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Förord  
Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till medverkande i fokusgruppsdiskussionen och 

intervjuerna som gjort studien möjlig. Att ni delat med er av egna uppfattningar och 

erfarenheter har gjort det möjligt för mig att studera det som låg i mitt intresse. Tack för att ni 

tog er tid att delta trots att samtalen ägde rum i en tid med fokus på studier och nationella 

prov. Ett stort tack vill jag också ge mina handledare Ole Olsson och Madeleine Svensson för 

ett levande engagemang och många goda råd. Tack också till klasskamrater för konstruktiv 

feedback under arbetets gång.  

Förhoppningen är att föreliggande studie ska bidra med en uppmärksamhet riktad mot ett 

informellt lärande bland unga kvinnor som kan kopplas till deras uppfattningar om 

hälsorelaterade trender samt eventuella uppfattningar om krav och förväntningar i relation till 

detta.  
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Sammanfattning  
Föreliggande studies syfte bottnar i en kritisk reflektion kring att hälsa och livsstil och ges 

mycket uppmärksamhet i olika sammanhang. Syfte: Syftet har varit att studera hälsodiskursen 

bland unga kvinnor i gymnasieåldern genom att analysera hur de uppfattar och uttrycker sig 

om hälsorelaterade trender. Vidare har studien också syftat till att, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, belysa om och på vilket sätt hälsorelaterade trender uppfattas ställa 

krav och förväntningar på dem. Metod: Studien är kvalitativ och datainsamlingen har 

inneburit en fokusgruppsdiskussion och två enskilda intervjuer för att få svar på syftet. Utifrån 

insamlat material har vidare en diskursanalys utförts för att undersöka på vilket sätt de unga 

kvinnorna talar om ämnesområdet. Teori: Studiens vetenskapsteoretiska förhållningssätt har 

utgjort av socialkonstruktionism.  De pedagogiska utgångspunkterna har bestått av ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och teori om informellt lärande. De teorier om hälsa som 

använts i studien är ett holistiskt hälsoperspektiv och teori om hälsolitteracitet. Resultat: 

Resultatet visade att faktorer som ges mycket uppmärksamhet i de unga kvinnornas samtal om 

hälsorelaterade trender bland annat är kost och träning, kroppsligt utseende, grupptryck och 

fanatism. Uppfattningar om krav och förväntningar som framkommit handlar främst om att 

påverkas av och jämföra sig med vad andra gör och hur andra ser ut. Sociala medier gavs 

mycket utrymme i samtalen med de unga kvinnorna vilket vidare analyserats som ett 

betydelsefullt redskap för lärande. 

Nyckelord: Hälsopedagogik, Sociokulturellt perspektiv, hälsodiskurs, hälsorelaterade trender, 

unga kvinnor, krav, förväntningar. 

Abstract 

The aim of this study comes from a critical reflection about the fact that health and lifestyle 

are given much attention in different contexts. Aim: The aim was to study the health 

discourse among young women in secondary school age by analyzing how they perceive and 

express themselves about health trends. Furthermore, the study also aimed to, from a socio-

cultural perspective on learning, highlighting if and how health trends perceived demands and 

expectations on them. Method: The study is qualitative and the data has been collected from 

a focus group discussion and two individual interviews.  Based on the collected material a 

discourse analysis was also conducted to examine the way young women talk about the 

subject. Theory: The theoretical framework used in this essay was inspired by social 

constructionism, a holistic health perspective and theory of health literacy. The pedagogy 

focus was socio-cultural perspective on learning and theory of informal learning.  Results: 

The results highlight that regarding the health trends among young women much attention is 

given to factors such as diet and exercise, physical appearance, peer pressure and fanaticism. 

Perceptions that have emerged about the demands and expectations is primarily about being 

influenced by, and compare themselves with what others are doing and how others look. In 

the discussion with the young women social media was given much attention which also can 

be seen as an important tool for learning.  

Keywords: Health education, sociocultural perspective, health discourse, health trends, young 

women, demands, expectations.  
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Introduktion  
Hälsa, livsstil och levnadsvanor är ett aktuellt och omtalat ämnesområde. Att tänka på sitt eget 

välbefinnande genom en sund livsstil är något som kan beskrivas som trendigt. Svensson och 

Hallberg (2010) beskriver en tydlig pågående hälsotrend i samhället och menar att det leder 

till att människor idag stimuleras av att ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Träning, kost och 

kropp har också under senare år fått växande uppmärksamhet i media (Rich, 2011).  

 

Det positiva syftet med uppmärksamheten riktad mot en hälsosam livsstil kan emellertid få 

negativa konsekvenser om det bidrar till en överdrift av en hälsosam livsstil (Lindgren & 

Eriksson, 2010). Vidare pekar också Svensson och Hallberg (2010) på denna typ av risker 

med att hälsa är trendigt. Den omfattande utvecklingen av marknaden för olika 

hälsorelaterade produkter och tjänster förklaras kunna innebära att jakten på hälsa bidrar med 

en ökad utseende- och kroppsfixering. Att hälsa anknyts till utseende kan även styrkas genom 

ett flertal studier där man undersökt ungdomars syn på hälsa och kommit fram till att den mest 

centrala anledningen till att de tycker att träning och kost är viktigt är av utseendeskäl. Detta 

har synliggjorts i bland annat Lee och MacDonalds (2010) samt Friis Thing och Ottesens 

(2013) undersökningar vilka kommer beskrivas mer ingående längre fram i texten.  

 

Resonemangen kring vad som är hälsa och hälsosamt uppstår och upprätthålls i sociala 

processer och utifrån Lindgren och Eriksson (2010) kan även konstateras att det är den 

aktuella hälsodiskursen som sätter ramar för hälsotrenden i samhället och bland dess 

individer. Den samhälleliga hälsoideologin tar sig således i uttryck genom den rådande 

hälsodiskursen vilken i sin tur uppmärksammas i flera olika sammanhang; exempelvis genom 

forskning, medier, arbetsplatser och skolor (Lindgren & Eriksson, 2010).  

 

I SVT visades nyligen en debatt rörande den aktuella boken “Wellnessyndromet” 

(Cederström, 2015). Boken är skriven av forskaren Carl Cederström och handlar om att hälsa 

utvecklats till en överordnad ideologi vilket gör att människor alltmer töjer på gränserna för 

hur långt man kan gå för att uppfostra varandra i ämnet. TV- debatten visade på många olika 

åsikter kring den ökade uppmärksamheten riktad mot hälsa och sunda levnadsvanor. Läkare 

och andra yrkesverksamma inom hälsobranschen hade svårt att urskilja något som helst 

negativt i att hälsan idag ges mycket uppmärksamhet. Detta motiverades av att hälsotrenden 

faktiskt leder till att folk lever mer hälsosamt och mår bättre och att ett sådant fokus påstods 

vara efterlängtat. I studion fanns också en man som arbetar med ungdomar som hävdade att 

det ändå fanns vissa stora problem med att hälsa är trendigt då han ofta möter ungdomar som 

mår dåligt just för att de upplever höga krav på sig själva i förhållande till omgivningen vilka 

handlar om hur de ska vara och hur de ska se ut (SVT play, 2015-04-20).  

 

Samtidigt som hälsa, träning, kost med mera ges mycket uppmärksamhet väcker gruppen 

skolungdomar också en oro genom att rapportera alltfler psykosomatiska symptom såsom 

exempelvis oro, nedstämdhet och sömnbesvär. Trots att ungdomarnas levnadsvanor i stort 

verkar förbättras ökar en lägre grad av självuppskattad hälsa i takt med en stigande ålder. 

Stressrelaterade symptom, framför allt hos unga tjejer, och antalet unga som får vård för 

ångest och depression på sjukhus blir också vanligare. Många skolungdomar rapporterar 

också ett missnöje med sin kropp då en omfattande del av tjejerna anser att de inte är 

tillräckligt smala och det finns också killar som upplever sig vara för smala 

(Folkhälsomyndigheten, 2013/14).  

Hälsorelaterade trender är ett huvudsakligt begrepp som kommer att behandlas i föreliggande 

studie. För att definiera detta begrepp och tydliggöra på vilket sätt det kommer att användas i 
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studien nyttjas definitionen av trend som beskrivs som en stabil, långsiktig förändring i 

samhället (NE, 2015-04-22). De trender som är aktuella i föreliggande studie är således de 

som är hälsorelaterade, till exempel rörande träning och kost. Den allmänna definitionen av 

hälsa kan vidare beskrivas som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionsnedsättning” (WHO, 2015-

04-22). Ett annat relevant begrepp i relation till studien är hälsodiskurs vilket av Lindgren och 

Eriksson (2010) förklaras som en typ av normer som styr uppfattningar om vad hälsa och 

ohälsa är.  

På vilket sätt hälsorelaterade trender påverkar individer kan ses som en aktuell debatt. Då 

tidigare forskning visar ett fokus på kost, träning och kroppsligt utseende rörande hälsa bland 

unga och med tanke på att många unga, särskilt kvinnor, rapporterar ett missnöje med sin 

kropp är det relevant att studera hur unga själva uppfattar hälsorelaterade trender och 

synliggöra eventuella uppfattningar kring krav och förväntningar i relation till detta.  

Syfte  
Syftet är att studera hälsodiskursen bland unga kvinnor i gymnasieåldern genom att analysera 

hur de uppfattar och uttrycker sig om hälsorelaterade trender. Vidare ska studien också, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, belysa om och i så fall på vilket sätt 

hälsorelaterade trender uppfattas ställa krav och förväntningar på dem.  

Frågeställningar  

 Hur uttrycker sig de unga kvinnorna om hälsa och hälsorelaterade trender?  

 Vilka uppfattningar finns kring krav och förväntningar i förhållande till 

hälsorelaterade trender? 

 Hur kan förståelse kring de unga kvinnornas uttalanden om hälsorelaterade trender 

samt eventuella uppfattningar om krav och förväntningar skapas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande? 

Hälsopedagogisk relevans 
Studiens hälsopedagogiska perspektiv kan förklaras genom Winroth och Rydqvist (2008) som 

beskriver hälsopedagogikens innebörd och pekar på att den innefattar att kommunicera 

värderingar, normer och kunskap rörande hälsofrågor.  Då syftet är att undersöka 

hälsodiskursen bland unga kvinnor och med tanke på Lindgren och Erikssons (2010) 

definition av hälsodiskurs som en typ av normer som styr uppfattningar om vad som är hälsa 

och ohälsa kommer studien därför  att genomsyras av en hälsopedagogisk relevans.   

Hälsopedagogik betyder följaktligen att teoretiska utgångspunkter är hämtade ifrån områdena 

pedagogik och hälsa. Då det finns en variation i sättet att se på hälsa och även pedagogik kan 

också hälsopedagogik användas på ett varierande sätt beroende på sammanhanget (Winroth 

och Rydqvist, 2008).  Pedagogiska teorier och teorier om hälsa utgör föreliggande studiens 

teoretiska utgångspunkter och skapar tillsammans möjlighet för ett hälsopedagogiskt 

perspektiv på studien.  
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Tidigare forskning  
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning med anknytning till föreliggande studie. Första 

stycket innefattar studier där man har undersökt hälsodiskursen bland unga genom att samtala 

om hälsa med skolungdomar. Vidare har dessa studier synliggjort skolan som en arena där 

hälsodiskursen skapas och upprätthålls. I avsnittets andra stycke redovisas forskning kring 

ungas kroppsuppfattning där kopplingar görs till normer och media.  

 
Hälsodiskurser och skolan som kontext  
Lee och Macdonald (2010) har genomfört en kritisk diskursanalys där de undersöker unga 

kvinnors uppfattningar om kropp och hälsa och på vilket sätt hälsodiskursen upprätthålls i 

skolkontexten, främst genom idrottsutbildningen. Syftet med studien var således att studera 

hälsodiskursen inom området idrott och fysisk aktivitet och särskilt belysa hur den bevaras 

genom skolgången och skapas utifrån habitus.  Friis Thing och Ottesen (2013) har genomfört 

en liknande studie men med syfte att bidra med en förståelse för unga människors syn på 

hälsa och fysisk aktivitet. I studien belyser man aspekten av hur unga förstår hälsa, fysisk 

aktivitet och hälsorelaterade risker.  
 

I både Lee och Macdonald (2010) och Friis Thing och Ottesens (2013) undersökningar finns 

resultat som visar en koncentrering kring kropp och utseende i skolungdomars diskussion om 

vad hälsa är.  Lee och Macdonalds (2010) undersökning visar att föreställningarna om hälsa i 

stort sett var enhetlig hos de unga kvinnorna då kost och motion ansågs vara centrala faktorer 

för att kontrollera kroppsform och ett stereotypt feminint utseende ansågs vara det ideala. Lee 

och Macdonald (2010) beskriver vidare att hälsodiskursen innebär att en viss typ av 

kroppsform normaliseras. Fortsättningsvis framgår att begreppet hälsosam associeras med att 

äta rätt och att motionera regelbundet. I Friis Thing och Ottesens (2013) studie illustrerar 

skolungdomarna en bild av den civiliserade kroppen och menar att det är en kropp som inte är 

överviktig. För att åstadkomma en civiliserad kropp beskriver skolungdomarna att man 

behöver ägna sig åt friskvårdsaktiviteter vilket de också gjorde vare sig det var av nöje eller 

inte.  

 

Lee och Macdonald (2010)förklarar även att kvinnornas uppfattningar om kropp och utseende 

hävdar att kroppsform är en kroppslig metafor för hälsa. Sättet som de unga kvinnorna 

använder för att beskriva hälsa i relation till idrott och motion förklaras av Lee och 

Macdonald (2010) visa på en begränsad syn på fysisk aktivitet som en hälsofrämjande 

handling. Resultatet visar också att de unga kvinnorna ansåg att det är av vikt att se hälsosam 

och vältränad ut inte bara för sin egen skull utan även för att få respekt av andra 

  
I både Lee och Macdonald (2010) samt Friis Thing och Ottesens (2013) undersökningar 

diskuteras också skolan som en kontext för skapande och upprätthållande av hälsodiskurser. 

Resultatet av Lee och Macdonalds (2010) undersökning visar också på att skolhälsovården 

och idrottsutbildningens engagemang för hälsodiskurser och skolans läroplan formar hur de 

unga kvinnorna upplever hälsa och hur de ser på kroppen. Samtliga av kvinnorna nämner 

också skolan som en arena för att lära sig om hälsa. En koppling kan göras till Friis Thing och 

Ottesen (2013) som menar att en stor del av befintlig forskning kring ungdomar och fysisk 

aktivitet använder skolmiljön som en utgångspunkt för hälsofrämjande för att försöka öka 

idrottsaktiviteter inom skolan. Vidare menar Friis Thing och Ottesen (2013) att forskning av 

detta slag däremot sällan tar hänsyn till sättet som de unga förstår hälsa, fysisk aktivitet och 

hälsorelaterade risker vilket man därför vill belysa i egen studie. Enligt Friis Thing och 

Ottesen (2013) framställs också hälsa i samband med skolan och idrott med en koppling till 

traditionella och förebyggande strategier för att på så vis skapa till synes friska elever.  
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Kroppsuppfattning, normer och media  
I Ambjörnssons (2003) undersökning studeras genus, klass och sexualitet bland unga kvinnor 

som går på gymnasiet. Genom det sätt som de unga kvinnorna diskuterar sina egna och andras 

kroppar har ett ideal framanalyserats som säger att unga kvinnor bör anstränga sig och lägga 

tid på sitt utseende och att det i annat fall kan anses som ett avvikande beteende. Genom sin 

studie pekar Ambjörnsson (2003) på ett antal förväntningar som finns på unga kvinnor för att 

de ska betraktas som normala. De unga kvinnorna i undersökningen diskuterar själva möjliga 

förklaringar till de normer och mallar som finns att förhålla sig till och menar att det kan ha 

att göra med att andra har krav och förväntningar på dem. Också Bengs (2000) avhandling 

behandlar ungas uppfattningar om kroppen och syftar till att undersöka hur sociala och 

kulturella normer kring kropp och utseende uppfattas och tolkas av unga. Studien innefattar 

fortsättningsvis både hur upplevelserna påverkar de unga samt hur kroppsform styrs och 

förändras via exempelvis bantning och träning. Vad som också tas upp är viktiga 

utgångspunkter till påverkan för den egna kroppen och hur den upplevs. Bengs (2000) 

benämner upptäckten av att kroppen är av stor betydelse för många unga som den viktigaste 

konklusionen av studien, både rörande ungdomars uppfattningar om den egna kroppen samt 

andras uppfattningar om den. Många unga kvinnor beskrivs till exempel ha internaliserat en 

problematik kring hur de ser på den egna kroppen (Bengs, 2000).  

 

En annan problematik som har med kroppsuppfattning att göra beskriver Cliff och Wright 

(2010)relaterat till sin studie. Cliff och Wright (2010) menar att det finns en koppling mellan 

oron för ungdomars övervikt och ungas, speciellt kvinnors, problem med ätstörningar. 

Undersökningen visar hur en lärare arbetar för att medla om kroppsuppfattning i relation till 

unga kvinnors hälsa. Studiens analys demonstrerar att läraren hade förståelse för att eleverna i 

hennes klass löpte större risk för att utveckla ätstörningar än för att bli överviktiga. Trots 

risken med ätstörningar innebar de investeringar som både lärarna och eleverna gjorde för den 

egna kroppen, utifrån ett ideal av en smal kropp, att undervisningen om hur man undviker att 

bli överviktig fortfarande var väsentlig. Artikeln använder begreppet kroppspedagogik för att, 

i förhållande till de två samtida hälsoproblemen fetma och anorexia samt bulimi, skapa 

förståelse kring samhörigheten mellan kropp och hälsa. Detta genom skolhälsovårdens och 

idrottens läroplan. Analysen illustrerar en möjlighet för lärarna att känna igen de fallgropar 

som de förmedlar när de talar om hälsa och vikt (Cliff & Wright, 2010).  
 

Ovanstående studier om kroppsuppfattning kan sättas i relation till Eriksson et al. (2008) som 

menar att en av de främsta källorna till störningar i kroppsuppfattning är sociokulturella. 

Individer, särskilt kvinnor, känner påtryckningar ifrån samhället att nå en kropp som följer 

den samhälleliga normen. Eriksson et al (2008) talar också om ett samband mellan att utsätta 

sig för medier, exempelvis tidningar, och att införliva den normaliserade bilden av kroppen, 

det vill säga att man omedvetet tagit till sig normen för kroppen i sina tankar. Eriksson et al. 

(2008) påstår att det i samhället finns en kroppsdimension som innebär kroppsligt utseende 

och ideal vilket kan sättas i relation till ortorexia nervosa. Ortorexia nervosa är vidare ett 

begrepp som tagit form på senare år för att beskriva ett beteende innebärande en ohälsosam 

relation till att äta hälsosamt och är tänkt som en parallell till anorexia nervosa.  

 

En vidare koppling kan göras till Rich (2011) som menar att det under senare år skett en 

utbredning av medier som fokuserar på kroppen, kost och motion. Avsikten med detta fokus 

är inte endast att underhålla individer utan de kan också fungera som pedagogiska verktyg för 

att uppmuntra befolkningen till hälsosamma vanor (Rich, 2011). I  Rich (2011) artikeln 

förklaras också att utvecklingen av denna typ av offentliga pedagogik visar på ett allt större 
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engagemang för hälsa från allmänhetens sida. Massmedia beskrivs vidare vara en av de mest 

betydelsefulla utgångspunkterna för hälsoinformation idag.  

 

Mycket forskning finns kring hälsa med koppling till skolans undervisning och ungdomars 

uppfattningar om hälsa och kroppen. Tidigare forskning visar att ungas diskussioner om hälsa 

främst kretsar kring träning, hälsa och kroppen och med tanke på Svensson och Hallbergs 

(2010) mening om en tydlig hälsotrend i samhället samt den aktuella debatten om dess 

påverkar på individer kommer föreliggande studie, istället för att rikta uppmärksamhet på 

skolan som kontext för hur hälsodiskurser skapas och upprätthålls, studera om och på vilket 

sätt det finns ett informellt lärande bland de unga kvinnorna som kan kopplas till deras 

uppfattningar om hälsorelaterade trender samt eventuella krav och förväntningar i relation till 

detta.  

Teoretiska utgångspunkter  
Den teoretiska referensramen består av en beskrivning av de perspektiv och teorier som 

studien grundar sig i. Först förklaras undersökningens vetenskapsteoretiska perspektiv för att 

beskriva hur förhållningssättet till studiens kunskapsskapande ser ut. Därefter redovisas 

studiens perspektiv på lärande. Vidare följer en beskrivning av förhållningssätt och 

utgångspunkter rörande hälsa i studien vilka avser att relateras till resultatet och utgöra en 

grund för analysarbetet. 

Socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Socialkonstruktionism utgör studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och dess ontologiska 

ståndpunkt vilket i sin tur innebär vilket synsätt man har på verkligheten. Bryman (2002) 

förklarar att begreppet kultur är relevant i förhållande till utgångspunkten 

socialkonstruktionism. Kultur innebär i sammanhanget en verklighet som ständigt 

konstrueras. Utifrån socialkonstruktionismen nyttjar individer olika kategorier för att skapa 

begriplighet kring verkligheten. Exempel på kategorier är manligt och kvinnligt och är utifrån 

detta förhållningssätt sociala produkter och kan förstås som socialt konstruerade då de 

utformas i människors samspel med varandra (Bryman, 2002).  På så sätt ses världen som 

konstruerad på ett visst sätt utifrån hur individer talar, skriver och argumenterar om den. 

Socialkonstruktionism är också ett användbart förhållningssätt när man vill studera oklara 

företeelser kopplade till kunskapen om den sociala verkligheten. Perspektivet innefattar att 

den studerandes beskrivningar av den sociala verkligheten också utgör en konstruktion. Den 

verklighet som den studerande presenteras ses således som en version av en social verklighet 

och inte som definitiv (Bryman, 2002).   

Informellt lärande 
Det lärande som ska studeras i föreliggande studie är det informella lärandet, eller 

vardagslärandet, som sker mellan individerna utanför sammanhang avsedda för just inlärning. 

Ziehe (1982) pekar på att kulturella, sociala och subjektiva mönster ändrats i det moderna 

samhället och visar olika sammanhang där lärprocesser äger rum och pekar på att mycket 

lärande sker utanför undervisningssammanhang. Också Johansson (2012) menar att det är av 

vikt att se till förhållandet mellan vardagligt lärande och förändringar i samhället. Hinder för 

lärande inom skolans ramar kan handla om didaktiska frågor, det vill säga hur undervisningen 

ser ut, men det är således betydelsefullt att även fokusera på samhället och andra sammanhang 

där lärprocesser utspelar sig. Illeris (2006) använder begreppet vardagslärande och menar att 

det innebär ett lärande som sker i det vardagliga livet utan man är inställd på att lära sig något. 

Genom intryck vi får av omvärlden tillägnar vi oss olika förhållningssätt. Vidare förklarar 
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Illeris (2006) att en mängd impulser påverkar oss, dels i form av lärande, utan att vi bearbetar 

det. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande  
För att kunna synliggöra ett informellt, vardagligt lärande bland de unga kvinnorna har ett 

sociokulturellt lärandeperspektiv valts för studien. Ett sociokulturellt perspektiv kan också 

relateras till socialkonstruktionismen då båda utgångspunkterna innebär ett fokus på sociala 

samspel. Vygotsky var den som skapade grunden för ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

med inriktning på förhållandet mellan människan, lärande och utveckling. Utifrån detta 

perspektiv beskriver Säljö (2010) lärande genom människans kapacitet att utveckla och 

upprätthålla kunskap och färdigheter genom kulturella redskap. Betydelsefulla redskap för 

lärande kan exempelvis vara böcker, protokoll och medier.  Grunden i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande är att lärande är en del av individers handlingar och ska begripas som en 

införlivad del i sociala praktiker (Säljö, 2010).  

 

Vygotsky (1978) skildrar olika infallsvinkar rörande människans beteende och framför 

hypoteser som handlar om på vilket sätt olika egenskaper kopplade till mänskligt handlande 

uppstått under historien samt hur utvecklingen av dem ser ut under människans livstid. Två av 

de huvudsakliga frågeställningar Vygotsky (1978) ställer sig innebär förhållandet mellan 

människan och hennes miljö, både den fysiska och sociala, och hur sambandet mellan 

användandet av redskap och språkets utveckling ser ut. Relationen mellan språket och att 

använda redskap beskrivs innebära olika psykologiska följder. Uppfattningsförmåga, sinnliga 

och motoriska drifter samt uppmärksamhet pekas ut som särskilt centrala funktioner kopplade 

till språket och redskapsanvändning. Dessa funktioner förklaras som en del i ett aktivt system 

rörande mänskligt beteende (Vygotsky, 1978).  

 

Säljö (2014) menar också att det är samspelet mellan kollektiv och individ som är av intresse 

ur en sociokulturell synvinkel. Därmed blir kommunikation ett grundläggande begrepp då det 

är genom den som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Begreppet kultur förklaras 

genom Säljö (2014) som en samling ideer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi 

anskaffar oss genom att interagera med omgivningen. Genom att materiella resurser hela tiden 

utvecklas växer i sin tur också intellektuella kunskaper fram. En koppling kan göras till 

Dunkels (2009) som pekar på att internet är en stor del i ungas kultur och för de som är födda 

in i internets värld är detta virtuella rum ett utrymme för kommunikation och lärande. 

Användandet av internet förklaras av Dunkels (2009) ha gått mer mot en social form av 

användning och att användarna själva mer och mer skapar innehållet.   

Det sociokulturella lärandet förklaras av Säljö (2010) delvis innebära hur individer tar vara på 

upplevelser och erfarenheter samt lär sig och kommer till ny kännedom om saker och ting. De 

lärdomar som kommer ur dessa erfarenheter på individuell, organisatorisk och samhällelig 

nivå bildar grunden för kommande generationer. Hur lärandet sker och hur vi gör för att 

minnas har ett starkt samband till hur kunskap, färdighet och det kollektiva minnet är anordnat 

i samhället.  

 

Människan är en social varelse som har unika resurser att kunna samspela med omgivningen 

och för att skapa förståelse kring lärandet och utvecklingen måste kunskap sättas i relation till 

omvärlden och de resurser som ingår i den. Därmed behöver man sätta samhällets olika 

aktiviteter i relation till ett lärandeperspektiv för att skapa förståelse kring samspelet mellan 

individ, kollektiv och de resurser som finns tillgängliga. Vidare förklarar Säljö (2010) att allt 

lärande som sker i samhället inte är effektivt eller önskat. Både ur ett individuellt och ett 

kollektivt synsätt finns det lärande som kan vara skadligt. Ett exempel som ges handlar om att 
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vi lär oss att ha fördomar om människor. Därmed existerar också negativa aspekter med 

lärande innefattande risker och förluster.  

 

Säljö (2014) betonar också vikten av människans unika förmåga att genom språket kunna dela 

erfarenheter med varandra. Med hjälp av språket sker ett utbyte av kunskap, färdighet och 

information i samspel mellan individer. Vidare förklarar Säljö (2014) att människans kunskap 

i stor utsträckning har med språket att göra samt att den är av diskursiv karaktär. Därmed 

samlar individer erfarenheter och skapar sin verklighet genom att diskurser utvecklas om 

omvärlden (Säljö, 2014).  

Holistiskt perspektiv på hälsa  
Eftersom den definition som valts för hälsa i föreliggande studie tar hänsyn till både fysiska, 

psykiska och sociala aspekter är ett holistiskt perspektiv på hälsa relevant att utgå ifrån. 

Nordenfelt (1991) förklarar att det holistiska hälsoperspektivet har med synen på människan 

som en varelse som handlar i sociala relationer att göra. Därmed skapas förståelse kring hälsa, 

utifrån detta perspektiv, genom att se hälsa som något som påverkar människans 

handlingsförmåga eller i annat fall har med handlingsförmågan i en social kontext att göra. 

Fortsättningsvis förklarar Nordenfelt (1991) att hälsa utifrån en holistisk riktning delvis 

innebär en känsla, en känsla av välbefinnande vid hälsa och lidande vid ohälsa. Delvis 

innefattar också det holistiska perspektivet förmågan eller oförmågan till handling. Nordenfelt 

(1991) beskriver vidare det holistiska perspektivet på hälsa med att man fokuserar på 

människan som helhet och menar vidare att grunden i detta perspektiv innefattar individens 

eget grundläggande intresse för sin hälsa. Nordenfelt (1991) förklarar också att det holistiska 

perspektivet bottnar i att människan är en är en handlande varelse i sociala relationer. 

Välbefinnande, lidande och handlingsförmåga är också nära anknutna till varandra. Winroth 

och Rydqvists (2008) beskriver också ett holistiskt perspektiv på hälsa och förklarar att det 

handlar om att ha en helhetssyn på hälsa. Genom en helhetssyn på hälsa tar man hänsyn till 

samspelet mellan individen och den yttre miljön och människors olika reaktioner på detta.  

Hälsolitteracitet 

Health literacy, eller hälsolitteracitet, kan förklaras innebära en kognitiv och social förmåga 

vilken avgör personers kapacitet att tillgå, begripa och använda information som främjar 

hälsan. Vidare beskrivs att denna definition av hälsolitteracitet innefattar faktorer kopplade till 

miljö och sociala sammanhang (WHO, 2015-04-26). Av den anledningen anses begreppet 

vara relevant i förhållande till föreliggande studie eftersom en utgångspunkt är att lärande sker 

genom sociala samspel.  

 

Begreppet hälsolitteracitet innefattar människans förmåga att söka efter, förstå och tillämpa 

information som handlar om hälsa (Mårtensson & Hensing, 2009). Mårtensson och Hensing 

(2009) menar att hälsolitteracitet i grunden inte minst handlar om läsförmåga för att kunna få 

tillgång till information, förstå den och handla utifrån den. Många påstår också att teknik som 

nyttjas för att få tillgång till information om hälsa bidrar  till en förbättrad kvalitet, förmåga 

och effektivitet inom hälso- och sjukvård (Hernandez, 2009). Vidare finns en samstämmighet 

bland forskare om att individer med högre hälsolitteracitet har bättre förutsättningar för att må 

bra och en större förståelse för sjukdomar. En individs hälsolitteracitet påstås kunna ha 

inflytande på hur de val som har med hälsa och livsstil att göra ser ut. Begränsad 

hälsolitteracitet förklaras kunna bidra med negativa effekter då information exempelvis 

tolkats på ett felaktigt sätt av mottagaren (Mårtensson & Hensing, 2009).  
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Metod 

Metodologiska utgångspunkter  
Enligt Åsberg (2000) samt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) bör man vid vetenskapligt 

kunskapsskapande göra val med utgångspunkt i ontologiska och epistemologiska frågor. 

Dessa frågor handlar om vilken typ av verklighet som ska undersökas samt vilken slags 

kunskap man eftersträvar. På ett liknande sätt argumenterar Fejes och Thornberg (2009) för 

dessa ståndpunkter och menar att dessa är viktiga att ha i åtanke när metodansatsen ska väljas; 

synvinkel på hur fenomenet ska tolkas, vilka forskningsfrågorna är, vilken metod som är mest 

passande för att samla in data och på vilket sätt analysen ska göras. Därför har hänsyn tagits 

till dessa ståndpunkter även i föreliggande studie.  

 

Utifrån Åsberg (2000) samt Fejes och Thornbergs (2009) förklaringar av dessa 

utgångspunkter kan det ontologiska perspektivet relaterat till studien innebära de unga 

kvinnornas subjektiva upplevelser och erfarenheter kring ämnet eftersom det är på vilket sätt 

just de upplever verkligheten som undersökningen kretsar kring.  En ontologisk ståndpunkt i 

studien är också socialkonstruktionism som förhållningssätt som innebär frågan om hur 

verkligheten är beskaffad vilket kan styrkas av Bryman (2002).  

 

Åsberg (2000) visar att det epistemologiska perspektivet berör kunskap och på vilket sätt den 

nås vilket i föreliggande studie kan kopplas till en medvetenhet kring att den kunskap som 

åstadkommits är relaterad till respondenternas egna upplevelser av verkligheten och på vilket 

sätt dessa uppfattningar tolkats och analyserats av mig som studerande.   

Genomförande 
Efter att ha utformat ett utkast av syfte och frågeställningar kunde sökandet efter tidigare 

forskning på området påbörjas för att vidare kunna överblicka vad som tidigare studerats och 

vilka resultaten varit. Informationen framtogs delvis genom databaserna PsycInfo och 

Svemed+ och med olika kombinationer av sökorden hälsodiskurs, kroppsideal, skola. 

Svårigheten med att få några träffar med begrepp som hälsotrend, krav och förväntningar 

gjorde att andra sökord fick användas.  

 

Parallellt med att litteratur och teori kring ämnesområdet studerats har syfte och 

frågeställningar bearbetats och tagit form. Att varva teori, tidigare forskning och formulering 

av syfte och frågeställningar är betydelsefullt för att studien på så sätt baseras på vetenskap 

(Ejlertsson, 2010). Nästa steg i processen var att utforma en intervjuguide (se bilaga 1) att ha 

som stöd vid fokusgruppsdiskussionen och de enskilda intervjuerna samt ett informationsbrev 

(se bilaga 2) om studiens avsikt att skicka till deltagande, rektor på skolan samt 

respondenternas föräldrar. Intervjuguiden uppdelades i tre teman vilka syftade till att svara 

mot studiens frågeställningar och i relation till varje tema fanns cirka 4-5 diskussionsfrågor.  

 

En fokusgruppsdiskussion och två enskilda intervjuer har således genomförts med 

sammanlagt sex respondenter. Fokusgruppsdiskussionen och de båda intervjuerna 

genomfördes under en och samma dag i ett grupprum på en gymnasieskola. Samtliga samtal 

spelades in och transkriberades för att lättare kunna överskåda det insamlade materialet och 

analysera det. Studien innefattar även en diskursanalys för att synliggöra gymnasietjejernas 

perspektiv på hälsa och hälsorelaterade trender. Studien innebär också ett fokus på 

uppfattningar om krav och förväntningar på unga utifrån dessa trender som kommer att 

studeras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. 
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Datainsamling 

Utifrån avsikten med en studie måste överväganden och val rörande insamlingsmetod göras. 

När något samhälleligt fenomen ska studeras bör man också söka sig till de personer som är 

verksamma inom undersökningsområdet (Ahrne & Svensson, 2011).  

Föreliggande undersökningen avser att få tillgång till hur unga kvinnor i gymnasieåldern 

subjektivt uppfattar verkligheten och därför var det lämpligt att genom en dialog med och 

genom att fråga denna målgrupp efter deras egen mening söka efter svar. Utifrån Dahlin- 

Ivanoffs (2011) beskrivning av fokusgruppsdiskussioner och deras funktion vid datainsamling 

är metoden användbar för att få svar på studiens frågeställningar. Dahlin- Ivanoffs (2011) 

pekar nämligen på att fokusgruppsdiskussioner kan generera flera olika infallsvinklar och 

synsätt inom samma ämnesområde vid ett och samma tillfälle. En avsikt med både 

fokusgruppsdiskussioner och intervjuer är också att mer djupgående studera ett fenomen 

(Ahrne & Svensson, 2011). Dahlin- Ivanoff (2011) förklarar också att en central avsikt med 

fokusgruppsdiskussioner handlar om att skapa förståelse kring kollektiva upplevelser vilket 

också är en anledning till att valet av datainsamlingsmetod dels föll på en 

fokusgruppsdiskussion. Det fanns således en tanke om att studiens ämnesområde skulle kunna 

generera intressanta diskussioner och eventuellt mer djupgående svar på frågorna om de fick 

diskuteras i grupp. Däremot, eftersom det inte går att förutse vilken av metoderna som skulle 

frambringa de mest givande svaren från kvinnorna, kombinerades en fokusgruppsdiskussion 

med två enskilda intervjuer. På grund av att det finns olika fördelar med både 

fokusgruppsdiskussioner och intervjuer kan således styrkor i båda dessa utnyttjas vilket 

Dahlin- Ivanoff (2011)  klargör och menar att fokusgruppsdiskussioner kan vara fördelaktiga 

att använda i kombination med andra metoder.  

 

Både fokusgruppsdiskussionen och intervjuerna utgick ifrån samma intervjuguide för att 

kunna studera eventuella likheter och/eller skillnader och under samtalens gång ställdes också 

ett antal följdfrågor. Då intervjuguidens frågor är relativt breda och lämnar utrymme för 

följdfrågor kan fokusgruppsdiskussionen och intervjuerna ses som semistrukturerade vilket 

även kan styrkas av Bryman (2002). 

 

Fokusgruppsdiskussionen varade i drygt 30 minuter och ungefär samma tidslängd resulterade 

även de enskilda intervjuerna i. Dahlin-Ivanoff (2011) menar att det är av stor betydelse att 

vistas i en varm och tolerant miljö vid fokusgruppsdiskussioner och intervjuer. Med detta i 

åtanke gjordes försöka att skapa en upplevelse av ett tillåtande klimat hos respondenterna för 

att få dem att känna sig bekväma i samtalen. 

Urval 
Studien syftar till att synliggöra unga kvinnors uppfattningar och för att enklast komma i 

kontakt med denna målgrupp kontaktades ett antal elever på en gymnasieskola. Urvalet ses 

som ett bekvämlighetsurval. Detta utifrån att Bryman (2002) förklarar att ett 

bekvämlighetsurval handlar om att rikta sig mot personer som är lättillgängliga för 

studietillfället. Urvalet har baserats på en kontakt på en gymnasieskola som informerat några 

av sina klasskamrater om studien och hittat fyra frivilliga som velat delta i 

fokusgruppsdiskussionen och en frivillig, utöver henne själv, som deltagit i enskilda 

intervjuer. Sammanlagt har således sex unga kvinnor i åldern 16 och 17 år deltagit i studien. 

Som en följd av att urvalet gjorts av bekvämlighetsskäl har de som varit mest lättillgängliga 

valts ut för deltagande i studien vilket i sin tur resulterat i enbart kvinnliga respondenter. Att 
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inte några unga män medverkat i studien var således en oplanerad följd av sättet att välja ut 

respondenter. 

Bearbetning och analys 
Fokusgruppsdiskussionen och intervjuerna har som tidigare nämnts spelats in för att 

underlätta bearbetning och analysen av materialet. Detta har gjorts med hjälp av dator och 

Windows program för röstinspelning. De inspelade samtalen har transkriberats genom att de 

lyssnats igenom och skrivits ner ord för ord. Utifrån det transkriberade materialet har en 

tematisering gjorts för att skapa fokus kring det mest väsentliga materialet i relation till 

studiens frågeställningar. Genom att markera citat som svarar för studiens olika 

forskningsfrågor med olika färger underlättades bearbetningen. Återkommande begrepp och 

meningar har vidare markerats för att visa att dessa utgjort ett fokus i samtalen och således har 

olika teman tagit form. Analysen innebär vidare en diskursanalys då studien syftar till att 

synliggöra hälsodiskursen utifrån hur de unga kvinnorna uttrycker sig om hälsa och 

hälsorelaterade trender. Börjesson och Palmblad (2007) beskriver att en diskursanalys innebär 

att undersöka villkor för olika bilder av verkligheten. Vidare förklaras att det handlar om att 

utifrån ett diskursivt tänk studera olika sätt att förklara olika typer av fenomen.  

 

Grundläggande i diskursanalysen beskrivs även vara att rikta in sig på vad som utmärker sig 

som det verkliga och sanna, vid en viss tidpunkt och vid en viss plats. En koppling kan göras 

till Boréus (2011) som förklarar att en viktig del av diskursanalysen är att försöka komma åt 

sådant som är underförstått eller taget för givet. Boréus (2011) påpekar också att diskurser 

inverkar på hur verkligheten uppfattas och hur samhället förstås samt påverkar identiteter och 

relationer mellan människor. För att komma åt det underförstådda i de unga kvinnornas 

uttalanden och vidare analysera dessa djupgående har transkriptionerna noga lästs igenom 

flera gånger. Enligt Boréus (2011) har diskursanalyser en utgångspunkt vilken innebär att 

sättet vi pratar om ett visst fenomen och vilka praktiker som finns kring detta inverkar på hur 

individer ser på fenomenet. Vidare menar Bolander och Fejes (2015) att diskursanalysen är en 

analysmetod som lämpar sig när det finns ett intresse för att undersöka de sanningar som 

skapas om vad som är normalt och onormalt genom hur olika fenomen beskrivs och förklaras 

genom vårt språk. Vidare förklarar också Bolander och Fejes (2015) att vissa metodtraditioner 

innebär att datainsamlingsmetod och analysmetod är två åtskilda processer men att vid en 

diskursanalys är inte datainsamlingen och analysen lika tydligt uppdelade utan utgör 

tillsammans en helhet av analysen. Fyra av Bolander och Fejes (2015)  frågeställningar som 

rekommenderas att använda vid diskursanalys har använts som hjälpmedel vid bearbetningen 

och analysen av materialet. Dessa frågeställningar är; Vad talas det om? Hur talas det om 

detta? Vad framställs som sanning? Vad utesluts genom detta tal?  

Tillförlitlighet och generaliserbarhet  
Tillförlitlighet och generaliserbarhet är begrepp som har anknytning till studiens kvalitet 

(Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån Öberg (2011) kan också konstateras att ett av villkoren för 

tillförlitliga tolkningar och resultat är att processen i helhet är genomlysande och att det ges 

möjlighet att kunna granska empiri och tolkningar. Därför är det av betydelse att 

metodavsnittet i föreliggande studie är noggrant och detaljerat återberättat för att läsaren ska 

kunna ta del av varje steg i processen. Något annat som kan relateras till undersökningens 

tillförlitlighet är huruvida respondenterna svarat sanningsenligt eller inte vilket är svårt att 

kontrollera (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2001).   

 

Som Svensson och Ahrne (2011) påpekar kan resultatet av kvalitativ forskning inte 

generaliseras på samma sätt som kvantitativa studier. Kvantitativa studier är oftast mer 
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omfattande och innebär fler respondenter än kvalitativa som istället syftar till en djupare 

förståelse av ett fenomen utifrån ett färre antal deltagare. Däremot förklarar Svensson och 

Ahrne (2011) också att man genom en jämförelse med tidigare, liknande undersökningar kan 

hitta en antydan till generaliserbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Med detta i åtanke 

kommer resultatet att relateras till den redovisade tidigare forskningen i så stor utsträckning 

som möjligt. 

Etiska ställningstaganden  
Vid en studie måste etiska ställningstagande göras vilka innebär krav på informerat samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Öberg (2011) beskriver principen om informerat samtycke som 

grundläggande i all forskning och att den handlar om förtroende och ett frivilligt deltagande. 

Informerat samtycke innebär således att respondenterna blir informerade om undersökningen 

och att ett deltagande är deras eget val. Respondenterna ska också upplysas om att de har rätt 

att avböja att svara på frågor om de skulle vilja. Med koppling till föreliggande studie har 

respondenterna, genom ett informationsbrev, blivit upplysta om syftet med studien, att det är 

frivilligt att deltaga, att svaren kommer behandlas konfidentiellt och att de när som helst har 

rätt att avbryta sin medverkan. Då respondenterna är minderåriga har de också blivit 

uppmanade att visa informationsbrevet för sina föräldrar och vidare har rektor på skolan 

kontaktats för att få godkännande att genomföra studien.   

Metoddiskussion  
Dahlin-Ivanoff (2011) anser att det kan vara en nackdel att ha en fokusgruppsdiskussion där 

deltagarna känner varandra sedan tidigare och menar att gruppklimatet eventuellt kan 

påverkas negativt genom att de inte talar lika fritt i sällskap med människor som de känner.  Å 

andra sidan sågs också en fördel med detta i och med att respondenterna därmed kan relatera 

till varandras uttalanden samt att det kan hjälpa till att frambringa en känsla av en trygg och 

avslappnad miljö. Att vistas i en miljö där man känner trygghet kan också förenkla att öppet 

kunna visa sina åsikter vilket är ett resonemang som även Dahlin-Ivanoff  (2011) för.  

 

I enighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) ses en brist med intervjuer och 

fokusgrupper som metod i och med att de beskrivningar man får av ett fenomen är 

begränsade. Därmed är det av vikt att den information man tillges också behandlas därefter. 

Betydelsefullt är därmed att genomgripande ha i åtanke att det endast är utifrån de utvalda 

respondenterna som fenomenet undersöks. Ett annat problem handlar om de olika uttalandens 

egentliga innebörd.  Det är emellertid omöjligt att med säkerhet veta om respondenternas 

utsagor överensstämmer med deras tankar och deras handlande (Eriksson & Zetterquist, 

2011).  

 

Det finns en medvetenhet kring att studiens resultat kan ha påverkats av att respondenterna 

valts ut av bekvämlighetsskäl, främst på grund att en av dem är bekant med författaren sedan 

tidigare vilket eventuellt skulle kunna ha påverkat intervjusituationen. I åtanke finns även att 

samtliga respondenter visat på någon typ av intresse för hälsa, träning och kost och att 

resultatet antagligen sett annorlunda ut om urvalet istället riktats mot en grupp som kanske 

inte alls skulle ha detta engagemang för dessa frågor. Det finns i efterhand också en tanke om 

att delar av resultatet kanske inte framkommit om det i fokusgruppen funnits manliga 

deltagare också. Eventuellt hade diskussionerna om till exempel kroppsligt utseende ansetts 

känsligare att prata om, om också unga män varit deltagande i samtalen. På grund av att alla 

respondenter är ifrån samma klass och känner varandra sedan tidigare, sågs en fördel som kan 

styrkas av Dahlin-Ivanoff (2011) som menar att deltagarna därmed kan relatera till olika 
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uttalanden hos varandra samt att det skapas en trygg miljö som förenklar att öppet kunna visa 

sina åsikter (Dahlin-Ivanoff, 2011).  

 

Utifrån hur Åsberg (2000) samt Fejes och Thornberg (2009) förklarar ontologiska och 

epistemologiska ståndpunkter vid forskningsstudier kan förståelse kring dessa utgångspunkter 

skapas och sättas i relation till föreliggande studie. Studien kretsar kring unga kvinnors 

subjektiva uppfattningar och erfarenheter och därmed innebär studiens ontologiska perspektiv 

respondenternas verklighetsuppfattningar. För att få kunskap om hur unga kvinnor uppfattar 

ämnesområdet i studien är det relevant att genom att samtala med denna målgrupp få svar på 

frågeställningarna. Därmed handlar också studiens epistemologiska perspektiv om att den 

bidragande kunskapen är satt i förhållande till hur respondenterna uppfattar och uttryckt sig 

om ämnesområdet samt hur dessa utsagor tolkats av och analyserats vid bearbetningen. 

Socialkonstruktionism har valts som vetenskapsteoretiskt perspektiv i studien och genom att 

Bryman (2002) menar att detta förhållningssätt avser att svara på hur verkligheten ser ut 

genom att se på den som att den är socialt konstruerad lämpar sig detta förhållningssätt till 

föreliggande studie då den också fokuserar på att lärande sker i sociala samspel.  

 

För att få kunskap om unga kvinnors uppfattningar är det relevant att söka sig till denna grupp 

människor för att på så sätt få studiens frågeställningar besvarade. Därmed är den valda 

datainsamlingsmetoden lämplig eftersom den inneburit en fokusgruppsdiskussion och två 

intervjuer med denna grupp individer som med sina egna ord fått dela med sig av sina 

uppfattningar och erfarenheter.   
 

Som tidigare nämnts innebär studien att studera den hälsodiskurs som existerar bland de unga 

kvinnorna utifrån hur de uttrycker sig om hälsa och hälsorelaterade trender. Genom att 

använda diskursanalysen som analysmetod har avsikten varit att, som också Bolander och 

Fejes (2015) benämner det, undersöka vilka sanningar om vad som är normalt som existerar 

bland respondenterna. Syftet med diskursanalys som analysmetod kan sättas i relation till 

studiens vetenskapsteoretiska perspektiv eftersom Bryman (2002) beskriver att man genom 

detta förhållningssätt anser att verkligheten är socialt konstruerad.  Utifrån Brymans (2002) 

beskrivning av att socialkonstruktionism innebär en syn på verkligheten som att den är 

konstruerad genom sociala samspel och att en avsikt med diskursanalysen är att definiera vad 

som är det verkliga och sanna vid en viss tidpunkt och en viss plats är en reflektion att 

studiens vetenskapsteoretiska förhållningssätt samt vald analysmetod kan påstås stå i relation 

till varandra. Genom att Bryman (2002) beskriver att socialkonstruktionism innebär att våra 

uppfattningar och vår kunskap om världen konstrueras genom sociala förhållanden och utifrån 

att Säljö (2010) förklarar grunden i ett sociokulturellt perspektiv med att lärande är en del av 

individers handlingar och ska förstås som en integrerad del i sociala praktiker ses en koppling 

mellan dessa utgångspunkter.  

 

Att använda kvalitativa datainsamlingsmetoder, såsom fokusgruppsdiskussion och intervjuer, 

lämpar sig i föreliggande studie bäst eftersom syftet innebär att synliggöra individers 

uppfattningar om ett fenomen. Denna tanke kan också styrkas av att Bryman (2002) 

argumentarer för dessa metoder på ett liknande sätt. En av skillnaderna i kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar är den studerandes roll som vid kvantitativa studier är mer 

styrande. Vid till exempel en enkätundersökning är det den studerandes intressen som sätter 

ramar för studien. I kvalitativa insamlingsmetoder som exempelvis fokusgruppsdiskussioner 

och intervjuer är det i stället deltagarnas uppfattningar och deras perspektiv som är 

utgångspunkten. En annan skillnad är att kvantitativa studier avser att kunna generaliseras till 
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en population medan kvalitativa undersökningar istället syftar till att få förståelse kring 

beteenden, åsikter och värderingar i en viss kontext (Bryman, 2002).  

 

 Från början var tanken att det hade varit intressant att höra hur både unga män och kvinnor 

uttalar sig kring hälsa och hälsotrender för att kunna synliggöra eventuella skillnader och 

likheter. Däremot finns i efterhand också en tanke om att delar av resultatet kanske inte 

framkommit om det funnits manliga deltagare i fokusgruppen också. Eventuellt hade 

diskussionerna om till exempel kroppsligt utseende och så vidare ansetts mer känsligt att prata 

om, om också unga män varit deltagande i samtalen. På grund av att alla respondenter är ifrån 

samma klass och känner varandra sedan tidigare, sågs en fördel som kan styrkas av Dahlin-

Ivanoff (2011) som menar att deltagarna därmed kan relatera till olika uttalanden hos varandra 

samt att det skapas en trygg miljö som förenklar att öppet kunna visa sina åsikter (Dahlin-

Ivanoff, 2011).  

Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av fokusgruppsdiskussionen och de två intervjuerna i 

form av centrala teman som framkommit i samtalen. Följande avsnitt svarar mot studiens 

första två frågeställningar då de avser att visa hur de unga kvinnorna uttalar sig om 

ämnesområdet. De två första frågorna är således; Hur uttrycker sig de unga kvinnorna om 

hälsa och hälsorelaterade trender? Vilka uppfattningar kring krav och förväntningar finns i 

förhållande till hälsorelaterade trender? Studiens tredje och sista frågeställning avser att skapa 

förståelse kring de två första frågorna utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

kommer därför istället att besvaras i kommande diskussions- och analysavsnitt. Genom att ha 

Bolander och Fejes (2015) första rekommenderade frågeställning att använda vid 

diskursanalys i åtanke (Vad talas det om?) kunde resultatet delas upp i olika kategorier som 

visar vad som skapat fokus i samtalen. Vidare finns en svårighet i att uppdela datainsamling 

och analys i två åtskilda processer vid diskursanalys, vilket även Bolander och Fejes (2015) 

poängterar, vilket gör det problematiskt att skilja dessa moment åt. Det är också därför 

analysen i föreliggande studie dels är sammanvävd i resultatdiskussionen som innebär ett 

resonerande kring hälsodiskursen bland de unga kvinnorna. För att citaten som presenteras 

ska vara representativa för den data som samlats in har de citat valts ut som innefattar centrala 

och återkommande meningar i samtalen. Citaten som valts ut ämnar därmed ge en bild av det 

som varit ledande i samtalen.  

Kost och träning 

Vid fokusgruppsdiskussionen fokuserade respondenterna främst på faktorerna kost och 

träning i samtalet om hälsa och hälsorelaterade trender. Hälsa förklarades inledande i samtalet 

handla om välmående och att behandla sig själv på ett bra sätt både rörande fysiska och 

psykiska aspekter. Tidigt i samtalet var det således mat och fysisk aktivitet som 

respondenterna inriktade sig på. Den gemensamma bilden var att det är av betydelse att tänka 

på hälsan och anledningen till detta beskrevs vara kopplad till att träning generarar mental 

ork, bättre sömn och en skön känsla efteråt. En av respondenterna i fokusgruppen förklarade 

att hon upplevde att hon orkade mycket mer i skolan under en period då hon tränade intensivt. 

Begreppet hälsosam associerades vidare med att vara medveten om vad man äter, att man 

tränar och sover bra. Att äta hälsosamt beskrevs innebära en varierad kost, mycket grönsaker 

och att undvika onödigt socker. Dieter var ingenting som förespråkades i fokusgruppen men 

det fanns uppfattningar om att vad som är hälsosam kost är individuellt och att vissa kanske 

mår bra av att gå på en specifik diet.  
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”Man mår väl bra av olika saker också. Vissa kanske trivs jättebra med 5:2 dieten medan 

vissa inte alls gör det” 

 

 

En gemensam uppfattning var också att det var lättare att unna sig sötsaker om man hade 

tränat vilket förklarades bero på att man kände att man kunde belöna sig själv. Att vara 

ohälsosam förnippades vidare med att inte röra på sig, äta dåligt, sova oregelbundet samt att 

röka och dricka alkohol. Vidare framkom gemensamma uppfattningar om att vissa inte verkar 

träna för sin egen skull utan för att alla runt omkring, till exempel kompisar, gör det. En av 

respondenterna i fokusgruppen berättade om när hon ett tag helt slutade träna och märkte 

snart att alla andra började träna. Hon förklarade att hon sedan dess upplever att alla runt 

omkring tränar och att hon därför eventuellt själv vill börja igen.  

 

Det framkom att om man inte tränat på hela veckan kände man sig inte värd att unna sig till 

saker som fika eller choklad. Det fannsockså uppfattningar om att det är lättare att komma 

igång med träningen om man utesluter godis helt och hållet eftersom träningen i annat fall kan 

upplevas vara förgäves. Någon i fokusgruppen beskrev också en känsla av att behöva börja 

med att äta proteinpulver i samband med träning eftersom det uppfattas som trendigt. En 

gemensam uppfattning var även tron om att hälsa är något som många engageras av vilket 

beskrevs bero på att det blivit en trend och att det finns en statusaspekt kopplat till detta. Det 

beskrevs också att man ska vara hälsosam och att de har känslan av att man nästan måste träna 

nu. 

 

 

 

”Jag tycker att det börjar gå lite överstyr nu för att det känns som att allting handlar om att 

man måste träna hela tiden” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

 

 

Även vid intervjuerna relaterades begreppet hälsa till att äta bra och träna. Vad som 

poängterades av respondent B var vidare att det inte behövde handla om att gå på någon diet 

och att ägna sig åt träning i mängder men att tänka på sin hälsa var betydelsefullt för att på så 

sätt kunna öka sitt välmående. Också hon menade att träning blivit förknippat med status. Hon 

förklarade att man kan se stora skillnader mellan personer som är hälsosamma och de som 

inte är det, både utseende- och beteendemässigt. Hon uppfattade också att det finns ett fokus 

på hälsa och träning idag vilket hon beskrev att man märkte av mer och mer. Respondent B 

förklarade vidare att de som är hälsosamma ofta pratar om att de mår bra och att hälsa är kul 

vilket får henne själv att känna att hon också skulle vilja uppleva detta. Frågan om hälsa var 

något som intresserar dem besvarade respondent B med att förklara att hon ville vara ”sådan” 

och ”vara bra på sådant” men att hon inte riktigt hade ork att ta tag i det. Hon beskrev att hon 

själv befinner sig i gränslandet mellan hälsosam och ohälsosam.  

 

 

”Jag känner att jag är en sådan som är lite mittemellan. Jag äter bra, fast ändå dåligt. 

Ohälsosam är väl mer när man bara äter skit, sitter stilla hela dagarna och gör ingenting” 

(Respondent B) 
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Respondent A nämnde även psykisk hälsa när hon förklarade begreppet hälsa. På frågan som 

ställdes om hälsa var något som intresserade henne blev svaret att det inte var något hon 

tänkte speciellt mycket på. Hon förklarade att hon inte tänker på exempelvis hur många 

kalorier hon måste äta om dagen men att hon tycker om att äta nyttigt och att hon själv tränar 

en del och därför ändå kunde påstå att hon intresserar sig för hälsa. Respondent A uppfattade 

att det var svårt att svara på vem som bestämmer om något är hälsosamt men beskrev att hon 

tror att det kommer ifrån samhället. Att vara hälsosam förknippade hon med kost och träning 

men även socialt umgänge.  

 

 

”Hälsosam är ju att man äter.. man måste ju inte alltid äta bra kanske men att man äter 

regelbundet och man tränar några gånger i veckan och träffar kompisar och så också så att 

man mår bra runtomkring” 

(Respondent A) 

Kroppsligt utseende 
Både i fokusgruppsdiskussionen och i de både intervjuerna framkom uppfattningar om 

relationen mellan hälsa och kroppsligt utseende. I fokusgruppsdiskussionen förklarade 

respondenterna att avsikten med träning nästan förskjutits från att handla om att må bra till att 

se bra ut. De förklarade att man ständigt, i olika tidningar, kan läsa om hur  kända personer ser 

ut och hur man själv ska se ut. Vidare framkom också i diskussionen att mycket 

hälsoinformation de möts av uppfattades handla om att gå ner i vikt och att mycket 

uppmärksamhet riktas mot olika typer av dieter. Respondenterna uppfattade att reklam som 

framhäver olika dieter oftast inte syftar till att folk ska må bättre utan främsta avsikten 

beskrevs handla om att gå ner i vikt.  

En av respondenterna lyfte också fram att hon tidigare gått på en skola med idrottsinriktning 

där hon upplevde att man tydligt kunde se att myckethandlade om utseende och hur mycket 

man tränade. Hon förklarade att hennes uppfattning var att man var tvungen att träna nästan 

varje dag av utseendeskäl och hon berättade också att hon uppfattar en stor skillnad mot hur 

det ser ut på skolan de går på nu. Det trodde hon berodde på att de i detta nu endast har idrott 

vid ett tillfälle i veckan vilket gör att det blir mindre fokus på träning i just 

skolsammanhanget.  

Den ideala kvinnokroppen beskrevs som så smal som möjligt med en stor rumpa och bilden 

av den manliga ideala kroppen beskrevs som ”så biffig som möjligt”. I diskussionen framkom 

också en tro om att det alltid funnits förväntningar på hur kvinnor och män ska se ut men att 

idealen ändras över tid. Respondenterna förklarade således att det nog alltid varit så att man 

ska se ut på ett visst sätt men att trenderna förändras. Det gavs exempel på att man tillbaka i 

tiden skulle vara lite mer kurvig och att man ett tag skulle vara smal och ha långa ben. Vad 

som också diskuterades var att alla inte uppskattar smala kroppar, att alla egentligen föredrar 

olika kroppstyper men att unga kvinnor ändå fokuserar mycket just på att vara smal. 

Respondenterna poängterade också att det finns de som upplever att de är för smala och har 

svårt att gå upp i vikt men att det inte är något som uppmärksammas på samma sätt som 

exempelvis övervikt. I fokusgruppsdiskussionen uttalade sig respondenterna också om att det 

är tragiskt att man redan i så unga år börjar fokusera på hur man ser ut, att man borde äta 

mindre och att man måste ändra på sig. Vidare framkom att respondenterna i fokusgruppen 

ansåg att det ställs mycket utseenderelaterade krav, att man ska se ut på ett visst sätt och att 

man jämför sig med hur andra ser ut.  

 



17 
 

”Jag vet ju inte hur det är med killar, de jämför sig säkert också, men tjejer tycker jag jämför 

sig väldigt mycket. Det är väl inte det att jag går runt och tänker ”Men gud hur ser hon ut? 

Hon borde gå och träna”, utan man tänker att andra tänker så om en själv” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

 

Kroppsligt utseende togs också upp i de enskilda intervjuerna. Respondent B ansåg att man 

tidigare ville träna för att man tyckte det var kul men att det idag mer handlar om att man ska 

träna och att många gör det av utseenderelaterade skäl. Respondent A ansåg att man kan 

påverkas av att se bilder av smala och vältränade människor och tänka att man själv vill se ut 

som dem. Vidare förklarade också respondent A att den största delen av den hälsoinformation 

man möter har med utseende att göra. Att folk vill se bra ut och ha en smal kropp.  

 

”Det är liksom inne att vara muskulös och smal” 

 

                                                                         (Respondent B) 

 

Sociala medier 

Vid diskussionen om vad som avgör vad som är hälsosamt och inte framkom i fokusgruppen 

en samstämdhet kring att sociala medier har en central roll i sammanhanget. Sociala medier, 

främst Instagram och Facebook var också forum som samtliga respondenter själva använder 

sig av. Respondenterna ansåg vidare att det är många som genom Instagram publicerar bilder 

på att man tränat för att visa att man varit duktig och för att få bekräftelse.  

 

”Träning idag handlar ju om att man ska skriva om det på Instagram” 

 

”När man börjar träna ska man lägga upp bilder på Instagram på att man gör det för att få 

bekräftelse från andra. Man vill inte bara bekräfta sig själv” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

Vad som också togs upp i fokusgruppen var hur sociala medier bidrar med möjligheten att 

kunna ta del av kändisars vardag och hur dem tränar och vad de äter. Respondenterna 

förklarade att detta skulle kunna bidra till att människor som ser upp till dessa kända personer 

tar efter deras sätt att leva. Också diskussionen om kroppsligt utseende relaterade 

respondenterna till sociala medier främst eftersom det anses vara en plattform där man kan ta 

del av hur kända personer ser ut. En tänkbar förklaring till hälsotrendens spridning beskrevs 

också vara kopplad till sociala medier. I fokusgruppen samtalades det nämligen kring att 

skolans populära gäng skulle kunna vara de som drar igång hälsorelaterade trender och för 

vidare dem genom att exempelvis publicera bilder på Instagram så att även andra kan ta del av 

dem.  Respondenterna i fokusgruppen framhävde också att det finns ett mycket omfattande 

utbud av hälsorelaterade konton på Instagram där man kan ta del av ”fitness inspiration” och 

så vidare.  
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”Och de bilderna är ju säkert hur redigerade som helst men man kollar på dem ändå” 

 (Ur fokusgruppsdiskussionen) 

 

Instagram ansågs således av fokusgruppen vara en plats att få bekräftelse, inte minst genom 

att man där kan dela med sig av exempelvis sina träningsprestationer och hälsosamma 

kostvanor. Vidare ansåg respondenterna att Instagram även är ett utrymme där användare 

jämför sig med varandra.  

 

”Om någon lägger upp en bild på Instagram på att de har tränat blir man typ avundsjuk och 

tänker ”Varför gjorde inte jag det idag? Varför gick inte jag till gymmet idag?” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

Däremot förklarade respondenterna i fokusgruppen också att de i vissa fall förhåller sig 

kritiskt till de bilder och den information de tar del av genom sociala medier. De beskrev 

nämligen också en tro om att vissa användare av Instagramkonton publicerar bilder och 

information som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Exempel som togs upp var att 

det finns de som publicerar bilder som är tagna längre tillbaka i tiden eller de som publicerar 

bilder och skriver att de har tränat men att bilden visar att den är tagen innan träningen utförts.  

Forumet Instagram ansågs av respondenterna i fokusgruppen ha en stor inverkan på hur 

individer mäter sig med varandra. Respondenterna förklarade detta med att forumets 

huvudsakliga avsikt är att kunna publicera bilder från sin vardag vilket inte möjliggörs i lika 

stor utsträckning i andra populära sociala medier. Däremot ansågs också Facebook som en 

central plats för att kunna ta del av hur olika kändisar ser ut. Frågan om vilka olika 

tillvägagångssätt det finns för respondenterna att lära sig om hälsa besvarades med 

möjligheten att söka information på internet. Olika bloggar ansågs relevanta att läsa när 

respondenterna vill lära sig om olika hälsorelaterade områden. Det förklarades att det ofta 

exempelvis förekommer träningsvideor på bloggar som visar olika sätt att träna. 

Respondenterna i fokusgruppen resonerade också kring att det är fullt möjligt att det varit lika 

mycket fokus på träning och hälsa även längre tillbaka i tiden men att allting ges mer 

utrymme nu genom framväxten av just internet och sociala medier.  

 

Sociala medier framhävdes också i de båda intervjuerna. Respondent B menade att 

träningsideal är en del av vardagen och ansåg att det är något som tagit mer och mer fokus 

vilket beskrevs vara kopplat till sociala medier. Hon förklarade vidare att många som har 

Instagramkonton lägger ut mycket bilder på exempelvis hälsosamma maträtter. Däremot 

tyckte respondent B även att detta framkallar en känsla av att själv vilja motsätta sig den 

typen av beteende för att hon upplever att det ibland är överdrivet. Hon menade vidare att det 

har gått för långt då hon uppfattar att bidragande blir att alla bryr sig mycket om hur andra 

lever.  

 



19 
 

”Jag fattar inte riktigt vad de får ut av det. Jag tycker att det är jättebra ifall man ser ”Åh de 

lever nyttigt och de är jättestolta över det, visst jättekul” men då tycker jag inte att de ska 

lägga sig i andras liv”  

(Respondent B) 

 

Respondent A beskrev att det är samhället som bestämmer vad som är hälsosamt och inte och 

vidare tog hon upp sociala medier som exempel på vad som ingår i samhället. Vidare beskrev 

respondent A sociala medier som det sammanhang där det förekommer mest 

hälsoinformation. Som exempel förklarade hon att många skaffar bloggar där de skriver om 

hälsa och fitness. Hon beskrev att detta var något man påverkas mycket av då man eventuellt 

tar efter bloggarnas sätt att leva för att deras vältränade kroppar och deras utseende blir något 

man själv eftersträvar. I och med sociala medier tyckte hon också att det har blivit mer och 

mer fokus kring att tänka på sin hälsa.  

 

”Man ser ju det varje dag” 

(Respondent A) 

 

Vidare förklarade respondent A att den hälsoinformation man kan ta del av genom till 

exempel Instagram främst handlar om utseende, att folk vill se bra ut och vara smala. Hon 

menade att det kan bero lite på vilka man följer på forumet men att det överlag är mycket 

fokus på träning och kost. Respondent A menade också att det är i samband med alla sociala 

medier som hälsa blivit trendigt och att det har vuxit fram under de senaste åren. Förklaringen 

till att det finns de som upplever krav och förväntningar på sig beskrevs ha en koppling till 

vad som publiceras på sociala medier.  

 

”Att man dagligen ser massa bilder på massa vältränade människor eller massa hälsosamma 

frukostar och så som det brukar vara på Instagram” 

(Respondent A) 

 

Påverkan och grupptryck 
Respondenternas intresse för hälsa beskrevs ha vuxit fram under senare tid. Utifrån en 

diskussion kring reklam framkom i fokusgruppen att uppfattningen är att man i stor 

utsträckning blir påverkad av detta. Denna påverkan exemplifierades genom att förklara att 

när någon skriver positivt om en viss diet tycker man också själv att den verkar bra. 

Respondenterna i fokusgruppen kunde även, vid eftertanke, själva känna att de ibland 

påverkas.  

 

”Man kanske inte tänker så jättemycket på det men nu när det har blivit så himla mycket så 

tror jag det”  
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”Men det är det här grupptrycket hela tiden. Innerst inne tror jag inte att vi vill gå och träna, 

det är ju inte speciellt kul” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

 

Som tidigare nämnts diskuterades också i fokusgruppen att vissa inte verkar träna för sin egen 

skull utan för att många runt omkring gör det. En av respondenterna i fokusgruppen beskrev 

också att det finns de som inte kan träna och att det måste vara svårt för den gruppen individer 

när samhället nästan ”ställer krav på att man ska träna.”  En gemensam bild var vidare att det 

finns krav kring träning idag men att man också tror att det finns många som ”funnit sig 

själva” och därför inte låter sig påverkas. Att det ändå finns de som påverkas ansågs kunna ha 

med självförtroende att göra, att många vill passa in och få status genom att träna och tänka på 

hälsan.  

 

Fanatism 

Uppfattningar om negativa aspekter med mycket fokus kring hälsa och träning relaterades till 

fanatism. En av respondenterna i fokusgruppen beskrev att hon upplevde hälsotrenden som en 

form av hets och någon tyckte att den har kommit att innebära en tävlan gentemot varandra. 

Den respondent som tidigare gått på en skola med idrottsinriktning uppfattade att personer på 

den skolan började träna för mycket.  

 

”Vi hade ju idrott varje dag och så blev det bara att folk började träna efter skolan också och 

då blev ju typ alla träningsnarkomaner” 

 

”Jag har massa vänner som kanske tränar tre gånger per dag. Och det tycker jag är lite för 

mycket faktiskt när jag själv typ tränar två gånger i veckan. Det blir liksom som ett måste, inte 

för att jag vill träna utan för att jag måste” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

 

Vidare förklarade respondenterna i fokusgruppen att många tycker att det är bra att hälsa är 

trendigt för att fler lever hälsosamt men att de uppfattar att ”det har blivit för mycket”. Vidare 

förklarade respondenterna att det är under den senaste tiden som denna överdrift utvecklats. I 

fokusgruppen diskuterades också att det är svårt att säga när det blev för mycket för att man 

inte märker när det väl händer men att de ändå uppmärksammat att det blivit mer och mer.  

 

De enskilda intervjuerna visade också på tankar kring att mycket fokus på hälsa också kan 

leda till ohälsosamma beteenden. Respondent B beskrev att hon anser att det är av vikt att 

tänka på hälsan men att det inte får ta för mycket uppmärksamhet. Vidare förklarade 

respondent B att hon tycker att det gått till överdrift när någon känner ångest för att man inte 

har tränat eller om man skulle ha missat det någon gång och ser det som en katastrof. 
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”När det går för långt, när det är det enda man lever för, det enda man gör, då tycker jag att 

det är lite överdrivet” 

 

”Det är ju sådana här som träningshetsar. Man vet inte riktigt varför man gör det tillslut. Det 

bara är något man gör.” 

(Respondent B) 

Hon beskrev också att det är något som hon tror är vanligt förekommande och menade att hon 

känner många som tränar för att de känner att de måste. Respondent B menade också att det i 

grunden är bra att det skapats ett sådant fokus kring hälsa men att det får motsatt effekt när det 

blir för mycket.  

”Det är nästan så hälsofokuserat att det blir ohälsosamt” 

(Respondent B)  

Respondent A förklarade också en uppfattning om att samhällets fokus på att leva hälsosamt i 

grund och botten är bra men att det finns vissa negativa aspekter vilka handlar om när viljan 

att leva hälsosamt tar över.  

 

”Det är ju inte alls bra att träna för mycket, man behöver ju vilodagar och sådär. Vissa 

kanske svälter sig själva för att de inte vill äta mat för att bli smala”  

(Respondent A) 

Skolan  
I både fokusgruppen och intervjuerna gavs exempel hämtade ifrån skolan på olika sätt. I 

fokusgruppen tog respondenterna upp skolan som ett exempel på hur man kan lära sig om 

hälsa. De förklarade att de får några teorilektioner på idrotten men att de inte är speciellt 

omfattande.  

 

”Vi får några teorilektioner på idrotten men det är inte så mycket det är typ hur du sparkar 

bollen bäst” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

Som tidigare nämnts togs också ett exempel upp kring en idrottsinriktad skola där en av 

respondenterna kunde se en tydlig inriktning på relationen mellan träning och utseende. Vid 

en diskussion kring träningsmode framkom också att det blivit trendigt att ha träningskläder 

på sig i skolan. En möjlig förklaring till utvecklingen av hälsotrenden ansågs också kunna ha 

att göra med att vissa elever på olika skolor för vidare olika trender.  

Respondent B beskrev att träningsideal var något som det pratades mycket om. Hon menade 

däremot att hälsa inte var något som hon och hennes vänner diskuterade så ofta, eftersom hon 

ansåg att de inte var så insatta, men att det pratas en del om det i undervisningssammanhang. 
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Respondent B förklarade vidare att skolan vill få dem att inte tänka att de till exempel måste 

träna. Hon tog också upp nationella proven som ett exempel. 

 

”Nu till exempel på nationella, då det är väldigt många som pratar om sådant, just 

träningsideal och så. Så det är klart, det är ju typ en del av vardagen nu” 

(Respondent B) 

 

Respondent A menade att skolan är en av de arenor där man kan ta del av information rörande 

hälsa och att skolan således bidrar till att man blir lite medveten om olika hälsofrågor.  

 

”Man får väl ändå ganska mycket koll i skolan ändå och vi har ju i alla fall på idrotten teori 

och pratar om sådant”  

(Respondent A) 

 

Även respondent A gav teorilektionerna på idrotten som exempel. Hon förklarade att teorin på 

idrotten främst handlar om hur man äter rätt, till exempel genom beskrivningar av 

tallriksmodellen, och att man vid varje idrottslektion får information kring att träna på rätt 

sätt. Vidare menade hon att man genom idrottsundervisningen även pratar lite kring varför 

man bör träna men att det inte är speciellt mycket. 

 

Hälsa som samtalsämne 
Samtliga respondenter, både i fokusgruppen och i intervjuerna, menade att hälsa inte var ett 

vanligt förekommande samtalsämne bland dem själva. I fokusgruppen framkom att om de 

någon gång ändå samtalade om hälsa kunde det handla om uttalanden som ”Ska vi inte gå och 

köpa choklad nu? Fast nej, jag borde inte”. Vidare förklarade en av respondenterna att hon 

och en vän till henne har bestämt sig för att de inte ska äta godis och att de ibland kan prata 

om hälsa i relation till detta.  

 

”Och då kan vi prata om hälsa och så och varför vi inte ska äta godis och sådär” 

(Ur fokusgruppsdiskussionen) 

Respondent B förklarade att hon inte pratar speciellt mycket om hälsa för att hon och hennes 

vänner inte är speciellt insatta i hälsoområdet. Däremot menade hon att många andra pratar 

om hälsa och att hon känner folk som har ett stort intresse för det och därför gärna pratar om 

det. Respondent B menade vidare att de som har intresse för hälsa gärna pratar om det för att 

de känner sig säkre i det. Vidare menade hon att personer som är intresserade av hälsa pratar 

mycket om mat och träning. Enligt respondent A var hälsa inte heller något som hon och 

hennes vänner pratar mycket om. Däremot ansåg hon att det finns dem som gör det och att de 

samtalen framför allt handlar om hur de tränar och vad de äter.  
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Resultatdiskussion och analys  
Syftet med undersökningen är att studera hälsodiskursen bland unga kvinnor i gymnasieåldern 

genom att analysera hur de uppfattar och uttrycker sig om hälsorelaterade trender och vidare, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, belysa om och i så fall på vilket sätt 

hälsorelaterade trender upplevs ställa krav och förväntningar på dem. I följande avsnitt 

kommer en diskussion att föras kring resultaten. Diskussionen kommer behandla 

hälsodiskursen bland de unga kvinnorna i relation till tidigare presenterade teorier och tidigare 

forskning.  Avsnittets andra del avser vidare att föra ett resonemang kring studiens tredje och 

sista frågeställning; Hur kan förståelse kring de unga kvinnornas uppfattningar om 

hälsorelaterade trender samt eventuella krav och förväntningar skapas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande? På grund av att denna frågeställning avser att generera 

en förståelse kring sammanhanget och inte enbart, i likhet med de första två 

frågeställningarna, syftar till att synliggöra de unga kvinnornas uppfattningar krävs ett 

resonerande och en diskussion kring frågeställningen genom att relatera till ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande samt teori och forskning. Utifrån hur Börjesson och Palmblad (2007) 

beskriver en diskursanalys har analysarbetet i föreliggande studie inneburit att fokusera på 

och tolka hur de unga kvinnorna ger intryck av att se på sin verklighet, vad de ser som 

verkligt och sant. Även Bolander och Fejes (2015) mening om att vid diskursanalyser 

undersöka vad som anses normalt och onormalt har funnits i åtanke både vid datainsamlingen 

och vid bearbetningen av materialet. Genom att utgå ifrån Bolander och Fejes (2015) 

rekommenderade frågeställningar att ha i åtanke vid en diskursanalys har undersökningen av 

de unga kvinnornas verklighet kunnat underlättas.  

Hälsodiskursen bland de unga kvinnorna  
Då Lindgren och Eriksson (2010) definierar begreppet hälsodiskurs som en typ av normer 

som styr uppfattningar om vad som är hälsa och ohälsa och med tanke på de teman som 

uppkommer i samtalen kan konstateras att hälsodiskursen bland de unga kvinnorna i 

föreliggande studie präglas av uppfattningar om att hälsa till största delen innebär sunda 

kostvanor och träning. Det finns också en gemensam uppfattning om att begreppet ohälsosam 

innebär det motsatta, att inte röra på sig samt att ha dåliga mat- och sömnvanor vilket kan ses 

som en existerande sanning bland de unga kvinnorna. Några exempel som visar att de unga 

kvinnorna ibland sätter lika med tecken mellan hälsa och träning samt goda matvanor är att de 

bland annat beskriver innebörden av att vara hälsosam med just att träna, vara medveten om 

vad man äter samt att få tillräckligt med sömn. De unga kvinnorna i föreliggande studie menar 

att de inte samtalar speciellt mycket med varandra om hälsofrågor men att om de någon gång 

gör det kan det handla om uttalanden i stil med ”Ska vi inte gå och köpa choklad nu? Fast nej 

jag borde inte” vilket också tyder på att hälsa främst uppfattas handla om vad man äter och 

hur mycket man tränar.    

 

En annan reflektion är att det finns utsagor i samtalen som tyder på en föreställning 

innebärande att man är och beter sig på ett visst sätt när man är hälsosam, vilket också 

framställs som en sanning bland de unga kvinnorna. En av respondenterna ser till exempel 

inte sig själv som hälsosam men beskriver att hon ”skulle vilja vara sådan och vara bra på 

sådant” och relaterar till att träna mer och äta hälsosammare. Därmed placerar hon sig själv i 

ett fack vilket också indikerar på att hon jämför sig med hur andra som hon anser som 

hälsosamma är och handlar. Detta skulle kunna relateras till studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt, socialkonstruktionism, då detta förhållningssätt säger att människor använder 

sig av olika kategorier för att förstå verkligheten (Bryman, 2002).  Utifrån 

socialkontruktionismen som förhållningssätt skulle begreppen hälsosam och ohälsosam kunna 

ses som kategorier som hjälper människor att skapa förståelse kring omvärlden. Genom att 
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använda socialkonstruktionism som förhållningssätt till verkligheten utifrån hur 

Bryman(2002) beskriver det kan definitionerna som de unga kvinnorna ger av begreppen 

hälsosam och ohälsosam anses vara sociala produkter vilka konstruerats utifrån samspelet 

mellan människor.  Detta kan vidare relateras till Säljös (2014) mening om att människan är 

en social varelse som har unika resurser för att kunna samspela med omgivningen och att man 

måste sätta kunskap i relation till omvärlden och dess resurser för att skapa förståelse kring 

omvärlden. Då sociala medier ges mycket utrymme i samtalen med de unga kvinnorna kan 

dessa urskiljas som en central del av de unga kvinnornas verklighet och en resurs som kan 

användas för att skapa föreställningar om vad hälsa är och sprida hälsorelaterade trender.  

 

Genom att använda ett holistiskt perspektiv på hälsa i relation till studien är avsikten att 

studera om  respondenterna uttrycker sig på ett sådant sätt som överensstämmer med eller 

skiljer sig från detta synsätt. Genom att sätta de unga kvinnornas uttalanden i relation till en 

holistisk syn på hälsa kan också frågeställningen om vad som utesluts i samtalen besvaras. 

Inledningsvis i fokusgruppsdiskussionen framkommer några uttalanden som skulle kunna 

tyda på att respondenterna har en helhetssyn på hälsa. Det är däremot enbart inledande i 

fokusgruppsdiskussionen och en av intervjuerna som det förekommer enstaka uttalanden som 

kan indikera på detta. I en av intervjuerna framkommer till exempel att det är hälsosamt att 

umgås med vänner, vilket tyder på en social hälsoaspekt och att om man mår bra i kroppen 

mår man också bra i huvudet vilket kan liknas vid hur Nordenfelts (1991)  och Winroth och 

Rydqvist (2008) beskriver ett holistiskt hälsoperspektiv. Nordenfelt (1991) och Winroth och 

Rydqvist (2008) menar nämligen att en av perspektivets ståndpunkter är att det finns en tydlig 

koppling mellan kropp och själ. I samtalen nämns också att hälsa innebär att behandla sig 

själv på ett bra sätt både fysiskt och psykiskt vilket också det visar på en eftertanke rörande 

psykiska hälsoaspekter. Utifrån att kost och träning är kontinuerligt återkommande begrepp i 

de unga kvinnornas uttalanden om hälsa och hälsorelaterade trender blir reflektionen att det 

likväl tyder på ett förhållningssätt som främst tar hänsyn till den fysiska hälsan. De sociala 

och psykiska sidorna av hälsa hamnar emellertid i skymundan i jämförelse med den 

uppmärksamhet som ges till kostens och träningens betydelse. 

 

Resultatet kan sättas i relation till Lee och Macdonald (2010) samt Friis Thing och Ottesens 

(2013) studier som således också visar att ungas föreställningar om hälsa främst kretsar kring 

kost och träning. Resultatet av Lee och Macdonalds (2010) undersökning markerar även att 

skolungdomar förknippar träning främst med att kunna kontrollera kroppsform. Föreliggande 

studie visar också den att kroppsligt utseende och träning uppfattas ha en tydlig koppling till 

varandra utifrån hur de unga kvinnorna uttrycker sig. I föreliggande undersökning framgår att 

de unga kvinnornas uppfattningar bland annat innebär ett intryck av att träning inte längre 

handlar om välmående utan snarare om att se bra ut. Däremot kan också en skillnad urskiljas 

mot Lee och Macdonalds (2010) undersökning då de unga kvinnorna i föreliggande studie 

ändå uppvisar en medvetenhet kring träning som något hälsofrämjande eftersom de beskriver 

att träning genererar mer mental ork. Lee och Macdonald (2010) pekar i stället på att de ungas 

syn på träning som något hälsofrämjande är begränsad. En tolkning av föreliggande studies 

resultat är således att de unga kvinnorna uppfattar att den kollektiva synen på hälsa har en 

stark koppling till kroppsligt utseende men att de själva ägnar sig åt träning främst av 

nöjesskäl och för att det bidrar till att de orkar mer.  Lee och Macdonalds (2010) mening om 

att kroppsform är en kroppslig symbol för hälsa skulle dock kunna styrkas genom 

föreliggande studie som likväl visar att kroppsligt utseende diskuteras flitigt i relation till 

hälsorelaterade trender. 
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Uttalanden hos de unga kvinnorna som speglar uppfattningar om krav och förväntningar i 

förhållande till hälsorelaterade trender handlar dels om  kroppsideal och normer som finns 

kring kroppsligt utseende och dels om jämförelser och känslor av avundsjuka när man ser att 

andra tränar när man inte gör det själv. En reflektion är att uttalanden som dessa, innebärande 

jämförelser och avundsjuka, indikerar på en typ av krav de unga kvinnorna ställer på sig 

själva. Uppfattningar som tyder på krav och förväntningar verkar vidare i första hand kretsa 

kring sociala medier då dessa möjliggör att när som helst kunna ta del av vad andra gör. En 

liknelse kan göras vid Ambjörnsson (2003) som genom sin studie kommit fram till ett ideal 

som säger att man som ung kvinna bör anstränga sig och lägga tid på sitt utseende för att ses 

som normal. Utifrån hur Ambjörnsson (2003) ser på krav och förväntningar i förhållande till 

unga kvinnor är en reflektion att detsamma skulle kunna gälla även i föreliggande studie. 

Krav och förväntningar med koppling till hälsorelaterade trender skulle också kunna ha att 

göra med föreställningen om att kvinnor bör bry sig om sitt utseende för att passa in i normen. 

Då studien bygger på en syn på att hälsa är trendigt skulle det också kunna påstås att normen 

säger att man ska visa ett intresse för hälsorelaterade faktorer såsom kost och träning och 

eftersom inte minst träning tycks relateras till utseende är reflektionen att man genom att 

uppvisa ett intresse för hälsa också visar att man bryr sig om sitt utseende.  I föreliggande 

studie visar de unga kvinnorna uppfattningar om att hälsa är trendigt och att det kan bidra med 

att människor vill visa intresse för hälsa för att passa in vilket de även anser har att göra med 

att vinna status ifrån andra. Att det verkar finnas en statusaspekt kopplad till att intressera sig 

för hälsa och att vara hälsosam skulle också kunna vara en tänkbar orsak till att krav och 

förväntningar uppstår individer emellan. Därmed kan en liknelse återigen göras vid Lee och 

Macdonalds (2010) studie som visar att unga kvinnor inte enbart tycker att det är viktigt att 

vara hälsosam för sin egen skull utan att det också finns tankar kring att på så vis få respekt av 

andra.  

 

I Friis Thing och Ottesens (2013) undersökning framgår att skolungdomarnas uppfattningar 

av hälsoideologi är att det går dem förbi och att det är något som istället anses röra äldre 

människor. I föreliggande studie uppvisar de unga kvinnorna däremot en medvetenhet kring 

en samhällelig hälsoideologi genom sättet de pratar om hälsorelaterade trender, som till 

exempel att de uppfattar vissa påtryckningar rörande att vara hälsosam ifrån samhället. 

Däremot stämmer uttalanden om kvinnliga och manliga kroppsideal i Friis Thing och 

Ottesens (2013) studie överens med föreliggande studies resultat där de unga kvinnorna 

menar att en ideal kvinnokropp är smal och att en ideal manskropp är stor och muskulös. Friis 

Thing och Ottesen (2013) menar också att skolungdomarnas utsagor om kroppsideal vittnar 

om traditionella mönster rörande kön och utseende vilket därför föreliggande studie också 

skulle kunna påstås indikera på.  

 

De unga kvinnorna visar således tecken på att de uppmärksammat att hälsa mer och mer blivit 

förknippat med utseende. Genom att sociala medier är återkommande i det sätt som de unga 

kvinnorna uttrycker sig om hälsa och hälsorelaterade trender och att de uppfattar att hälsa på 

detta sätt ges mycket utrymme kan en koppling göras till innebörden av hälsolitteracitet. 

Hälsolitteracitet handlar om individers förmåga att ta till sig, förstå och använda information 

som främjar hälsan och kan relateras till de unga kvinnornas uttalanden som tyder på att de 

ibland kan påverkas av den hälsoinformation de möter (WHO, 2015-04-26).  En koppling kan 

även göras till Mårtensson och Hensing (2009) och Hernandez (2009) som diskuterar 

begreppet hälsolitteracitet. Mårtensson och Hensing (2009)  menar att en individs 

hälsolitteracitet kan ha inflytande på de val som har med hälsa och livsstil att göra och att en 

begränsad hälsolitteracitet kan bidra med negativa effekter om information till exempel tolkas 

på fel sätt. En reflektion med koppling till föreliggande studie är att de unga kvinnornas 
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uppfattningar om hälsa skulle kunna relateras till deras hälsolitteracitet, det vill säga deras 

förmåga att ta till sig och använda information om hälsa. Eftersom de unga kvinnorna menar 

att mycket som publiceras på Instagram handlar om träning och hälsosam kost och att de 

själva använder sig mycket av sociala medier kanske detta skulle kunna vara bidragande till 

att även de unga kvinnorna förknippar hälsa med främst just dessa faktorer och att sociala och 

psykiska aspekter av hälsa hamnar i skymundan.  

Eftersom de unga kvinnorna beskriver hälsa främst utifrån fysiska aspekter som kost och 

träning och med tanke på att de uppfattar att mycket fokus riktas på träning, kost och utseende 

på sociala medier är en reflektion att de unga kvinnorna på ett sätt tycks anamma hur hälsa 

ofta framställs genom till exempel forum som Instagram och Facebook. Å andra sidan visar 

också flertalet uttalanden på ett kritiskt förhållningssätt gentemot den hälsoinformation de 

möts av vilket skulle kunna innebära att de ändå analyserar denna information innan de tar till 

sig den. Enligt de unga kvinnornas uttalanden finns således ett brett utbud av olika 

hälsobudskap i sociala medier, till exempel olika hälsokonton på Instagram.  

Uppfattningar om hälsorelaterade trender samt krav och förväntningar i 

relation till ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Ovanstående resonemang om hälsodiskursen bland de unga kvinnorna kommer vidare att 

sättas i relation till Vygotskys (1978) sociokulturella perspektiv på lärande. Samtalen med de 

unga kvinnorna genomsyras av sociala medier vilket, ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, kan ses som ett centralt redskap för lärande (Säljö, 2010).   

 

Då sociala medier skulle kunna ses som en viktig plattform för lärprocesser bland unga i det 

moderna samhället utifrån samtalen kan en parallell dras till Ziehes (1982) mening om att 

kulturella, sociala och subjektiva mönster ändras i samhället och att lärande äger rum i många 

olika sammanhang. Med hänsyn till Johansson (2012) kan en sådan upptäckt vara 

betydelsefull då det är ett sätt att se till förhållandet mellan vardagligt lärande och 

förändringar i samhället. Genom att använda socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt utifrån Brymans (2002) beskrivning ses de unga kvinnornas 

verklighetsuppfattningar rörande hälsa som konstruerade genom ett socialt samspel.  Ett 

socialt samspel kan urskiljas utifrån det sätt som de unga kvinnorna talar om sin verklighet i 

samtalen. Sociala medier kan dessutom ses som en viktig del i det sociala samspelet, både 

individer emellan men också i förhållandet mellan individ och kollektiv.   

 

Det sociala samspelet leder i sin tur till ett lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2010).  Den beskrivning Säljö (2014) ger av ett sociokulturellt perspektiv på lärande handlar 

om människans förmåga att utveckla och upprätthålla kunskap genom kulturella redskap och 

tar upp medier som ett exempel på ett viktigt redskap för lärande. Sociala medier kan ses som 

ett centralt redskap för lärande i form av att dessa används för att kommunicera med varandra 

samt att de bidrar med en spridning av information, inte minst rörande hälsosamma 

levnadsvanor. En tanke är också att sociala medier är en del av ungdomars kultur vilket kan 

styrkas av Dunkels (2009) som även menar att det virtuella utrymmet är en central del i ungas 

kommunikation och lärande. Med utgångspunkt i Dunkels (2009) mening om att internet 

blivit en form av en social mötesplats och att användare själva mer och mer skapar dess 

innehåll är en reflektion också att detta utgör en plattform för unga att skapa och förmedla 

olika föreställningar om hälsa mellan varandra.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är också upptäckten av uppfattningar om 

grupptryck och att påverkas av hälsorelaterade trender intressant eftersom Säljö (2010) 
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belyser att det är samspelet mellan kollektiv och individ som fokus ska riktas mot. En 

reflektion är att bland annat media tillsammans med personer i den enskilda individens 

omgivning kan ses som viktiga delar i kollektivet som påverkar den enskilda individen till att 

uppfatta påtryckningar som vidare leder till känslor om krav och förväntningar. Därmed 

skapar kollektivet en form av grupptryck riktad mot den enskilda individen. Uttalanden med 

koppling till krav och förväntningar skulle också kunna relateras till Säljös (2014) mening om 

ett skadligt lärande. En reflektion är således att det går att urskilja en form av skadligt lärande 

i de unga kvinnornas sätt att uttrycka sig om hälsorelaterade trender då de menar att det inte är 

ovanligt förekommande att individer tar viljan till att leva hälsosamt steget längre och att det i 

vissa fall ”går för långt”. De unga kvinnornas uppfattningar om baksidan med mycket fokus 

på hälsa innebär följaktligen att det kan leda till att individer blir fanatiska genom att lägga 

onormalt mycket tid av sin vardag på träning och att äta hälsosamt. Flera uttalanden tyder 

också på att de unga kvinnorna i viss utsträckning kunnat uppmärksamma denna typ av 

beteende i sin omgivning. För att återkoppla till tidigare reflektioner kring samspelet mellan 

individ och kollektiv skulle fanatism kunna vara ett svar på en form av skadligt lärande som 

bottnar i kollektivets bild av hälsa och de ideal som framställs. Genom sättet som de unga 

kvinnorna talar om hälsorelaterade trender och hur de uppfattar dem kan en medvetenhet 

kring att och hur den påverkar dem urskiljas. Reflektionen är att de unga kvinnorna i samtalen 

uppvisar att det är deras omgivning som bidrar med ett visst sätt att se på olika fenomenet 

hälsa. En koppling kan göras till Illeris (2006) som använder begreppet vardagslärande och 

menar att de intryck omvärlden ger oss skapar våra förhållningssätt till olika fenomen. En 

reflektion relaterad till föreliggande studie är att de unga kvinnorna således uppvisar en 

medvetenhet kring detta, att omgivningens framställning av hälsa påverkar hur också de själva 

och andra i denna omgivning ser på hälsa.  

 

Genom Vygotskys (1978) resonemang kring ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

relationen mellan människan, lärande och utveckling och med tanke på hur Säljö (2014) 

beskriver detta lärandeperspektiv kan sociala medier utifrån de unga kvinnornas uttalanden 

tolkas som ett kulturellt redskap som både utvecklar och upprätthåller kunskap och 

föreställningar rörande hälsa. Kunskapen i detta fall ses som föreställningar eftersom sociala 

medier framställer hälsa på ett visst sätt som gör att unga, genom att de använder mycket 

sociala medier, verkar kunna införliva denna framställning av hälsa i sitt eget tänkande kring 

hälsa. Säljö (2014) menar också att det är samspelet mellan kollektiv och individ som är en av 

utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och en reflektion relaterad till 

föreliggande studie är att sociala medier på ett sätt därmed skulle kunna påstås innebära ett 

viktigt utrymme för samspel mellan kollektiv och individ. I de unga kvinnornas samtal 

framkommer nämligen att vad som anses vara hälsosamt och inte kan relateras till sociala 

medier och hur hälsa framställs inom dessa forum. Det finns vidare uppfattningar hos de unga 

kvinnorna som handlar om att många användare på till exempel Instagram och Facebook 

publicerar bilder på att de har tränat eller ätit en hälsosam måltid för att få bekräftelse 

samtidigt som mycket fokus också hamnar på kropp och utseende i sociala medier.   

 

Med tanke på att Eriksson et al. (2008) beskriver att störningar i hur man uppfattar sin kropp 

främst bottnar i sociokulturella omständigheter blir Vygoskys (1978) sociokulturella 

perspektiv på lärande relevant i även i frågan om hur de unga kvinnorna talar om kroppsligt 

utseende. Genom att Säljö (2014) definierar kulturbegreppet som en samling värderingar, 

kunskaper och resurser som vi tar till oss genom att integrera med omgivningen kan 

konstateras att ungas kultur ur ett hälsoperspektiv sammanhänger med sociala medier och hur 

hälsa framställs inom detta utrymme. Vidare förklarar också Eriksson et al. (2008) att särskilt 

kvinnor upplever påtryckningar ifrån samhället vad gäller det kroppsliga utseendet och att det 
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finns ett samband mellan att exponeras av medier och att omedvetet ta till sig normer om 

kroppsligt utseende. Relaterat till föreliggande studie skulle man utifrån detta kunna skapa 

förståelse kring varför mycket fokus hamnar på kroppsliga ideal i samtal om hälsa eftersom 

de unga kvinnorna påstår sig använda sig av mycket sociala medier där de i stor utsträckning 

tar del av bilder på kroppen och information om hälsa. Forumet Instagram kan särskilt 

urskiljas som ett utrymme att få ta del av bilder på kropp och hälsorelaterade trender.  

Allt fokus på kroppsligt utseende kan problematiseras genom att, som också Bengs (2000) 

förklarar, många unga kvinnor internaliserar ett oroande sätt att se på sin egen kropp. 

Föreliggande studies resultat visar att de unga kvinnorna uppfattar reklam som något de 

påverkas av till stor del genom att man till exempel, i stor utsträckning, kan ta del av 

information om dieter och så vidare. Detta skulle vidare kunna förklaras genom att göra en 

koppling till Rich (2008) vars mening är att det under senare år skapats mer fokus på kroppen, 

kost och träning även inom massmedia. Trots att vissa uttalanden i samtalen med de unga 

kvinnorna tyder på en medvetenhet kring att all hälsoinformation man kan ta del av inte 

behöver överensstämma med verkligheten ses det ändå nödvändigt att öka förståelsen kring 

hälsolitteracitet då det finns betydande uttalanden som tyder på att hälsoinformation man tar 

del av, genom till exempel sociala medier, bidrar till att en form av krav och förväntningar i 

förhållande till hälsorelaterade trender ställs på individerna. Relevant skulle därmed vara att 

rikta mer uppmärksamhet mot hur hälsa framställs i vissa sammanhang för att arbeta mot en 

utseende-fixering. 

Föreliggande studie har, till skillnad från Lee och Macdonald (2010) samt Friis Thing och 

Ottesens (2013) undersökningar, inte haft avsikt att göra kopplingar mellan hälsodiskurser 

och skolan som kontext. Trots det förekommer skolan som exempel på olika sätt i samtalen 

med de unga kvinnorna. Uttalanden visar till exempel att skolan ses som en plats där man, 

framför allt genom idrottsundervisningen, kan lära sig om hälsa. I samtalen visar man också 

på föreställningar om att elever på skolor med särskild idrottsinriktning är än mer inriktade på 

att träna av utseendeskäl än elever på skolor utan idrottsinriktning. En parallell kan dras till 

Cliff och Wright (2010) som i sin artikel använder begreppet kroppspedagogik i försök att 

skapa förståelse kring sambandet mellan kropp och hälsa genom skolans hälsovård och 

idrottens läroplan. En reflektion är att ett införande av någon form kroppspedagogik i skolans 

undervisning eventuellt skulle kunna motverka en del av ungas fixering vid kropp och 

utseende. Baserat på de unga kvinnornas utsagor skulle det kanske vara allra mest 

betydelsefullt inom skolor med särskild idrottsinriktning.  Genom att införa någon form av 

kroppspedagogik i undervisningen skulle en avsikt också kunna vara att synliggöra och fånga 

upp ungas syn på relationen mellan hälsa och kropp för att också kunna arbeta hälsofrämjande 

med detta och på så vis motarbeta ungas känslor om krav och förväntningar med koppling till 

hälsa och att vara hälsosam. Resultatet visa även att hälsa inte är något som de unga 

kvinnorna talar speciellt mycket om med varandra och att hälsorelaterade trender inte heller är 

något man reflekterat speciellt mycket över. Däremot visar de unga kvinnorna i samtalen att 

de bär på mycket åsikter kring denna fråga och tänkbart är att deras deltagande i samtalen 

skulle kunna göra att de i framtiden kommer att reflektera mer kring hur krav och 

förväntningar kan skaps utifrån hälsorelaterade trender och hur man ser på dessa.  

Med återkoppling till studiens vetenskapsteoretiska förhållningssätt, utifrån hur Bryman 

(2002) beskriver det, ses den presentation som gjorts av de unga kvinnornas verklighet inte 

som definitiv utan som en version av en social verklighet.  
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Slutsats  
Studien visar att hälsodiskursen bland de unga kvinnorna präglas av ett fokus på kost, träning, 

kroppsligt utseende och sociala medier. De krav och förväntningar som tycks existera i 

förhållande till hälsorelaterade trender handlar om en typ av grupptryck och jämförelser 

individer emellan samt att hälsa är något som förknippas med status. Ett informellt lärande 

som sker mellan individer kan urskiljas utifrån dessa uttalanden som visar att unga kvinnor i 

viss mån ställer krav och förväntningar på varandra, men också på sig själva, genom att hälsa 

idag anses vara trendigt. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande kopplat till de unga 

kvinnornas utsagor kan sociala medier ses som ett centralt redskap för hur uppfattningar om 

vad som är hälsosamt skapas. Sociala medier kan också ses som ett betydande utrymme för 

krav och förväntningar genom att de unga kvinnorna tycks jämföra sitt eget handlande och 

utseende med vad andra publicerar på till exempel Instagram.  

Därmed ses en anledning att arbeta för att både unga, och samhället i sig, ska bli mer 

införstådda i begreppet hälsolitteracitet innebärande förmågan att ta till sig och använda 

information som har med hälsa att göra. Att arbeta med hur unga tar till sig och använder 

hälsoinformation men också att arbeta med på vilket sätt hälsa framställs och förmedlas inom 

vissa kontexter skulle följaktligen kunna ses som en hälsofrämjande insats för att motarbeta 

känslor av krav och förväntningar som ställs på unga vilka handlar om uppfattningar om att 

vara och se ut på ett visst sätt. 

Förslag till framtida forskning  

Intressant vore att i framtida forskning vidare belysa ämnesområdet genom att rikta sig mot 

unga mäns uppfattningar om hälsoområdet, då större delen av den existerande forskningen 

inom området riktar sig till kvinnor. Det vore som exempel intressant att studera två 

fokusgrupper med en uppdelning av unga män i ena gruppen och unga kvinnor i den andra för 

att på så sätt kunna jämföra och hitta skillnader och likheter i olika uttalanden. Med tanke på 

uttalden i föreliggande studies resultat som tyder på ett ännu större fokus kring kropp och 

utseende på skolor med idrottsinriktning vore det intressant att även genomföra liknande 

studier som fokuserar på exempelvis gymnasieskolor med idrottsinriktning. Det ses således 

intressant att studera hälsodiskursen på en sådan typ av skola och vidare också studera 

skolpersonals uppfattningar om utseende- och kroppsfixering i relation till diskussionen om 

hälsa bland unga.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

Hur gamla är ni? 

Vilken skola och vilket program studerar ni på? 

 

Synen på hälsa 

Vad är hälsa för er? 

Är det något som intresserar er och i så fall varför är det viktigt at tänka på hälsan? 

Vad innebär det att vara hälsosam respektive ohälsosam? 

Vem bestämmer om något är hälsosamt? 

Hur ser ni på träning, är det något ni tycker är betydelsefullt och i så fall varför? 

Hur ser ni på kostens betydelse för hälsan? 

Hälsotrenden 

Tror ni att hälsa är något som engagerar många? Varför? 

I vilken omfattning tycker ni att hälsa och hälsoinformation ges utrymme idag? 

Varifrån kommer denna information och vad handlar den främst om? 

Vad är syftet med olika hälsobudskap? 

 

Krav och förväntningar/ lärande 

Hur kan ni lära er om hälsa? 

Skulle ni säga att hälsa är ett ämne som ni ofta pratar om med varandra? På vilket sätt pratar 

ni om det i så fall? 

Tror ni att hälsoinformation kan ha några negativa konsekvenser? På vilket sätt? 

Tror ni det finns de som upplever krav eller förväntningar utifrån hur man ser på hälsa idag? 

På vilket sättFöljdfrågor 

Kan ni/du utveckla? 

Berätta mer? 

Hur menar ni/du då? 
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Bilaga 2.  

Informationsbrev om studie 

Hej! 

Mitt namn är Ida Tryggvesson och jag studerar hälsopedagogiskt program på högskolan i 

Halmstad. Jag skriver just nu mitt examensarbete där jag vill undersöka ungdomars 

upplevelser av hälsa och hälsotrenden i samhället. Därför har jag tagit kontakt med en elev  

som hjälpt mig att samla ett antal klasskamrater som vill delta i gruppdiskussioner och 

intervjuer. Avsikten med detta brev är att ge deltagande en inblick i vad studien innebär samt 

att ge föräldrar information om undersökningen då deltagarna är minderåriga. Syftet med 

studien är att analysera hur gymnasietjejer ser på hälsa och synliggöra om och på vilket sätt de 

upplever att det finns krav och förväntningar på dem i relation till ämnesområdet.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. De 

deltagande har också rätt till att avbryta sin medverkan när som helst. 

Databehandlingen kommer att ske utan några identitetsuppgifter och svaren kommer 

därför inte gå att kopplas till någon av de medverkande.  

 

Stort tack på förhand! 

Hälsningar, Ida Tryggvesson 

Vid frågor kontakta mig på 070-529 41 63, idatry90@gmail.com 

eller min handledare Ole Olsson på Högskolan i Halmstad Ole.Olsson@hh.se  
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