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Abstrakt 
Den föreliggande studien grundar sig i tanken att det är av vikt att studera lärande-
processer via sociala medier och internet kopplat till hälsa eftersom många använ-
der idag internet som en kommunikationskanal till hälsoinformation. Syftet: Syftet 
var att skapa kunskap om vilken roll interaktiv teknologi spelar för gymnasieung-
domars lärande om hälsa. Frågeställningar: Hur uppfattar och beskriver ungdomar 
begreppet hälsa? Vad i sociala medier och internet kan ses som ett stöd i en lärpro-
cess kring hälsa? Hur är unga källkritiska mot den information som finns på sociala 
medier och internet?. Metod: Som vetenskaplig utgångspunkt för studien ligger 
hermeneutiken och socialkonstruktivismen. Studien har varit kvalitativ med tre fo-
kusgruppsintervjuer, med urvalet ungdomar i gymnasieålder. Teori: Studien utgår 
ifrån tre teorier, sociokulturella teorin om lärande, habitus, kapital och fält samt 
hälsolitteracitet. Resultat: Resultatet visade att hälsa ses som ett brett ämne och 
balans, individuell hälsa och social hälsa stod som tre huvudkomponenter. Den 
snabba tillgången av information och andra personers bilder som kan uppfattas som 
motiverande ses som ett stöd i en lärprocess kring hälsa. Av resultatet gick det även 
att utläsa en hälsolitteracitet som ungdomarna besitter, genom att de kan förstå och 
värdera information på ett sätt som främjar deras hälsa. 
 
Nyckelord: sociala medier, internet, lärande, hälsolitteracitet, ungdomar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Abstract 
The present study is based on the idea that it is important to study the learning 
processes through social media and internet related to health because many of us 
use the Internet on a daily basis as a communication channel for health information. 
Aim: The aim of this study was to create awareness of the role that interactive tech-
nology plays for upper secondary school students learning about health. The ques-
tions: How do young people perceive and describe the concept health? What in 
social media and the Internet can be seen as a support in a learning process about 
health? How are the young people critical to the information they find on social 
media and the Internet? Method: The scientific basis for the study is hermeneutics 
and social constructivism. The study was qualitative with three focus group inter-
views with a selection of young people in secondary school age. Based on the col-
lected material a content analysis was made, that was based on three predefined 
themes that were due in the three questions. Theory: The theoretical framework 
used in this essay is based on three theories, sociocultural perspective on learning, 
habitus, capital, field and theory of health literacy. Result: The results showed that 
health is seen as a wide subject and balance, individual health and social health was 
that three main components. The rapid availability of information, and other peo-
ple's images that can be perceived as motivation are seen as a support in a learning 
process regarding health. The result, also indicates that the young people possess a 
health literaturistic knowledge, to understand and evaluate information in a way 
that promotes their health. 
 
Keywords: social media, internet, learning, health literacy, youth. 
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1. Introduktion 
Internets olika verktyg och erbjudanden är något som idag är mycket tillgängligt i våra vardags-
liv, eftersom internet har tagit plats i många av våra mobila enheter (Dunkels, 2015). Idag kan 
vårt samhälle liknas vid Castells teori om nätverkssamhälle. Han framhäver att samhällets 
struktur är uppbyggt av nätverk, som leder till globala flödesrum, vilket menas att människor 
kan vara sammanbundna utan fysisk kontakt (Engdahl & Larsson, 2011). I dessa flödesrum blir 
informationen det betydelsefulla, och i denna digitala värld skapas egna sammanhang och låter 
individer bygga sociala rörelser. Detta påverkar individers medvetande genom meningsskap-
ande processer (Engdahl & Larsson, 2011). I den allmänna debatten om internet framkommer 
ofta att det finns en oro av att unga riskeras att skadas eller uppleva obehag av sådant de stöter 
på via internet (von Feilitzen, Finndahl & Dunkels, 2011). 
 
Det denna studie ämnar att titta på är de positiva aspekterna med internet och sociala medier, 
på så vis att det kan användas som en kunskaps- och informationskälla. Eftersom utvecklingen 
av internet och sociala medier har växt i snabb takt kan detta ses som ett relevant ämne att 
belysa (Dunkels, 2015). Lärprocesser via sociala medier och internet är en viktig del att studera, 
då många unga använder sig av just detta som en kommunikationskanal till att skaffa sig in-
formation kring hälsa (Finndahl & Davidsson, 2015). Det har skapats ett intresse av att vilja få 
en djupare förståelse av ungdomars tankesätt kring lärande om hälsa och källkritik kopplat till 
sociala medier och internet. 
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2. Bakgrund och definitioner 
Internet är något som används av majoriteten av dagens ungdomar. Finndahl och Davidsson 
(2015) hävdar att 70 procent i åldrarna 12 år och äldre någon gång använder internet för att 
söka information om hälsa och 3 procent gör det dagligen. Dunkels (2015) framhåller att inter-
net har skapat många fördelar för unga idag och berikar deras liv. Forskning visar att internet 
blir en arena där ungdomar kan få ett större socialt liv, men även att det skapar möjligheter att 
lära sig och bli självständiga. Detta är något som studien har som utgångspunkt, att visa på den 
kunskap som internet och sociala medier kan ge gymnasieungdomar i deras lärprocess kring 
hälsa och livsstil.   
 
2.1 Hälsa 
Hälsa ska ses som en resurs i det dagliga livet och är ett begrepp med positiv betoning som 
omfattar sociala och personliga resurser och fysisk förmåga. Hälsa är en grundläggande mänsk-
lig rättighet och WHOs definition på hälsa togs fram redan 1948 och lyder: “Hälsa är ett till-
stånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 
sjukdom eller funktionshinder” (WHO, 2016).  
 
Studien tar även avstamp i ett holistiskt perspektiv på hälsa som innebär att man ser kropp och 
själ sammankopplat med varandra, det vill säga att det finns ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Detta perspektiv innebär att individen pendlar mellan frisk och sjuk i ett kontinuum (Svensson 
& Hallberg, 2010). Korp (2004) beskriver MacDonalds syn på de holistiska hälsobegreppet 
som något mer än frånvaro av sjukdom. Dock menar Korp (2004) att det är WHO:s definition 
av hälsa som bör följas för att få helhetssynen på begreppet hälsa. 
 
2.2 Hälsolitteracitet och E-hälsolitteracitet 
Briones (2015) definierar e-hälsa som användningen av nya informations- och kommunikat-
ionstekniker, så som internet för att förbättra eller möjliggöra hälso- och sjukvården. Briones 
(2015) förklarar även e-hälsolitteracitet som förmågan att söka, finna, förstå och bedöma häl-
soinformation från elektroniska källor. Detta för att sedan tillämpa kunskapen och således ta itu 
med och lösa ett hälsoproblem. 
 
WHO (2016) definierar hälsolitteracitet som människors förmåga att få tillgång till, förstå och 
använda information på ett sätt som främjar och upprätthåller en god hälsa. Motivationen för 
detta bestäms av människans sociala och intellektuella färdigheter. En hög hälsolitteracitet me-
nar WHO (2016) stärker en individs empowerment, vilket kan ses som en individs förmåga att 
ha makt över sitt egna liv. Vidare menar WHO (2016) att det även innebär att uppnå nivåer av 
kunskap, personliga färdigheter och självförtroende för att kunna vidta åtgärder för att förbättra 
den personliga hälsan. 
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2.3 Problemformulering 
Sociala medier och internet har blivit lättillgängligt vilket har medfört att tillgången till hälso-
information växt. Hur orienterar och lär sig ungdomar genom internets enorma flöde av inform-
ation om hälsa?  Det kan uppfattas som att mycket fokus inom forskningen läggs på de negativa 
effekterna av internet och- eller hur internet kan hjälpa till i framförallt sjukvården. Därför finns 
det utrymme att studera hur ungdomar kan använda sociala medier och internet för att lära sig 
om hälsa. För att på detta sätt utveckla en förståelse och en högre hälsolitteracitet, således vad 
är kunskap och vad är inte kunskap. Hur kan man tolka ungdomars sätt att lära sig om hälsa och 
hälsobegreppet via sociala medier och internet? 
 
2.4 Syfte & frågeställningar 
Syftet är att skapa kunskap om vilken roll interaktiv teknologi spelar för gymnasieungdomars 
lärande om hälsa.   
 
1. Hur uppfattar och beskriver ungdomar begreppet hälsa? 
2. Vad i sociala medier och internet kan ses som ett stöd i en lärprocess kring hälsa? 
3. Hur är unga källkritiska mot den information som finns på sociala medier och internet? 
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3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning på området, avsnittet är uppdelat i tre rubriker negativa 
aspekter med internet, hälsoinformation på internet och lärande. Detta för att ge en tydlig bild 
av olika sätt att se på internet och sociala medier som en plattform vilket kan skapa kunskap 
om hälsa. 
 
3.1 Negativa aspekter med internet  
Den allmänna debatten om internet kretsar idag mycket kring att barn ska utsättas för pornografi 
och oönskade sexuella kontakter (von Feilitzen, Finndahl & Dunkels, 2011). Debatten berör 
även oönskad fysisk kontakt, att internet skapar oönskade livsstilar och att barn ska utsättas för 
våld och våldsscener (von Feilitzen, Finndahl & Dunkels, 2011). Finndahl och Davidsson 
(2015) tar upp de fördelar som människor ser med att inte använda internet och den vanligaste 
uppfattningen är att “man slipper allt elände”. Detta kan vara sådant som barnpornografi, virus 
och att det finns en risk att lätt bli lurad. De nackdelar som nämns med att inte använda internet 
är att man lätt missar information, får svårt att betala räkningar och att hitta fakta. Vidare fram-
går det i Finndahls och Davidssons (2015) rapport, att människor anser att internet kan vara bra 
till att hålla kontakten med vänner och att många anser att “internet är framtiden”. Dock framgår 
även en viss skepsis mot internet så som att det finns mycket oseriöst folk, att det har blivit för 
mycket och att människor är oroliga över att de vanliga sociala relationerna ska bli drabbade 
(Finndahl & Davidsson, 2015). Det finns även en oro över sina barns internetanvändande och 
en rädsla för att få sin internetbank hackad (Finndahl & Davidsson, 2015). Lagercrantz (2013) 
hävdar att många barn använder sin vakna tid vid skärmen, vilket kan leda till koncentrations-
svårigheter, försämrad språkutveckling och läsförmåga samt övervikt. Vidare framhåller La-
gercrantz (2013) att den empatiska förmågan avtrubbas hos människor om den största delen av 
kommunikation sker via sociala medier så som Facebook.  
 
Ktoridou, Eteokleous och Zahariadou (2012) menar att internet kan liknas vid Pandoras ask 
vilket har öppnat upp till en ny värld av faror. Vidare framhåller Ktoridou et al. (2012) att unga 
utsätts dagligen för olika hot och opassande innehåll från internet, exempelvis åtkomst till 
många olika typer av bilder, videos eller artiklar. Men även att de utsätts för internetmobbing, 
sexuella kontakter, utpressning , osäkra nedladdningar och virus. Detta framhåller även Ander-
son-Butcher, Lasseigne, Ball, Brzozowski, Lehnert och McCoremick (2010) och menar på att 
det finns vissa negativa konsekvenser genom att använda internet. Med ett stort användande av 
internet kan det leda till att man inte deltar i det sociala sammanhanget tillsammans med vänner 
och familj vilket kan leda till exempelvis ensamhet och depression (Anderson-Butcher et al., 
2010). 
 
3.2 Hälsoinformation på internet 
Lin, Zhang, Song och Omori (2015) framhåller att det blir mer vanligt att individer vänder sig 
till internet för att söka information om hälsa. Detta skapar på så sätt nya utmaningar eftersom 
att informationen om hälsa på internet kan ha låg trovärdighet och vara vilseledande. Bugshan, 
Hajli, Lin, Featherman och Cohen (2013) menar att det finns en oro i trovärdigheten när man 
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söker om hälsoproblem på internet, speciellt när det kommer till att äldre och barn söker in-
formation om hälsa, och om det rör allvarligare hälsotillstånd. Trots att information på internet 
kan vara missvisande finns det ändå en viss tillit för information på internet och sociala medier 
vilket leder till ett ytterligare engagemang i hälsorelaterade frågor (Lin et al., 2015). Individer 
väljer att kompensera med traditionell läkarhjälp när det råder en osäkerhet i det egna inform-
ationssökandet om hälsofrågor. Vidare menar Lin et al. (2015) att läkarhjälp fortfarande har en 
avgörande faktor och spelar stor roll när det gäller individers självutlämnande av personlig in-
formation.  
 
Fergie, Hunt och Hilton (2012) menar att ungdomar har en viss skepsis mot att internetkällor 
inte alltid är pålitliga vilket kan oroa dem, men eftersom unga idag är mer förtrogna med inter-
netmiljöer, har de utvecklat strategier för att komma åt den rätta informationen. Briones (2015) 
visar att individer är försiktiga med att använda sociala medier som kanal i hälsosyfte och att 
sociala medier är ett relativt nytt verktyg som kan ses som ett hjälpmedel i sökningen, förståel-
sen och delningen av hälsoinformation. Det visade sig att de flesta individer anser att sociala 
medier har en informell karaktär och vänder sig hellre till mer traditionella kanaler, så som TV, 
radio och tidningar (Briones, 2015). Fergie et al. (2012) framhåller att individer tittar på vad för 
typ av logotyp en hemsida har och om denna är officiell för att fastställa hemsidans pålitlighet. 
De viktigaste faktorerna för att avgöra ifall en hemsida kan ses som en tillförlitlig källa var att 
granska hemsidans utseende och språk (Fergie et al., 2012). Detta visar även Briones (2015) att 
många vänder sig till ansedda organisationer och således väljer bort personliga bloggar och 
värderar informationen genom att dubbelkolla och jämföra med andra hemsidor. Det visade sig 
även att hemsidor som vill sälja produkter ger en låg trovärdighet och att individerna anser att 
det krävs mycket arbete för att fastställa informationens trovärdighet. Dock visar Lin et al. 
(2015) att råd från andra individer med liknande upplevelser får en större betydelse än ett ex-
pertutlåtande. Vilket även Bugshan et al. (2013) framhåller i sin studie, att individer som fick 
råd om hälsa via internet från andra internet-användare var mer nöjda och dessa individer fort-
satte söka svar på detta sätt. Briones (2015) visar även i sin studie att individer söker hälsoin-
formation på internet av den anledningen att det är bekvämt och att det är enkelt att få tillgång 
till information. Individer upplever det tidssparande och att detta ger snabb tillgång till inform-
ation vilket i många fall leder till att individer inte alltid behöver boka en läkartid (Briones, 
2015). Istället kan de söka information innan besöket och därmed får andra perspektiv och kan 
då dubbelkolla den information läkaren ger med den informationen de fått via internet (Briones, 
2015). Fergie et al. (2012) framhåller att ungdomar har en större försiktighet när de söker in-
formation om hälsa på internet, de menar att det behövs en kunskap och försiktighet i inställ-
ningen till informationen som ges via internet. Bugshan et al. (2013) framhåller liknande svar 
som Briones (2015) i varför individer söker hälsoinformation via internet. Detta är på grund av 
faktorer så som att spara tid och inte behöva lägga ut en kostnad för läkarbesök (Bugshan et al., 
2013; Briones, 2015). 
	
3.3 Lärande 
Konstenius och Hertting (2015) belyser att elever känner att de kan skaffa sig mer egen kunskap 
än den som ges via skolan om de får tillgång till att söka information på internet. Detta kan 



	 6 

påverka elevernas välbefinnande till det bättre. En viktig del för lärandet som interaktiv tek-
nologi kan ge, menar Konstenius och Hertting (2015) är att unga kan ta kontakt och dela med 
sig till andra, trots att man inte fysiskt ses. Detta menar även Hajli, Bugshan, Lin och Feather-
man (2013) att individer kan lära sig genom att dela information med varandra. Erfarenheterna 
och de sociala interaktionerna skapar på så sätt social inlärning. Fergie et al. (2012) menar att 
genom interaktion med andra på internet kan en kunskap spridas och hjälpa till i deras egna 
problem. Således skapar dessa plattformar metoder för lärande och undervisning (Hajli et al., 
2013) vilket är något som kan underlätta och i vissa fall ge individer mer information som även 
blir mer lättillgänglig. Detta ger även en bredare aspekt på informationen än vad en klassisk 
undervisnings bok ger (Konstenius & Hertting, 2015). Hajli et al. (2013) menar att många in-
divider lär sig hur de skall hantera sina hälsoproblem via olika sociala medier och olika forum 
som exempelvis Youtube istället för att gå till vårdcentralen. Detta skapar ett socialt lärande 
genom olika forum på internet och blir en plats för sociala interaktioner. Bugshan et al. (2013) 
menar att den sociala relationen som skapas ger en meningsfullhet åt individer i att fortsätta ta 
emot råd om hälsa via internet och forum, därför finns det en given anledning till att individer 
går med i olika forum. De menar även på att Youtube är ett verktyg där man kan lära sig att 
hantera vissa hälsoproblem och detta blir således som ett interaktivt lärande redskap. Fergie et 
al. (2012) framhåller att unga personer uppskattar andra individers erfarenheter om hälsorela-
terade upplevelser, trots att detta inte alltid är pålitligt. 
 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Således visar forskningen på att det både finns för och nackdelar med internet, men det som 
den allmänna debatten oftast styrs av är det negativa aspekterna. Trots detta finns det forskning 
som motsatt den allmänna debatten visar på de fördelar som finns med den nya teknologin och 
vilka positiva effekter den kan ge. 
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4.Teori 
Studien utgår från Vygotskijs sociokulturella teori om lärande och Bourdieus teorier om habi-
tus, kapital och fält. Teorierna kompletterar varandra utifrån syftet i studien eftersom det soci-
okulturella perspektivet belyser hur lärande sker i sociala konstruktioner. Habitus, kapital och 
fält kan ge en förklaring till varför individer lär sig olika saker av samma information. Begrep-
pet hälsolitteracitet tar koppling till Vygotskij och Bourdieus teorier eftersom det bygger på att 
man kan förstå och använda det man lärt sig genom andra, precis som dessa teorier även anser. 
Under följande avsnitt kommer dessa teorier redovisas. 
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studien har utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori om lärande, för att se om ungdomar 
lär sig via sociala medier och internet samt hur de lär sig av varandra. Eftersom att utgångs-
punkten i denna teori är att lärande sker i sociala samspel med andra (Säljö, 2012). Grundtanken 
i den sociokulturella teorin är att människan utvecklar förmågor som är kulturella till sin karak-
tär, exempelvis att läsa, skriva och resonera (Säljö, 2010). Människan tar till sig eller appropri-
erar dessa medierade redskapen (artefakter) (Säljö, 2012). Vi kommunicerar exempelvis via 
och med hjälp av olik artefakter (Johansson, 2012). Ett exempel kan vara användningen av 
internet för att söka information, här kommer både de fysiska artefakterna (datorn) och de in-
tellektuella artefakterna (språket) till användning. 
 
För att förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv måste man titta på tre olika samspelande 
delar. Utveckling och användning av intellektuella artefakter, exempelvis språket. Utveckling 
och användning av fysiska artefakter men även kommunikation och de sätt människan utvecklat 
det i olika sociala praktiker (Säljö, 2014). Med kulturella artefakter menas både fysiska och 
intellektuella artefakter, således att de alltid har en historia och är framvuxet ur den. Många 
saker bygger på både fysiska och intellektuella artefakter, exempelvis en tumstock (Säljö, 
2014). Intellektuella artefakter är sådant människan använder sig av för att tänka eller kommu-
nicera, språket ses som en sådan artefakt som är framvuxet ur historia men även sättet man 
räknar på kan ses som intellektuella artefakter. Med andra ord använder människan kulturella 
artefakter för att tänka och kommunicera (Säljö, 2012). Intellektuella artefakter är sådant som 
hela tiden utvecklas och förändras således är de inte naturliga i sin form. Med kulturella arte-
fakter måste man även betona att människor ifrån olika delar av världen förstår dessa på olika 
sätt (Säljö, 2012). Med fysiska artefakter avser man redskap som hela vår värld är uppbyggd 
av. Fysiska artefakter, är allt vi människor använder oss av exempelvis pennor för att skriva 
och miniräknare för att räkna (Säljö 2014). 
 
Samspelet mellan människan och intellektuella och fysiska artefakter är centralt i det sociokul-
turella perspektivets syn på lärande och utgör en stor del av människans vardag (Säljö, 2014). 
Vidare menar Säljö (2014) att man inte kan bortse ifrån att människan samspelar med artefakter, 
vi löser olika problem genom att utnyttja fysiska och intellektuella artefakter. För att ta till sig 
kunskap och lära sig, handlar det om att människan måste mediera och approprierar sin omvärld 
och den kunskap som finns i den (Säljö, 2014). Säljö (2010) förklarar medierings begreppet 
med att vi står i relation till och samverkar med världen genom intellektuella artefakter så som 
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språket och de fysiska artefakterna. Dessa två är svåra att separera på, eftersom de samverkar 
med varandra, i en bok finns således både de språkliga och de fysiska artefakterna. Men även 
att människan inte skulle kunna genomföra så mycket utan fysiska artefakter, kunskap finns i 
hur man kontrollerar dessa fysiska artefakter som i sin tur är sammankopplat med de intellek-
tuella artefakterna (Säljö, 2010). 
 
Lärande utifrån den sociokulturella teorin handlar även om ett samspel med andra männi-
skor,  därför kan man inte plocka individen ur det sociala sammanhanget (Säljö, 2010). Lärandet 
kommer att handla om hur människor tillgodogör eller approprierar de kunskaper som man 
möter, och lärande ses som situerade eftersom detta växer fram i sociala praktiker (Säljö, 2010). 
Säljö (2010) framhåller att människan ingår i ett flertal olika sociala praktiker, dessa kan utgöras 
i hemmet, kompiskretsen eller i skolan, detta gör att människan lär sig hur man ska agera och 
bete sig. I dessa sociala praktiker approprierar sig människan tusentals olika kunskaper (Säljö, 
2010). Språket är det centrala för att ett barn ska kunna bemästra sitt egna beteende, språket blir 
det som gör att nya relationer med omgivningen och det nya beteendet kan utvecklas 
(Vygotskij, 1978). Denna utvecklingen av beteendet producerar ett intellekt och skapar en bas 
för individer att kunna använda olika artefakter (Vygotskij, 1978). Vygotskij (1978) tar fram 
olika synsätt att karakterisera det mänskliga beteendet som anses unikt. Han lägger fram olika 
hypoteser om hur dessa egenskaper i en människas beteende har skapats under historien men 
även hur beteendet hos en individs utvecklas under dennes livstid. Två stycken av de frågor 
som Vygotskij (1978) ställer sig handlar om relationen mellan det mänskliga beteendet och dess 
miljö, både psykiskt och fysiskt samt hur relationen mellan användandet av artefakter och ut-
vecklandet av språket ser ut. Vygotskij (1978) menar att en individs mognad inte utgör den 
primära faktorn för utvecklingen av det mänskliga beteendet utan att det kännetecknas av kom-
plicerade övergångar av en form av beteende till ett annat. Vidare framhåller Vygotskij (1978) 
att vissa centrala funktioner förs samman med språket och användningen av artefakter, så som 
uppfattningsförmåga och uppmärksamhet. 
 

4.2 Habitus, Kapital och Fält 
I denna studie läggs även fokus på Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält, för att ge 
komplement åt både hälsolitteracitet och det sociokulturella perspektivet. Relevansen till den 
föreliggande studien är att ta stöd i dessa begrepp eftersom det hjälper till att förklara och förstå 
diskussionerna från fokusgruppsintervjuerna och även ge en förståelse för varför en ungdom 
har en viss åsikt. 
 
Bourdieu (1991) beskriver habitus som något individen förvärvat och är således knutet till in-
dividens erfarenhet och samtidigt är förkroppsligats permanent i individen. Bourdieu (1991) 
menar att habitus är ett kapital, men eftersom han samtidigt menar att det är förkroppsligat kan 
det förefalla utåt sätt som medfött. Habitus förklaras av Nordmark (2014) som ett resultat av 
individens bakgrund, och habitus är anledningen till varför individen agerar och upplever sin 
omgivning som den gör. Vidare menar Bourdieu (1995) att habitus avgör skillnaden för vad 
varje enskild individ anser vara gott och ont, bra eller dåligt och påpekar att denna skillnad inte 
alltid upplevs samma för alla individer. 
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Kapital förekommer i fyra olika former, ekonomiskt, socialt, symboliskt och kulturellt, det mest 
primära av dessa är det symboliska kapitalet (Gytz Olesen & Moller Pedersen, 2004). Det sym-
boliska kapitalet beskrivs som något gruppen anser värdefullt, såsom status eller utbildning 
(Nordmark, 2014). Det sociala kapitalet är sociala relationer som individen har och som ger 
status och det kulturella kapitalet beskrivs som symboliska tillgångar (Nordmark, 2014; Gytz 
Olesen & Moller Pedersen, 2004). De symboliska tillgångarna ses utifrån tre aspekter, konkret 
form som böcker och musik, förkroppsligad i form av dispositioner och habitus samt institut-
ionaliserade som titlar och diplom. Det kulturella kapitalet som beskrivs som kunskap och kän-
nedom av god smak, vilket liknas med habitus. Det ekonomiska kapitalet innebär vilka materi-
ella tillgångar och egendomar en individ besitter (Nordmark, 2014). 
 
Bourdieu (1991) förklarar fältets struktur som ett tillstånd. Det finns således ett styrkeförhål-
lande mellan de aktörer och institutioner som är inblandade i fördelningen av de kapital som 
styr strategierna (Bourdieu, 1991). Fält är således ett begränsat område där olika grupper med 
gemensamma intressen befinner sig. I fälten existerar maktrelationer där det förekommer en 
strid om kulturellt och socialt kapital, och vad som ger status (Nordmark, 2014). Ett fält behöver 
insatser och människor för att spela spelet, som Bourdieu (1991) uttrycker det. För att detta ska 
fungera förutsätter det att dessa människor innehar rätt habitus för att känna till och erkänna 
spelets lagar, insatser och personerna som befinner sig där. 
 
4.3 Hälsolitteracitet 
För att titta på hur källkritiska ungdomar är till den hälsoinformation de läser och hur de kan 
förstå den, har hälsolitteracitet valts som teori för att kunna få en djupare förståelse i detta. 
Nutbeam (2000) förklarar litteracitet som förmågan att läsa en enkel text och sedan kunna sam-
manfatta denna för att skapa förståelse. Detta visar sedan, beroende på resultatet, på en individs 
litteracitet. Denna litteracitet kopplat till hälsa bildar en hälsolitteracitet, vilket innebär kunskap 
om hälsa och förmågan att ta till sig kunskapen samt förstå och värdera vad som är sant och 
falskt (Nutbeam, 1998). Hälsolitteracitet som en social faktor innebär att individer som har en 
låg hälsolitteracitet blir en svag grupp i samhället vilket kan skapa utanförskap och ett fördoms-
fullt bemötande (Mårtensson & Hensing, 2009). 
 
Fetro (2010) menar att det är av vikt att alla individer blir hälsolitterata. Fetro (2010) refererar 
till tidningen Healthy People från 2010 där begreppet hälsolitteracitet definieras som i vilken 
grad individer har förmågan att skaffa sig, processera och förstå grundläggande hälsoinformat-
ion och tjänster som behövs för att kunna fatta lämpliga hälsobeslut. Fetro (2010) fortsätter att 
beskriva en hälsolitterat person som självlärd, kritiskt tänkande och problemlösande. Vidare 
beskrivs denna person som kommunikativ och en produktiv medborgare med grundläggande 
kunskaper som är relaterade till hälsofrågor. I dagens samhälle anses en ung hälsolitterat person 
ta hand om sig själv, både psykiskt, emotionellt, socialt, mentalt och spirituellt (Fetro, 2010). 
Individen ska även förstå risker och komplexitet, kunna lokalisera vårdgivare och hälsorelate-
rade tjänster. Men även kunna ställa relevanta frågor till sin läkare och förstå den medicinska 
rådgivningen som ges men även förstå potentiella bieffekter och vara förespråkare för sin egen 
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hälsa (Fetro, 2010). Briones (2015) förklarar likt Fetro (2010) hälsolitteracitet som förmågan 
att få tillgång till, förstå och använda information på ett sådant sätt som främjar en god hälsa. 
Briones (2015) förklarar även e-hälsolitteracitet utifrån Norman och Skinners hälsoblomma. 
Blommans blad innehåller sex olika former av litteracitet som kan räknas till de grundläggande 
inom e-hälsolitteracitet och blommans mitt håller dem knutna till varandra. 
 
 

 
Norman och Skinners Hälsoblomma. 

Blommans blad innehåller olika typer av litteracitet, traditionell, media, information, dator, ve-
tenskaplig och hälsolitteracitet (Briones, 2015). Dessa innebär olika grundläggande förmågor 
för att klara av vardagen, bland annat att kunna värdera och bedöma information som kommer 
från det olika bladen. Briones (2015) framhåller även att med dessa grundläggande kunskaper 
kan människan navigera i hälsosystemet och fungera i det dagliga livet. Användare av hälsosy-
stemet skulle aldrig lyckas översätta kunskapen de tar del av via internet. Mårtensson och Hen-
sing (2009) menar att hälsolitteracitet handlar i grund och botten om läskunnighet och nume-
riska frågor som bidrar till att man kan förstå den information man läser. Kopplat till hälsa blir 
det en fråga om att förstå och använda hälsoinformation på ett sätt att det kan vidmakthålla en 
god hälsa hos individen. Donald Nutbeam har kritiserat många av de befintliga definitionerna 
av hälsolitteracitet för att missa stora delar av innebörden och det egentliga syftet med läs- och 
skrivkunnighet och vill istället fokusera på vad detta möjliggör för människor menar Gray, 
Klein, Noyce, Sesselberg och Cantrill (2005). Detta har resulterat i en tredelad modell, denna 
beskriver färdigheter utöver den grundläggande hälsolitteraciteten. Funktionell litteracitet som 
innebär grundläggande kunskaper i läsning och skrivning för att fungera i vardagliga situat-
ioner. Kritisk litteracitet som handlar om att kritiskt analysera information och använda den på 
så sätt att det ger större kontroll över olika situationer i livet. Den tredje och sista är interaktiv 
litteracitet som innebär att förklara betydelsen av olika kommunikationsformer och tillämpa ny 
information till ändrade förhållanden (Gray et al., 2005; Mårtensson & Hensing, 2009). 
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5. Metod 
Här redovisas metoden och tillvägagångssättet samt vilka perspektiv som ligger till grund för 
studien. För att skapa en så hög tillförlitlighet som möjligt i den föreliggande studien har det 
valts att ta hänsyn till Thornberg och Fejes (2015) som menar att det är av vikt att visa på en 
noggrannhet i redovisningen av metoden för att öka trovärdigheten. Svensson och Ahrne (2011) 
menar även att trovärdigheten ökar om studien går att generalisera, se mer om det i avsnitt 7.1.1.  
 
5.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Studien tar ansats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att tolka och förstå män-
niskor utifrån deras situationer och erfarenheter (Thurén, 2007; Westlund, 2015 ). Att studera 
mänskliga relationer och upplevelser innebär att söka efter meningen av ett fenomen och inte 
en förklaring (Brante, Andersen och Korsnes, 2001). Åsberg (2001) och Fejes och Thornberg  
(2015) menar att det är av vikt att välja utgångspunkt i ontologiska eller epistemologiska frågor, 
detta för att veta vilken typ av värld och kunskap det är som ska studeras. Samtidigt som en 
kunskap om dessa utgångspunkter bör finnas för att kunna redogöra för det problem som ska 
studeras, blir även dessa val avgörande för att som forskare kunna veta vad det är man håller 
på med (Åsberg, 2001).  
 
Studien tar  även ansats i det socialkonstruktivistiska perspektivet, vilket pekar mot att männi-
skor formar sin kunskap och förståelse genom interaktion med andra (Dahlin-Ivanoff, 2011). I 
denna interaktionen skapas ny förståelse och kunskap, vilket utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv ses som en lärprocess (Dahlin-Ivanoff, 2011). Hermeneutiken och socialkonstrukt-
ivismen kopplas samman, eftersom att båda perspektiven tar utgångspunkt i att förstå meningen 
med människors handlande i sociala situationer. Således knyts båda ansatserna till studien då 
syftet är att se hur interaktiv teknologi kan vara ett stöd vid lärande om hälsa. 
 
5.2 Metodval 
Den föreliggande studien är en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer, detta för att få reda 
på hur individer tänker och pratar om ett specifikt ämne (Dahlin-Ivanoff, 2011). Fokusgrupper 
är ett relevant val eftersom syftet i den föreliggande studien är att skapa kunskap kring hur 
interaktiv teknologi kan vara ett stöd för gymnasieungdomars lärande om hälsa. Fokusgrupper 
är även användbart för att synliggöra varför individer har den uppfattningen de har om det äm-
net som diskuteras (Dahlin-Ivanoff, 2011). Nyanser, normer och värderingar från respondenter 
fångas även upp i en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer (Ahrne & Svensson, 2011). 
Kvalitativa intervjuer riktar sig mot att vara flexibla och gå i olika riktningar utefter vad respon-
denten svarar samt att ge mer utformade och detaljrika svar (Bryman, 2011). Via detta sätt att 
samla in data på, går det att ta del av olika perspektiv inom samma ämne hos den valda mål-
gruppen (Dahlin-Ivanoff, 2011). Vid användandet av fokusgrupper som metod för en studie, 
används individer som har en viss erfarenhet av det ämnet som diskuteras (Bryman, 2011). 
Därför har gymnasieungdomar valts för urvalet i den föreliggande studien. Vidare går det att 
koppla fokusgrupper till socialkonstruktivismen eftersom att syftet med fokusgrupper inte lig-
ger i att förstå enskilda individers uppfattningar. Det är genom gemensamma uttalanden av 
ämnet och gemensamma erfarenheter som det kan ges en förståelse av det givna ämnet (Dahlin-
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Ivanoff, 2011). Således är en utgångspunkt i fokusgrupper att individer interagerar med andra 
och skapar erfarenheter och referensramar tillsammans, vilket utvecklar ny kunskap hos dem 
(Dahlin-Ivanoff, 2011). I den föreliggande studien med sociokulturellt perspektiv, hälsolittera-
citet och habitus, kapital och fält som utgångspunkt blir fokusgrupper det mest givande sättet 
att samla in data på, detta för att kunna se hur ungdomarna lär och byter kunskaper med varandra 
kring de ämnen som valts för studien. 
 
5.3 Urval 
Eftersom avsikten med studien var att titta på ungdomars lärande om hälsa gjordes urvalet att 
kontakta fyra gymnasieskolors rektorer. Detta för att få kontakt med den målgrupp som var 
ämnad att studera, vilket i detta fall var ungdomar i gymnasieålder mellan 16-19 år samt för att 
få ett godkännande att genomföra intervjuer på skolan. Ett målstyrt urval har genomförts, vilket 
innebär att välja ut deltagare på ett icke slumpmässigt sätt således att de respondenter som väljs 
ut är relevanta för de befintliga forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 
	
När en av de fyra rektorerna svarat med intresse och godkänt att intervjuer genomfördes på 
skolan så vidarebefordrades sedan informationen om studien till en lärare. Genom telefonkon-
takt tilldelades läraren information om studiens syfte. Läraren kontaktade sedan respondenter 
för studien. Därför har även ett snöbollsurval av respondenterna skett. När ett snöbollsurval 
sker kontaktas en eller några relevanta personer för studien som sedan används för att få ytter-
ligare kontakt med andra personer (Bryman, 2011). När urvalet slutförts och alla respondenter 
kontaktats så var urvalet 13 elever ifrån årskurs tre i åldrarna 18-19 år. Alla respondenterna dök 
upp till lokalen där fokusgruppsintervjuerna skedde, dock valde en av respondenterna precis 
innan start att avbryta sin medverkan, således blev det 12 respondenter totalt som deltog i in-
tervjuerna. Eleverna intervjuades i tre fokusgrupper med 3-5 personer i varje grupp, grupperna 
var sammansatta av läraren utifrån kriteriet att eleverna hade haft en tidigare skoluppgift inom 
området media och identitet. Detta resulterade även i att en av grupperna bestod av endast killar, 
en av endast tjejer och en grupp var blandad.  
	

5.4 Genomförande 
Det första som gjordes var utformningen av syftet och frågeställningarna utifrån ett ämne som 
ansågs intressant och relevant. När detta fastställts söktes litteratur och forskning på området 
och det gjordes en litteraturgenomgång av den litteratur som var relevant för ämnet. Bryman 
(2011) betonar att en litteraturgenomgång är att föredra för att kunna stärka trovärdigheten i 
studien. Tidigare forskning på området hittades genom sökningar i relevanta databaser. Sedan 
bestämdes tid och plats för fokusgruppsintervjuerna, detta gjordes i samråd med läraren på sko-
lan som kontakt skapats med. Samtidigt som kontakten med skolan skedde utformades även en 
intervjuguide och ett informationsbrev (Bilaga 1 & 2). En semistrukturerad intervju utgår oftast 
ifrån en intervjuguide med olika teman som ska beröras i intervjun, detta ger respondenterna 
stor frihet när de svarar, frågorna är mer som ett stöd under intervjuns gång och behöver inte 
ställas i den ordning de är utformade (Bryman, 2011). Intervjuguiden som utformades var se-
mistrukturerad och hade till uppgift att svara på frågeställningarna i studien, för att göra detta 
på bästa sätt skapades tre olika teman. Dessa teman var, synen på hälsa, lärande och källkritiska 
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aspekter. Den semistrukturerade intervjuguiden utformades med stöd i från Kvales nio fråge-
kategorier på vad som bör finnas med i en intervju (Bryman, 2011). Frågor som bör finnas med 
i en intervjuguide kan således vara inledande frågor, följdfrågor, direkta och indirekta. För att 
ta del av hela intervjuguiden se bilaga 1. Det genomfördes sedan en kvalitativ studie med fo-
kusgruppsintervjuer, för att få mer genomgående svar om hur ungdomar tänker kring det valda 
ämnet. Enligt Bryman (2011) är detta ett vanligt tillvägagångssätt när man vill få reda på hur 
människor i grupp diskuterar kring ett specifikt ämne. Efter att fokusgrupssintervjuerna genom-
förts transkriberades och analyserades det insamlade datamaterialet. 
 
5.5 Datainsamling 
Under fokusgrupperna intogs en ledarroll och en mer observativ roll. Ledarrollen fungerade 
genom att ställa frågor utifrån intervjuguiden och för att uppmuntra respondenterna att utveckla 
sina svar, men även se till så att alla fick ordet och uttrycka sina tankar. Den mer observativa 
rollen agerade genom att ta anteckningar och ställa vissa kompletterande frågor. Dahlin-Ivanoff 
(2011) menar att det är viktigt för att främja diskussionen mellan deltagarna genom att leda, 
läsa av och lyssna på gruppen. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett grupprum på den 
aktuella skolan, detta för att respondenterna lätt skulle kunna ta sig till intervjuerna och för att 
ge förutsättningar att skapa en trygg miljö. Dahlin-Ivanoff (2011) betonar vikten av att respon-
denterna får befinna sig i en trygg miljö. Personliga faktorer kan ha en stor betydelse för de 
utsagor som ges vid intervjutillfället, varför det ansågs av vikt att skapa en trygg miljö för re-
spondenterna (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Innan intervjuerna startade välkomnades 
alla respondenter och informationsbrevet delades ut till samtliga och muntlig kompletterande 
information om studien gavs. Det gavs även utrymme för respondenterna att ställa frågor om 
det fanns något som var oklart eller om något behövdes förklaras djupare. Efter detta startades 
intervjuerna och inspelningen sattes igång. Tre stycken fokusgruppsintervjuer genomfördes 
med mellan tre till fem personer i varje grupp och pågick i cirka 30 minuter. Något som gavs 
stor hänsyn till under själva genomförandes av fokusgruppsintervjuerna var att deltagarna fick 
prata fritt. Bryman (2011) menar att gruppledaren ska ge stort utrymme för respondenterna att 
själva styra diskussionen och målet ska vara att få fram deras synsätt och uppfattningar. Alla 
intervjuerna spelades in och genomfördes under samma dag. Efter att fokusgrupperna var ge-
nomförda gjordes en debriefing, där ett resonemang fördes kring hur fokusgruppsintervjuerna 
gick och vad som var av intresse för studien. Transkriberingen gjordes därefter och när materi-
alet var transkriberat genomfördes en analys av detta för att få fram det väsentliga av intervju-
erna, se mer om analysen i avsnitt 5.6 nedan. 
 
5.6 Analys 
Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefonens funktion. Direkt efter ge-
nomförandet av de tre intervjuerna transkriberades dessa ordagrant med hjälp av mjukvaran 
Word 2013. Bryman (2011) betonar vikten av att inte vänta med att transkribera intervjuerna, 
eftersom detta kan leda till en känsla av man inte har kontroll över materialet. Det är av vikt att 
transkribera intervjuerna ordagrant, det skapar en fördel eftersom både vad och hur responden-
terna säger och uttrycker sig fångas upp i transkriberingen (Dahlin-Ivanoff, 2011; Bryman, 
2011). 
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Denna studie utgår ifrån en kvalitativ innehållsanalys, vid genomförandet av analysen är det 
viktigt att göra sig bekant med materialet (Graneheim &  Lundman, 2004) därav lästes det 
transkriberade materialet igenom ett antal gånger. Först färgkodades alla citat i olika färger 
kopplat till de tre huvudkategorierna vilka tar utgångspunkt i forskningsfrågorna, synen på 
hälsa, lärande och källkritiska aspekter. Utifrån färgkodningen togs sedan citat ut och konden-
serades samt kodades vilket resulterade i 45 kategorier, som efter granskning kunde reduceras 
till 9 kategorier.  
 
Således togs de tre huvudkategorierna synen på hälsa, lärande och källkritiska aspekter fram 
utifrån en deduktiv ansats, vilket betyder att studien utgår ifrån en förbestämd teori. En kvali-
tativ innehållsanalys är bra när datan ska tolkas och förstås, detta kopplas till studiens syfte och 
därför valdes denna analysmetod (Olsson & Sörensen, 2011). I en kvalitativ innehållsanalys tas 
ett antal meningsbärande enheter ut, vilket betyder att plocka ut en del av innehållet i utsagan. 
Efter detta kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att förenkla innehållet och göra det 
mer lätthanterligt utan att förlora innebörden av innehållet, där efter skapades koder utifrån 
kondenseringen (Graneheim & Lundman, 2004). Tillsammans slås flera av koderna ihop till 
gemensamma kategorier. Det sista steget för en kvalitativ innehållsanalys är att ta ut teman ur 
dessa kategorier och i denna fas sammanställs även kategorier med likande budskap till mer 
abstrakta teman (Graneheim & Lundman, 2004). Dock har denna studie utgått ifrån huvudka-
tegorier som togs fram via forskningsfrågorna. Vilket innebär att kategorierna i innehållsana-
lysen formades efter dessa och togs således inte fram via analysen. Kategorierna bildade istället 
underkategorier till de redan framtagna huvudkategorierna (Se bilaga 3).  
 
5.7 Etiskt ställningstagande  
Individskyddskravet är utgångspunkt för forskningsetiska överväganden, vilket innebär att in-
divider inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Veten-
skapsrådet, 2002). De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer mellan förhållan-
det forskare och deltagare. Det grundläggande individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna 
huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). De etiska ställningstaganden som togs i samband med fokusgrupps-
intervjuerna var således dessa fyra etiska forskningsprinciperna från Vetenskapsrådet (2002). 
Ett informationsbrev (Bilaga 2) lämnades till alla respondenter vid intervjutillfället och även 
till läraren. I brevet informerades de om intervjuns syfte och avsikt samt att de fick information 
om att all data kommer att behandlas konfidentiellt och att vid transkriberingen nämns inga 
namn och att det inte kommer kunna identifieras tillbaka till dem. De blev även informerade 
om att intervjun skulle spelas in och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
under intervjuns gång. Detta följer informationskravet, det innebär enligt Vetenskapsrådet 
(2002) att forskaren ska informera om deltagarens uppgift i projektet och vilka villkor som 
gäller. Denna ska bland annat innehålla rätten om frivillighet och rätten att avbryta deltagandet. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar ska ges största möjliga konfidentialitet om 
personuppgifter och att individen ej kan spåras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002) vilket 
kom till uttryck i informationsbrevet. Även information om att all data kommer raderas och inte 
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användas i andra syften än för studien skedde muntligt för respondenterna, vilket följer nyttjan-
dekravet. Eftersom att de uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsän-
damål och får enbart lånas eller doneras till andra forskare, uppgifterna får heller inte användas 
för beslut eller åtgärder som direkt påverkar en individ (Vetenskapsrådet, 2002). Gällande sam-
tyckeskravet menas det enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagaren har rätt att själv bestämma 
över sin medverkan, vilket även det framkommer av informationsbrevet. Om individen väljer 
att avbryta sin medverkan får forskaren ta ställning till hur materialet i fortsättningen ska be-
handlas. Eftersom läraren på den aktuella skolan anordnat så eleverna skulle delta i intervjuerna, 
inhämtades samtycket från respondenterna för denna studie muntligt i samband med intervju-
erna. Alla respondenter var myndiga och det behövdes således inte något samtycke ifrån för-
äldrar. Trots detta fick alla fick möjlighet att ta med sig ett exemplar av informationsbrevet 
hem, detta eftersom att intervjuerna skedde under skoltid. 
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6. Resultat 
Resultatet kommer redovisas efter de huvudkategorier som ligger till grund för den förelig-
gande studien, synen på hälsa, lärande och källkritiska aspekter. Dessa tre teman har utgångs-
punkt i studiens syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att skapa kunskap om vilken 
roll interaktiv teknologi spelar för gymnasieungdomars lärande om hälsa. Det tre frågeställ-
ningarna som ligger till grund var, Hur uppfattar och beskriver ungdomar begreppet hälsa? Vad 
i sociala medier och internet kan ses som ett stöd i en lärprocess kring hälsa? och Hur är unga 
källkritiska mot den information som finns på sociala medier och internet? Genom innehållsa-
nalysen skapades 9 olika underkategorier utefter dessa teman och utgör således rubrikerna för 
resultatet, se tabell 1.  
 
Tabell 1.  

Huvudkategorier Underkategorier 

 
Synen på hälsa 

Balans  
Individualiserad hälsa 
Social hälsa 

 
Lärande 

Internet som informationskälla 
Lärande genom andra 
Relationen till internet 

 
Källkritiska aspekter  

Anonymitet 
Trovärdighet 
Källkritik  

 
 
Vid intervjutillfället ställdes bakgrundsfrågor till respondenterna om vilka sociala medier de 
använder mest och hur länge de varit aktiva. De sociala medier som används mest enligt re-
spondenterna och som används dagligen är Facebook, Instagram och Snapchat, några av re-
spondenterna uppger även Twitter och Messenger. I resultatet hänvisas det till olika internetsi-
dor, för att tydliggöra sidornas innehåll, definieras dessa nedan:  
 
Flashback forum är ett av Sveriges största forum, som enligt sig själva vill värna om det fria 
ordet och att de vill försvara åsikts-och yttrandefriheten (Flashback.org, 2016). Familjeliv, är 
en mötesplats på webben för att träffas och få tips, stöd och hjälp kring familj, föräldraskap och 
graviditet i ett socialt nätverk (Familjeliv.se, 2016). 1177 Vårdguiden är en samlingsplats för 
information och tjänster inom hälsa och vård. Som erbjuder sjukvårdsrådgivning både via tele-
fon och internet, information, inspiration och e-tjänster. Bakom 1177 Vårdguiden står den 
svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan (1177.se, 2016). YouTube 
är ett forum där användare kan få kontakt med varandra över hela världen och informera och 
inspirera andra genom titta på och dela orginalvideoklipp (Youtube.com, 2016). Bloggar defi-
nieras som en dagbok på nätet, oftast skapad och underhållen av en person, och där läsarna har 
möjlighet att kommentera inläggen (Blogg.se, 2016). 
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6.1 Synen på hälsa 
Här redovisas hur gymnasieungdomarna ser på hälsa, detta har kunnat delats upp i tre perspek-
tiv, balans, individualiserad hälsa och social hälsa. 
 
6.1.1 Balans 
Under delen av fokusgruppsintervjun där synen på hälsa diskuterades lyftes begreppet balans 
upp och blev en central del av diskussionerna. Respondenterna menade att hälsa är ett brett 
ämne och att det kanske i sin enklaste form handlar om att må bra och inte må bra. Responden-
terna lyfte även upp att hälsa inte alltid riktar sig till det fysiska utan att hälsa även kan vara 
ohälsa och de psykiska aspekterna. Diskussionerna kretsade även kring att det är viktigt att äta 
rätt men att hälsa ändå är “allting” och att det är många bitar som spelar in för att man ska ha 
hälsa. 
 

“Ja, jag tycker inte bara det handlar om liksom mat och träning, utan det är väl 
allt, att man trivs med livet…” 

(Ur fokusgrupp 3) 
 
Trots att det ofta nämndes att hälsa har en större del än bara träning lyftes det i diskussionerna 
att hälsa ändå handlar mycket om träning och att kunna unna sig utan att må dåligt över det. 
Detta var ett ämne som ändå verkade ha en stor betydelse för hur respondenterna såg på hälsa 
dock väger vikten av att ha en balans i livet och att det är acceptabelt att ibland äta onyttigt. 
 

”...bra mat, må bra, balans, kunna äta men ändå ta en chailatte.“ 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
Diskussionerna fördes vidare in på normer och ideal och balansen mellan att se ut som de 
“smala personerna på bilderna” och hur man skulle behöva leva för att eftersträva det. På detta 
sätt menar många av respondenterna att hälsa är ett ämne som styrs av personer med många 
följare och har på så sätt stor genomslagskraft via sociala medier. Samtidigt visade det sig under 
diskussionerna att det är viktigt att hitta den balansen för att det som visas på sociala medier 
inte alltid är en realistisk bild av vad hälsa är. 
 

“...om man ser en pinnsmal modell som är helt rak och jag har kurvor och breda 
höfter i så fall måste jag ju slipa ner mina höftben för att jag ska se ut så, så det 

funkar ju inte.” 
(Ur fokusgrupp 1) 

6.1.2 Individualiserad hälsa 
Att hälsa är olika för alla och att hälsa i sig är olika, var något som ofta lyftes upp i alla fokus-
grupper när det diskuterades om hälsa. Många av respondenterna lyfte fram att de saker som 
fungerar för dem, fungerar kanske inte för någon annan och det som en mår bra av mår någon 
annan dåligt av.  
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“..väldigt subjektivt, om jag mår bra av någon sak så mår kanske ”Åke” piss av 
det.” 

(Ur fokusgrupp 2) 
 

“Det är ju individuellt. Alltså det som IP 6s hälsa mår bra av kanske min hälsa 
mår dåligt av.” 

(Ur fokusgrupp 2) 
 
Men även att hälsa kan vara ohälsa utifrån både psykiska och fysiska aspekter samt att det 
diskuterades kring ett sjukdoms perspektiv på hälsa. Några av respondenterna lyfte upp ohälsa 
i sammanhanget träning och att även detta kan skapa en ohälsa om man som individ tränar på 
ett ohälsosamt sätt. 
 

“Det går ju att dra många linjer mellan det tror jag, hälsa kan ju vara att träna 
och ohälsa kan ju vara att träna om man tränar på ett ohälsosamt plan.” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

6.1.3 Social hälsa 
Hälsa kan kopplas till det sociala, således att umgås med människor och framförallt människor 
som ger en bra energi var en viktig aspekt för respondenterna. På så sätt att det är viktigt att inte 
vara ensam hela tiden eftersom att det får en att inte må bra och att ohälsa är att inte träffa 
människor eller att det kan utveckla en ohälsa. Samtidigt visar det sig under diskussionerna att 
det inte bara är att umgås med vänner utan även vikten av vilka man umgås med. Människor 
som har en negativ inställning är något som inte är hälsosamt för en enligt respondenterna.  
 

“Hälsa måste man ju tänka socialt också det handlar ju om att umgås med folk 
som man mår bra av också det är ju ohälsosamt att inte umgås med folk också” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

“...den vänder på en bra sak så det blir dåligt då är det inte så hälsosamt å prata 
med den personen i så fall” 

(Ur fokusgrupp 2) 
 
Den sociala hälsan kommer även till uttryck när respondenterna pratar med varandra, de fram-
håller att hälsa är ett vanligt diskussionsämne i skolan. Även om den sociala hälsan oftast kom-
mer till uttryck i att umgås med andra, blir även hälsa ett samtalsämne där de diskuterar med 
varandra om saker som rör hälsa. 
 

“Det är en av de stora dagliga diskussioner här i skolan, kan jag tycka. Och oft-
ast börjar det alltid med att någon, om vi säger att någon har sett någonting på 

internet och delat de.“ 
(ur fokusgrupp 3) 



	 19 

6.2 Lärande 
Lärande kan ses från många olika perspektiv, de olika perspektiven som redovisas här är, in-
ternet som informationskälla, lärande genom andra och relationen till internet. 
 
6.2.1 Internet som informationskälla 
Respondenterna redovisar för att internet är en av de största informationskanalerna för att lära 
sig nya kunskaper. Både kunskaper om hälsa men även att det är den primära källan för den 
mesta kunskapen de har idag. 
 

“...internet är den största källan till allt vi vet typ idag i alla fall” 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
“...bara på de tre senaste åren har det ju blivit alltså som en källa som alla an-

vänder sig av.” 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
Många av respondenterna menar att även om hälsa är en stor del av det man kan lära sig om på 
internet, finns det även några som menar att lärande genom internet kan ge ett komplement till 
skolundervisningen, exempelvis filmer på YouTube som informerar dem om det de pratar om 
i skolan men även olika hemsidor som kan vara ett stöd i matematiken. Vidare framkommer 
det i diskussionerna att internet kan vara till hjälp för att få tag i hälsoinformation så att man 
ges en förståelse för om man behöver kontakta en läkare eller inte, men även att det ger kunskap 
om hur man kan gå tillväga om man vill börja leva “ett hälsosamt liv”. Många av responden-
terna menar även att informationen som finns på internet får en stor spridning vilket ger hela 
samhället mer kunskap om hälsa. 
 

“Ja eftersom det finns på nätet så kan man ju få tag i det, man behöver inte vänta 
på en doktor. Man kan faktiskt bara söka upp det. Så samhället får en allmän kun-

skap om hälsa, vilket är bra, det sprids ju” 
(Ur fokusgrupp 2) 

 
“Man kan ju lära sig de där konkreta grejerna från början liksom för ett hälso-

samt liv.” 
(Ur fokusgrupp 3) 

 
Många av respondenterna menar att internet är en stor källa till snabb information, i vissa fall 
behöver man inte ta sig till exempelvis sjukhuset utan det räcker med att söka information om 
sitt problem på internet. De diskuterade även kring internets genomslagskraft och hur lätt det 
idag är att hitta svar på sina symtom men även att få kontakt med människor som har likande 
besvär. Några av respondenterna framhöll även nackdelar med internet och att det är lätt att bli 
utsatt och på så sätt även utveckla en ohälsa. 
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“internet har stor genomslagskraft och når ut till många liksom, du kan få reda 
på allt” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

“Det går ju väldigt snabbt att hitta informationen” 
(Ur fokusgrupp 2) 

 
“Ja eftersom det finns på nätet så kan man ju få tag i det, man behöver inte vänta 

på en doktor. Man kan faktiskt bara söka upp det” 
(Ur fokusgrupp 3) 

 

6.2.2 Lärande genom andra 
När lärande tas upp i fokusgrupperna menar respondenterna att även om internet är den största 
källan, lär de sig alltid av andra, även på internet, eftersom att det är en person som har skrivit 
det de läser. Dock framhäver många av respondenterna att det är viktigt att lära sig genom 
andra, och menar att de lär sig av vänner och- eller rådfråga nära bekanta, exempelvis föräldrar. 
På detta sätt visar det att man gärna tar hjälp av en mer kunnig person för att reda ut det proble-
met man stöter på, både på internet och i den fysiska världen. Några av respondenterna betonar 
dock att även om man pratat med en närstående om ett problem vill man ändå söka upp det på 
internet för att verkligen få en korrekt bild av sitt problem. 
 

“Att morsan kanske säger nåt och vad man borde göra så kanske man kollar upp 
om det stämmer, så kanske man borde göra så liksom.” 

(ur fokusgrupp 2) 
 
Forum på internet lyfts upp som en bra källa för att få tillgång till personers egna upplevelser 
av sjukdomar eller andra problem och att man via detta kan utveckla nya kunskaper. Således 
kan man via dessa forum skapa en konversation kring exempelvis olika symptom eller olika 
träningstekniker. Respondenterna upplever att detta skapar ett lärande kring dessa ämnen som 
de sedan kan ta med sig in i vardagen, dock visar de på en viss förståelse om att allt är indivi-
duellt och vikten av att ha en viss källkritik till källan. Respondenterna diskuterade även relat-
ionen till internet och att prata med fysiska personer för att ta emot hjälp, råd och information.   
 

“Jag skulle nog vilja ha sådana konkreta tips från någon som är en verklig per-
son istället för internet.” 

(ur fokusgrupp 3) 
 

“...men ibland om man söker på nått kan man ju komma in på forum med folk som 
har samma bekymmer och då kan man ju också få reda på hur de fick reda på vad 

som var fel..” 
(ur fokusgrupp 1) 
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Även ett lärande genom att man kan bli inspirerad av folk, och på så sätt bli mer benägen att 
söka upp information om det, för att prova på nya saker och lära sig genom detta lyfts fram i 
diskussionerna. Att personer som har gjort vissa förändringar i sitt liv eller gått till väga på ett 
visst sätt ger dem en motivation till att utveckla sina kunskaper på det området. 
 

“...men att folk kanske kan inspirera att prova något nytt och man märker att det 
funkar bättre.” 

(ur fokusgrupp 2) 
 
Något som diskuterades kring internet och sociala medier var inspiration och motivation till 
träning och hälsosam livsstil. Där respondenterna menar att bloggar och Instagram kan fungera 
som en motivationskälla till att komma igång och-eller fortsätta ett hälsosamt liv. 
 

“...jag följer en del gymgrabbar som jag blir motiverad av, så det tycker jag bara 
är kul” 

    (ur fokusgrupp 2) 
 

“Jag känner att jag blir väldigt motiverad och inspirerad av det, hur dem tänker 
och vad deras mål är” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

“Nej jag vet inte jag brukar inte tänka så mycket när jag ser dem, det är bara 
scrolla vidare” 

(Ur fokusgrupp 3) 
 
Några menar på motsatsen att de mest får dåligt samvete och ångest över att dem inte alls ser 
ut eller tränar lika mycket som det framställs av andra att de gör via sina olika kanaler. Någon 
menar att man blir mer påverkad än inspirerad av alla hälsobilder som florerar och att man 
försöker att inte bry sig utan köra sitt eget spår, men som respondenterna menar kan kännas 
svårt att leva upp till. 
 

“jag påverkas tyvärr negativt för jag följer jättemånga sånna på Instagram lik-
som för att de lägger upp både bra och dåliga grejer men sen liksom att uppmana 
folk att träna tre gånger om dagen morgon förmiddag kväll det får liksom mig att 
känna mig asså inte otillräcklig men typ men tränar jag för lite måste måste man 

träna tre gånger om dagen för att man ska vara bra” 
(ur fokusgrupp 1) 

 
“Jag känner väl mer någon ångest av att se dem, som du menade liksom, varför 

är jag inte så bra, varför har jag inte lyckats med det” 
(Ur fokusgrupp 2) 
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6.2.3 Relationen till internet  
Det framkommer ett antal gånger under diskussionerna att respondenterna gärna kollar sin in-
formation med nära bekanta så som föräldrar och att har man hört något hela livet är det sant. 
En av respondenterna diskuterade kring att det kan vara en nackdel eftersom att man möjligtvis 
lägger för mycket vikt vid vad som alltid sagts runt om kring en, så som gamla huskurer vid 
förkylning eller olika sätt att träna. 
 

“...ingefära bra för förkylning och man har läst det och hört det hela sitt liv då vet 
man ju att det är sant” 

(ur fokusgrupp 1) 
 

“Det kanske är att man tänker för mycket på det som man alltid har hört” 
(ur fokusgrupp 1) 

 
Respondenterna jämför även mycket med hur det var när de själva växte upp och att de kan se 
en stor skillnad, trots att många av dem själva var relativt unga när de fick sin första smartphone 
eller blev aktiva på sociala medier och började använda internet. De menar att barn idag ofta 
sitter inne och leker medan de var ute och lekte och att detta ger dem ett annat förhållningsätt 
till användning av sociala medier och internet än vad de som växer upp idag kommer ha och att 
den stora användning av detta kommer påverka dagens barn på ett negativt sätt. 
 

När jag var liten fanns ingen smartphone och då lekte man, då gick man ut och 
knacka på kompisen dörr och gick och spela, eller lekte med kottar och stenar och 

kulor. Men nu för tiden så leker ju barn med smartphones och deras Iphone 
(ur fokusgrupp 3) 

 
Trots att de talar om stora skillnader från när de var små menar det på att internet alltid har 
funnits runt omkring dem, men att användningen av teknologin har blivit mycket större idag. 
Mycket av deras kunskap kommer från internet men de diskuterar kring att barn ska vara barn 
och att en begränsad användning av sociala medier och internet bör finnas. 
 

“...vår generation som har vuxit upp med internet sen vi föddes i princip.” 
(ur fokusgrupp 1) 

 
“Men när man är liten så tycker jag liksom man ska vara barn, ut i regnet, lek, så 
att du får känna, för det där kommer du ju komma sen med datorer och det tycker 
inte jag dem här barnen, alltså nutida barnen gör, dem sitter hemma med deras 

Xbox och Playstation och mobiltelefoner och allt.” 
(ur fokusgrupp 3) 
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6.3 Källkritiska aspekter 
Under denna rubrik kommer respondenternas inställning till internet och sociala medier redo-
visas i tre underkategorier, anonymitet, trovärdighet och  källkritik. 
 
6.3.1 Anonymitet 
I diskussionerna kring vad som var bra respektive dåligt med internet och sociala medier kom 
ämnet anonymitet upp. Många av respondenterna ansåg att det finns både för och nackdelar 
med anonymitet. Vissa menade att om en person har problem i sin vardag, finns internet som 
ett stöd, där personen kan vara anonym och inte behöva avslöja sin identitet för någon annan. 
På så sätt vågar de prata om sina problem med andra, vilket denne annars skulle hållit för sig 
själv och mått sämre. 
 

“…vara anonym, ingen behöver veta att det är jag som har de här symptomen och 
då man kan skriva där och då kanske det är någon som svarar där det är lugnt 
liksom vi finns här för dig och man behöver ju egentligen inte veta eller se vem 

det är man pratar med” 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
“Asså det kanske finns saker som man tycker är pinsamt att prata om eller man 

har ingen att prata med, så kanske man går till internet och pratar om det och så 
kanske man vill vara anonym” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 
Däremot menade vissa att anonymitet skapar en misstänksamhet och att personer kanske påstår 
sig vara någon annan än den egentligen är. Det visade sig även att det är beroende på vilket 
område som diskuteras, om anonymitet är viktigt. Vid exempelvis frågor som handlar om att 
personer som utger sig för att vara personliga tränare, menar vissa respondenter att det inte finns 
någon anledning att uppge sig vara någon man inte är.  
 

“det är negativt de också tänker jag eftersom man kan skriva vad man vill utan att 
behöva stå för de” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

“Det känns mer trovärdigt om man står för vem man är, för då kan man ändå 
kolla upp lite vad det är för person. Är det något man ser på Flashback så har 

man ju ingen aning om vad det är för person eller om han bara hade tråkigt och 
skrev något för att det skulle låta spännande eller nåt man vill prova.” 

(Ur fokusgrupp 2) 
 
Det blir viktigt eftersom man kan kolla upp personen om den verkligen skriver ut sin riktiga 
identitet. Samtidigt finns det en viss skepsis eftersom att de som är anonyma på nätet kan nät-
mobba andra och skriva saker som är osanna eller som de inte behöver stå för vid senare tillfälle. 
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“alltså man kan ju klanka ner på nån annan och då blir det ju ohälsa för den per-
sonen” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

“Ja men precis, så fort du inte vet vem det är eller vad det är blir man ju miss-
tänksam.” 

(Ur fokusgrupp 2) 
 
Respondenterna menar även att de hellre väljer att hämta sin information på sidor där de anser 
att källan skriver trovärdigt och att de kan se vem som har skrivit det, än att läsa på forum där 
det är helt anonymt. Utifrån detta menade några av respondenterna att vissa forum förstörts på 
grund av anonymitet och hemsidan blir på så sätt inte trovärdig.   
 

“Jag tror ändå jag hade följt någon sida som jag tror mer på eller om dem hade 
skrivit trovärdigt, jag hade nog valt det alternativet före bara för att jag vet att 

dem andra är anonyma och då vet jag inte vem som skrivit det.” 
(Ur fokusgrupp 2) 

 
“Ja men vissa forum har typ förstörts, typ Flashback, man vet ju aldrig om man 

kan lita på det eller inte” 
(Ur fokusgrupp 2) 

 
Vissa hemsidor är mer trovärdiga än andra och mycket beror på anonymiteten menar respon-
denterna. De visade sig att Flashback, Familjeliv och bloggar anses som mindre trovärdiga ef-
tersom att i princip vem som helst kan skriva om vad som helst och att personerna på dessa 
sidor är helt anonyma. Dessa sidor är inte heller det som prioriteras för att hämta information 
om hälsa eller om andra ämnen. Dock anser några av respondenterna att Instagram ses som mer 
trovärdigt, om personer lägger ut bilder på sig själva eftersom det skapar en högre trovärdighet. 

 
“Men där gäller det att va lite tänksam liksom, sånna webbsidor som är mer, 

alltså bättre än bloggar och sånt då vet man att det är speciell  person som sitter 
bakom där. Hur vet man att den personen har rätt fakta liksom” 

(Ur fokusgrupp 3) 
 

“Ja men just Flashback eller familjeliv, de tycker jag är, det är för mig helt ano-
nyma sidor och därför skulle jag aldrig ta tips från dem. Eller om det är någon 
sån här inspirerande sida, hälsosida på Instagram, så är det ju ändå en bild på 

deras resultat och vad dem gör och då får man ju lite trovärdighet. Men på till ex-
empel Flashback så är det ju bara något hitte-på namn och hitte-på bild.. “ 

(Ur fokusgrupp 3) 
                                                                                    

6.3.2 Trovärdighet 
Det var inte bara anonymiteten som spelade roll för respondenterna, utan även trovärdigheten 
av informationen och hemsidan var av stor vikt. Diskussionerna kretsade runt vem eller vilka 
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som låg bakom informationen och att det krävs en viss försiktighet när man läser och vad man 
ska välja att tro på. Bland annat så tas en hemsida mer seriöst om det är ett institut eller en 
myndighet som är källan till informationen som respondenterna läst och tagit del av. 
 

“Om det är ett medicinskt institut som står bakom med läkare och forskare och 
sånt här, det är inte så att jag går in på Flashback” 

( Ur fokusgrupp 1) 
 

“Om jag vart sjuk så skulle jag hellre sökt på 1177 eftersom jag anser det är mer 
pålitligt än forum” 

(Ur fokusgrupp 2) 
 
Trovärdigheten handlar även om enligt respondenterna att värdera källorna efter vem som lig-
ger bakom texten och att ställa källor mot varandra för att jämföra innehållet och på så sätt få 
fram en trovärdighet. Även många av respondenterna menade att bara för att någon formulerat 
sig på ett trovärdigt sätt behöver det inte vara sant.   
 

“..om man googlar på något speciellt så hittar man inte någon källa som verkli-
gen verkar riktigt pålitlig, alltså någon organisation eller liknande, så hade jag 
nog kollat igenom ett par stycken och kolla om det var vissa svar som stämde 

överens på något sätt eller vad mer som pekar åt ett håll, så hade jag utgått från 
de.” 

         (Ur fokusgrupp 2) 
 

“Allt behöver ju inte vara sant det man läser” 
(Ur fokusgrupp 2) 

 
I samband med trovärdigheten menade några ur fokusgrupperna att det är av vikt att värdera 
sin källa med eller mot någon fysisk person, för att stärka trovärdigheten i det. Istället för att 
bara söka upp information om det problemet man har, medan några även hävdade att det i vissa 
fall är det enda sättet att värdera information på. 
 

“Känns bättre och ha kontakt med någon som kan ämnet istället för att du söker” 
(Ur fokusgrupp 2) 

 
“...mamma jobbar på ungdomsmottagningen hon om nån är expert och kan de, så 

då får mamma läsa igenom det...” 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
De menade att istället för att söka upp information på internet är det bättre att rådgöra med en 
person som verkligen kan sitt ämne eller en person som man verkligen anser är trovärdig. Några 
av respondenterna menade att det går bra att få råd av en närstående så som förälder eller kom-
pis, dock ansåg de flesta att det i slutändan ändå är läkarens åsikt som väger tyngst. Samtidigt 
är det av vikt att man är påläst om det problem som ska tas upp. Detta för att kunna få den bästa 
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hjälpen och även kunna ifrågasätta och förstå varför läkaren rekommenderar en viss behand-
ling. 
 

“Jag gick till min läkare och han sa detta men det är inte säkert att behandlingen 
måste komma upp på en vård sida på internet man kanske måste gå till en läkare 
för att få förklarat men det här är den sjukdomen du har eller så och det tänker 
jag också kanske är lite farligt man kanske kommer in på forum så säger folk att 

det var nått som gjorde dom friska så testar man det så funkar det inte alls” 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
Diskussionen utvecklades till att det är viktigare att uppsöka ordentlig hjälp om man är riktigt 
dålig eftersom att det finns en risk i att de blir sämre om de skulle följa råden som går att få tag 
på via internet. Internet upplevdes som osäkert i sådana förhållanden och att det finns en trygg-
het i att ta stöd från fysiska personer som kan bekräfta och hjälpa i svåra situationer. 
 

“Men jag vet inte om jag hade sökt hjälp på nätet, jag hade nog gått till en doktor 
eller psykolog eller någonting” 

(Ur fokusgrupp 2) 
 

“För internet känner inte mig, det är väldigt lätt för 1177 och säga till mig att jag 
har tumörer i huvudet för jag har ont i huvudet konkreta, allvarliga tips hade jag 
nog aldrig tagit via internet för dem, det är en väldigt onyanserad bild av situat-

ionen.” 
(Ur fokusgrupp 3) 

6.3.3 Källkritik 
Källkritiken som diskuteras i fokusgrupperna ses ifrån olika perspektiv. Det handlar om käll-
kritik till reklam, bilder och hälsoinformation. Många menar att reklam ger en felaktig bild 
eftersom att de som gör reklamen inte är opartiska och får betalt för att göra reklam för de 
varorna, vilket respondenterna ansåg är viktigt att ta hänsyn till i sin källkritik. 
 

“Sen finns det ju sådana företag som trycker upp sina produkter i ansiktet på en 
med alltså de kanske säljer på provision och då blir det ju liksom att dom kanske 

inte ens egentligen står för sin produkt men de säljer en produkt för att dom måste 
göra de och då kanske man tänker åh den är jätte bra men så funkar den egentli-

gen inte men dom måste ha sålt den för att få lön liksom.. det är inte alltid folk 
står bakom det som säljer” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

“Det är viktigt att inte tro på, speciellt om man säljer en vara, att inte tro på det 
företaget som säljer varan utan liksom gå till personer som är opartiska när det 
gäller liksom varan och prata med individer som har testat det som är privatper-

son” 
(Ur fokusgrupp 3) 
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Diskussionen kring källkritik rörde även att, precis som med trovärdigheten, att kunna stödja 
sin källa mot andra, för att hitta andra källor som talar för och mot den informationen som 
hittats. Men även att titta på när informationen skrevs så att den inte är förlegad och på sätt vara 
kritisk mot vad som sagts och vad som sägs idag. Vidare betonade respondenterna att inform-
ation om framförallt hälsa ändras med åren och att det är alltid ny information som gäller, dock 
ligger mycket av den äldre informationen kvar på internet och därav vikten att vara noga med 
att titta när informationen skrevs.   
 

‘’…handlar det också om när det skrevs det kan ju ha vart sant för tio år sedan 
men det behöver inte vara sant nu” 

(Ur fokusgrupp 1) 
 

“När man är källkritisk ... då måste man ju stödja sin källa också med andra.” 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
Respondenterna var även noga med att poängtera vikten av att allt som skrivs och framställs på 
internet och sociala medier inte behöver vara sanning. Det gäller att tänka realistiskt och att 
texter och bilder på sociala medier ibland kan vara missvisande menar respondenterna. Därför 
måste man ha ett visst kritiskt synsätt gentemot detta, eftersom många respondenter annars an-
ser att det kan leda till prestationsångest och-eller en känsla av misslyckande. Således en känsla 
av varför kan inte jag eller varför lyckas inte jag.    
 

“Kollar om det är relevant eller inte om det är realistiskt, “Maria gick ner 18 kg 
på två månader” man tänker “aha” så går man in på artikeln så står de “hon åt 
ingenting”, då får man ju tänka nånstans om det är relevant till om jag har gjort 

det, hade det verkligen hänt då?” 
(Ur fokusgrupp 1) 

 
“Men sen är det också viktigt och lära sig att de flesta, eller alltså många av dem 

som lägger ut sådana bilder, dem är ju inte hälsosamma på det sättet att, dem 
äter ju inte vad en normal människa bör äta och då kan man ju lära sig de.” 

(Ur fokusgrupp 3) 
 

“Men man måste va källkritisk på bilder som läggs upp liksom, för det är så en-
kelt att lägga upp och ”kolla mig, jag är smal och äter bra” 

(Ur fokusgrupp 3) 
 
Det är således enligt respondenterna viktigt att vara medveten om de dataprogram som finns 
som gör det möjligt att framställa bilder till det perfekta. Detta är även någonting de själva gör, 
trots att de är väl medvetna om hur bilderna framställs och ses av andra. På detta sätt menar 
respondenterna att även om de själva vet att det är av vikt att vara kritisk till de bilder som man 
ser, lägger de själva ut bilder på sig själva som andra i sin tur bör ställa sig kritiska till. 
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“bilderna är oftast redan photoshopade eller så äter dem en diet som egentligen 
inte är hälsosamt, som vi tror är hälsosamma.” 

(Ur fokusgrupp 3) 
 

“Jag tar en bild så väljer jag ju den som blir bäst med bäst ljus och sånt [...] men 
man väljer ju att visa sin bästa sida utåt.” 

   (Ur fokusgrupp 1) 
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7. Diskussion 
Under följande rubrik presenteras en diskussion kring metoden och en djupgående diskussion 
kring resultatet.	
 
7.1 Metoddiskussion 
Denna studie har en vetenskaplig utgångspunkt i hermeneutiken och socialkonstruktivismen. 
Olsson och Sörensen (2011) menar att hermeneutikens svaghet är att det inte går att dra någon 
generell slutsats och kalla det för sanning. Det finns dock alltid en sanning i vad en individ 
säger, det är dennes sanning. Thurén (2007) menar att vetenskap handlar om att ta reda på hur 
det förhåller sig i verkligheten. Denna studie handlade om att skapa tillit till andra människor 
och deras upplevelser, detta för att på så sätt kunna skapa en sanning. De som kan kallas bevis 
i denna studie kommer fram genom personers utsagor, vilket gör att det inte går att ställa upp 
hypoteser och jämföra med verkligheten. Det bevis som finns grundar sig i andra människors 
tankar och upplevelser, vilket kan anses vara svagt ur vissa vetenskapliga teorier. Dock inte ur 
socialkonstruktivismen som menar att interaktionen i fokusgrupper leder till utveckling och 
förståelse (Dahlin-Ivanoff, 2011).   
 
Kvalitativ forskning får ofta kritik för att vara svår att replikera, svår att generalisera (se vidare 
utveckling under avsnitt 7.1.1) samt att forskningen blir subjektiv (Bryman, 2011). Med detta 
menas att resultatet i en kvalitativ forskning ofta speglar forskarens egna uppfattning av vad 
som är det betydelsefulla. En öppen kontakt skapas även till respondenterna, vilket ger en för-
utsättning för forskaren att i efterhand precisera sina frågeställningar (Bryman, 2011). I den 
förliggande studien har frågeställningarna inte ändrats i efterhand, eftersom att dessa ligger till 
grund för intervjugudien och således för all den insamlade empirin. Det går inte till samma 
utsträckning att studera samhällsfrågor, det sociala samspelet eller hur individer uppfattar ett 
visst fenomen via kvantitativ forskning på samma nivå som det går att göra med kvalitativ 
forskning (Ahrne & Svensson, 2011). Därför valdes det för denna studie en kvalitativ in-
samling, eftersom uppfattningar om ett givet ämne låg som grund för studiens syfte och fråge-
ställningar. Ahrne och Svensson (2011) belyser även hur nyanser, normer och värderingar 
fångas in och skapar ett sammanhang för att förstå individers olika perspektiv. 
 
Vid urvalet av respondenter till den föreliggande studie gavs kontakt med en lärare, som anord-
nade redan sammansatta grupper för deltagande i fokusgruppsintervjuer. Läraren bestämde 
även tiden för intervjuerna, vilket resulterade i 30 minuter per fokusgrupp. Detta är något som 
anses kan ha påverkat studien, eftersom att längre intervjuer hade kunnat ge mer tid för dis-
kussion och för respondenterna att utveckla sina tankar (Dahlin-Ivanoff, 2011).  
 
Vidare finns det delade meningar om sammansättningen av fokusgrupper, i frågan om delta-
garna ska vara främmande för varandra eller inte (Dahlin-Ivanoff, 2011). Ena sidan hävdar att 
deltagare som känner varandra kan relatera till varandra och det skapar en trygg miljö. Medan 
andra sidan menar att det kan hindra deltagarna att prata fritt. Eftersom denna studie gjorts på 
gymnasieungdomar valdes det att fokusera på tryggheten, eftersom Dahlin-Ivanoff (2011) me-
nar att det ger deltagaren möjlighet att öppna sig och öppet diskutera kring sina åsikter. Något 
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som visades tydligt var att skolan för respondenterna upplevdes som en trygg plats men även 
att de trivdes med att diskutera med varandra, något som ses som en fördel för den föreliggande 
studien. Dock går det inte att dra en generell slutsats om att skolan upplevs som en trygg miljö 
för andra respondenter än de som deltog i den föreliggande studien.   
 
Som nämnt innan valde läraren ut tre redan sammansatta grupper för fokusgruppsintervjuerna, 
då de hade genomfört en skoluppgift i ämnet media och identitet. Att ungdomarna hade en 
förkunskap och att de var bekanta med varandra sedan innan, ses i denna studie som en positiv 
påverkan. Eftersom att detta verkade skapade en bra miljö där de vågade uttrycka sina tankar 
kring ämnet. Det som kan ha påverkat svaren från respondenterna var att de kan ses som kun-
niga inom ämnet, på grund av att ämnet diskuterats i skolan. Detta kan dock inte fastställas 
eftersom att studien inte säger någonting om den kunskap andra ungdomar har om ämnet. Det 
som även lyfts fram som en problematik med fokusgrupper är att det kan finnas vissa svårig-
heter i att organisera fokusgrupper och att det kan skapa ett visst grupptryck under själva inter-
vjun (Bryman, 2011). Med grupptrycket menas att vissa deltagare möjligtvis inte vågar uttrycka 
en åsikt utan håller med de andra deltagarna eller att deltagarna försöker imponera på varandra 
och påverkas av de normer som finns i fokusgruppen (Bryman, 2011). Denna problematik fanns 
det vissa tecken på i den föreliggande studien, eftersom att deltagarna i vissa lägen inte uttryckte 
sina egna åsikter utan mer höll med det som sagts innan. Trots detta var grupptryck inte något 
som märkbart påverkade studiens resultat. Det handlar om att vid fokusgrupper fungera som 
samtalsledare och försöka uppmärksamma och uppmuntra de deltagare som är tystlåtna att ut-
veckla sina tankar (Bryman, 2011). Detta togs ställning till vid genomförandet när det intogs 
en ledarroll för att verkligen fånga upp allas olika perspektiv och tankar kring ämnet.  
 
Det totala antalet respondenter för fokusgrupperna ämnade mot att vara 15 stycken, dock kunde 
inte antalet påverkas eftersom sammansättningen av respondenter gjordes av läraren. Således 
deltog 12 respondenter, vilket kan ha påverkat studiens utfall eftersom att flera deltagare kan 
ge bredare och flera synvinklar kring ämnet (Bryman, 2011). Det som även hade varit av vikt 
för studien och som kunde öppnat upp för möjligheten att skapa en tryggare miljö mellan re-
spondenter och intervjuare hade varit om det funnits en möjlighet att träffa respondenterna in-
nan intervjutillfället. Denna möjlighet gavs inte i detta fall eftersom att tiden mellan kontakt-
sökning av respondenter och intervjutillfälle skedde under en kort tidsperiod och var således 
inte möjligt att genomföra. Trots dessa förutsättningar skapades en så trygg miljö som möjligt, 
vilket gjorde att en bred datainsamling kunde samlas in och ledde till ett mättat resultat. 
 
	

7.1.1 Tillförlitlighet, pålitlighet och generaliserbarhet 
Tillförlitlighet och generaliserbarhet är begrepp som visar på studiens kvalitet (Thornberg & 
Fejes, 2015). Begreppet validitet handlar om i vilken utsträckning det som var menat att mätas 
med studien verkligen har mätts (Thornberg & Fejes, 2015; Bryman, 2011). Validiteten kan 
således syfta till att resultatet verkligen besvarar forskningsfrågorna men även hur tydlig meto-
den framställs (Thornberg & Fejes, 2015). Dock används begreppet tillförlitlighet i denna studie 
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eftersom begreppen validitet och reliabilitet är mer anpassade mot kvantitativ forskning (Thorn-
berg & Fejes, 2015). Tillförlitligheten i en studie visas genom att forskningen är noggrann och 
välgjort och att detta visas för läsaren. Även ett tydligt resultat som är övertygande och argu-
menterande är av vikt och även hur tillförlitliga och trovärdiga studiens resultat är i förhållande 
till datainsamling och analys (Thornberg & Fejes, 2015; Dahlin-Ivanoff, 2011). För att öka 
tillförlitligheten i studien valdes det att genomgående utgå ifrån tre teman som tar stöd ifrån 
syftet och frågeställningarna. Dessa tre teman var grunden i intervjuguiden, analysen av materi-
alet, resultatet och i resultatdiskussionen. 
 
Pålitligheten kan i en kvalitativ studie ses som motsvarigheten till reliabilitet (Bryman, 2011). 
Pålitligheten innebär hur man samlar in sin data men även redogör för denna i texten. Bjereld 
et al. (2009) menar dock att det finns ett problem vid kvalitativ forskning eftersom personliga 
faktorer kan ha en stor betydelse för de utsagor som ges vid intervjutillfället. Således var det av 
stor vikt för den föreliggande studie att ha ett tydligt metodavsnitt för att redovisa hur studien 
genomförts. Detta genom att på ett tydligt sätt strukturera upp resultatet men även att visa på 
en självkritisk inställning och en generell kritisk inställning till studien, vilket har redovisats i 
metoddiskussionen. En bra egenskap hos forskningen är att det ska gå att kritisera och diskutera 
kring det val som tagits i studien (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
Tillförlitlighet och trovärdighet i en studie ökar om det går att generalisera resultatet och berätta 
något om den större populationen (Svensson & Ahrne, 2011). Vidare menar Svensson och 
Ahrne (2011) att i kvalitativ forskning kan generaliserbarhet ses som en svaghet eftersom att 
det inte finns några tekniker för att generalisera ifrån stickprov till populationen. För att kunna 
säga något om den stora populationen behöver man generalisera det som studerats (Svensson 
& Ahrne, 2011). För att generalisera den föreliggande studien gjordes jämförelser till liknande 
studier kopplat till den tidigare forskningen i resultatdiskussionen, vilket Svensson och Ahrne 
(2011) menar är ett bra sätt att visa på generaliserbarheten i en kvalitativ studie. 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion kopplat till resultatet för att skapa en djupare bild i 
koppling till tidigare forskning och de teorier som ansetts relevanta. Detta för att ge svar åt 
syftet som var att skapa kunskap om hur interaktiv teknologi kan vara ett stöd i lärprocesser 
kring hälsa. Resultatdiskussionen kommer även svara på de tre frågeställningarna, hur uppfat-
tar och beskriver ungdomar begreppet hälsa?, vad i sociala medier och internet kan ses som 
ett stöd i en lärprocess kring hälsa? och hur är unga källkritiska mot den information som 
finns på sociala medier och internet? 
 
7.2.1 Synen på hälsa 
En liknelse med Bourdieus fält kan göras ifrån uttalanden i den föreliggande studien, med att 
ungdomarna visar på ett gemensamt intresse i vad som är hälsosamt respektive ohälsosamt och 
hur det speglas på sociala medier och internet. Bourdieu (1991) beskriver även att det ständigt 
finns maktrelationer i fälten, vilket i denna studie kan kopplas till de personer som har flest 
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följare och som ungdomarna i studien även hävdar är de som sätter normer för vad som är 
hälsosamt. I empirin talades det om vem som bestämmer vad som är hälsosamt i uttryck likande 
“den som bestämmer vad hälsa är, är väl den som har flest följare och får störst genomslags-
kraft”. Uttalanden kopplat till Bourdieus symboliska kapital visar att det inger status genom att 
ha en snygg kropp och visa upp en hälsosam livsstil.   
 
En av de reflektioner som gjorts kring uttalanden ifrån ungdomarna är att hälsa är något som 
inte går att titta svar eller vitt på. Ungdomarna menade på så sätt att hälsa handlar om att vara 
både frisk och sjuk, hälsosam respektive ohälsosam och att allt detta är väldigt individuellt. 
Hälsa handlar om, enligt ungdomarna att hitta en balans mellan dessa olika vinklar av vad hälsa 
är. Där av kan en liknelse med WHO´s definition av hälsa göras som är: “Hälsa är ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom 
eller funktionshinder.” (WHO, 2016). Ungdomarna uttryckte även att hälsa är att inte vara en-
sam och menade att vara ensam kan skapa ohälsa och att det är viktigt att umgås med människor 
som får en att må bra. Samtidigt betonade de vikten av att få ha tid för sig själva. Detta tyder 
även på att det finns ett helhetstänk kring hälsa vilket kan kopplas till det holistiska synsättet 
på hälsa. Eftersom ungdomarna nämner alla dessa olika aspekter av vad som är viktigt för att 
vara hälsosamt, bland annat den sociala hälsoaspekten. 
 
En annan reflektion som har gjorts är att uttalande ifrån ungdomarna om vad hälsa är, inte ger 
ett svar likt det andra vilket visar att hälsa uppfattas olika av alla. De nämner exempelvis att 
“det som är bra för mig kanske är dåligt för dig”. Detta tyder på att det inte går att placera hälsa 
i ett fack, eftersom att hälsa uppfattas och förklaras olika av alla individer. Detta kan liknas vid 
Bourdieus (1995) teori om habitus, således att människor upplever omvärlden olika om vad 
som är gott eller ont. Detta kan även återspeglas till hur individer upplever sin hälsa och vad 
hälsa innebär för dem. 
 
De negativa aspekterna med sociala medier och internet som ungdomarna poängterade kan även 
relateras till Ktoridou et al. (2012). De menar att internet kan leda till internetmobbing vilket 
även ungdomarna i den föreliggande studien markerar som en negativ aspekt med sociala me-
dier och internet. Vidare framhölls det i studien att ungdomarna upplever att barn idag använder 
för mycket teknologi och missar på så sätt den fria leken. Detta menar Lagercrantz (2013) kan 
leda till försämrad språkutveckling och läsförmåga. Diskussionen om det stora användandet av 
interaktiv teknologi i den föreliggande studien visar att det finns en medvetenhet hos ungdo-
marna i hur internet och sociala medier kan få en negativ påverkan om det används på fel sätt. 
 
Ungdomarna, har som nämnts innan, en holistisk syn på hälsa och de menar att hälsa är olika 
för alla. Dock fanns det en tydlig skillnad mellan fokusgrupperna i hur killar respektive tjejer 
pratade om och ser på hälsa. För killarna handlade det mer om att träna och äta rätt medan 
tjejerna hade en mer utpräglad acceptans att kunna unna sig ibland och hitta en balans mellan 
detta och träning. Denna upptäckt gjordes eftersom fokusgrupperna var indelade så att en grupp 
bestod av endast tjejer, en av endast killar och den tredje gruppen var blandad. Detta har inte 
tagits hänsyn till i resultatet för den föreliggande studien. Eftersom att syftet inte är att ta an ett 
genusperspektiv och studera hur killar och tjejer skiljer sig i sina uttalanden om vad hälsa är. 
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Således med stöd från empirin, tidigare forskning och teori går det att se ungdomarna i den 
föreliggande studien har en bred syn på vad hälsa är och hur de uppfattar den. Synen på hälsa 
sträcker sig mellan vikten av att ha en balans i livet och faktorer så som mellan träning och mat. 
Men även att hälsa är individuellt på det sättet att ingenting går att tillämpa på någon annan 
eftersom att alla individer har olika förutsättningar. Hälsa är även något socialt, utifrån synsättet 
att det är viktigt att omge sig med människor som får en att må bra och som kan vara ett stöd.  
 
7.2.2 Lärande 
Hajlis et al. (2013) undersökning visar på att sociala medier och internet kan ses som en plats 
för lärande. De beskriver hur individer via sociala medier och internet kan hantera hälsoproblem 
tillsammans med andra och på så sätt skapas sociala interaktioner mellan människor. Sociala 
medier och internet kan även ses som ett interaktivt lärande redskap (Hajli et al., 2013). I den 
föreliggande studien framhölls det att bland annat YouTube, Facebook och vissa forum ses som 
ett bra stöd i lärprocessen kring hälsa och hälsoproblem. Ungdomarna i studien betonar lätt-
heten i att få kontakt med andra individer som upplever likande symptom eller problem och kan 
de dela med sig av sina kunskaper och men även på så sätt lära sig av varandra. Således kan en 
parallell dras till det sociokulturella perspektivets syn på lärande och betydelsen av samspelet 
med andra människor, lärande handlar om att utveckla och upprätthålla kunskap genom kultu-
rella redskap (Säljö, 2010;2014;2012). Säljö (2014) nämner medier som ett redskap för att ut-
veckla ett lärande eftersom att det ges tillgång att kommunicera med andra och att det enkelt 
går att sprida budskap.   
 
Fergies et al. (2012) studie framhåller att unga personer uppskattar andra individers erfarenheter 
om hälsorelaterade upplevelser via internet. Detta skiljer sig ifrån den föreliggande studien där 
ungdomarna menar att även om det är uppskattat med råd ifrån internet, tar de hellre emot råd 
via fysiska kontakter så som familj eller vänner och att de litar mer på detta än vad som sägs på 
internet och sociala medier. Speciellt om det rör sig om allvarligare hälsotillstånd. Detta visar 
även Lin et al. (2015) och Bugshans et al. (2013) undersökningar, att sökandet om hälsoinform-
ation mer behandlas som ett komplement till råd ifrån fysiska personer. Även detta kan ta stöd 
i sociokulturella teorin om lärande där Säljö (2010) menar att lärande sker i sociala praktiker. 
Individer approprierar sig kunskap i dessa praktiker som kan utgöras av exempelvis kompis-
kretsen eller familjen. Detta tyder på att det är av vikt att ha kvar den fysiska kontakten för att 
tillgodose vad individen anser är bra kunskap. 
 
Ungdomarna i den föreliggande studien menar att internet och sociala medier ger snabb inform-
ation. Detta ses som något positivt när det uppstår ett hälsorelaterat problem eftersom att det 
snabbt går att få en överblick av problemet, genom att söka på det och på det sättet få en första 
uppfattning. Detta tyder på att ungdomarna genom information på internet kan skapa kontroll 
över det egna lärandet. En liknelse till Vygotskij (1978) och den sociokulturella teorin kan gö-
ras, han menar att språket utvecklar individens intellekt och på så sätt lär sig individen att an-
vända olika redskap. En reflektion till den föreliggande studien är att idag har en ny form av 
språk utvecklats genom den digitala världen. Ungdomarna som är uppvuxna med internet har 
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lättare att förstå detta språk, vilket ger dem en fördel när det kommer till att utveckla nya kun-
skaper via interaktiv teknologi. Detta resonemang stödjer även Fergies et al. (2012) studie där 
resultatet visar att unga idag är mer förtrogna med internetmiljöer där nya strategier utvecklats 
för att komma åt den information individen är ute efter. 
 
Bourdieu (1995) hävdar att habitus är något individen utvecklar ifrån erfarenheter under barn-
domen. Detta är något som kan kopplas till hur ungdomar ser på sig själva i förhållande till 
sociala medier. Några av ungdomarna framhöll en känsla av misslyckande i jämförelse med de 
personerna som sätter normerna för vad hälsa är. Denna känsla är således något som kan ha 
utvecklas i barndomen. Eftersom att Bourdieus (1991) habitusbegrepp innefattar att redan som 
ung skapar individer en känsla för vad som är rätt och fel, och skapar en känsla i hur individen 
reagerar på olika situationer. Detta kan tyda på att en osäkerhet finns hos några av ungdomarna 
där deras habitus formats till att inte inspireras och lära av andra utan istället känna en känsla 
av att de inte är lika bra. I motsats till detta uttryckte några av ungdomarna att de antingen inte 
bryr sig om det bilder de ser eller att de kan tycka det är motiverande att titta på andras bilder 
och framgångar. Detta pekar på att ungdomarna har utvecklat och innehar olika typer av habi-
tus. Vidare reflektion om lärande i relation till andra har gjorts gällande ungdomarna i den 
föreliggande studien. Det framkom att när de rör sig om allvarligare hälsotillstånd tar ungdo-
marna råd från familj eller läkaren, för att sedan jämföra detta med källor från internet. Detta 
är i likhet med Bugshans et al. (2013) studie som visar på en bristande trovärdighet när individer 
söker om allvarliga hälsotillstånd på internet. Detta skiljer sig från Fergies et al. (2012) studie, 
där de framhåller att ungdomar uppskattar andras erfarenheter kring hälsa, även om informat-
ionen inte alltid upplevs som trovärdig. Uttalande från empirin visar att de gärna jämför sina 
internetkällor med andra internetkällor för att kunna dra slutsatser om den information de läser. 
Det framkommer även att fysiska källor fortfarande spelar stor roll och att de hellre tar råd ifrån 
anhöriga, vänner men framförallt läkare, speciellt när det rör sig om allvarligare hälsotillstånd. 
 
Således med stöd från empirin, tidigare forskning och teori finns det vissa faktorer i sociala 
medier och internet som kan vara ett stöd i en lärprocess kring hälsa. Det som framkom var att 
på internet är andra individer en stor hjälp för att lära sig, men även att fysiska personer är en 
stor källa till hälsoinformation. Den snabba tillgången av information och andra personers bil-
der som kan uppfattas som motiverande ses även som ett stöd i en lärprocess.  
 
7.2.3 Källkritiska aspekter  
Resultatet kan sättas i relation till Fergies et al. (2012) och Briones (2015) undersökningar som 
visar att en pålitlighet och trovärdighet till hälsoinformation på internet ofta kretsar kring utse-
endet av internetsidan och vem det är som skrivit informationen. Resultatet av Fergies et al. 
(2012) och Briones (2015) studier visar att individer väljer bort personliga bloggar och att det 
är av vikt att jämföra hemsidor med varandra. I den föreliggande studien menar ungdomarna 
att hemsidans trovärdighet ligger i vem som är grundaren till information. Exempelvis väljer 
ungdomarna bort bloggar och oseriösa hemsidor, så som anonyma forum. Även Finndahl och 
Davidsson (2015) belyser att en av det negativa aspekter individer uppfattar med internet och 
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sociala medier är att det finns mycket oseriöst folk. Detta kan i denna studie kopplas till ano-
nymiteten och att folk möjligtvis uppger sig för att vara någon annan än vem de egentligen är. 
Detta var även något som framkom i utsagorna från den föreliggande studien, att ungdomarna 
ansåg att detta var en av riskerna med internet. Dock fanns det mer tillförlitlighet till officiella 
hemsidor så som landstingets hemsida, 1177. Denna typ av källkritik kommer fram i resultatet 
där några av ungdomarna uttrycker att det är bättre att gå in på ett medicinskt instituts hemsida 
istället för Flashback. Ungdomarna menar även att man måste vara misstänksam mot bloggar 
eller likande hemsidor, eftersom man inte vet vem som är upphovsman till informationen. På 
detta sätt visar ungdomarna att de inte föredrar den anonymitet som det går att skapa sig via 
internet. Detta visar även att det finns en medvetenhet hos ungdomarna, att ställa sig källkritisk 
mot den information som finns på sociala medier och internet.  
 
Den källkritik som framkom hos ungdomarna i den föreliggande studiens resultat går att koppla 
till Norman och Skinners hälsoblomma med informationslitteracitet och traditionellitteracitet 
(Briones, 2015). Eftersom att ungdomarna visar kunskaper i hur de organiserar och hittar in-
formation samt att de har en grundförmåga i att läsa och skriva och därav kan förstå informat-
ionen som finns på olika hemsidor. Detta går i enighet med Nutbeams (1998) och Fetros (2010) 
förklaringar av vad hälsolitteracitet är. De menar att hälsolitteracitet är kunskap om hälsa och 
förmågan att ta till sig kunskapen samt förstå och värdera vad som är sant och falskt på ett sätt 
som främjar den egna hälsan. Vidare går utsagorna i empirin att koppla till den funktionella 
litteraciteten, då ungdomarna visar som nämnt innan att det finns en förmåga i att läsa och 
skriva för att kunna fungera i vardagliga situationer (Gray et al., 2005; Mårtensson & Hensing, 
2009).  
 
Ungdomarna visade även skepsis mot hemsidor vars syfte är att sälja produkter, de menar att 
personerna som säljarna inte alltid står för produkten utan säljer den för sin egen lön, vilken 
skapar en låg trovärdighet. Detta går i enlighet med Briones (2015) studie, där individer upple-
ver att dessa hemsidor signalerar en låg trovärdighet. Således visar även detta resultat på ung-
domarnas kapacitet när det gäller källkritik. Denna källkritik mot sociala medier och internet 
kan kopplas till habitus, eftersom att unga idag har vuxit upp i en internetmiljö och på så sätt 
lärt sig källkritiken redan i låg ålder. Även en av ungdomarna framhöll, att skolan belyst farorna 
med information på internet. Detta stödjer även som nämnt innan Fergies et al. (2012) studie 
som framhåller att unga idag är mer förtrogna med internet och dess miljöer. Av det ovanstå-
ende som nämnts går detta att koppla till färdigheter som ses utöver den grundläggande hälso-
litteraciteten. I den föreliggande studien framkommer utsagor som visar att man måste vara 
källkritisk mot bilder och att allt som visas upp inte passar alla, vilket går i enlighet med den 
kritiska litteraciteten (Gray et al., 2005; Mårtensson & Hensing, 2009). I dessa utsagor visar 
respondenterna en kritisk förmåga till information, vilket även skapar en kontroll över den egna 
situationen.  
 
Således med stöd från empirin, tidigare forskning och teori går det att se sättet ungdomarna är 
källkritiska på, detta visar sig i bland annat att de är noga med att stödja sina källor mot andra. 
Det kommer även i uttryck i sättet de värderar källornas trovärdighet på, exempelvis att de anser 
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1177 är en mer tillförlitlig källa än Flashback. Genom detta går det även att utläsa en hälsolitte-
racitet som ungdomarna besitter, att kunna förstå och värdera information på ett sätt som främ-
jar deras egna hälsa. 
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8. Slutsats 
Studien visar att interaktiv teknologi bland ungdomarna kan vara ett stort stöd kring en lärpro-
cess om hälsa både genom att läsa om andras erfarenheter, söka hjälp via officiella hemsidor 
men även att lära sig genom att bli motiverad av andra. Men att det även är svårt att komma 
ifrån de faktorer som skapar ångest och skuld i samband med att hälsa visas upp i form av ett 
bra liv. Utifrån ett lärande perspektiv går det sociokulturella perspektivets syn på lärande att se 
i samband med uttryck från ungdomarna. Detta genom att interaktiv teknologi ges en central 
betydelse som redskap för att utveckla och upprätthålla kunskap. Vidare visar resultatet att ha-
bitus, kapital och fält kan kopplas till ifall ungdomarna kan ta till sig ett lärande eller om det 
istället bildar maktrelationer där vissa kan bli negativt påverkade. 

	
Enligt resultatet beskrev ungdomarna i den föreliggande studien att begreppet hälsa kan ses 
utifrån tre huvudaspekter. Balans, individuell hälsa och social hälsa och att det på sättet ses 
hälsa som ett brett ämne med många olika infallsvinklar. De menade även att lärprocesser 
skapas genom att internet och sociala medier ger en snabb tillgång till information. Även andra 
personers erfarenheter hjälper till i motivationen för det egna lärandet. Slutligen visade även 
resultatet att ungdomarna via deras källkritiska syn på hälsoinformation på sociala medier och 
internet tyder på en hälsolitteracitet som ökar deras möjligheter att främja deras egna hälsa.  
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9. Framtida forskning  
Intressant för framtida forskning vore att belysa ett genusperspektiv i synen på hälsa. Eftersom 
att det i studiens framkomna resultatet tyder på en skillnad mellan könen i synen på begreppet 
hälsa. Där killar har en inriktad syn på hälsa mot träning och mat medan tjejer fokuserar mer 
på normer och balans. Mer forskning behövs för att skapa kunskap om denna skillnad i den 
föreliggande studien stämmer och i sådant fall bör framtida forskning fokusera på varför denna 
skillnaden finns.  
 
Vidare vore det intressant att titta på hur unga kan öka och eller utveckla sin hälsolitteracitet 
via sociala medier och internet. Eftersom att det utifrån den tidigare forskningen och resultatet 
i den föreliggande studien ofta visar på att en hälsolitteracitet innehas. Dock finns det ingen 
uttalad strategi för hur individer kan utveckla detta.  
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11. Bilagor  
Bilaga 1  
 
Intervjuguide. 
Bakgrundsfrågor: 

• Namn 
• Ålder 
• Är du/ni aktiva på sociala medier? 
• Vilka sociala medier är det som ni använder mest? 
• Hur ofta? 
• Hur länge har ni varit aktiva på sociala medier? Hur länge har ni haft smartphone? 

 
Synen på hälsa: 

• Är hälsa ett ämne som intresserar er och i så fall, vad är det som gör det intressant? 
• Vad är hälsa för er? / Vad får er att må bra? 
• Vad innebär det att vara hälsosam respektive ohälsosam? 
• Vad/ Vem bestämmer om någonting är hälsosamt? 

 
Lärande: 

• Anser ni att man kan lära sig något om hälsa på nätet? 
• Var? (sociala medier, olika hemsidor osv.?) 
• Hur påverkas ni av den informationen ni läser? Skuld eller inspirerad? 
• Hur pratar ni om hälsa med varandra? 
• Vilka positiva effekter tror ni hälsoinformation via sociala medier eller internet har? 

 
• Vad lär man sig? 
• Lär ni er något om hälsa på detta sätt? 
• Hur? 

 
Källkritik: 

• Om ni söker om hälsoinformation, varifrån tar ni informationen? 
• Varför? 
• Är det viktigt att vara källkritisk? 
• Hur värderar ni den informationen ni får om hälsa? 
• Vilka är tillförlitliga källor? / Hur bedömer ni detta? 

 
• Varför? 
• Hur är ni källkritiska? 
• Berätta mer, Utveckla, Förklara 
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Bilaga 2 
Informationsbrev om studie 
Hej! 
 
Våra namn är Sandra Lindgren och Victoria Längberg, vi studerar hälsopedagogiskaprogram-
met på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu vårt examensarbete där vi vill undersöka hur so-
ciala medier kan vara ett stöd kring lärandet om hälsa och vad hälsa innebär. Avsikten med 
detta informationsbrev är att ge er deltagande en inblick i vad vår studie innebär men även att 
ge föräldrar information om studien eftersom alla deltagande inte är myndiga. Vi har fått kon-
takt med *** som hjälpt oss informera och samla ihop några av er elever för att delta i grupp-
diskussioner kring ämnet. 
 
Deltagandet är självklart frivilligt och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Alla del-
tagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Diskussionerna kommer att spelas in 
för databehandling dock kommer detta ske utan att några identitetsuppgifter sparas och svaren 
kommer heller inte kunna kopplas till några utav de medverkande. 
 
Tack på förhand! 
 
Har ni några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på, 
Sandra: 0769-** ** ** 
Victoria: 0704-** ** ** 
***@*** 
Eller vår handledare Krister Hertting på ***@*** 
 
Hälsningar! 
Sandra Lindgren & Victoria Längberg 
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Bilaga 3  
 
Exempel på hur citat kategoriserats med utgångspunkt ifrån en innehållsanalys  
 
SYNEN PÅ HÄLSA:  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Kate-
gori 

...på många olika plan alltså hälsa kan ju 
vara träning men hälsa kan också vara att 
äta en delikatoboll så känner jag 

Hälsa kan betyda träning men också 
att få äta en delikatoboll 

Hälsa är olika för 
alla. 

Balans 

psykisk hälsa alltså att ta en delikatoboll 
kan ju höja mitt humör för dagen men det 
kan ju också vara om jag går och tränar 
hälsa fysisk och psykisk 

En delikatoboll kan få mig att må 
bättre för dagen men det kan även 
träning göra, då blir det både fysisk 
och psykisk hälsa 

Fysisk och psykisk 
hälsa är viktigt. Båda 
behövs för att må bra 

Balans 

bra mat, må bra balans kunna äta men ändå 
ta en chailatte typ.   

balans mellan bra och dålig mat Ha en balans mellan 
bra mat och att få 
unna sig. 

Balans 

men stress och sånt här hälsa är ju inte bara 
bra hälsa, hälsa kan ju vara ohälsa också el-
ler så psykisk ohälsa 

Hälsa behöver inte bara vara bra 
hälsa, det kan vara psykisk ohälsa 

Hälsa är inte alltid 
bra hälsa. 

Ohälsa 

 
 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Victoria Längberg

Sandra Lindgren


