträckning.  Hälsoinformationen i massmedia upplevdes dock vara i behov av att 

kvalitetsbedömmas och samtliga informanter framhöll att de är väldigt kritiska till den 

förmedlade informationens kvalitet. Informanterna upplevde sig inte heller bli direkt 

påverkade av hälsoinformaitonen i massmedia men betonade samtidigt att de med stor 

sannolikhet blir mer omedvetet påverkade än vad de tror.  

 

8. Implikation  

Studiens resultat kan användas som underlag för arbete med syfte att minska den 

negativa inverkan som massmedias spridning av information upplevs innebära för unga 

vuxnas hälsa. Förslagsvis kan studiens resultat vara till nytta vid planering av 

hälsofrämjande insatser som avser att använda massmediala kanaler men också för att 

kunna rikta insatser mot målgrupper som har ett faktiskt behov av beteendeförändring. 

Därtill kan resultatet även vara av intresse för de massmedier som vill uppnå ett ökat 

förtroende bland allmänheten. Framtida forskning kan med fördel undersöka 

upplevelser av hälsoinformation i massmedia hos unga vuxna vilka erhåller lägre nivå 
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av utbildning än denna studies informanter samt vilka inte har ett lika stort intresse för 

ämnet hälsa. Jämförelser av sådana studiers resultat skulle bland annat kunna bidra till 

en tydligare bild av en utbildnings betydelse för hälsa. Intressant för framtida studier är 

även att specifikt beskriva de sociala mediernas påverkan på unga vuxnas hälsa.  
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Bilaga 1 

 

 
 

 

Dagligen möts vi av rubriker i massmedia  

som talar om för oss vad vi bör och inte 

bör göra för ett hälsosamt och lyckligt liv. 

I min magisteruppsats ska unga vuxnas 

upplevelser av massmedias föremedling av 

livsstilsbudskap undersökas.  

 

Är Du intresserad av att dela med Dig av 

Din upplevelse i en intervju? 

Vänligen kontakta då mig för mer  

information om studien! 
 

 

magister2013@hh.se 

Anna Nilsson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide     Informant:______________________ 

 

 

Öppningsfrågor: 

- Vad innebär hälsa för dig? 

- Tänker du mycket på din egen hälsa? 

- Vilka aktörer i samhället anser du är viktiga vid spridning av hälsoinformation?  

- Vart hämtar du information inom området hälsa, t.ex. information om kost och 

motion? 

Nyckelfrågor: 

- Vilka typer av massmedier konsumerar du? 

- I vilken utsträckning konsumerar du dessa? (timmar/dag)  

- Finns det några ämnen i massmedierna som intresserar dig mer än andra? 

 

- Hur upplever du att massmedia framställer hälsa? 

- Upplever du att massmedia ger en sann och begriplig bild av vad hälsa innebär? 

- Upplever du att massmedia har betydelse för hälsan och dess uteveckling?  

- Hur upplever du att du personligen påverkas av hälsoinformation i massmedia?  

- Tror du att det finns någon skillnad mellan hur män och kvinnor påverkas av 

massmedias bild av hälsa?  

 

- Hur upplever du mängden av hälsoinformation i massmedier idag jämfört med 

för ett antal år sedan?  

- Upplever du att du kan hantera den mängd hälsoinformation som massmedia 

sprider? 

- Anser du att massmedia har något ansvar vad gäller spridning av 

hälsoinformation? 

Avslutande fråga: 

- Har du något mer du önskar att tillägga?  

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Information till Dig som deltagare 
  
 
Jag är student vid högskolan i Halmstad och ska nu skriva en magisteruppsats inom 
området folkhälsovetenskap. Hälsa och livsstil är ett stort intresse hos mig vilket är en 
anledning till att undersökningen i min uppsats kommer beröra detta område.  
 
I dagens samhälle är det många faktorer som påverkar oss människor och de val vi gör. 
Massmedia utgör en stor del av samhället. Massmedias aktiva förmedling av 
hälsoinformation har visat sig påverka oss som konsumenter och är därmed av 
betydelse för hälsoutvecklingen hos befolkningen. Syftet med denna studie är att 
beskriva unga vuxnas upplevelse av massmedia som hälsoinformatör.   
 
För att undersöka unga vuxnas upplevelse av massmedia som hälsoinformatör 
kommer intervjuer genomföras utav mig. Intervjun kommer b.la. innehålla frågor 
angående Din relation till massmedia, vilka typer av massmedia Du konsumerar, deras 
förmedling av hälsoinformation och hur Du upplever att det påverkar Din hälsa och 
livsstil. Ljudupptagning samt fältnotat kommer ske under intervjun som beräknas ta 
cirka 30 minuter.  
 
Du tillfrågas nu om Du är intresserad av att vara delaktig i denna studie.  
 
Ditt deltagande är baserat på frivillighet och Du kan vid vilken tidpunkt som helst välja 
att avbryta din medverkan i studien utan att ange orsak till avbrottet.  
 
All insamlad information kommer att behandlas med sekretess. Endast jag och min 
handledare kommer ha tillgång till det insamlade materialet.  Resultatet från denna 
studie kommer att publiceras som magisteruppsats på högskolans digitala 
vetenskapliga arkiv (DiVA) och Du som deltagare har då anonymiserats.  
 
Har Du frågor om studien är Du välkommen att kontakta mig.  
 
 
 
Anna Nilsson    Maria Nyholm 
Student, Halmstad Högskola  Handledare  
Sektionen för hälsa och samhälle  Kristian IV:s väg 3 
Box 823, 301 18 Halmstad    Box 823, 301 18 Halmstad 
Tel nr: 035-16 71 00   035-16 76 37 
livsstilsbudskap2013@student.hh.se                               maria.nyholm@hh.se 
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Bilaga 4 

Skriftligt informerat samtycke  
 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och förstår att 
mitt deltagande i studien är helt frivilligt. Jag har rätt att avbyta min 
medverkan i studien när som helst utan att behöva ange någon orsak till 
avbrottet.  
 
Jag samtycker till deltagande i studien om unga vuxnas upplevelser av 
massmedia som hälsoinformatör.  
 
 
Deltagare 
 
Underskrift: 
 ___________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:
 ___________________________________________ 
 
 
Ort, datum:
 ___________________________________________ 
 
 
Ansvarig för studien 
 
Underskrift:
 ___________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:
 ___________________________________________ 
 
 
Ort, datum:
 ___________________________________________ 
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