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Citat från förstudiearbetet: 

 

 

 

 

“Eftersom jag inte litar helt på sjukvården söker jag alltid på mina symptom och efter 

hälsoinformation på Internet för att själv ta reda på fakta” 

– Man i 30-årsåldern 

 

 

 

 

 

 

 

“Jag känner att jag nästan är tvungen att söka efter information på Internet innan jag kan 

ringa sjukhuset för att boka en läkartid. Alltid när man ringer vill dom veta vad man tror att 

det kan vara eller vilka symptom man har.” 

– Kvinna i 20-årsåldern 

 

 

 

 

 

 

 

“Google är min bästa vän! Har jag ont någonstans eller upplever att något är fel så googlar 

jag på det för att se vad jag kan göra och om det ens är värt att söka hjälp eller inte.” 

– Kvinna i 20-årsåldern 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att "googla" på sina symptom och söka hälsoinformation på Internet kräver en 

viss förkunskap för att kunna ta del av informationen. Dagens lättåtkomliga hälsoinformation 

kan leda till konsekvenser så som felaktiga behandlingar och feldiagnostisering vilket vidare 

kan orsaka negativa följder för den individuella hälsan. 

 

Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv studera samband 

mellan olika bakgrundvariabler och hälsokomponenter i relation till hur individer använder 

Internet som informationskälla för att finna kunskap som främjar den egna hälsan.     

 

Metod: Datainsamlingen har skett genom kvantitativ forskningsmetod där en webbenkät 

besvarats i både en social- och en webbaserad kontext inom målgruppen vuxna människor 

>18 år. Studiedeltagarna rekryterades utanför välkända matbutiker på tre olika platser i 

Halmstad stad samt via plattformen Facebook där webbenkäten publicerades på 

studieansvarigas profiler. Webbenkäten undersökte respondenternas egenskaper, hur 

deltagarna upplever sig kunna tolka, granska, förstå hälsoinformationen, samt hur de handlar 

och hanterar hälsoinformation på Internet. Efter datainsamlingen överfördes webbenkäten till 

statistiskprogrammet SPSS för vidare analys. 

 

Resultat: Totalt 178 personer deltog i undersökningen. 92,1% av de personer som deltog 

använder någon gång Internet för att söka efter en förklaring på sina hälsorelaterade symptom. 

Resultatet visar att personer med högre inkomstnivå och högre utbildningsnivå upplever sig 

kunna förbättra sin hälsa med hjälp av hälsorelaterad information på Internet oftare än 

personer med lägre inkomst- och utbildningsnivå. Resultatet visade även på skillnader i 

relation till bakgrundsvariabeln kön då kvinnor generellt sett var mer aktiva än män på att 

använda Internet för att söka hälsorelaterad kunskap i hälsofrämjande syfte. 

 

Slutsats: Det finns flera samband mellan individers bakgrundvariabler och olika hälso-

komponenter. Kön, socioekonomisk status och utbildningsnivå påverkar hur personer tolkar, 

hanterar och förstår hälsoinformation på Internet. Med hjälp av hälsoinformation från Internet 

självdiagnostiserar sig personer, behandlar sig själva och söker vård. 

 

Framtida forskning och implikationer: Mer kunskap och ökad hälsolitteracitet hos 

befolkningen är att rekommendera för att säkra populationens framtida hälsostatus. Förslag 

till framtida forskning blir därmed att undersöka effekten av olika tillvägagångssätt för att öka 

populationens hälsolitteracitet samt undersöka hur hälsoinformation på Internet påverkar den 

enskilde individen men även hälso-sjukvårdens arbete. 

 

 

 

Nyckelord: hälsolitteracitet, hälsa, hälsoinformation, kunskap, pedagogik, självdiagnostisering  



 
 

Abstract  

Background: To "google" symptoms and search for health information on the Internet 

requires prior knowledge, to be able to extract relivant information. Today's easy access to 

health information, can lead to consequences regaurding our health. Incorrect treatments and 

misdiagnosis are both examples which could lead to negative consequences for individual 

health.  

Aim: The aim of the study was to study the relationship between different background 

variables and health components through a health educational point of view, to see how 

individuals use Internet as an information source to find knowledge that promote their 

personal health. 

Method: Quantitative research method has been done to collect data. The data was collected 

through a web survey. Answered by adults >18 years, both through a social- and a web-based 

context. Study participants were recruited at three different locations in Halmstad city, and 

also on Facebook where the online surveys were posted on the study manager's profiles. The 

online survey examined the participant’s characteristics, how the participants perceive 

themselves to interpret, review and understand health information. It also examined how they 

apply and manage health information on the Internet. After the data was collected it was 

transferred to the statistical program SPSS for further analysis. 

Results: A total of 178 people participated in the survey. 92.1% of the people who 

participated use the Internet to search for an explanation of their health-related symptoms. 

The results show that people with higher income and higher education experience believe they 

have a better ability, than people with lower income and education level, to improve their 

health with information found on the Internet. The results also showes a difference when it 

comes to gender, since women were generally more active than men using the Internet to 

search for health-related knowledge to promot there personal health.  

Conclusion: There are several connections between individual background variables and 

different health components. Gender, socioeconomic status, and education level affects how 

individuals interpret, review and understand health information on the Internet. With help 

from searching health information on Internet people self-diagnose themselves, treat 

themselves and reach out to medical care. 

Future research and implications: More knowledge and increased health literacy of the 

population is recommended in order to ensure the population's future health status. Proposals 

for future research include, investigating different approaches to increase the health literacy 

among the population. To study how health information on the Internet affects the individual 

and also health-care work. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt introduceras forskningsområdet. Studiens syfte och frågeställningar 

presenteras samt att relevanta begrepp definieras. 

 

Att “googla” sina sjukdomssymtom är idag ett vanligt fenomen och det finns mängder av 

hälsoinformation tillgänglig på Internet för den enskilde individen att ta del av. Den stora 

mängd av lättillgänglig hälsoinformation på Internet kan leda till att internetanvändare får 

svårt att orientera sig i det överflöd av information som finns (Jiang & Beaudoin, 2016). Innan 

Internets expandering var medicinsk expertis den kunskap som värderades högst. Patienter 

hade överlag en begränsad kunskap och ifrågasatte sällan läkaren (Halstead, 2009). I dagens 

samhälle där privatpersoner har tillgång till ett stort utbud av hälsoinformation som 

exempelvis finns tillgänglig på Internt har det däremot skett en stor utveckling. Utbudet av 

hälsoinformation i nutid leder ofta till att patienter har mer kunskap och enklare tillgång till 

informationen. Utöver detta har patienterna egna åsikter om sin vård och förväntas få 

tillräckligt med information från hälso- sjukvården för att kunna fatta ett genomtänkt beslut 

(Halstead, 2009). 

 

Hälsoinformationen som råder på Internet varierar även i kvalité och trovärdighet. En del 

källor kan vara mer vetenskapligt förankrade och därmed bidra med evidensbaserad kunskap, 

medan andra källor saknar denna vetenskapliga förankring. Internetanvändare stöter ofta på 

en stor mängd irrelevant information när de använder olika sökmotorer då dessa ofta 

rangordnar sina sökresultat genom popularitet eller andra algoritmer (Jiang & Beaudoin, 

2016). Att vara källkritisk är därför av stor betydelse för att tillämpa kunskap, kunna hantera 

mängden information som finns samt tolka informationen på lämpligt sätt - vilket även kan 

benämnas att ha en god hälsolitteracitet. Innehar inte individen en god hälsolitteracitet kan det 

leda till att hälsoinformation på Internet ger individen en missvisande sjukdomsbild genom att 

feltolka informationen. Tolkas information inkorrekt kan det ge konsekvenser som att 

individer feldiagnostiserar sig, och i och med det även tillämpar en felaktig självbehandling 

som påverkar den egna hälsan negativt. 

 

Tidigare forskning visar på att det finns en bristande kunskapsnivå kring sökandet av 

hälsoinformation. Det framkommer att mer hälsokunskap samt ökad hälsolitteracitet behövs 

hos befolkningen världen över för att enskilda individer skall kunna främja sin hälsa på 

egenhand och använda sig av hälsoinformationen på Internet på ett korrekt sätt. Det framgår 

dock inte lika tydligt i tidigare forskning hur befolkningen hanterar den hälsorelaterade 

information som finns tillgänglig på Internet, hur de senare använder och lär sig av 

informationen de googlat fram för att främja sin hälsa, samt om det finns mänskliga faktorer 

som påverkar hur hälsoinformationen på Internet tolkas, granskas och förstås.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv studera samband 

mellan olika bakgrundvariabler och hälsokomponenter i relation till hur individer använder 

Internet som informationskälla för att finna kunskap som främjar den egna hälsan.     

 

 Hur använder och hanterar individer hälsorelaterad information på Internet?  

 Vad gör individer med den hälsorelaterade informationen de sökt efter på Internet för 

att förbättra sin hälsa?  

 Finns det bakgrundsvariabler som är avgörande för hur individer hanterar och lär sig 

av den hälsorelaterade information som finns på internet? 

 

1.2 Definitioner 

 

Hälsokomponenter 

Författarna av den här studien har valt att använda hälsokomponenter som ett 

"paraplybegrepp" eller samlingsnamn för olika faktorer som på något sätt berör eller kan 

påverka en individs grad av hälsolitteracitet. Dessa komponenter är i den här studien relevanta 

beståndsdelar i studerandet av hur individer använder sig av Internet som informationskälla 

för att finna kunskap som kan främja den egna hälsan. Det kan exempelvis handla om 

förmåga att tolka, granska och förstå hälsoinformation, eller olika ställningstaganden som 

påverkar vilka val individen gör för att välja källa att ta till sig hälsorelaterad information 

ifrån. Således komponenter som kan påverkar den individuella hälsan.       

Hälsoinformation utifrån ett holistiskt perspektiv 

Hälsoinformation ses i föreliggande studie som den information om hälsa som förmedlas i 

vårt samhälle och ger individer möjligheten att ta del av kunskaper för att förbättra sin egen 

hälsa. Hälsoinformation är ett sammansatt ord av orden hälsa och information som 

övergripligt innebär information om hälsa. Svenska akademins ordbok (2009) förklarar 

begreppet information som “meddelande av upplysningar” och vidare förklaras begreppet 

informera som något som meddelas eller skaffas i form av kunskaper. Begreppet hälsa har 

många definitioner, Världshälsoorganisationens (WHO) definierar hälsa som:  

 

“ett tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande, inte bara frånvaro av 

sjukdom eller svaghet” (WHO, s.1, 1998). 

Hälsoinformation i den här studien innebär hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket 

innebär all den information som rör fysisk, psykisk och social hälsa (Nordenfelt, 1991), och 

som finns tillgänglig på Internet. Det inkluderar således både vetenskapligt förankrad och icke 

vetenskapligt förankrad information, det vill säga all information från källor som till exempel 

vetenskapliga tidskrifter, statliga organisationer eller dokumentärer, till olika sociala medier 

som Facebook, bloggar, dagstidningar eller Instagram - så länge informationen berör 

fenomenet hälsa och finns tillgänglig på Internet. Hälsoinformation definieras i denna studie 
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således som information att ta del av för att främja, bibehålla eller förbättra den individuella 

hälsostatusen. 

 

Sjukdomssymptom och hälsorelaterade symptom 

Ett sjukdomssymptom kan innebära att en individ exempelvis upplever ett oönskat tillstånd, 

en förändring av en funktion, känsla eller en avvikelse från vad som i vanliga fall upplevs som 

det "normala" tillståndet. Symptom som huvudvärk, feber eller hudutslag indikerar oftast 

någon form av avvikelse eller ses som ett kännetecken för ett oönskat tillstånd (Symptomen, 

2016). I den här studien valdes det att studera sjukdomssymptom parallellt med 

hälsorelaterade symptom i relation till sökandet av kunskap med syfte att förbättra sin hälsa, 

vilket gjordes för att få en helhetsbild av den upplevda hälsostatusen hos befolkningen och i 

föreliggande studie hos studiedeltagarna. Ett hälsorelaterat symptom definieras i föreliggande 

studie som ett symptom som på ett eller annat sätt är kopplat till individers hälsostatus. Valet 

om att ta hänsyn till begreppen parallellt gjordes då hälsa för vissa individer kan innebära 

saknad av sjukdom, medan det för andra kan vara innebära ett tillstånd av välbefinnande som 

även kan innefatta ett sjukdomstillstånd. 

 

Självdiagnostisering 

Att ställa en diagnos innebär att orientera vad en individ lider av för sjukdom. Människor med 

symptom men utan en diagnos kan ibland uppleva dubbelt lidande genom dels sin sjukdom 

och dels genom att sakna förståelse från samhället, omgivningen och sjukvården. Diagnoser 

ställs generellt i relation till sjukdom av medicinskt utbildade personer (Johannisson, 2006). 

Självdiagnostisering däremot innebär att en individ sätter en diagnos på sig själv. 

Självdiagnostisering görs genom att personen själv sammanfattar sina symptom, känner igen 

sjukdomstecken och orienterar sig i information som kan identifieras med det tillstånd som 

individen upplever sig befinnas i. Att ställa en diagnos kan hjälpa individen att få sina 

bekymmer bekräftade inför omvärlden och sig själv (Johannisson, 2006). Något som skapar 

en tillhörighet och identitet. I den föreliggande studien studeras självdiagnostisering som ett 

resultat och en process av att ha sökt hälsoinformation på Internet. Självdiagnostiseringen 

behöver nödvändigtvis inte innebära att diagnosen är rätt ställd, något som kan leda till 

konsekvenser som påverkar individens hälsa.  

 

Informationskälla  

Svenska akademins ordbok (2009) definierar källa som varifrån en uppgift hämtas. En källa, 

som i studien innebär en informationskälla, är därifrån individen tagit del av informationen. 

Det kan vara en person som delat en uppgift, en tidning eller som i denna studie Internet. När 

begreppet informationskälla används i den här studien syftar det på olika kanaler och 

hemsidor på Internet där individer kan hämta information och ta del av uppgifter kopplade till 

sin egen hälsa (se ovan, under hälsoinformation). Det är viktigt att skilja mellan begreppen 

information och kommunikation. Information är innehållet i en kommunikationsprocess och 

sker genom en envägsprocess till skillnad från kommunikation som sker genom en 

tvåvägsprocess mellan två̊ individer (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, 2015). 
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2. Bakgrund  

I följande avsitt kommer ämnet hälsoinformation på Internet att presenteras samt studiens 

problemformulering och tidigare forskning.  

 

En av de största förändringarna i dagens samhälle är den ökande digitaliseringen. 

Internetanvändningen ökar och likaså möjligheterna för dess användningsområden (Jiang & 

Beaudoin, 2016). Findahl och Davidsson (2015) skriver i rapporten Swedes and the Internet 

att under år 2015 var det 93% av Sveriges befolkning som hade tillgång till Internet och 91% 

av befolkningen som använder Internet. Majoriteten av den svenska befolkningen använder 

Internet som den främsta källan för att ta del av hälso- och sjukvårdsinformation (Eriksson & 

Majanen, 2012) och 70 % av befolkningen över 12 år använder Internet i Sverige för att söka 

efter hälsorelaterad information (Findahl & Davidsson, 2015).  

Det har visat sig att av all information som söks på Internet är hälsoinformation det som söks 

efter mest (Kim, 2015). Folk “googlar” för att få svar på sina mediciniska frågor och Eriksson 

och Majanen (2012) menar även att genom användandet av Internet får befolkningen enkel 

tillgång till stora mängder information på en och samma arena. Studier visar även att i 

förhållande till olika forum där möjligheten finns att integrera med andra på Internet har 

sociala medier revolutionerat kommunikationen, vilket resulterat i skapandet av sociala 

relationer på plattformar som Facebook och Twitter (Mano, 2014). Det finns olika källor av 

information i sociala medier, exempelvis chat- och hälsoforum vilket kan öka chanserna att 

hitta efterfrågad information, fakta och bevis. Informationen kan även ge socialt stöd för de i 

en sårbar hälsosituation, exempelvis genom att finna personer med samma symptom eller 

diagnos som en själv, vilket kan kopplas till behovet av att finna en identitet och tillhörighet.  

Den utvecklade teknologin och möjligheten att delta i olika arenor via Internet gör att 

beredskapen och servicen inom sjukvården blivit bättre och att patienterna själva får större 

kunskaper om hälsa, som även ger individen möjligheter att påverka sin egen vård. Däremot 

har den ökade digitaliseringen också haft stor påverkan på vården genom att de nya digitala 

och sociala medierna förändrar maktförhållandet mellan patient och vårdpersonal (Eriksson & 

Majanen, 2012). Konsekvenserna av att personer “googlar” sina hälsorelaterade symptom kan 

också leda till en inkorrekt tolkning av informationen som i sin tur kan leda till felaktig 

självdiagnostisering och det vidare till felaktig självbehandling, något som kan påverka 

individens hälsa negativt.  

Det finns således ett samband mellan individers förmåga att kunna tolka hälsoinformation och 

individers hälsotillstånd (Crook, Stephens, Pastorek, Mackert & Donovan, 2016). Det ökande 

intresset för att studera sambandet av hur personer tolkar informationen och personens 

hälsotillstånd har växt fram till begreppet hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet bygger på 

individens förmåga att tolka, tillämpa och förstå hälsoinformation i syfte att bibehålla och 

främja sin hälsa (Nutbeam, 2006). Hälsolitteracitet har sina rötter i pedagogisk forskning med 

fokus på läs- och skrivkunnighet samt hälsopromotion (Nutbeam, 2008). Graden av 

hälsolitteracitet hos individen påverkas av olika sociala faktorer som livssituation, kultur, 

utbildning och miljö. Det innebär att individers grad av hälsolitteracitet är föränderlig och en 

ständigt pågående process (Nutbeam, 2006). Samtidigt som användningen av Internet som 
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sökmotor för hälsoinformation ökar visar siffror på att vuxna i Amerika och Europa har en 

generellt låg hälsolitteracitet. Enligt Europeiska Health Literacy Survey har närmre hälften av 

den vuxna befolkningen otillräcklig eller problematisk nivå när det kommer till 

hälsolitteracitet (Jiang & Beaudoin, 2016).  

Att söka efter hälsoinformation på Internet handlar ofta om att finna information för att kunna 

förbättra sin hälsa. Nästan nio utav tio vuxna har dock bristande kunskaper om hur de skall 

främja sin hälsa och förhindra uppkomst av sjukdom (Clancy, 2009), något som även här 

visar att befolkningen i stort behöver högre hälsolitteracitet. I dagens samhälle där 

användningen av Internet och sociala medier ständigt ökar behöver individer kunna orientera 

sig bland hälsoinformation som finns på Internet. För att kunna hantera expanderingen och 

söka efter den information som individen är ute efter, är kunskap, lärande och erfarenheter 

avgörande faktorer för individens hälsa. 

 

2.1 Problemformulering 

 

Ett problem med hälsoinformation på Internet är att den expanderar snabbt, och långt ifrån all 

information som finns tillgänglig utgår från en vetenskaplig grund. Att hälsoinformationen 

inte alltid är evidensbaserad kan medföra att individer genom Internetsökning får en 

missvisande sjukdomsbild som i sin tur får ofördelaktiga konsekvenser för individens hälsa. 

Att ”googla” sina symptom och söka efter hälsoinformation på Internet kräver därför en viss 

förkunskap. En konsekvens med den expanderade digitaliseringen och den lättåtkomliga 

hälsoinformationen som sprids på Internet är att personer kan feltolka informationen eller inte 

har kunskapen att förhålla sig kritisk till informationskällorna. Genom att tolka informationen 

inkorrekt kan det i sin tur ge konsekvenser som att individer feldiagnostiserar sig och i och 

med det även tillämpar en felaktig självbehandling som påverkar den egna hälsan negativt. Ur 

ett hälsopedagogiskt perspektiv ämnar sig därav den här studien till att studera samband 

mellan olika bakgrundvariabler och hälsokomponenter i relation till hur individer använder 

Internet som informationskälla för att finna kunskap som främjar den egna hälsan.     

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Internet som sökmotor och vikten av ökad kunskap  

 

I en studie gjord av Jiang & Beaudoin (2016) rapporteras det att användningen av Internet 

som sökmotor för informationssökning relaterande till hälso- och sjukvårdsändamål ständigt 

ökar. 78,8% av Amerikas medborgare rapporteras ha använt Internet för att söka efter 

hälsoinformation. Samtidigt visar siffror på att vuxna i Amerika och Europa har en generellt 

låg hälsolitteracitet. I studien som gjorts visas det att endast hälften av den vuxna 

befolkningen hade en grundläggande nivå av hälsolitteracitet år 2012. I en annan studie om 

hälsolitteracitet utförd av Agency for Healthcare Reasearch and Quality rapporteras även här 

ett resultat som visar att nästan nio av tio vuxna har bristande kunskaper till att främja sin 

hälsa och förhindra uppkomst av sjukdom (Clancy, 2009). De här studierna betonar 

betydelsen av att befolkningen i stort behöver högre hälsolitteracitet.    
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Internet är en vanlig källa för att söka efter och ta del av hälsoinformation, för att kunna ta del 

av informationen och veta hur man skall söka efter den krävs en viss förkunskap. I en studie 

som Rennis, McNamara, Seidel och Shneyderman (2015) genomfört, där de studerat hur 

studenter tar till sig hälsoinformation på Internet, visas det att Internet är studenternas mest 

använda kanal gällande sökning kring hälsoinformation. Det framgår dock att det finns en viss 

osäkerhet kring huruvida hälsoinformationens trovärdighet är hög eller låg. Forskarna menar 

på att man kan se att elektroniska resurser har fått en stor betydelse för konsumenters hälsa, 

samtidigt som begreppet e-hälsolitteracitet (hälsolitteracitet på Internet) har fått en betydande 

roll för hur individer kan använda de elektroniska resurserna för att förbättra och öka sin 

kunskap om hälsa och beteende (Rennis, McNamara, Seidel & Shneyderman, 2015). Baserat 

på resultatet av studien menar författarna att studenterna bör utbildas i att utvärdera 

webbplatsers trovärdighet och tillförlitlighet. Utbildning kan tillämpas i syfte för att 

studenterna skall kunna dra nytta av informationen som finns tillgänglig på Internet. Att 

utbilda personer innebär att ge dem möjlighet att kunna avgöra hur den nya kunskapen kan 

användas i praktiken, vilket betonar betydelsen av hälsolitteracitet för att kunna ta till sig 

kunskap och applicera kunskapen i syfte att förbättra sin hälsa. 

 

Den stora mängd av lättillgänglig hälsoinformation på Internet kan leda till att 

internetanvändare får svårt att orientera sig i det överflöd av information som finns. 

Internetanvändare stöter oftast på en stor mängd irrelevant information när de använder olika 

sökmotorer då dessa ofta rangordnar sina sökresultat genom popularitet eller andra algoritmer 

(Jiang & Beaudoin, 2016). Många upplever även det som en komplicerad uppgift att söka 

efter hälsoinformation online. I en studie publicerad år 2005 gjord på skolungdomar från 

Storbritannien och Amerika i åldrarna 11 till 19 år, visar resultatet på att de upplevde det som 

svårt att orientera sig bland den information som flödar på Internet. Det här beror på generella 

svårigheter på grund av bristande hälsolitteracitet, så som att stava, söka efter korrekta 

medicinska termer, beskriva symptomen adekvat och att vara källkritisk för att kunna ta del av 

trovärdig information (Gray, Klein, Noyce, Sesselberg & Cantrill, 2005). Även i den här 

studien menar forskarna att kunskap och ökad hälsolitteracitet hos befolkningen är ett faktum 

för att säkra populationens framtida hälsostatus. Genom diverse pedagogiska processer i form 

av utbildning och möjliggöra för lärande kan ökandet av kunskap och hälsolitteracitet 

praktiskt tillämpas. 

 

Likaså som i studien av Gray et.al (2005) konstaterar Austin et.al (2012) vikten av ökad 

kunskap för att undvika diverse hälsorisker i framtiden. Austin et.al (2012) genomförde en 

forskningsstudie med en Internettbaserad enkät på 1379 slumpmässigt utvalda studenter 

hösten år 2009. Studiens syfte var att ta reda på hur individers självförtroende ser ut i relation 

till att använda olika medier för att kunna söka information med avsikt att förebygga samt 

behandla sjukdom. Resultatet visade att personer med högre hälso- och medialitteracitet själv-

diagnostiserade sig i större grad rätt. Av de som självdiagnostiserade sig felaktigt kunde man 

således se ett samband till låg kunskapsnivå. Kunskapsnivå kan därmed ses som en viktig 

parameter för att undvika feldiagnostisering och i sin tur felbehandling. Studien visade även 

på att personer med låg kunskapsnivå i högre grad upplevde att det fanns begränsad 
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tillgänglighet av information att tillämpa. I studien framkom vikten av att ha god 

mediakunskap och hälsolitteracitet för att kunna ta till sig och förstå hälsoinformationen på 

Internet. Mediakunskap i detta sammanhang handlar om att kunna hantera de enheter som 

används för att komma åt Internet och dess information. Austin et. al (2012) poängterar även 

vikten av att arbeta med såväl ökad mediakunskap som ökad hälsolitteracitet i skolorna för att 

arbeta hälsofrämjande. McCalla, Juarez, Williams, Brown, Chipungu och Saab (2012) påvisar 

även dem värdet av skolornas arbete i att utbilda elever. Att utbilda elever görs därmed med 

en avsikt att främja hälsan samt belysa betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

hälsoinformationen på Internet. Vilket kan kopplas ihop med vikten av att kunna orientera sig 

till trovärdig information bland all hälsoinformation som finns och därmed öka sin 

hälsolitteracitet.  

 

2.2.2 Faktorer som påverkar sökandet av hälsoinformation 

 

Hälsoinformation är den information som det söks efter mest på Internet (Kim, 2015). Kim 

(2015) har utfört en studie med syftet att studera skillnader på hur människor söker efter 

hälsoinformation jämfört med allmän information på Internet. Det undersöktes även hur 

individernas datorkunskap och andra kompetenser kan påverka personernas förmåga att söka 

efter och hantera hälsoinformation på Internet - vilket kan liknas vid individernas resurser för 

lärande och grad av hälsolitteracitet. Resultatet visar att personer med låg socioekonomisk 

status var den grupp människor som var mest benägna till att söka efter hälsoinformation på 

Internet. Resultatet skiljer sig från tidigare forskning inom området, som visar att personer 

med lägre socioekonomisk status är mindre benägna till att söka efter hälsoinformation på 

Internet än vad personer med högre socioekonomisk status är. Resultatet av studien som Kim 

(2015) genomförde anses kunna kopplas med att personer med sämre socioekonomisk status 

generellt sätt har det sämre ställt. Att ha lägre socioekonomisk status kan därmed innebära 

sämre försäkringar och att personen inte har “råd” att vara sjuk och söka hjälp av sjukvården, 

till samma grad som personer med högre socioekonomisk status har (Kim, 2015). Det kan 

medföra att individer tolkar informationen på fel sätt, vilket i sin tur kan leda till stora 

konsekvenser för hälsan. Hälsolitteraciteten har således en avgörande betydelse för att kunna 

söka efter hälsoinformation. Hälsolitteracitet grundar sig ofta på individens sociala 

klasstillhörighet och således påverkas individen av faktorer som exempelvis etnicitet och 

utbildning (Mårtensson & Hening, 2012). Mårtensson och Hening (2012) menar däremot att 

det finns flera egenskaper än hälsolitteracitet som påverkar sökandet av hälsoinformation. Att 

inneha personliga egenskaper som ett gott självförtroende och självtillit är delvis betydande 

för att vara delaktig och kunna ta hälsorelaterade beslut då det ofta krävs ett kritisk och 

analytiskt förhållningssätt (Mårtensson & Hening, 2012). 

 

En svaghet med hälsoinformationen på Internet likt tidigare nämnt är att den expanderar fort 

och att all information som sprids inte är evidensbaserad och sann, vilket kan leda till att 

individerna genom Internetsökningen får en missvisande sjukbild som i sin tur kan bidra till 

helt andra konsekvenser (Kim, 2015). Läsförmågan har därför en stor betydelse för att känna 

igen, analysera, bedöma relevansen och ta del av hälsoinformationen på ett bra sätt 

(Mårtensson & Hening, 2012). Brown, Teufel och Birch (2007) belyser däremot att det är fler 
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faktorer än enbart förståelse i skriftligt språk som påverkar individens kapacitet att förvärva 

hälsoinformation. Individen behöver ha färdigheter som att kommunicera genom att tala, 

analysera, lyssna och utvärdera den specifika hälsoinformationen för att kunna ta del av den 

samt för att kunna konstruera färdigheter för lärande. 

 

2.2.3 Tillämpning av hälsoinformation 

 

Zhang (2012) genomförde en studie där högskolestudenter intervjuades för att undersöka hur 

aktivt de använde sig av sociala nätverkssajter för att söka efter hälsorelaterad kunskap. Han 

studerade även deras uppfattning om Internetanvändning som informationskälla. Resultatet 

visade på att studenterna var skeptiska till kvalitén av den hälsoinformation som fanns på 

sociala nätverk. De var även kritiska över den medicinska vetskapen, samt rädda för att deras 

personliga integritet skulle påverkas om de själva delade med sig av sina hälsoerfarenheter. 

Det innebär att de var skeptiska till att använda Internet som källa i syftet att lära och ta del av 

trovärdig hälsoinformation. Sociala medier och hälsoinformation på Internet bidrar däremot 

till att individer kan uppnå ett bredare perspektiv om hälsoproblem och själva eliminera de 

källor som skapar oro (Mano, 2014). Mano (2014) menar att sociala medier som redskap har 

möjliggjort en ökad tillgång till information, sociala framsteg och uppmanar individer till 

"egenmakt". Mano (2014) poängterar däremot att individer med högre hälsolitteracitet lättare 

kan ta sig an lämplig hälsoinformation på Internet och sociala medier, vilket även Zangs 

(2012) studie visade på. Flera av deltagarna i Zhangs (2012) studie som hade erfarenhet av att 

använda Internet som sökmotor för att leta efter hälsoinformation använde det främst för att 

söka efter kunskap som kan hjälpa individen med behandlingar av mindre akuta symptom och 

sjukdomar eller för att söka efter kunskap kopplat till generell livsstilsinformation. Många av 

dem som sökte hälsoinformation på Internet kontrollerade även hälsotillståndet för någon de 

bryr sig om. Studien visade även på att deltagarna i stort var bekymrade över deras 

närståendes kunskapsnivå kopplat till hälsolitteracitet (Zang, 2012). 

 

Crook, Stephens, Pastorek, Mackert och Donovan (2016)  menar på att det i dagens samhälle 

är mycket förekommande att individer har låg hälsolitteracitet. Att ha en otillräcklig 

hälsolitteracitet kan bli ett problematiskt bekymmer, då individer med lägre hälsolitteracitet 

visar en större benägenhet till att uppleva hälsoproblem med ett negativt utfall Crook et al. 

(2016) genomförde en studie för att undersöka hur hälsoinformation tolkas och hanteras. 

Studien ägde rum på en vårdcentral i Texas med totalt 180 deltagare där alla deltagare var 

över 18 år. Deltagarna försågs med gedigen information om hjärthälsa och uppmuntrades med 

aktiviteter och förlag på hur man som individ kan uppnå ökad hjärthälsa genom exempelvis 

bra kost och motion. Deltagarna uppmuntrades även till att söka efter ytterligare information 

om beteenden för att bibehålla ett friskt och starkt hjärta. Efter informationen fick deltagarna 

besvara en enkät för att ge studien ett utfall på hur studiedeltagarna uppfattat informationen.  

 

Studiens resultat visade signifikanta samband till att de personer som frekvent använder 

Internet för att söka efter hälsoinformation även bistod med en högre grad av hälsolitteracitet 

(Crook et al., 2016). Hypotesen var även att det skulle finnas positiva samband mellan 

individens upplevelse av ett friskt hjärta och kunskaper om Internetanvändning, vilket 
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resultatet tillika visade på. En annan hypotes som gjordes i studien var att personer med högre 

hälsolitteracitet inte skulle uppfatta informationsöverflödet till lika hög grad som en person 

med lägre hälsolitteracitet, samt att en person med högre hälsolitteracitet skulle ha en mer 

positiv inställning till informationsflödet. Det visades dock inga signifikanta samband till 

dessa två antaganden. Av resultatet att bedöma framkom det att individer med god 

hälsolitteracitet i regel har förmågan att uppnå bättre hälsa, vilket visar på kopplingen mellan 

hälsolitteracitet och individens egen hälsostatus (Crook et al., 2016).  

 

2.2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Det framkommer att hälsoinformationen på Internet inte alltid är evidensbaserad och kan 

medföra att individer som feltolkar informationen vidare identifierar, självdiagnostiserar och 

behandlar sina symptom inkorrekt, vilket i sin tur kan påverka hälsan negativt. Att googla sina 

symptom och söka efter hälsoinformation på Internet kräver därför en viss förkunskap. 

Tidigare forskning visar att många individer använder Internet för att söka efter 

hälsoinformation men har en bristande kunskap i hur de ska kunna tillämpa ett kritiskt 

förhållningssätt till informationen. Bristande kunskaper är något som påvisar relevansen för 

utbildning kring området, något som i sin tur kan kopplas till en individs olika 

bakgrundsfaktorer som exempelvis utbildningsnivå, för möjligheten att söka hälsorelaterad 

information på Internet. Det framgår även att ökad kunskap och hälsolitteracitet behövs 

generellt världen över för att förbättra individers möjlighet att ta del av hälsoinformationen på 

Internet för att kunna förbättra och identifiera sin egen hälsa på ett lämpligt sätt. Att kunskap, 

erfarenheter och möjlighet till lärande är avgörande faktorer för att hantera hälsorelaterad 

information är ett faktum enligt tidigare forskning. Det framgår dock inte lika tydligt hur 

befolkningens bakgrundsfaktorer kan påverka deras möjlighet att ta del av kunskapen som 

finns på Internet för att främja sin egen hälsa.  
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3. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teorier som studien har utgått ifrån och funnit stöd från i relation till 

syfte och frågeställningar.  
 

3.1 Blooms taxonomi och Hälsolitteracitet 

 

Benjamin Bloom, tillsammans med kollegor, presenterade redan under 1950-talet en 

pedagogisk modell för att kartlägga kunskap och dess olika nivåer. Kratwhol (2002) förklarar 

Blooms taxonomi som en pedagogisk modell utvecklad för att beskriva olika nivåer av 

kunskap som är kategoriserade utifrån sex olika steg. Den här studien utgår från Blooms 

reviderade taxonomi och de olika kategorierna är rangordnade där varje steg bygger på steget 

innan. De sex nivåerna som Blooms reviderade taxonomi utgår ifrån är:   

 

Minnas - det första och grundläggande steget innebär att man skall kunna minnas sig fakta 

och memorera, identifiera samt ha möjlighet att återge fakta.  

Förstå - steg två handlar om att kunna förstå den fakta som memorerats samt kunna förklara 

samband, relationer och klassificeringar.  

Tillämpa - tredje steget i modellen går ut på att kunna utföra något med den fakta och kunskap 

som man fått. Det innebär att man kan tillämpa sin kunskap i nya situationer för att framställa 

resultat och lösa eventuella problem. 

Analysera - fjärde steget handlar om att kunna se samband och relationer mellan olika fakta 

samt utifrån helheten kunna urskilja vilken fakta som är relevant. 

Värdera - det femte steget i modellen går ut på att kunna utvärdera, bedöma och kritisera 

olika idéer, metoder, kunskaper eller lösningar. 

Skapa - det sjätte steget i modellen handlar om att individen skall kunna planera, producera 

och generera något nytt genom egna slutsatser, och därmed kunna sätta ihop nya och gamla 

erfarenheter för att kunna skapa ett nytt perspektiv.  
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       Socialstyrelsen (2015) 

 

Blooms taxonomi kan förklaras som ett pedagogiskt klassificeringssystem för att kunna 

kategorisera olika nivåer av teoretiska konstruktioner i lärandet, i syfte att hjälpa individer att 

utveckla sin förmåga att förvärva, behandla och utvärdera information (Kratwhol, 2002).  

 

Den föreliggande studien fokuserar utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv på att studera 

samband mellan olika bakgrundvariabler och hälsokomponenter i relation till hur individer 

använder Internet som informationskälla för att finna kunskap som främjar den egna hälsan, 

vilket är starkt kopplat till begreppet hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet likt Blooms taxonomi, 

bygger på individens förmåga att tolka, tillämpa och förstå information i syfte att bibehålla 

och främja den egna hälsan (Nutbeam, 2006). Hälsolitteracitet fokuserar precis som Blooms 

taxonomi på individers förmåga att förvalta kunskap, dock med fokus utifrån hälsa. WHO´s 

definition på begreppet hälsolitteracitet är följande; 

“Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation 

and ability of individuals to gain access to, understand and use information in ways which 

promote and maintain good health.” 

(WHO, s.10, 1998). 

Hälsolitteracitet är ett begrepp som kan definieras som individens nivå av läs- och 

skrivkunnighet på ett sätt som möjliggör att individen kan tillämpa hälsoinformation. Är läs- 

och skrivkunnigheten bristande kan det direkt påverka individens hälsa genom att begränsa 

personlig, social och kulturell utveckling med en följd till förhindrad utvecklingen av 

hälsolitteracitet (WHO, 1998). Graden av hälsolitteracitet hos individen påverkas även av 

olika sociala faktorer som livssituation, kultur, utbildning och miljö som i relation till Blooms 

taxonomi har kopplingar till individers förmåga att värdera information. Vilket vidare innebär 

att individers grad av hälsolitteracitet är en ständigt pågående lärprocess (Nutbeam, 2006). 

WHO (1998) förklarar även att hälsolitteracitet inte enbart innebär förmågan att läsa 

hälsoinformation utan även att individen kan förstå och förvärva hälsoinformationen. 
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Vanligen kan man dela upp hälsolitteracitet i olika dimensioner, Funktionell hälsolitteracitet 

och Komplex hälsolitteracitet (Nutbeam, 2006). Funktionell hälsolitteracitet rör individens 

grundläggande förmåga att läsa och skriva i syfte att förstå̊ skriftlig hälsoinformation medan 

komplex hälsolitteracitet är mer övergripande och handlar om förmågan att kunna förvärva, 

förstå, värdera hälsoinformation vilket även har starka kopplingar till Blooms pedagogiska 

modell (steg 5). Komplex hälsolitteracitet består således dels av funktionell hälsolitteracitet, 

men även av vad som kallas kommunikativ- och kritisk hälsolitteracitet. Kommunikativ- och 

kritisk hälsolitteracitet innebär förmågan att kritiskt granska och välja ut relevant 

hälsoinformation samt även ha förmågan att använda informationen i olika sammanhang 

(Nutbeam, 2006).  

 

Sammanfattningsvis bygger en god hälsolitteracitet i den här studien på komponenter som att 

kunna läsa och förstå hälsoinformation på Internet, förvärva, värdera och använda 

informationen, kritiskt granska och välja ut relevant information samt ha förmågan att dela 

den vidare. Högre grad hälsolitteracitet leder således till en ökad insikt vad gäller hälsa och 

därmed påverkar det hälsan positivt, medan en lägre grad hälsolitteracitet istället kan vara 

skadligt för hälsan. 

 

3.2 Learning by doing och Deweys dialektiska process  

 

Learning by doing är ett begrepp som frekvent återkommer i diskussioner om lärande. Teorin 

myntades av filosofen John Dewey och syftar till att kunskap erhålls genom aktivt deltagande. 

Det är baserat på hur teori, praktik och reflektion integrerar till en helhet som senare står till 

grund för lärande och handling (Johansson, 2012). En annat viktig aspekt för lärandet i denna 

teori är att få vägledning av någon med kunskap och kompetens inom området. Kunskap 

uppstår när individen praktiskt testar sig fram i arbete och handling, vilket möjliggör en 

förståelse och mening. Utan praktik är teorin oförståelig och vice versa (Egidius, 2009).  

 

John Deweys teoribildning om learning by doing har således grund i erfarenheter precis som 

hans teori om dialektiska processer. Grunden i dessa teorier utgår därmed från individen och 

det sociala sammanhanget, det vill säga att individen aktivt utvecklar sitt tänkande och 

lärande genom att integrera med omgivningen (Granberg & Ohlsson, 2009). Granberg och 

Ohlsson (2009) hänvisar till att Dewey fokuserade på två olika former av erfarenhet som leder 

till lärande, primära upplevelser och sekundära upplevelser. Primära upplevelser är de 

upplevelser som vi genom våra sinnen tolkar direkta och konkreta händelser i vår omgivning, 

det är dessa som är grunden för lärande. Upplevelserna behöver däremot kompletteras med de 

sekundära upplevelserna, även kallade de reflektiva erfarenheterna, för att möjliggöra en 

förståelse för det primära upplevelserna. Sekundära upplevelserna är de som reflekterar över 

de primära upplevelserna och sorterar, definierar samt hjälper till att förklarar dem som 

individen upplevt med hjälp av sina sinnen. Basen för lärande enligt Dewey bygger alltså på 

att individen reflekterar över det som upplevts (Granberg & Ohlsson, 2009). Beroende på vad 

individer har för erfarenheter kan situationer hanteras och förstås på olika sätt. I relation till 

erfarenheter skapas således egenskaper som kan påverka individens lärande, vilket visar på att 
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det är relevant att undersöka egenskaper i relation kunskapsorientering på Internet. I den här 

studien undersöks därför om det finns egenskaper som kan påverka individers förmåga att 

hantera hälsoinformation på Internet.  
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4. Metod 

I metodavsnittet kommer följande delar att presenteras: deltagare och urval, metodval och 

forskningsansats, datainsamlingsmetod, utformningen av enkät, pilottest, utformning av 

följebrev, etiskt ställningstagande samt bearbetning och analys av material. 

 

4.1 Deltagare och urval 

 

Studiens inklusionskriterier var svensktalande vuxna människor över 18 år och studiens 

exklusionskriterier var därmed icke svensktalande vuxna människor samt individer under 18 

år. I Sverige beräknas varje individ som myndig vid 18 års ålder, vilket innebär att individen 

då ansvarar över sin egen person (Bris, 2016). Urvalet som använts i studien är både ett 

konsekutivt urval och ett bekvämlighetsurval som båda ligger inom kategorin för ett icke-

slumpmässigt urval. Ett icke-slumpmässigt urval används ofta vid explorativa undersökningar 

då forskningen har som avsikt att generera nya idéer, definiera begrepp och formulera 

hypoteser till kommande större studier (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

 

Ett konsekutivt urval innebär att personer som befinner sig på undersökningsplatsen vid 

undersökningstillfället och uppfyller studiens inklusionskriterier blir tillfrågade att delta i 

studien (Paloma, 2016). Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarna själv väljer ut vilka 

personer som ska delta i studiens undersökning. Det innebär att personer som finns lätt till 

hands välj ut till undersökningen, vilket ofta kan inkludera forskarnas familj, vänner och 

bekanta (Deacon, Golding, Murdock, & Pickering, 1999). 

 

Att två olika urvalsmetoder använts i studien är för att nå ut till en större grupp människor då 

vi under planering för studien antog det kunde bli svårt att rekrytera studiedeltagare genom att 

enbart använda oss av ett konsekutivt urval, då befolkningen i dagens samhälle av egna 

erfarenheter upplevs som stressade och tidspressade. Färre respondenter bistår i sin tur studien 

med bortfall av studiedeltagare och därmed färre enkätsvar att grunda studien på.    

 

4.2 Metodval och forskningsansats 

 

Studien utgår från en idealistisk ontologisk ansats som fokuserar på individuella upplevelser 

som konstrueras av individens egna tankar. Enligt det synsättet som idealismen speglar så 

finns det ingen verklighet som är oberoende av mänskligt medvetande och tänkande (Åsberg, 

2000). Vidare har studien en positivistiskt epistemologisk utgångspunkt som handlar om att 

forskarna strävar efter att få fram kunskap som är baserad på olika företeelser som kan vägas 

och mätas, vilket innebär att dessa utgångspunkter grundar sitt ursprung på objektiv fakta. 

Positivisten är dock medveten om att det inte finns någon fullständig sanning i uttryckets 

bokstavliga betydelse (Åsberg, 2000).  

 

En kvantitativ forskningsmetod har använts där en webbaserad enkät legat till grund för att 

samla in empirisk data. En kvantitativ forskningsmetod valdes utifrån studiens syfte och 

frågeställningar då studien på en relativt kort tid hade som avsikt att samla in en större mängd 
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empirisk data via en webbenkät. Likaså möjliggör detta tillvägagångssätt snabbare och 

enklare hantering av data genom exempelvis sammanställning i statistiskt datorprogram 

såsom SPSS (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Vald datainsamlingsmetod 

användes för att kunna få fram en kartläggning i form av frekvenstabeller över 

studiedeltagarnas beteende kring hälsoinformation på Internet samt för att studera samband 

och skillnader mellan olika variabler utifrån studiens syfte och frågeställningar. Inom ramen 

för kvantitativ forsknings-metod, utgår studien från en hypotetiskt-deduktiv ansats vilket 

innebär att studien grundar sig i ett antal teorier som speglas i studiens syfte och 

frågeställningar och ligger även till grund för utformningen av frågorna i webbenkäten som 

används för att samla in kvantitativ data. För att förtydliga detta så innebär det att studien 

utgått från teorier och tidigare forskning och som sedan användes för att deducera antaganden 

och hypoteser för att analysera den insamlade datan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

 

En webbenkät användes för att samla in forskningsmaterial till studien. Webbenkäten blev 

besvarad genom två olika tillvägagångssätt, dels genom att dela enkäten på Internet via 

kanalen Facebook (bekvämlighetsurval) samt genom att integrera med människor utanför 

välkända matvarukedjor (konsekutivt urval) vid tre olika tillfällen. Totalt 179 personer deltog 

i enkätundersökningen. 

 

4.3.1 Rekrytering av studiedeltagare i en social kontext  

 

Under måndagen den 2:a maj, 2016 mellan klockan 13.00 - 17.00 och tisdagen den 3:e maj, 

2016 mellan klockan 16.00–18.30 rekryterade vi studiedeltagare på tre olika geografiska 

platser (öst, väst och norr) i Halmstad stad. Vi valde olika geografiska placeringar för att nå ut 

till en större del av Halmstads befolkning och möjliggöra bredare fördelning av vårt urvals 

ålder, utbildningsnivå och socioekonomisk grupptillhörighet. Rekryteringen tog plats i 

anslutning till entrén vid två Ica Maxi matvarubutiker och en City Gross matvarubutik. 

Matvarukedjorna valdes strategiskt ut eftersom att det är en plats som majoriteten av 

befolkningen ofta besöker.  

 

Vi var totalt tre personer som ansvarade för studien (vilket senare benämns studieansvariga) 

varav en av oss ansvarade för att rekrytera deltagare till att fylla i den webbaserade enkäten. 

För att samla in svar på webbenkäten användes två Ipads som hjälpmedel. De övriga två 

personerna ansvarade för dessa två Ipads. Rekryteringsansvarig frågade personer som 

passerade förbi om de kunde tänka sig att delta i en kort enkätundersökning om 

hälsoinformation på Internet som ingick i ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad. 

Svarade personen “ja” hänvisades hen vidare till en av studiens andra två ansvariga för 

grundligare information om undersökningen, inklusive information om att enkäten tar cirka 

fem minuter att besvara, att det går att avbryta när som helst under studiens gång samt att 

svaren enbart kommer användas i studie ändamål - i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper (Vetenskapsrådet, 2002). Studieansvarig informerade även deltagaren att 
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utförligare information gällande undersökningen går att läsa i webbenkätens följebrev, som 

visas synligt på webbenkätens förstasida (se bilaga 1). Vidare fick deltagarna ytterligare 

information om att studieansvarig kommer befinna sig i närheten om det skulle uppkomma 

frågor i samband med enkätens ifyllnad. 

 

4.3.2 Rekrytering av studiedeltagare i en webbaserad kontext 

 

Vi rekryterade även studiedeltagare via Facebook. Webbenkäten som användes var identisk 

med den som användes vid rekrytering i den sociala kontexten. Webbenkäten spreds via 

studieansvarigas Facebookprofiler och var tillgänglig mellan 2:a och 3:e maj, 2016. När 

webbenkäten publicerats på Facebook delades den ytterligare 20 gånger av studieansvarigas 

Facebooknätverk och nätverkets kontakter. Att dela ett inlägg på Facebook innebär att man 

delar en ursprungslänk som sedan visas i Facebook-användarens profil vilket innebär att den 

blir synlig för samtliga av personens kontakter. När tiden för datainsamlingen var slut 

raderades länken från Facebook, vilket även inkluderar att samtliga delningar togs bort i och 

med att ursprungslänken försvann. De individer som valde att besvara webbenkäten via 

Facebook fick klicka på en länk som sedan ledde fram till enkäten.  

 

4.3.3 Ifyllning av webbenkät  

 

Webbenkäten började med fem bakgrundsfrågor om deltagarnas egenskaper (ålder, kön, 

utbildning, sysselsättning och inkomst), därefter fick deltagaren trycka på “nästa” och en ny 

sida med sex frågor om hälsoinformation på Internet fanns att besvara. Efter att frågorna blivit 

besvarade fick deltagaren trycka “nästa” ytterligare en gång, där sju nya frågor om 

hälsoinformation fanns att tillgå. När samtliga frågor var besvarade fick studiedeltagaren 

trycka på “nästa” en sista gång och en text med - Tack för din medverkan! kom fram på 

skärmen och studiedeltagarna fick då trycka på “skicka” för att spara webbenkätens svar. 

Enkäten var sedan färdigt ifylld och sparades automatiskt i programmet Google forms där 

enkäten var konstruerad. Deltagaren tackades för sitt deltagande och önskades en trevlig dag. 
 

4.4 Utformning av webbenkät 

 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer formulerades webbenkäten först 

efter att en grundlig undersökning gjorts om vad som var menat att mätas och hur det skulle 

mätas. Den webbaserade enkäten skapades med stöd utifrån teorier anpassade till studien. 

Problemformuleringen identifierades och operationaliserades därefter till relevanta 

frågeområden som slutligen konstruerade konkreta frågor till enkäten (Ejlertsson, 2014). 

Enkäten skapades i Google forms med en uppdelning på tre avsnitt: 1) bakgrundsfrågor- 

respondenternas egenskaper 2) undersöknings-frågor inom temat hälsolitteracitet- tolka, 

granska, förstå hälsoinformationen, och 3) undersökningsfrågor inom temat “handla och 

hantera hälsoinformation”. 

 

Bakgrundsfrågorna bestod av demografiska frågor (om kön, ålder, månadsinkomst, 

utbildningsnivå samt huvudsaklig sysselsättning). Frågan som handlade om ekonomiska 
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förhållanden var relevant för att undersöka om det finns statistiska skillnader i svaren 

beroende på socioekonomisk grupptillhörighet (Folkhälsomyndigheten, 2016). En fråga 

relaterad till socioekonomisk status ansåg vi däremot upplevas som privat. För att ta hänsyn 

till det, valde vi därför att lägga till svarsalternativet “vill inte svara”. Exempel på andra frågor 

som finns med i enkäten är, “Använder du Internet för att söka efter en förklaring på dina 

hälsorelaterade symptom?”, “Upplever du dig kunna bedöma om hälsoinformationen på 

Internet är trovärdig eller inte?” samt “Händer det att du "diagnostiserar" dig själv med hjälp 

av hälsoinformation du fått fram på Internet?”. För att ta del av hela enkäten se (bilaga 2).  

 

Alla undersökningsfrågor var uppbyggda med stängda svarsalternativ som betydde att 

deltagarna inte kunde skriva in egna svar utan var tvungna att markera vilket alternativ som 

stämde bäst in på dem. Frågorna gjordes även obligatoriska att besvara, vilket innebär att 

deltagarna inte kunde gå vidare till nästa stycke om inte alla frågor var komplett ifyllda. 

Obligatoriska frågor och svarsalternativ minskade således risken för eventuella bortfall. 

Svarsalternativen som användes var “Alltid/Nästan alltid”, “Ofta”, “Ibland”, “Sällan”, 

“Nästan aldrig/Aldrig” samt “Vet ej” på alla undersökningsfrågor med undantag för fråga åtta 

som handlade om vilka kanaler på Internet respondenterna främst använde sig av för att hitta 

hälsoinformation (se bilaga 2). Matrisfrågor av den här typen valdes för att få en enhetlig och 

tydlig enkät som var lätt att förstå för deltagarna samt att sammanställa för oss 

studieansvariga. Fråga åtta var ett undantag då den var uppbyggd med andra svarsalternativ än 

matrisfrågorna, dock var även denna fråga obligatorisk att svara på för att kunna gå vidare till 

nästa avsnitt.  

 

Webbenkäten konstruerades med intentionen till att upplevas så enkel som möjligt för 

studiedeltagarna att förstå och besvara, det här i syfte att minska risken för rapporteringsfel på 

grund av webbenkätens design. Några faktorer som därmed togs hänsyn till var till exempel 

att undvika “Ja/Nej-alternativ”, dubbla negationer, ledande frågor och ett allt för komplicerat 

språk (Ejlertsson, 2014).  

 

4.5 Validitet  

 

Bakgrundsfrågorna som tillämpades i webbenkäten var hämtade från folkhälsoenkäten (2016) 

och Statistiska centralbyrån (2004) och var därmed redan validerade frågor. 

Undersökningsfrågorna var ej validerade frågor, utan dessa var frågor som studieansvariga 

konstruerat själva och utgick från studiens teoretiska perspektiv. Anledning till att egna frågor 

konstruerades istället för att använda befintligt validerade frågor var på grund av att de frågor 

som konstruerats grundade sig i studiens syfte och frågeställningar, därav fanns det inga 

befintliga frågor som kunde användas. Enkätsvaren i undersökningsfrågorna var däremot 

hämtade från en validerad enkät från Statistiska centralbyrån (2014), det innebär dock inte att 

enkätfrågorna i sig är validerade och för att poängtera är inte heller hela enkäten i sig 

validerad. Utöver det redan befintliga svarsalternativen som hämtades från Statistiska 

centralbyrån (2014) valde vi även att lägga till ett “vet ej” som svarsalternativ. Att addera “vet 

ej” gjordes då samtliga deltagare skall ha möjlighet att besvara alla enkätfrågor även fast de 
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inte vet vilket alternativ de står bakom. Det här svarsalternativet bidrar även till att studien 

undviker onödiga bortfall.  
 

 

4.5.1 Pilottest 

 

Webbenkäten i dess helhet pilottestades vid totalt tre tillfällen innan enkäten var klar för 

datainsamling. Det första kompletta utkastet av enkäten pilottestades av sex personer, för att 

kontrollera att frågor och svarsalternativ uppfattades som planerat av studiens ansvariga 

(Eljertsson, 2014). Boréus (2013) skriver att kvalitén på studier stärks genom att göra 

pilottester då det är till fördel för att säkerställa strukturen och se till att tillvägagångssättet är 

lämpligt för att besvara syfte och frågeställningar.  

 

Vidare reviderades och omformulerades de frågor som behövde förbättras för att senare låta 

ytterligare ett pilottest göras av tio personer. De åtgärder som tillämpades var främst 

justeringar i frågornas formulering. Det lades till några frågor som ansågs saknas, exempelvis 

om personerna litade på hälso-sjukvården. Frågorna lades till för att få en så komplett 

undersökning som möjligt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det togs 

även bort frågor som ansågs vara irrelevanta. När den slutliga versionen av enkäten var klar 

pilottestades enkäten en tredje gång, den här gången på fyra personer och kunde därefter 

användas i studien.  

 

4.6 Utformning av följebrev 

 

Ett följebrev konstruerades i Google forms och fungerade även som ett välkomstbrev på första 

sidan av webbenkäten. Följebrevet innehöll information om studiens syfte, att studien tar 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska aspekter (samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet), kontaktinformation till ansvariga personer för 

undersökningen samt vart man i framtiden kan ta del av det färdiga resultatet som studien 

bidragit till. För att ta del av hela följebrevet (se bilaga 1).   

 

4.7 Etiskt ställningstagande 

 

För att studien skall kunna ses som etiskt korrekt ställs det krav på forskare att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper (2002). De är presenterade utifrån fyra 

huvudkrav; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

 

Med samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

och att möjlighet finns att avbryta deltagandet när som helst om så önskas (Vetenskapsrådet, 

2002). För att uppfylla detta frågades deltagarna vid enkätutdelningen om de ville delta i 

undersökningen, samt informerades det även i följebrevet att deltagandet var frivilligt. I 

följebrevet fanns även information om studiens syfte och deltagarnas roll i undersökningen. 

Således gavs de möjlighet att välja huruvida de hade möjlighet och lust att delta i studien. Det 
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här för att tillgodose informationskravet som innefattar att deltagarna måste få information om 

deltagandevillkoren (Vetenskapsrådet, 2002). Ett tredje ställningstagande att ta hänsyn till 

utifrån dem etiska forskningsprinciperna är nyttjandekravet. Nyttjandekravet syftar till att 

information kopplad till personerna som deltar i undersökningen endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter som samlas in om enskilda individer 

kommer därmed endast att användas i forskningssyfte, vilket likaså det här informerades i 

enkätens bifogade följebrev. Den sista etiska forskningsprincipen är konfidentialitetskravet. 

Konfidentialitetskravet gäller sekretess och anonymitet, alltså till att säkerhetsställa att alla de 

uppgifter som samlas in i en undersökning skall behandlas på ett konfidentiellt sätt. Uppgifter 

skall förvaras så att varken insamlad empiri eller personliga uppgifter finns tillgänglig för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska inte på något sätt kunna spåras. Förutom 

att även det här var något som informerades via följebrevet har denna studie tagit hänsyn till 

detta i och med att inte samla in några personliga uppgifter som namn, personnummer eller 

annat som kan kopplas till deltagarnas identitet. 

 

Uppsatsen anses ha uppfyllt samtliga forskningsetiska krav i och med att följebrevet 

informerade om att studien tar hänsyn till alla etiska aspekter. Även kontaktinformation till 

uppsatsförfattarna fanns med och deltagarna meddelades om vart de i framtiden kan ta del av 

det färdiga resultatet som studien bidragit till i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer. 

 

4.8 Bearbetning och analys av material  

 

Efter att webbenkäterna blivit besvarade överfördes samtliga enkätsvar från programmet 

Google forms till en excelfil. Excelfilen fördes sedan över till statistikprogrammet SPSS för 

vidare analys. Totalt blev 179 enkäter besvarade och efter dem förts över till SPSS framkom 

det att en studiedeltagare var under 18 år, något som inte ligger inom ramen för studiens 

inklusionskriterier. För att inte påverka studiens resultat valdes hela enkäten från den 

minderåriga studiedeltagaren att plockas bort från sammanställningen. Analys av material 

utfördes således på totalt 178 enkätsvar. 

 

Frågorna i webbenkäten var konstruerade och rangordnade på olika sätt, vilket är något som 

behövdes tas hänsyn till inför analys av datamaterialet. De frågor som var nominala var 

variablerna kön, utbildning, inkomst, sysselsättning och fråga 8. Samtliga nominalvariabler 

blev omkodade till grupper baserade på siffror för att kunna analysera datamaterialet. Frågan 

om utbildningsnivå valdes att läggas ihop till enbart två grupper som motsvarar upp till 

gynmnasialutbildning och efter gynmnasialutbildning. Frågan om studiedeltagarnas ålder låg 

på en intervallskala och behövde inte kodas om då den redan bestod av siffror. Alla de frågor 

som låg på ordinalskalan och var matrisfrågor (fråga 6-18) med undantag för fråga 8 var 

utformade med samma svarsalternativ och blev omkodade till samma siffror. 

 

Efter att alla variabler blivit omkodade sammanställdes en beskrivande statistik över studiens 

bakgrundvariabler som visade det svarsalternativ som var mest förekommande inom varje 

svarsvariabel. Den beskrivande statistiken för varje enskild bakgrundsvariabel redovisades i 
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procent och frekvens (N). En beskrivande statistik i form av frekvenstabeller togs även fram 

för att undersöka hur studiedeltagarna svarat på studiens undersökningsfrågor. 

Frekvenstabellerna som redovisade beskrivande statistik över variablerna var även dem 

redovisade i procent och frekvens, något som vi senare kunde använda oss av för att kunna 

besvara syftet och frågeställningar.  

 

Ett Chi2-test gjordes med variabeln kön gentemot samtliga undersökningsvariabler (fråga 6-

18) för att undersöka om det fanns skillnader i samband i hur män och kvinnor svarat på de 

olika enkätfrågorna. Precis som kön ställdes även bakgrundsfrågan inkomst gentemot 

samtliga variabler (fråga 6-18) genom att utföra flera Chi2-test. Testerna gjordes för att 

studera om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad i samband till hur respondenterna 

svara på webb-enkätens frågor i relation till deras inkomstnivå. I föreliggande studie har 

p<0.05 använts som statistiskt signifikant värde (Djurfeldt, 2015). Samma test gjordes även 

med bakgrundvariabeln utbildningsnivå gentemot samtliga undersökningsvariabler (fråga 6-

18) för att studera om det finns skillnader i samband på hur studiedeltagarna svarat på 

webbenkäten i relation till utbildningsnivå. 

 

Tre Chi2-tester gjordes för att studera om det finns ett samband mellan utgångsvariabeln litar 

på hälso-sjukvården och om individer behandlar sina hälsorelaterade symptom själva utan 

hälso- sjukvården, testen gjordes även mot variabeln om individer uppsöker hälso- sjukvården 

som ett resultat av att söka hälsoinformation på Internet samt om individer diagnostiserar sig 

själva med hjälp av hälsoinformation de fått fram på Internet. 

 

Vidare har ytterligare Chi2-test gjorts för att undersöka om det finns samband mellan 

utgångsvariabeln om individer upplever sig ha förmågan att söka efter hälsoinformation på 

Internet och om individer granskar informationskällan när de finner hälsoinformation på 

Internet. Utgångsvariabeln ställdes även mot variabeln om individer upplever sig bedöma om 

hälsoinformationen är trovärdig eller inte. Avslutningsvis gjordes ett Chi2-test mellan 

variablerna om individer diagnostiserar sig själva med hjälp av hälsoinformation de fått fram 

på Internet och variabeln om de jämför sina symptom med hälsoinformation på Internet för att 

identifiera sina egna.  
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5. Resultat 

Nedan kommer studiens kvantitativa resultat att presenteras i procent, frekvens, tabeller, 

figurer och signifikanta samband.  

 

Resultatet grundar sig på de 178 kompletta enkätsvar som studien fått in, varav 72,6% 

kvinnor (130) och 26,8% män (48). Den yngsta studiedeltagaren var 20 år (född år 1996) och 

den äldsta var 80 år (född år 1936), studiedeltagarnas medelålder var 33 år (född år 1983). 

Tabell 1. redovisar beskrivande statistik över insamlat datamaterial. Utvalda variabler i 

tabellen är de bakgrundsvariabler som använts för att analysera datan i relation till syftet och 

dess frågeställningar.  

 

Tabell 1. Beskrivning av studiedeltagarnas egenskaper 

Studiedeltagarnas egenskaper N (%) 

Totalt deltagarantal 178 (100) 

Kön, kvinna (%) 130 (72,6) 

*Ålder, år (sd) 33 (13,80) 

Utbildningsnivå, efter gymnasialutbildning (%) 92 (52,8) 

Inkomst, 30 000 – 44 999 kr (%) 51 (28,7) 

Sysselsättning, arbetar som anställd (%) 88 (49,4) 

N redovisar mest förekommande svar och antal personer i procent (%) med undantag för * som visas i 

medelvärde och standard avvikelse (sd) 

 

 

5.1 Att använda Internet för att söka efter information om hälsa och 

sjukdomssymptom 

 

92,1% (164) av de personer som deltog i studien använder någon gång Internet för att söka 

efter kunskap i hälsofrämjande syfte. Ett statistiskt signifikant samband noterades till att det 

skiljer sig i bakgrundsvariabeln kön då kvinnor använder Internet för att söka efter kunskap i 

hälsofrämjande syfte i högre grad än vad män gör (x²(1)= 13.553, p=.009).  

 

En fråga ställdes om vilka kanaler respondenterna hämtar sin hälsorelaterade information 

ifrån, där framkom det att de använder sig av en rad olika informationskällor för att finna sin 

hälsorelaterade information (Se figur 1.). Mest förekommande var statliga informationskällor 

och därefter svarade respondenterna att de använder sig av flera olika informations kanaler. 
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Figur 1. 

 

  
 

 

5.2 Att hantera hälsoinformation på Internet genom att granska, tolka och förstå 

 

66,3 % (118) av studiedeltagarna upplever i hög grad att de har förmågan att söka efter 

hälsorelaterad information på Internet för att finna den kunskap de behöver. Totalt 54,5% (97) 

granskar alltid eller ofta informationskällan när de söker information på Internet och 64,6% 

(115) upplever sig kunna bedöma om informationen på Internet är trovärdig eller inte. 

 

Resultatet visar ett statistiskt signifikant samband (x²(1)= 116,03, p=.002), mellan variablerna 

om individer upplever sig ha förmågan att kunna söka efter hälsoinformation på Internet för 

att finna den information de behöver och variabeln om individer som finner hälsoinformation 

på Internet granskar informationskällan. Det förekom även ett statistiskt signifikant samband 

(x²(1)= 81,65, p=<.001) mellan variablerna om individer upplever sig ha förmågan att kunna 

söka efter hälsoinformation på Internet för att finna den information de behöver och om 

individer upplever sig kunna bedöma om informationen är trovärdig eller inte. 

 

5.3 Att förvalta den hälsorelaterade informationen som sökts på Internet  

 

28,6% (51) upplever att de kan förbättra sin hälsa med hjälp av hälsoinformation de sökt efter 

på Internet medan 39,3% (70) samt 21,3% (38) anser att de ibland respektive sällan upplever 

sig kunna förbättra sin hälsa med hjälp hälsoinformation de sökt efter på Internet. 
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Det händer att 63,6% (113) av respondenterna "diagnostiserar" sig själva med hjälp av 

hälsoinformation de sökt efter på Internet. Det framgår även en skillnad i bakgrundsvariabeln 

kön då kvinnor diagnostiserar sig själva till högre grad än män. Resultatet visar att 72,3% 

(94)  kvinnor i jämförelse med 39,6% (19) av männen diagnostiserar sig själva med hjälp av 

hälsoinformation det sökt efter på Internet. Utifrån procentskillnaden så förefaller det således 

att det finns en tydlig skillnad mellan könen. Resultatet visar även att denna skillnad var 

statistiskt signifikant (x²(1)= 18, p=.003).  

 

40,5% (72) uppsöker sällan eller aldrig hälso- sjukvård som ett resultat av att de sökt efter 

hälsorelaterade symptom på Internet, medan 41,6% (74) gör det ibland. Resultatet visar också 

på ett statistiskt signifikant samband (x²(1)= 11.739, p=.039), till att kvinnor i högre grad 

uppsöker hälso-sjukvården som ett resultat av att de har sökt efter hälsorelaterad information 

på Internet. 

 

68% (121) av de personer som uppsökt hälso-sjukvården och fått ett utlåtande använder 

senare Internet för att söka vidare på den hälsorelaterade information som de fått av dem. Av 

de 68% (121) inkluderar 28,1% (50) personer som enbart ibland söker vidare efter mer 

information. 

 

49,4% (88) behandlar sällan eller aldrig sina hälsorelaterade symptom själv (utan hälso-

sjukvård) med hjälp av information de fått fram från Internet. 13,5% (24) behandlar till hög 

grad sina hälsorelaterade symptom själv och 35,4% (63) gör det ibland (se figur 2.). 

 

Figur 2. 

 

 
I webbenkäten ställdes en bakgrundsfråga om individerna hade förtroende till hälso-

sjukvården, 25,3% (45) av respondenterna litar alltid på hälso-sjukvården, 46,6% (83) litar 

ofta-, 21,9% (39), ibland- 21,9% (39), sällan- 4,5% (8) och 1,7% (3) litar aldrig på hälso-

sjukvården.  
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Resultatet visade på att det inte finns något statistiskt signifikant samband till att personer som 

inte litar på hälso-sjukvården skulle behandla sina hälsorelaterade symptom själva med hjälp 

av hälsoinformation på Internet i högre grad än personer som litar på hälso-sjukvården (x²(1)= 

30,59, p=.588). Det framkommer heller inte något statistiskt signifikant samband till att 

personer som inte litar på hälso-sjukvården skulle uppsöka hälso-sjukvården som ett resultat 

av att de sökt efter hälsorelaterade symptom på Internet (x²(1)= 38,68, p=.538), eller skulle 

diagnostisera sig själva med hjälp av hälsoinformation det fått fram på Internet (x²(1)= 15,25, 

p=.633). 

 

Det undersöktes även hur vanligt det är att delta i forum för att utbyta kunskap med andra. 

Resultatet visade att 87,1% (155) sällan eller aldrig utbyter kunskap på Internet. 

Kunskapsutbyte på Internet kan även göras genom att jämföra sina symptom med andras för 

att identifiera sina egna, där framkom det dock att 62,4% (111) av respondenterna någon gång 

gör detta. Resultatet visade också på ett statistiskt signifikant samband (x²(1)= 18.91, p=.002) 

till att kvinnor identifierar sina symptom med hälsoinformation som de finner på Internet till 

högre grad än män. 

 

5.4 Avgörande bakgrundsvariabler för individers hanterande och lärande av 

hälsorelaterad information på Internet 

Det fanns ett statistisk signifikant samband (x²(1)= 35,01, p=.020) som visade att 

inkomstnivån påverkar hur individer upplever sig själva kunna förbättra sin hälsa med hjälp 

av att söka hälsorelaterad information på Internet. Övervägande framkom det att personer med 

högre inkomstnivå upplever sig kunna förbättra sin hälsa oftare än personer med lägre 

inkomstnivå.  

 

I relation till utbildningsnivå visade resultatet även på ett signifikant samband (x²(1)= 14.62, 

p=.012) mellan respondenternas utbildningsnivå och frågan kring hur människor upplever sig 

kunna förbättra sin hälsa med hjälp av den hälsorelaterade information som finns på Internet. 

Personer med högre utbildningsnivå upplever sig alltid kunna förbättra sin hälsa medan 

personer med lägre utbildningsnivå ofta upplever sig kunna förbättra sin hälsa genom att söka 

efter hälsoinformation på Internet. Resultatet visar däremot att utbildningsnivån inte har 

någon annan påverkan på hur individer söker, tolkar och hanterar hälsoinformation på 

Internet, då inga statistiskt signifikanta skillnader fanns i resultatet. 

 

Utifrån bakgrundsvariabeln sysselsättning hittades inga samband gentemot olika hälso-

komponenter.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

 

Majoriteten av studiedeltagarna använder sig av Internet för att söka kunskap i 

hälsofrämjande syfte. Respondenterna upplever att de i hög grad har förmågan att söka 
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hälsorelaterad information på Internet för att finna relevant kunskap. Resultatet visar på att det 

finns ett samband till att de personer som upplever sig kunna finna kunskap på Internet även 

är de personer som granskar källan och upplever sig kunna bedöma om informationen är 

trovärdig eller inte.  

Respondenterna visar främst att de interagerar i en social kontext där de jämför sina 

hälsorelaterade symptom med andra för att ta del av den hälsorelaterade kunskap som finns på 

Internet, medan få använder Internet för att diskutera hälsorelaterade frågor via olika forum. 

De flesta av respondenterna använder Internet för att söka vidare på informationen de fått av 

hälso-sjukvården. Det var även vanligt förekommande att respondenterna diagnostiserar sig 

själva utifrån den information som finns på Internet och hälften av studiedeltagarna behandlar 

ofta eller ibland sina symptom själva utifrån den information det funnit på Internet. 

Personer med högre inkomstnivå och högre utbildningsnivå upplever sig kunna förbättra sin 

hälsa med hjälp av hälsorelaterad information på Internet oftare än personer med lägre 

inkomst- och utbildningsnivå. Bakgrundsvariabeln kön visade även på skillnader i resultatet 

då kvinnor generellt sett var mer aktiva än män på att använda Internet för att söka 

hälsorelaterad information för att generera ny kunskap i syfte till att främja sin egen hälsa. 
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6. Diskussion 

Nedan kommer resultatet att diskuteras i relation till studiens syfte, bakgrund, teorier och 

tidigare forskning. En metoddiskussion kommer även presenteras där styrkor och svagheter 

diskuteras i relation till studiens metodval. 

 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv studera samband 

mellan olika bakgrundvariabler och hälsokomponenter i relation till hur individer använder 

Internet som informationskälla för att finna kunskap som främjar den egna hälsan.

  

För att ta kunna söka efter, tillämpa och förstå hälsoinformation har individers nivå av 

hälsolitteracitet en avgörande betydelse (Nutbeam, 2006), något som studiedeltagarna 

övergripande upplever sig besitta. Hälsolitteracitet visar sig även från tidigare forskning vara 

en viktig egenskap att inneha (Austin et. al, 2012). I föreliggande studie är det därmed 

relevant att diskutera hur Internet används för att söka efter hälsorelaterad information, hur 

informationen förstås och förvaltas samt hur studiens bakgrundsvariabler påverkar resultatet. 

 

6.1 Att använda Internet för att söka efter information om hälsa och sjukdoms-

symptom 

 

Att 92,1% av studiedeltagarna använder Internet för att söka efter hälsoinformation är en hög 

andel i förhållande till den rapport som Findahl och Davidsson (2015) publicerat som visade 

att 70% av Sveriges befolkning över 12 år använder Internet för att söka efter 

hälsoinformation. Att det i de här två studierna skiljer 20,1% kan ha att göra med att Swedes 

and the Internet använder sig av en målgrupp över 12 år, medan föreliggande studie vänder 

sig till en målgrupp över 18 år. Resultaten kan även skilja sig då en arena för datainsamlingen 

i föreliggande studie ägde rum på Facebook som är en social internetbaserad plattform och 

används av redan befintliga Internetanvändare, något som kan påverkat den höga andelen av 

individer som använder Internet som informationskälla. Att individerna som besvarat 

webbenkäten redan befinner sig på en internetbaserad plattform ökar chansen till att de då 

även använder denna plattform för att söka efter hälsorelaterad information. Något som 

styrker detta är Jiang och Beaudoins (2016) studie som visar att 78,8% av de som använder 

Internet även använder Internet som källa för att söka efter hälsoinformation. 

 

Resultatet visade att 64% av respondenterna vänder sig till statliga organisationer, som 

exempelvis 1177 (Vårdguiden), för att ta del av önskad hälsoinformation. Utifrån det här 

resultatet har föreliggande studie endast undersökt vart hälsoinformationen i huvudsak tagits 

del ifrån och inte hur individerna sökt sig till dessa plattformar. Enligt den forskning som 

Eriksson och Majanen (2012) bedrev visade resultatet att Google är den sökmotor som 

brukarna använder främst för att få svar på sina medicinska frågor. Likt den här studien kan 

det således inte fastställas huruvida internetanvändarna tagit sig till de olika statliga 

organisationerna där de sedan fått fram önskvärd information. Det uppstår härmed en teori 

kring om personerna söker på sina symptom via Google och därifrån tar sig vidare till diverse 

statliga organisationer eftersom Google är en sökmotor som länkar till hemsidor, exempelvis 
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1177. Ett scenario som skulle kunna beskriva de båda resultaten är således att Google kan 

vara den största sökmotorn och att individerna därefter orienterar sig vidare till statliga 

organisationer för att förse med sig den nya kunskap som söks efter. Utifrån denna teori kan 

det här resultatet ses som överensstämmande och relevant. En annan teori kring det faktum att 

majoriteten av deltagarna i studien vänder sig till statliga organisationer för att ta del av 

hälsoinformation kan dock vara att studiedeltagarna har angivit ett anpassningssvar, då det 

kan uppfattas som det mest “korrekta” svaret utifrån övriga svarsalternativ (Eljertsson, 2014). 

Om så är fallet skulle resultatet vara missvisande. I webbenkäten fanns inte heller alternativet 

“Google” med som ett svarsalternativ på frågan om vilka kanaler som främst används för att 

finna hälsoinformation på Internet vilket även kan vara en bidragande faktor till 

felrapportering. 

 

Resultatet i studien visar generellt att studiedeltagarna någon gång använder Internet för att 

söka efter en förklaring på sina hälsorelaterade symptom. Att söka efter en förklaring kan 

liknas vid att söka efter kunskap. Det innebär att individerna i studien till stor grad använder 

olika sökmotorer och hemsidor på Internet för att lära sig och utveckla sin kunskap till hur de 

kan hantera sina hälsorelaterade frågor och symptom.  

 

6.2 Att hantera hälsoinformation på Internet genom att granska, tolka och förstå 

 

Resultatet visar på att majoriteten av studiedeltagarna använder sig av kunskapen de finner på 

Internet för att identifiera sina symptom och vidare självdiagnostiserar sig utifrån kunskapen 

som de tagit del utav. För att kunna söka, identifiera och tillämpa informationen har likt 

tidigare nämnts nivån av hälsolitteracitet en avgörande betydelse för hur hälsoinformationen 

på Internet tolkas (Nutbeam, 2006). Hälsolitteracitet visar sig även från tidigare forskning 

vara en viktig egenskap att inneha (Austin et. al, 2012), något studiedeltagarna utifrån 

resultatet övergripande upplever sig besitta. Majoriteten av studiedeltagarna upplever sig ha 

förmågan att söka efter den hälsoinformation de behöver, å andra sidan framkommer det att 

knappt hälften av studiedeltagarna granskar informationskällan. Deltagarna upplever sig dock 

överlag kunna bedöma om hälsoinformationen på Internet är trovärdig eller inte vilket ger en 

något missvisande bild utifrån Blooms modell om att kunna värdera, analysera och tillämpa 

hälsoinformationen. Att kunna granska en källa tyder på en förmåga att bedöma den som 

trovärdig eller inte.  Genom de olika kunskapsnivåer som presenteras i Blooms taxonomi; 

förmågan att kunna identifiera fakta, förstå den, använda sig av den för att förbättra hälsan, 

analysera och urskilja relevant fakta och dra slutsatser (Kratwhol, 2002) är här avgörande 

faktorer när det kommer till att kunna hantera hälsoinformationen på Internet "på rätt sätt". 

Detta tyder på att individen besitter komplex hälsolitteracitet, alltså förmågan att kunna kan 

läsa och förstå hälsoinformation, förvärva och använda informationen, kritiskt granska och 

välja ut relevant information samt ha förmågan att dela den vidare (Nutbeam, 2006).  

 

Majoriteten av studiedeltagarna upplever enligt resultatet att bedöma även att de har förmågan 

att söka efter hälsoinformation på Internet för att finna den information de behöver, något som 

är kopplat till funktionell hälsolitteracitet. Det innebär att resultatet överlag visar att 

studiedeltagarna upplever sig ha god funktionell såväl som komplex hälsolitteracitet. De 
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individer som inte upplevde sig ha tillräckligt med kunskap för att söka efter hälsoinformation 

på Internet för att kunna främja sin hälsa kan i sin tur tolkas ha en lägre grad av 

hälsolitteracitet. Av resultatet att bedöma kan det innebära konsekvenser som feltolkningar av 

hälsoinformation, något som vidare kan leda till felbehandling och att individen identifierar 

sig fel till följd av hälsoinformationen på Internet. Att tolka hälsoinformation fel kan vara ett 

tecken på att individen inte har det resurser som krävs för att reflektera över informationens 

betydelse eller innehar förmåga att vara källkritisk. Att inte vara tillräckligt källkritisk kan 

förstås utifrån hälsolitteracitet som teori då individen kan ha låg hälsolitteracitet när hen inte 

har förmåga att kritiskt kunna granska och välja ut relevant hälsoinformation för att senare 

föra vidare den till andra sammanhang, som exempelvis självbehandla sig eller uppsöka 

hälso- sjukvården (Nutbeam, 2006). Eriksson och Majanen (2012) skriver att ökad 

hälsolitteracitet bland befolkningen är av betydelse för samhälls-utvecklingen. I relation till 

föreliggande studie innebär det att ökad hälsolitteracitet är en nödvändighet för att minska 

feldiagnostiseringen som kan uppstå då individer söker efter hälsorelaterade symptom på 

Internet för att finna svar på sitt upplevda hälsotillstånd. Ökad hälsolitteracitet hos 

befolkningen är därmed viktigt för framtiden genom att främja utvecklingen av folkhälsan 

vilket i sin tur kan innebära mindre kostnader för samhället, för att ge ett exempel. 

 

6.3 Att förvalta den hälsorelaterade informationen som sökts på Internet 

 

Studiedeltagarna anser sig likt tidigare nämnt besitta en relativt god hälsolitteracitet, vilket är 

intressant då siffror från andra studier samtidigt visar att hälsolitteraciteten generellt är låg 

världen över (Jiang & Beaudoins, 2016). En förklaring på det kan vara att studien dels gjorts 

genom att data samlats in på Internet men även att personerna som besvarat webbenkäten 

anser sig kunna tolka och förstå informationen bättre än vad de i själva verket kan. Ett annat 

scenario skulle även kunna vara att studien lyckats nå ut till en målgrupp som besitter en 

högre hälsolitteracitet. Ett intressant resultat i förhållande till att majoriteten av 

studiedeltagarna upplever sig ha förmåga att söka efter den hälsoinformation de behöver är att 

enbart en dryg fjärdedel upplever att de kan förbättra sin hälsa med hjälp av hälsoinformation 

de sökt efter på Internet. För att kunna förbättra sin hälsa med hjälp av hälsoinformation på 

Internet krävs det en del förkunskap. Crook et al. (2016) menar att individer med god 

hälsolitteracitet i regel har förmåga att uppnå bättre hälsa. Att studiedeltagarna upplever sig 

kunna söka efter hälsoinformation men inte kunna förbättra sin hälsa med hjälp av 

informationen kan ha att göra med 35,4% inte har förmågan att bedöma om informationen är 

trovärdig eller ej. En annan teori kan vara att individerna främst använder hälsoinformation på 

Internet för att “utesluta” att ett hälsorelaterat symptom är en sjukdom eller annan negativ 

påverkan på hälsan, något som innebär att informationen lugnar individen utan att förbättra 

dennes hälsa.   

 

I tidigare forskning framkommer det likaså att individer upplever en viss osäkerhet till 

huruvida hälsoinformation på Internet är trovärdig eller inte (Rennis et. al, 2015), något som i 

sin tur kan leda till konsekvenser som påverkar individens hälsa om källan saknar 

vetenskaplig förankring. Om individen förlitar sig på informationen trots att källan inte är 

trovärdig eller att informationen tolkas inkorrekt kan det leda till felaktig diagnostisering, som 
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vidare kan få negativa effekter för den enskildes hälsa. I en studie av Austin et.al (2012) 

visade det sig att personer med högre hälso- och medialitteracitet självdiagnostiserade sig i 

högre grad rätt än personer med lägre nivå av hälso- och medialitteracitet. Av de som 

självdiagnostiserade sig felaktigt framgick det även ett samband till låg kunskapsnivå. Av 

resultatet i föreliggande studie kan ett samband ses till att de individerna som upplever sig ha 

förmågan att söka efter önskvärd hälsoinformation även är de individer som diagnostiserar sig 

själva med hjälp av hälsoinformation de tagit del av. Det här resultatet tyder på att individer 

som självdiagnostiserar sig även upplever sig ha förmågan att bedöma hälsoinformationen 

som trovärdig. Vad som dock inte framgår är om individerna besitter god hälsolitteracitet och 

därmed kan självdiagnostisera sig korrekt, eller om det bara är ett samband att personerna som 

upplever sig kunna bedöma informationen som trovärdig sedan diagnostiserar sig. 

 

Att ha förmågan att kunna göra en bedömning om huruvida informationen är trovärdig eller 

inte, och sedan diagnostisera sig "rätt" ställs här i relation till individens nivå av 

hälsolitteracitet. Att som individ kunna göra den bedömningen tyder på att personen besitter 

den "rätta" kunskapen, likt Blooms taxonomi som nämnts ovan. Vad som kan påverka detta 

kan även ha sina rötter i Deweys teori om learning by doing, alltså att individen lär sig genom 

att praktiskt testa sig fram i olika kontexter och antingen "lära av sina misstag" genom att 

självdiagnositsera sig fel och därmed få handskas med de följder som tillkommer, eller 

berikas med kunskapen om att individen upplevde en förbättring av sitt hälsotillstånd utifrån 

hälsoinformationen på Internet.  

 

Halstead (2009) menar även likt Deweys teori att ett bra sätt att ta del av ny kunskap är 

genom att ta del av kunskap från någon som har mer kompetens inom området, något som i 

den här studien handlar om hälsokunskap där hälso- sjukvården är arenan som innehar högst 

expertis. I studien framkommer det dock att sjukvården inte har studiedeltagarnas fullständiga 

förtroende. Enbart en fjärdedel av respondenterna litar alltid på hälso- sjukvården medan 

knappt hälften litar ofta på hälso- sjukvården. Resterande deltagare har således ett tvivelaktigt 

förtroende till såväl läkare som annan hälso- sjukvårdspersonal. Resultatet visade också att 

68% av de som uppsökt hälso-sjukvården och fått ett utlåtande söker sedan vidare på 

hälsoinformationen de fått av dem. Detta kan tolkas som att majoriteten av studiedeltagarna 

känner att de behöver bekräfta eller söka vidare på utlåtandet de fått av hälso- sjukvården 

vilket blir en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom det förmodligen råder antingen en 

misstanke till att de fått fel information eller att individerna har ett behov av ytterligare 

bekräftelse. Om individerna inte upplever ett fullt förtroende till hälso-sjukvården kan en av 

följderna bli självdiagnostisering, vilket även visar sig i studiens resultat då majoriteten av 

deltagarna någon gång satt en diagnos på sig själva. Råder det ett bristande förtroende mellan 

patient och hälso-sjukvården kan det leda till konsekvenser för båda parter. En patient som 

inte upplever fullt förtroende till hälso-sjukvården kan därmed vända sig till Internet för att 

söka vidare på hälsoinformation och jämföra sina symptom med andra vilket kan leda till 

konsekvenser som feldiagnostisering. De negativa följderna av Internet som informationskälla 

kan även bidra till konsekvenser för hälso- sjukvården i och med att patienten ifrågasätter 

deras kunskap och expertis (Halstead, 2009). Att ha det här i åtanke är av stor betydelse för 
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framtida forskning i och med den ständiga utveckling som sker på Internet vilket gör patient- 

läkarrelationen intressant att studera vidare på. 
 

Ett annat intressant resultat som studien visade var att kvinnor jämför sina symptom med 

andra samt diagnostiserar sig själva med hjälp av hälsoinformation de sökt efter på Internet i 

högre grad än män. Hur det resultatet kommer sig är svårt att konstatera utifrån den här 

studien eller resultat från tidigare forskning. Olika spekulationer skulle kunna vara att kvinnor 

generellt kan uppfattas som mer öppna i diskussioner om faktorer som berör hälsan och delar 

med sig av personliga erfarenheter i högre grad än män, vilket även kan påverka kvinnors 

benägenhet att sätta en diagnos på sig själva. Likt vad Mårtensson och Hening (2012) menar 

om att personliga egenskaper, så som självförtroende och självtillit, kan påverka sökandet av 

hälsoinformation och därmed vara betydande när det kommer till att fatta hälsorelaterade 

beslut. I den här undersökningen var dock 70% av deltagarna kvinnor vilket innebär att 

studien i stort sätt grundat sina resultat på kvinnliga respondenter. Studiens resultat blir 

därmed svårt att generalisera då majoriteten av deltagarna är kvinnor.  

 

6.4 Avgörande bakgrundsvariabler för individers hanterande och lärande av 

hälsorelaterad information på Internet 

 

Intressanta resultat i relation till de bakgrundsvariabler som studerades är hur individer 

påverkas i sitt sökande, tolkande och hanterande utifrån olika bakgrundsfaktorer som ålder, 

utbildningsnivå, inkomstnivå och kön. Personer med högre utbildningsnivå upplever sig 

oftare kunna förbättra sin hälsa genom att söka efter hälsoinformation på Internet. 

Övervägande visar även resultatet att personer med högre inkomstnivå upplever sig kunna 

förbättra sin hälsa oftare än personer med lägre inkomstnivå. Resultatet visar precis som Kim 

(2015) skriver att socioekonomisk status påverkar individens förmåga att söka 

hälsoinformation på Internet. Resultatet i studien visar däremot inte på att det skulle finnas 

något samband till hur individer söker, tolkar och hanterar hälsoinformation på Internet i 

relation till bakgrundsfaktorerna utbildning- och inkomstnivå. Det framgick inga statistiskt 

signifikanta resultat till att utbildningsnivån eller inkomstnivån har någon annan påverkan än 

att individerna upplever sig kunna förbättra sin hälsa genom hälsoinformationen de tagit del 

av via Internet. Resultatet kan däremot tolkas som att personer med hög utbildningsnivå och 

inkomstnivå har högre socioekonomisk status som i sig skulle kunna bidra till högre nivå av 

hälsolitteracitet, som vidare innebär en större förmåga att söka, tolka, förstå och tillämpa 

hälsoinformation på Internet. Den här antydan kan göras utifrån en kombinerad tolkning från 

studien Kim (2015) gjort samt utifrån det statistiskt signifikanta resultatet som framkom i 

föreliggande studie; att personer med högre socioekonomisk status upplever sig kunna 

förbättra sin hälsa genom att söka efter hälsoinformation på Internet oftare än personer med 

lägre socioekonomisk status. Att uppleva sig ha denna förmåga och sedan använda sig av 

dessa lärdomar i praktiken tyder på kunskap, med utgångspunkt i Blooms taxonomi 

(Kratwhol, 2002) genom att bl.a. hitta, tolka och tillämpa hälsoinformationen korrekt i större 

grad. Om hälsoinformationen används eller uppfattas korrekt är dock inget som framkommer i 

den här studien. 
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Resultatet att individens socioekonomiska status kan påverka hur individerna upplever sig 

kunna förbättra sin hälsa genom hälsoinformationen de tagit del av via Internet kan även ha 

betydelse för hur hälsoinformation på Internet senare tolkas och implementeras. Resultatet 

kan kopplas till teorierna learning by doing, Deweys dialektiska process och Blooms 

taxonomi där individens socioekonomiska status kan ha betydelse för vilka tidigare 

erfarenheter individen har som kan påverka lärandet. Tidigare erfarenheter kan därmed ha 

betydelse för hur individens hälsolitteracitet ser ut kopplat till hur personen hanterar, tolkar 

och förstår hälsoinformation på Internet (Granberg & Ohlsson, 2009; Kratwhol, 2002). Ett 

exempel är att individen har erfarenhet från en högskoleutbildning som i sin tur kan bidra till 

att individen blir mer källkritisk och därmed besitter en högre hälsolitteracitet och förmåga att 

hantera informationen.  

Angående bakgrundvariabeln ålder kan även den påverka deltagarnas förmåga att söka efter 

hälsoinformation på Internet. Studiens medelålder är 33 år, vilket är en relativt låg ålder 

befolkningsmässigt. En låg ålder kan innebära god Internetvana då yngre personer växt upp 

med Internet på ett annat sätt än äldre (Eriksson & Majanen, 2012). Använder man som 

individ Internet frekvent kan det i sin tur leda till en större självsäkerhet och kunskap inom 

området, vilket kan vara en bidragande faktor till att majoriteten av studiedeltagarna upplever 

sig kunna söka efter den information de behöver för att förbättra sin hälsa. Det finns dock 

ingen säkerhet i dessa spekulationer då även äldre personer frekvent kan använda Internet i 

sin vardag (Eriksson & Majanen, 2012) men är viktigt att ha i åtanke för framtida forskning, 

speciellt i dagens tekniksamhälle som ständigt utvecklas. 

I relation till att olika bakgrundsvariabler som kan påverka en individ att hantera 

hälsoinformation på Internet visar resultatet stora skillnader baserat på kön. Det visar sig att 

kvinnor både diagnostiserar sig själva och uppsöker hälsosjukvården som resultat av att de 

sökt efter hälsoinformation på Internet till högre grad än män. Att det är skillnad på män och 

kvinnors tidigare erfarenheter kan grunda sig i normer, hur man som man respektive kvinna 

förväntas ”uppföra” sig baserat på samhällets syn. Det specifika agerandet i den här studien 

visar sig vara självdiagnostisering till följd av hälsoinformation på Internet samt att söka upp 

hälso- sjukvården efter att ha sökt efter information om sina hälsorelaterade symptom på 

Internet. 

 

Bakgrundsvariabeln sysselsättning visade sig inte några samband till att det skulle påverka 

individers förmåga att använda eller hantera hälsoinformation på Internet.  Något att ha i 

åtanke i den här studien är att fördelning mellan de olika sysselsättningarna var ojämnt 

fördelad, majoriteten av studiedeltagarnas huvudsakliga sysselsättning var att arbeta som 

anställd. 

 

6.5 Sammanfattning av resultatdiskussion 

 

92,1% av studiedeltagarna använder Internet för att söka efter hälsoinformation vilket är en 

relativt hög procentandel i förhållande till vad tidigare forskning har visat. Det här kan dock 

ha en förklaring i de faktum att föreliggande studie ägt rum på Facebook som redan används 

av befintliga Internetanvändare. Majoriteten av studiedeltagarna visade sig även uppleva sig 
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ha förmågan att söka efter den hälsoinformation de behöver medan det samtidigt framkommer 

att knappt hälften av studiedeltagarna granskar informationskällan. Det här kan i sin tur 

innebära olika konsekvenser och negativa följder, så som feltolkningar vilket kan leda till 

felbehandling. Ett samband som går att tyda utifrån resultatet är att de individer som upplever 

sig ha förmågan att söka efter önskvärd hälsoinformation även är de individer som 

diagnostiserar sig själva. Det här kan tolkas som så att individer som självdiagnostiserar sig 

även upplever sig ha förmågan att bedöma hälsoinformationen som trovärdig. För att kunna 

göra en sådan bedömning krävs det att individen besitter den typen av kunskap, alltså här 

spelar nivån av god hälsolitteracitet en betydande roll. Det framkom även att personer med 

högre inkomst- och utbildningsnivå upplever sig kunna förbättra sin hälsa oftare än personer 

med lägre inkomst- och utbildningsnivå, vilket betyder att en individs socioekonomiska status 

kan påverka dennes förmåga att använda hälsorelaterad information från Internet för att 

främja sin egen hälsa. En annan bakgrundsvariabel som kan påverka en individ att hantera 

hälsoinformation på Internet visade sig vara skillnader mellan män och kvinnor vilket betyder 

att kön är en faktor som har en betydande roll till hur hälsoinformation på Internet används. 

 

6.6 Metoddiskussion 

 

Datainsamlingen genomfördes digitalt via en webbenkät för att kunna få in så mycket svar 

som möjligt på kort tid. Genom att använda en kvantitativ metod och genomföra studien via 

en webbenkät möjliggjordes de faktum att nå ut till ett större antal respondenter, vilket bidrar 

till ett mer tillförlitligt resultat och därmed en starkare validitet. En annan bidragande faktor 

till val av datainsamlingsmetod, det vill säga en webbenkät, var att alla enkäter samlades på 

samma plats för att smidigt kunna registreras i SPSS och därmed undvika misstolkningar och 

felrapportering som kan uppstå genom att tolka och skriva om handskrivna resultat. I 

webbenkäten var samtliga frågor uppbyggda med obligatoriska svarsalternativ. Det innebär att 

en enkät inte kunde skickas in ofullständig, vilket bidrar till att studien inte fick några bortfall 

av felaktigt ifyllda enkäter. Ett bortfall lyckades dock ändå ta sig in i studien då en av 

studiedeltagarna inte uppfyllde kraven för studiens inklusionskriterier. Enkätsvaret valde 

studieansvariga att ta bort för att inte påverka resultatet då studiedeltagaren inte låg inom 

ramen för studiens urval. 

 

En nackdel med att använda en enkät är att studien inte ger lika ingående svar som vid 

exempelvis en intervju genom ett kvalitativt tillvägagångssätt, samt att det inte kan ställas 

några följdfrågor till respondenten (Ejlertsson, 2014). Däremot var syftet med denna studie att 

undersöka samband, få fram statistik och att få en övergripande bild av hur personer använder 

Internet i relation till hälsoinformation, vilket då en kvantitativ studie lämpar sig bättre för än 

en kvalitativ. En annan nackdel med en enkät är dock att det kan vara svårt att konstatera om 

respondenterna har lämnat ett trovärdigt svar i enkätundersökningen eller om ett så kallat 

anpassningssvar har tillämpats. Med ett anpassningssvar innebär ett svar som respondenten 

tror att studiens ansvariga söker (Ejlertsson, 2014). Att undvika anpassningssvar är svårt, men 

för att inte påverka respondenterna till ett ge anpassningssvar försökte studieansvariga att 

undvika ledandefrågor i webbenkäten. Det finns även en risk för att respondenterna 

missförstått begreppet hälsoinformation då det i följebrevet inte står någon begreppsförklaring 
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för ordet. Dock utgår studien från ett holistiskt perspektiv på hälsa, vilket ger respondenterna 

utrymme för friare tolkning av vad som för dem innebär information om hälsa då det 

holistiska synsättet fokuserar på en helhetssyn av hälsa. 

Att ta hänsyn till vid sammanställningen av en enkät är att den bör förhålla sig till ett 

begränsat antal frågor för att inte uppfattas som tidskrävande för respondenten (Ejlertsson, 

2014). Det togs därmed hänsyn även till detta vid konstruktionen av enkäten, då 

studieansvariga försökte undvika att göra en för lång enkät då det kan uppfattas som 

påfrestande vilket kan leda till att färre personer vill delta i undersökningen. Det finns även en 

risk att studiedeltagarna inte tolkat frågorna korrekt, minns fel eller av annan anledning råkat 

markera fel svarsalternativ när de svarat på webbenkäten, något som kan påverka studiens 

validitet. Riskerna är dock något som studien inte har haft möjlighet att kontrollera eller 

reglera, men det är en risk som studieansvariga är medvetna om och som försökts tagits i 

hänsyn till vid framställandet av webbenkäten. För att undvika de här riskerna i största 

möjliga mån har en noggrann process i form av flertalet pilottester gjorts innan studien 

genomfördes, vilket då stärkte studiens validitet. 

En viktig aspekt att ha i åtanke är att studiedeltagarna som besvarade webbenkäten via 

Facebook kan ha påverkat resultatet. Resultatet kan ha blivit påverkat eftersom att flera av 

respondenterna från Facebook ingår i studieansvarigas nätverk och därav är mer införstådda i 

studiens forskningsområde, något som kan ses som selektionsbias vilket innebär ett 

systematiskt fel i selektionen av urvalet (Socialstyrelsen, 2016). Att använda Facebook som 

forum för att samla in data innebär även att studien nådde ut till individer som redan använder 

Internet, då Facebook är en internetbaserad plattform- något som eventuellt kan ses ha en 

påverkan på studiens validitet och bistå med selektionsbias. Att det kan ses ha bidragit till ett 

eventuellt selektionsbias är då personerna som deltagit i studien redan är bekanta med och 

befinner sig på det forum som studien ämnar att undersöka - Internet. På så vis nådde studien 

även ut till personer som hade en viss kunskap om datorer och teknologi, med risk att 

undersökningen vidare då nådde ut till personer med en viss grad av hälsotekniklitteracitet 

och därmed gör det svårt att tolka resultaten objektivt kring det som handlar om just 

”hälsolitteracitet”. I och med att studien rekryterade personer genom Internet nådde 

underökningen även ut till personer som hade tillgång till dator, vilket möjligen kan påverka 

den socioekonomiska statusen på de personer som har besvarat enkäten. I hänsyn till detta 

valdes det att datainsamlingen även skulle ske ute i samhället. Det gjordes dels för att nå ut till 

personer som inte tillhör studieansvarigas kontaktnät samt till personer som möjligtvis inte 

använder Internet. Trots att rekrytering av studiedeltagare skett vid olika tillfällen, med olika 

urvalsmetoder representerar studien inte en jämn fördelning av studiedeltagarnas kön, 

socioekonomiska status, sysselsättning eller ålder. Den ojämna fördelningen kan ha uppstått 

på grund av att personer av olika anledningar inte velat medverka i studien, att vi rekryterat 

studiedeltagare på fel ställen eller av slumpen. Den ojämna fördelningen och bortfallet av 

studiedeltagare som inte velat delta i studien kan påverka studiens representativitet, 

exempelvis var det fler kvinnor än män som deltog och det var även fler kvinnor än män som 

diagnostiserade sig själva. Resultatet behöver inte vara missvisande men vi vet inte heller om 
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resultatet sett annorlunda ut med en jämn fördelning kring studiedeltagarnas kön, 

socioekonomiska status, sysselsättning och ålder. 

Vad det gäller studiens reliabilitet som rör empiri insamlingen finns det en del bristande 

faktorer att ta hänsyn till. Dels att studien enbart genomförts en gång, vilket innebär att det 

inte kan undersökas huruvida studiedeltagarna skulle besvarat enkäten vid ett ytterligare 

tillfälle. En annan påverkan på studiens reliabilitet är att studiens resultat inte går att 

generalisera till andra kontexter eller målgrupper, då studien inte har tillräckligt med styrka 

eftersom deltagarantalet var lågt. Med det menat säger inte resultatet något om hela 

befolkningen utan endast om de personer som deltagit i enkätundersökningen. Däremot ligger 

denna studie som en god grund för vidare forskning inom området. 
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7. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsats, förslag till framtida forskning och 

implikationer samt hälsopedagogiskt bidrag. 
 

Studien visar att det finns flera samband mellan individers bakgrundvariabler och olika 

hälsokomponenter. Det visar sig att majoriteten av studiedeltagarna använder internet för att 

söka efter hälsorelaterad information och bakgrundsfaktorer som kön, socioekonomiska status 

och utbildningsnivå påverkar hur hälsoinformationen på Internet tolkas, hanteras och förstås. 

Resultatet från studien visar även att individer med hjälp av hälsoinformation från Internet 

både självdiagnostiserar sig, behandlar sig själva och söker vård hos hälso-sjukvården. I 

kunskapssyfte och i relation till att främja sin hälsa finns det även individer som använder 

Internet för att söka vidare på hälsoinformation de fått från hälso- sjukvården.  

 

7.1 Framtida forskning och implikationer 

 

I föreliggande studie framkommer det likt tidigare forskning kring ämnet hälsoinformation, 

att mer kunskap och ökad hälsolitteracitet är av betydelse för främjandet av den individuella 

hälsan. Förslag till framtida forskning blir därmed att undersöka hur man på bästa sätt kan öka 

befolkningens hälsolitteracitet. Den här studien visade på att majoriteten av studiedeltagarna 

upplevde sig besitta en relativt god hälsolitteracitet dock framkom det inte om de har så pass 

god hälsolitteracitet att de kan självdiagnostisera sig rätt, vilket lägger en grund för framtida 

forskning att undersöka vidare. Med koppling till den här studiens deltagare och deras 

bakgrundsfaktorer, där majoriteten var kvinnor, kan även framtida forskning med en jämnare 

fördelning av könen vara intressant att studera vidare på, exempelvis i relation till resultatet i 

som visade att kvinnor självdiagnostiserar sig till högre grad än män. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hälso-sjukvårdens perspektiv på hur 

expanderingen av hälsoinformation på Internet påverkar deras arbete samt befolkningens 

hälsa, då det utifrån förstudiens citat och spekulationer från studiens resultat framgår att det 

finns individer som redan innan besök hos hälso- sjukvården ”googlat” på sina symptom.  

 

Det framkom även i studien att hälso-sjukvården inte har befolkningens fullständiga 

förtroende. Ämnet var inte i huvudsak att undersöka i föreliggande studie, men baserat på de 

resultat som redovisats framkommer det tydligt att ämnet är av högsta relevans att forska 

vidare på. Exempel på forskningsområden är att undersöka varför hälso- sjukvården inte har 

befolkningens fulla förtroende samt vad hälso- sjukvården kan utveckla för att öka sitt 

förtroende hos befolkningen.  

 

7.2 Hälsopedagogiskt bidrag 

 

Att som hälsopedagog arbeta hälsofrämjande innebär dels att råda, vägleda, stötta samt 

tillämpa olika resurser för individer som är i behov av ökade färdigheter inom olika 

hälsorelaterade frågor. Frågor som berör hälsa på Internet och att tänka källkritiskt kring 
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hälsoinformationen som florerar är relevanta områden för en hälsopedagog att arbeta med. En 

hälsopedagog kan via sitt arbete öka lärandet hos individer och därmed deras förmåga att 

förstå, hantera och tillämpa "rätt" hälsoinformation vilket kan bidra till en allmän 

kunskapssökning i samhället när det kommer till hälsoinformation på Internet. Det 

hälsopedagogiska bidraget kan ske genom utbildning och rådgivning för att öka den generella 

kunskapen hos befolkningen och vidare bidra med att utveckla förståelsen för ämnet som i sin 

tur kan skapa en ökad hälsolitteracitet hos den enskilde individen. 
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Bilaga 1 - Följebrev 

 

Enkät hälsoinformation 
 

Hej! 

Vi är tre högskolestudenter som studerar på det hälsopedagogiska programmet vid Högskolan 

i Halmstad. Under vårt examensarbete kommer vi att studera hur personer använder Internet 

som informationskälla genom en enkät som tar ca 5 minuter att besvara. 

Medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för att få fram användbara resultat som 

underlag för vår forskning kring hälsoinformation på Internet. Alla dina uppgifter är anonyma 

och de kommer att hanteras konfidentiellt. Studien kommer att publiceras på diva-portal.org, 

som är ett öppet arkiv för vetenskapliga publikationer. 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

Josefin Borgkvist, Andréa Cardenbäck och Jennifer Pettersson 

 

josbor13@student.hh.se, andcar13@student.hh.se, jennpe13@student.hh.se 

0703-658 903                   0727-403 442                   0704-927 090 
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Bilaga 2 - Enkät   

 

1. Är du man eller kvinna?  

Man 

Kvinna 

Annat 

 

2. Födelseår?  

______________ 

 

3. Hur stor är hushållets ungefärliga sammanlagda månadsinkomst före 

skatt? (Räkna den sammanlagda inkomsten för alla i hushållet. Med 

inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från 

försäkringskassan, rörelseinkomster, pensioner m.m. Samt olika bidrag 

som t.ex. barn-, studie- och underhållsbidrag.)  

0-14 999 kr 

15 000 - 29 999 kr 

30 000 - 44 999 kr 

45 000 eller mer 

Vill inte svara 

 

4. Vilken är din högsta genomförda utbildning?  

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

2-årigt gymnasium eller yrkesskola 

3-4-årigt gymnasium 

Folkhögskola eller liknande 

Universitet eller högskola, kortare än 3 år 

Universitet eller högskola, 3 år eller längre 
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5. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?  

Arbetar som anställd 

Egen företagare 

Studerande 

Pensionär (ålders-, avtal, sjuk- och förtidspensionär) 

Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 

Tjänstledig eller föräldraledig 

Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

Hemarbetande, sköter hushållet 

Annat 

 

6. Använder du Internet för att söka efter en förklaring på dina 

hälsorelaterade symptom?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

7. Upplever du att du har förmågan att kunna söka efter hälsoinformation 

på Internet för att finna den information du behöver?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

8. Vilka kanaler på Internet använder du främst för att hitta din 

hälsoinformation? 

Dagstidningar, t.ex. Aftonbladet, Expressen 

Statliga organisationer, t.ex. 1177 (Vårdguiden), folkhälsomyndigheten, WHO 

(Världshälsoorganisationen) 

Sociala medier, t.ex. facebook, instagram, bloggar, podcasts, youtube 

Chattforum, t.ex. flashback, familjeliv 

Tv-kanaler, t.ex. dokumentärer, Vetenskapens värld 

Vetenskapliga tidskrifter 

Flera av ovanstående alternativ 

Annat 

Vet ej 
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9. När du finner hälsoinformation på Internet, granskar du 

informationskällan?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

10. Upplever du dig kunna bedöma om hälsoinformationen på Internet är 

trovärdig eller inte?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

11. Upplever du att du kan förbättra din hälsa med hjälp av 

hälsoinformation du sökt efter på Internet?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

12. Händer det att du "diagnostiserar" dig själv med hjälp av 

hälsoinformation du fått fram på Internet?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 
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13. Händer det att du behandlar dina hälsorelaterade symptom själv (utan 

hälso-sjukvården), med hjälp av information du fått fram från Internet?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

14. Händer det att du uppsökt hälso- sjukvården som ett resultat av att du 

sökt efter hälsorelaterade symptom på Internet?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

15. Om du uppsökt hälso-sjukvården och fått ett utlåtande, händer det att 

du senare använder Internet för att söka vidare på den hälsoinformation du 

fått av dem?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

16. När du söker hälsoinformation på Internet brukar du delta i forum för 

att utbyta kunskap med andra?  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 
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17. Jämför du dina symptom med hälsoinformation som finns på Internet 

för att identifiera dina egna? Exempelvis, du ser en bild med hudutslag 

som liknar dina.  

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 

 

18. Litar du på hälso- sjukvården? 

Alltid/Nästan alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Nästan aldrig/Aldrig 

Vet ej 
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