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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvald grupp gymnasieelever ser på begreppet 

hälsa. Studiens utgångspunkter är hälsobegreppets innebörd, dess plats i media samt i ämnet 

Idrott och hälsa. Hälsa är enligt vetenskaplig definition föränderlig och innefattar individens hela 

liv och livskvalitet. Studien bygger på sex intervjuer med gymnasieelever. Insamlat data har sedan 

transkriberats. Resultatet visar att synen på hälsobegreppet är relativt lik bland gymnasieelever, 

där fokus ligger på att må bra som person samt att vara fysiskt aktiv på den nivå som passar 

individen. Den mediala vinklingen av begreppet anses primärt vara kopplat till det yttre, där en 

smal och ungdomlig kropp idag anses vara idealet. Detta har enligt mina respondenter stor 

påverkan på ungdomar, som idag i stor utsträckning tränar och anpassar sin livsstil för att nå upp 

till dessa ideal, mycket på grund av viljan att passa in. Idrott och hälsa ses i samband med detta 

som en viktig kunskapsförmedlare gällande kritiskt tänkande mot den mediala vinklingen. 

Undervisningen anses gynna gymnasieelevers kunskaper om hälsobegreppet likväl de 

komponenter som utgör en hälsosam livsstil. Ämnets fokus anses vara processen gällande det 

psykiska och fysiska välmåendet, i motsats till det slutgiltiga målet som presenteras inom media. 

Detta anses i sin tur utveckla mina respondenters syn på begreppet samt det kritiska bemötandet 

av den utseendefixering som finns i bland annat media och sociala medier.  
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Inledning 

Att må bra, att vara vältränad, att vara smal, att ha vänner. Definieringen av begreppet hälsa kan 

variera stort mellan individer. Att ha en god hälsa är dock en strävan de flesta har, oavsett vad 

begreppet för personen innebär. Vad som spelar stor roll när det gäller att leva en hälsosam 

livsstil är medvetenheten om det egna ansvar vi som människor bär för vår hälsa, vilket i sin tur 

skapar en bredd kring vad som anses beröra detta ansvar. Att förändra livsstil, att sköta personlig 

hygien samt kontrollera sina emotionella sinnen är samtliga förslag på saker som kan förbättra 

hälsan (Kjellström, 2005. s.1). Hälsa är idag ett aktuellt och omdebatterat ämne, där samhället 

kontinuerligt presenterar nya teorier och definitioner gällande vad som anses vara god hälsa och 

hälsosamt. Detta tillsammans med det ansvar vi som individer bär för vår egen hälsa kan skapa 

skilda meningar gällande begreppets faktiska innebörd, likaså hur individer ska agera och tänka 

för att gynna en hälsosam livsstil och ett hälsosamt leverne. 

     En god hälsa förknippas i dagens samhälle främst med vad vi kan se med blotta ögat, våra 

kroppar, vårt generella utseende likväl den norm som arbetats fram av bland annat media och 

sociala medier. Denna norm innefattar en ung, frisk och tränad kropp, vilket bidrar till en önskan 

att nå ett ungt och friskt utseende (Quennerstedt, 2006. s.49). Detta skapar i sin tur en 

bedömning av individers hälsa genom det visuella, där en frisk och ung kropp utgör normen. 

     Vad som kan ses som en motpol till denna syn på begreppet är skolan, närmare bestämt 

ämnet Idrott och hälsa, där fokus istället ska ligga på att utveckla kunskap och balans gällande de 

fysiska och psykiska aspekterna av begreppet hälsa. Elever får inom ämnet lära sig om hur bland 

annat fysisk aktivitet och livsstil påverkar hälsan (Gy11, 2011. s.83). De aspekter av hälsa som 

ligger till grund för ämnet har, i motsats till i media dominerande normer och värderingar, fokus 

på främst det personliga välmåendet där balansen mellan psykiskt och fysiskt välmående är 

central. I de senast införda styrdokumenten nämns, som en del av ämnets syfte, att 

”Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt 

intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.” (Ibid. s.1). Vad som bör 

tas i beaktande i diskussionen om detta syfte, är det breda tolkningsutrymme som råder angående 

hälsa, samt de olika vinklingar av begreppet som går att finna i dagens samhälle. 

     Vad media och skola kan sägas bidra med är två skilda synsätt gällande begreppet hälsa. Detta 

faktum kan vidare leda till förvirring och skilda tolkningar av begreppet bland dagens ungdom. 

Med detta som utgångspunkt kommer min uppsats att beröra en utvald grupp gymnasieelevers 

syn på området. Hur definierar gymnasieelever begreppet hälsa, på vilket sätt tolkar de medias 

bild av hälsa och i vilken utsträckning anser de att ämnet Idrott och hälsas infallsvinkel och 

arbetssätt gällande begreppet skiljer sig från medias budskap om hälsa? Dessa är några av de 

frågor denna studie ämnar svara på. 

 



 

 6 

Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag presentera fundamentala delar som jag tar ställning till i min 

studie. Presentationen av vissa delar kommer vara kortfattad för att sedan vidareutvecklas i 

avsnittet Tidigare forskning. 

Ungdomar, media och hälsa 

Allt eftersom samhället blir mer digitaliserat, ökar användandet av internet och dess utbud. 

Skärmtiden är bland ungdomar idag hög och smartphones, läsplattor och laptops är ett naturligt 

verktyg för att bevara den sociala strukturen bland vänner och bekanta (Findahl, 2011. s.18).  

     Den virtuella gemenskapen och det sociala nätverket utgör en allt större del av ungdomars liv. 

Vad som huvudsakligen bidrar till användning av sociala nätverk är det alltmer växande området 

sociala medier. Dessa forum skapar förutsättning för ungdomar att skapa egna profiler där de 

tillsammans med vänner och bekanta delar information om sig själva och deras liv. Sociala medier 

såsom bloggar och digitala bildböcker tillåter användaren att själv välja vilka bilder som ska 

publiceras, vilket skapar möjlighet till att via bild skapa ett personligt uttryck och således en 

identitet (Chittenden, 2010. s.505-506). 

      Vad som kan sägas vara en styrande faktor gällande ungdomars önskan gällande identitet och 

andras uppfattning om den egna personen är media. Information och bilder som presenteras i 

media skapar ideal och en uppfattning om vad som anses vara snyggt likaså modernt 

(Mastronardi, 2003. s.84-86). Dessa ideal styrs av dagens konsumtionskultur och kan till exempel 

innebära klädstilar, livsstil och det alltmer omdebatterade området skönhetsideal (Quennerstedt, 

2006. s.49). Generellt sätt kan sägas att dagens befintliga ideal främst kopplas till våra kroppar, 

där en ung och tränad kropp anses vara det önskvärda .). Vad dessa ideal i sin tur kan påverka är 

individers självuppfattning och belåtenhet med sitt utseende, där idealet styr individens 

självkänsla och belåtenhet med sitt yttre och sin kropp (Jarlbro, 2006. s.109).  

Ämnet Idrott och hälsa 

I samband med den bild av hälsa som ungdomar får möta i dagens konsumtionssamhälle, bär 

ämnet Idrott och hälsa en viktig roll när det gäller att utveckla hållbar kunskap gällande 

begreppets innebörd och mening. Idrottsämnets innehåll har på senare år skiftat fokus från 

endast det fysiskt aktiva till att fokusera på kopplingen mellan individers livsstilar och hälsa, vilket 

kan sägas vara en väsentlig faktor när det gäller ungdomars hälsosyn och självuppfattning (Thedin 

Jakobsson, 2004. s.1). 
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Ämnet Idrott och hälsa har som ett av sina grundläggande syften att presentera en bred grund 

gällande begreppet hälsa, där elever får möta flera faktorer som bidrar till god hälsa (Gy11, 2011. 

s.83). Elever ska i ämnet möta flera olika aktiviteter och uppgifter som utvecklar kunskaper om 

och kring hälsa och dess innebörd. 
 
 
Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det 
ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med 
välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 
livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar 
för sin hälsa. (Ibid.).   

 

Vad som presenteras inom ämnet är bland annat en motpol till de normer och skönhetsideal som 

presenteras i dagens samhälle. ”Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av 

kroppsideal.” (Ibid.). Vad detta i sin tur innebär är att bland elever skapa ett kritiskt tänkande till 

de ideal och normer som de möter i samhället.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras studier och forskning om hälsa och dess innebörd, med fokus på två 

ledande synsätt. Det presenteras även empiri gällande medias vinkling av ämnet och begreppets 

plats i samhället i stort, likväl förhållningssättet inom ämnet Idrott och hälsa. Vissa delar av 

tidigare forskning har redan presenterats i bakgrunden, men fördjupas här.  

Hälsobegreppet – WHO:s definition 

FN-organisationen World Health Organization (förkortas WHO) är en världsledande 

organisation, vars huvudsakliga uppgift är att informera och vägleda inom världsomfattande 

hälsofrågor. Utöver detta jobbar även WHO bland annat med att forma forskningsområdet hälsa 

samt följa och dokumentera hälsotrender (WHO, 2014-04-28).  

     Tidiga definitioner av hälsa har i stor utsträckning syftat på avsaknad av sjukdom, där hälsa ses 

som normen och sjukdom som något avvikande, vilket även presenterades av WHO i deras tidiga 

definitioner (Raustorp, 2013. s.8). År 1986 presenterade dock WHO ett förhållningssätt till hälsa 

som än idag kan ses ligga till grund för definitionen av begreppet (Quennerstedt, 2007. s.40). 

WHO menade då att hälsa ska ses som något som finns bland oss, oavsett vad vi gör och hur vi 

mår. Hälsa finns i allt vi i vardagen möter.  
 
Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their 
health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group 
must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 
environment. Health is therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 
Health is a positive concept emphasizing social and personal resources as well as physical 
capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of health sector, but goes 
beyond healthy life-styles to well-being. (WHO, 1986. s.1). 
 

Med detta understryks hälsa som en ”resurs för vardagslivet, med sociala, andliga och fysiska 

dimensioner.” (Haglund, 1996. s.5). WHO menar således att hälsa innefattar det fysiska, psykiska 

och sociala välmåendet. Dessa komponenter är samtliga väsentliga för ett hälsosamt leverne och 

en hälsosam individ. Detta innebär således att fokus inte bör ligga på enskilda delar, utan 

helheten. ”Hälsa är ett tillstånd som hör ihop med frihet från sjukdom, men som också inkluderar 

en positiv komponent som förknippas med livskvalitet och välbefinnande.” (Raustorp, 2013. s.8).  

WHO menar vidare att livskvalitet är en viktig del av individers psykiska hälsa. En bra livskvalitet 

är en stark faktor gällande vår hälsa, där helheten i individers liv kan sägas vara den bidragande 

faktorn. WHO definierar begreppet livskvalitet enligt nedan: 
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the individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value systems 
in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad 
ranging concept affected in a complex way by the person’s physical health, physological state, level 
of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship to salient features of 
their environment. (WHO, 1997. s.1) 

 

Det finns flera omständigheter som kan påverka vår hälsa, både yttre och inre. Dessa bidrar i sin 

tur till att hälsa inte kan sägas vara något definitivt, utan snarare något som ständigt är i rörelse 

och förändring. ”Vår hälsostatus befinner sig alltid någonstans längs ett kontinuum mellan 

polerna ohälsa och hälsa. Den positionen kan komma att skifta under livets gång, beroende av 

yttre och inre omständigheter” (Raustorp, 2013. s.9).  

År 1991 höll WHO en konferens angående hälsa i Sundsvall, vid denna konferens stärktes 

ytterligare hälsa som en resurs snarare än ett slutgiltigt stadie.  
 
Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisuite of human life and social 
development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a ”product” we can 
acquire, but rather something ever changing, always in the process of becoming. (Quennerstedt, 
2006. s.46).  

Med detta menas att hälsa är något kontinuerligt, det är således inte lämpligt att se hälsa som ett 

mål, utan en resurs för individens liv (Haglund, 1996. s.5).  

KASAM 

Aaron Antonovsky, israelisk professor i medicinsk sociologi, är mannen som myntade begreppet 

KASAM, akronym för ”Känsla Av Sammanhang” (Raustorp, 2013. s.9). Tillsammans med 

WHO:s forskning kring ämnet hälsa, har Antonovskys begrepp en stor påverkan på 

hälsoforskning och teorier kring människors fysiska och psykiska hälsa. Antonovsky förklarar 

KASAM enligt nedan: 
 
 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomgående och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 
inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 
som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och 
(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 2005. s.46). 

 

KASAM är ett individuellt begrepp. Med detta menar Antonovsky att vad som bidrar till tillit, 

begriplighet och meningsfullhet skiljer sig mellan individer. Det är därmed viktigt att se till den 

fria tolkningen gällande synen på begreppets innebörd. Det som är meningsfullt för en individ 

behöver inte stämma överens med en annan individs uppfattning, vilket leder till att olika ting kan 

skapa KASAM, det följer således inte ett förutbestämt mönster (Ibid. s.132).  

Även då begreppet är kopplat till hälsa och välmående, innebär inte KASAM att en stark 

känsla av sammanhang per automatik skapar god hälsa, dock kan en stark känsla av sammanhang 

bland individer skapa en större motståndskraft till faktorer som bidrar till ohälsa  
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(Raustorp, 2013. s.9).  Ett exempel på detta kan vara den mediebild som presenteras angående 

skönhetsideal och normer. Anser en individ att detta inte skapar meningsfullhet och tillit, kan 

detta väljas att motarbetas med egna ideal och värderingar. 

Hälsa som norm 

Mikael Quennerstedt presenterar i Att lära sig hälsa (2006) en syn på hälsa som avviker från den 

definition av hälsa som arbetats fram av bland annat hälsoorganisation WHO (1986. s.1). 

Quennerstedt (2006) menar att det utöver teorier likt presenterade ovan, finns ett synsätt på hälsa 

som främst är kopplat till människans yttre, vårt utseende och vår skönhet. (s.49) 

     Vad som främst kopplas till en hälsosam människa inom nämnda synsätt är en ung och till 

synes vältränad kropp, vilket i sin tur innebär att ett ungt och friskt utseende utgör normen, det 

som anses vara önskvärt (Ibid.). Detta skapar ett stort fokus på det yttre, en sorts fåfänga gällande 

hälsa och dess innebörd. Detta innebär i sin tur att det psykiska välmåendet får mindre utrymme i 

kunskapsförmedlingen inom området. Quennerstedt menar att: 
 
 
Kroppens inre delar är bara intressanta om det förbättrar det yttre eller förhindrar att det yttre 
förfaller, och därmed ska kroppen bearbetas för att nå ett vackrare yttre. Det innebär en kontroll 
av kroppen, ett slags kroppsunderhåll, där ett vackert ”hälsosamt” yttre och en smal och vacker 
kropp blir som en symbol för hälsa…(Ibid.). 

 

Ett samband mellan kroppsvikt, utseende och hälsa blir här tydligt, där det psykiska välmåendet i 

kontrast till de vetenskapliga definitionerna av hälsa får mindre utrymme. Denna visuella fokus 

skapar en sorts bedömningsmateria utifrån människors utseende, vilket kan leda till rädsla och 

stress gällande avvikelse från de ideal som råder. ”Människans identitet blir kopplad till det 

skönhetsideal och den idealkropp som vi i konsumtionskulturen lyfter fram, och detta skapar 

enligt Thomas Johansson (1997) en grogrund för en kropps- och utseendefixering, där rädslan för 

åldrande och förfall blir tydlig.” (Ibid. s.50).  

Hälsa främst kopplat till det yttre kan som synes skapa en sorts fåfänga, där individer blir 

bedömda genom det yttre, inom detta perspektiv kan sägas att utseende kan tolkas som viktigare 

än välmående i sig. Det är vidare vårt utseende som avgör mycket av vår status och utomstående 

värderingar om oss. 
 
Ett vackert och hälsosamt yttre verkar även relateras till värdet som person, där exempelvis 
övervikt ses som ohälsosamt och till och med omoraliskt i och med det att man ställer sig utanför 
det samhällsekonomiska projektet. Det unga och vackra idealet blir därmed utgångspunkten för 
vad som värderas som hälsosamt… (Ibid.). 
 

Quennerstedt menar att ett ungt och vackert utseende möter uppsatta ideal, och blir därmed en 

mätstock över vad som är hälsosamt. En individ som är smal, ung, snygg och till synes hälsosam 

är normen, medan en person med avvikande karaktärsdrag betraktas som ohälsosam (Ibid.).  
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En aktör som bär en kommunikativ roll i dagens konsumtionssamhälle är media. Media kan sägas 

ligga som grund till våra tankar och värderingar, både positiva och negativa. ”Vilka vi är, vilka vi 

vill vara eller bli – och vilka vi under alla omständigheter inte vill vara eller bli.” (Gripsrud, 2000. 

s.18). Vad detta i sin tur kan bidra med är en stark medial påverkan på ungdomars syn inte bara 

på hälsa, utan på tillvaron i stort. Sonia Livingstone menar att: 
 
…young people are at the point in their lives where they are most motivated to construct 
identities, to forge new social groupings, and to negotiate alternatives to given cultural meanings; 
in all of these the media play a central part. (Livingstone, 2002. s.4). 

 

Media är en central aktör gällande spridningen av budskap kring de skönhetsideal och normer 

som råder. Det budskap som sprids av media har en stark påverkan på ungdomar och dess 

kroppsuppfattning (Mastronardi, 2003. s.87-88). Detta kan i sin tur vara en riskfaktor gällande 

ungdomars självbild och självförtroende, då utseendet ses som en viktig del av individens status 

och plats i samhället (Quennerstedt, 2006. s.50).   

     Ett stort användningsområde bland ungdomar är sociala nätverk samt sociala medier. År 2011 

använde 96% av Sveriges ungdomar denna typ av sociala nätverk (Findahl, 2011. s.18). Sociala 

medier skapar möjlighet att uttrycka sig om sin person, sina tankar, värderingar och även 

publicera egentagna bilder (Chittenden, 2010. s.505-506).  En gemensam nämnare för de olika 

sociala medier som idag finns till hands är att de bland användare är ett verktyg för att skapa en 

social identitet. 
 
Vår sociala identitet får vi till en början genom andra människors uppfattningar om oss och genom 
de kollektiva sammanhang vi ingår i: vi kommer från en viss stadsdel i en viss stad, vi är av manligt 
eller kvinnligt kön i en viss ålder, vi har föräldrar med vissa yrken, vi har en viss utbildning och 
vissa intressen som gör att vi är med i ett idrottslag eller ett rockband osv. De andras uppfattningar 
om oss blir mer eller mindre en del av vår egen självbild, av vår identitet. (Gripsrud, 2000. s.20). 

 

Bland ungdomar är den sociala identiteten ett verktyg för att visa sin person, en möjlighet att bli 

en del av något större, en sorts tillhörighet (Ibid.). De sociala nätverken får här en stor roll, då 

möjligheterna för personliga uttryck, spridning av personlig information och erfarenheter är stora 

(Chittenden, 2010. s.505-506). Det fria uttrycket i sociala medier kan i kombination med medias 

påverkan på ungdomar (Livingstone, 2002. s.4) skapa en riskfaktor gällande vidare spridning av 

de ideal och normer som råder. 

     De ideal som idag skapas leder i sin tur till att stressen bland ungdomar ökar. Flera 

undersökningar visar att ett ökat antal ungdomar drabbas av ätstörningar på grund av den 

idealbild som de olika medierna framställer (Mastronardi, 2003. s.84-86). Flera unga lider av 

stress, depression och är missnöjda med sina kroppar, då de inte ser ut som personerna i media. 

De olika medierna har en stor påverkan på hur ungdomar ser på sig själva och det påverkar 

således det fysiska likväl det psykiska välmåendet (Ibid.). 
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Hälsa i ämnet Idrott och hälsa 

Vid införandet av Lpo94 ändrades idrottsämnets namn till det nuvarande Idrott och Hälsa 

(Thedin Jakobsson, 2004. s.1). Ämnet har i och med detta övergått från fokus på aktivitet och 

rörelse till att genomsyras av hälsoaspekten, där elever blir motiverade till att bli hälsosamma 

individer (Ibid.). Vad denna vinkling av innehåll har inneburit är även en skiftning i fokus 

gällande de fysiska delarna av ämnet (Quennerstedt, 2006. s.29). Från att tidigare varit ett 

aktivitetsämne inriktat på träning och rörelse, är ämnet idag ett kunskapsämne, där 

kroppsträningen ses som en del av det större uppdrag som ämnet bär (Ibid). Övriga delar av 

ämnet utgörs bland annat av kost, friluftsliv samt psykisk och socialt välbefinnande. Dessa delar 

skapar i sin helhet ett ämne där elever får möta en bred variation av hälsofrämjande aktiviteter 

och moment (Ibid.). ”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och 

förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till 

välbefinnande.” (Gy11, 2011. s.83).  

     Allt eftersom ämnet har formats till ett kunskapsämne har även en teoretiska undervisning 

formats, vilken i sin tur till stor del består av hälsoundervisning (Thedin Jakobsson, 2004. s.2). 

Hälsa är en stor del av ämnet Idrott och hälsa, vilket utöver den teoretiska undervisningen även 

reflekterar det praktiska innehållet. ”Hälsa är något man genomför enligt 

förmedlingspedagogiken. Man informerar om varför man ska träna och på vilket sätt olika 

övningar är nyttiga…” (Ibid. s.3). Innehåll och aktiviteter kopplas till hälsoperspektivet och 

tillsammans har dessa två aspekter en avgörande roll när det gäller elevers utveckling och 

kunskapsfördjupning inom begreppet hälsa och dess olika komponenter (Ibid.).  

     Ämnet Idrott och Hälsa är en viktig faktor när det gäller utvecklingen av ungdomars kritiska 

ställningstagande till normer och ideal. Ungdomar möter idag många krav gällande utseende, 

vilket till stor del presenteras inom media och sociala medier. Ämnet blir därmed ett verktyg för 

att motarbeta rådande ideal samt skapa en bredare syn och en helhetsbild gällande hälsobegreppet 

(Quennerstedt, 2006. s.254). 
 
Idrottsämnet och frågan om att lära sig hälsa i ämnet blir på så sätt ett bidrag till att berika elevers 
liv, och istället för att bekräfta exempelvis den rådande mediabilden av hälsa som normal eller ideal 
kroppsvikt och kroppsform, så möjliggörs dessutom ett kritiskt förhållningssätt där elevernas 
unika och gemensamma erfarenheter av hälsa, idrott, kroppsideal eller friluftsliv får möta ett 
bredare perspektiv på hälsa, och vad som kan utgöra hälsosamma kroppar, hälsosamma livsstilar 
eller ett hälsosamt samhälle. (Ibid.). 
 

Att bidra med en breddad syn och positiv inställning till hälsobegreppet skapar förutsättning för 

att bland ungdomar vinkla fokus ifrån det visuella till det hälsosamma och hållbara, likväl skapa 

kritiskt tänkande individer mot de normer och ideal som råder i dagens konsumtionssamhälle 

(Quennerstedt, 2006. s.49-50). Ämnet blir på så vis en motsats till media gällande begreppet hälsa, 

där en kritisk ställning tas till den hälsonormativt mediala vinklingen (Gy11, 2011. s.83).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Vad jag i min studie har som teoretiskt perspektiv är dikotomin av två delvis motsatta 

förhållningssätt till begreppet hälsa, det salutogena samt det patogena. Nedan följer en 

presentation och definition av det salutogena samt patogena hälsoperspektivet. 

Salutogent och patogent hälsoperspektiv 

Mikael Quennerstedt presenterar i sin forskning en dikotomi inom begreppet hälsa. Synsättet på 

hälsa delas upp i två skilda perspektiv, det salutogena samt det patogena.  

     Inom det salutogena perspektivet ses hälsa främst som en resurs, där vägen och 

tillvägagångssättet till en hälsosam livsstil är det väsentliga. Hälsa är inom det salutogena 

perspektivet inte heller ett slutgiltigt mål, utan bör ses som något alla individer besitter, oavsett 

vilken form av hälsa det talas om (Quennerstedt, 2007. s.43). Detta kan vidare kopplas till 

WHO:s definition av begreppet från 1991, där de menar att hälsa ska ses som en resurs för vårt 

vardagliga liv och inte som ett slutgiltigt stadie en individ når (Quennerstedt, 2006. s.46).  

     Quennerstedt menar vidare att det salutogena perspektivet inte tar ställning till sjukdom eller 

ej när det gäller hälsa, utan att alla alltid har en viss nivå av hälsa.  
 
Gemensamt för salutogena perspektiv är att relationen mellan hälsa och sjukdom inte betraktas 
som en dikotomi, något som man har eller inte har, utan att det snarare handlar om olika grader av 
hälsa som hela tiden skapas och upprätthålls genom en process. (Ibid. s 50). 
 

Det salutogena perspektiv kan således sägas bidra med en vidgad syn på hälsa, där friskfaktorer 

snarare än riskfaktorer står i fokus.  
 
En vidgad syn på hälsa innebär således att hälsa ses som närvaro av något positivt, exempelvis 
livskvalitet, helhet, meningsfulla sammanhang, och att hälsa inte utgör motsatsen till begreppet 
sjukdom. Människan är en handlande varelse i sociala relationer, där hela människans funktioner 
och aktiviteter beaktas, och där inte delarna avgör hälsan utan personens hela liv. (Ibid. s.53). 

 

En aktör som kan sägas representera det salutogena perspektivet är skolämnet Idrott och Hälsa, 

där processen och levnadsvanor utgör grunden för hälsoundervisningens ställningstagande 

(Gy11, 2001. s.83). 

     I motsats till det salutogena perspektivet ses hälsa inom det patogena perspektivet som en typ 

av slutgiltigt mål, där en frisk människa anses hälsosam och en sjuk människa icke hälsosam. 

Inom det patogena perspektivet kan hälsa även ses som en norm, där en sjuk människa avviker 

från normen (Quennerstedt, 2007. s.41-42). En representant för det patogena synsättet är det 

biomedicinska synsättet, där det sjuka anses onormalt och avvikande. Detta leder i sin tur till att 

fokus kommer att ligga på det sjuka snarare än det friska. (Quennerstedt, 2006. s.47).  
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Inom det biomedicinska synsättet blir kroppen en central del av människans befintlighet, ett sorts 

verktyg som definierar oss och vår identitet. Kroppen blir således indelad i sjuk/frisk, 

normal/onormal (Quennerstedt, 2006. s.48).  

     Patogena synsätt kan även innebära perspektiv som presenterar avvikelser från det normala 

utan att nödvändigtvis ha medicinsk innebörd. Detta kan som exempel ses i de ideal och normer 

som finns idag. ”…den moderna konsumtionskulturen representerar ett patogent förhållningssätt 

till hälsa, där till skillnad från det biomedicinska synsättet, ett yttre perspektiv på kroppen 

kommer i fokus.” (Ibid. s.49). Det slutgiltiga målet blir här kopplat till det yttre, där ideal och 

normer avgör hur individer betraktas. Om individen når upp till de ideal som råder blir denne 

även en del av normen, en del av det hälsosamma, vilket i sin tur leder till att avvikelser från 

idealet anses onaturligt och onormalt (Ibid.). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvald grupp gymnasieelever ser på begreppet 

hälsa. Studien tar sin utgångspunkt i elevers tankar kring begreppet, dess plats i media samt hur 

det gestaltas i ämnet Idrott och Hälsa.  

 

Frågeställningar 

- Hur definierar gymnasieelever begreppet hälsa? 

- Vad anser gymnasieelever spegla en god hälsa? 

- Hur tolkar gymnasieelever den mediala vinklingen av hälsa? 

- I vilken utsträckning anser gymnasieelever att hälsobegreppets plats i ämnet Idrott och 

hälsa skiljer sig från den mediala vinklingen av begreppet? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att arbeta efter en kvalitativ metod. Kvalitativ 

metod innebär en studie baserad på djupgående data av få antal deltagare. Vad detta skapar 

förutsättning för är en djupgående analys och bearbetning av mitt insamlade material. Jag har 

vidare valt att basera min studie och kvalitativa datainsamlingsmetod på samtalsintervjuer. Den 

primära anledningen till mitt val av metod är att jag i min studie undersöker individers generella 

föreställningar och tankar om mitt valda ämne. ”Att utgå från människors vardagserfarenheter är 

på många sätt ett signum för samtalsintervjun.” (Esaiasson, 2007. s.253). Vardagserfarenheter blir 

i denna studies fall ungdomars syn och attityder gällande hälsa och vinklingen av detta i media 

samt i skolämnet Idrott och hälsa.  

     Vad som vidare tas ställning till inom samtalsintervju är om intervjun ska vara av informant- 

alternativt respondentkaraktär. Av dessa två alternativ har jag valt att göra respondentintervju. 

”…vid repsondentintervjuer är det inte individerna i sig som är de intressanta utan de 

tankekategorier som de kan bidra till att blottlägga.” (Ibid. s.262). Vad som främst kan sägas skilja 

de två intervjukaraktärerna åt är att det under respondentintervju är möjligt att byta en 

intervjuperson utan att påverka studiens relevans och resultat. Vid informantintervju är det 

specifika personer och dess åsikter som kan sägas ligga i fokus, ett byte av intervjupersoner och 

deltagare kommer då att påverka studiens resultat (Ibid.).  Jag ser mitt val av samtalsintervju av 

respondentkaraktär som ett gynnande tillvägagångssätt för min studie då jag är ute efter 

gymnasieelevers tankar om mitt ämne och inte specifika individers syn på frågan. Detta har även 

skapat möjlighet för att i större utsträckning bredda mitt urval, vilket vidare underlättar när det 

kommer till att nå upp till önskat antal respondenter för min studie.  

Utöver vald metod och intervjukaraktär finns ytterligare ett ställningstagande att ta i beaktande 

gällande min kvalitativa studie. En intervju förbereds med hjälp av en intervjuguide, vilken jag 

som författare sedan har hjälp av vid intervjutillfället. Jag utgår från intervjuguiden, men utför 

mina intervjuer i en semistrukturerad form. Under en intervju med semistrukturerad form kan 

frågor läggas till eller tas bort, det skapas även utrymme för följdfrågor (Bryman, 2002. s.127). 

Vad detta kan bidra med till min studie är att vidare belysa och utveckla mina respondenters 

åsikter och uppfattningar om det ämne studien behandlar.  
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Urval 

Vid utgångspunkt utifrån en kvalitativ metod är det viktigt med ett noga planerat urval av 

respondenter (Esaiasson, 2007. s.261). Vad jag inför min studie har funderat kring är hur jag på 

bästa sätt kan göra mitt urval, med tanke på de frågeställningar jag valt att basera min studie på. 

Jag har även tagit tidsramen för studien i beaktande. Dessa två faktorer har lett till att min 

primära utgångspunkt gällande urval har varit att begränsa mina respondenter till ett antal om sex 

personer. Anledningen till att jag begränsat antalet respondenter är för att ge mig själv utrymme 

och tid för noggrant efterarbete av insamlad rådata. För att på ett adekvat och noggrant sätt ha 

möjlighet att analysera insamlad rådata, menar Kvale (1997) att ett begränsat antal respondenter 

är att föredra (s.372).  

     För att få kontakt med elever att intervjua, beslöt jag mig för att kontakta skolor jag haft 

kontakt med genom tidigare praktiker på min lärarutbildning. Detta av den anledningen att jag via 

tidigare erfarenheter noterat att det annars kan vara svårt att hitta lärare och elever som har 

möjlighet att avsätta tid till utomstående undersökningar som min egen.  

Samtliga respondenter i studien är gymnasieelever i en medelstor stad belägen i mellersta 

Sverige. Variation gällande kön har uppstått, vilket inte är problematiskt då min studie inte tar 

ställning till genus.  

Genomförande 

Studien påbörjades genom att jag började arbeta fram en intervjuguide (se Bilaga 1), där jag tog i 

beaktande de frågeställningar jag inför studien velat besvara. Esaiasson skriver i sin bok 

Metodpraktikan (2007) om att ta innehåll i beaktande vid utformning av intervjuguide. ”Att tänka 

på innehåll innebär att man knyter an till undersökningens problemställning.” (s.264). Detta var 

en viktig del i mitt förberedande arbete, då min studies resultat baseras på endast intervjuer. Även 

då jag utformade min guide efter studien, undvek jag att använda mig av svåra begrepp i mina 

frågor, detta för att undvika missförstånd och osäkerhet gällande frågornas mening (Ibid.). När 

jag var klar med sammanställningen av min intervjuguide följde vidare bearbetning via diskussion 

med handledare samt kontakter via universitet och tidigare studier.       

     När intervjuguiden var färdigställd bokade jag tid för en pilotintervju. Efter pilotintervjun 

lyssnade jag igenom materialet och korrigerade intervjuguiden gällande formulering och 

frågeföljd. Vad jag även lyssnade efter var motivationen hos respondenten när det kommer till 

svar på frågorna, då detta är viktigt att ta i beaktande inför en intervju (Ibid.). Efter färdigställd 

intervjuguide samt pilotintervju var studien redo för nästa fas. 

     För att nå ut till respondenter valde jag att ta kontakt med lärare, för att se om intresse och tid 

fanns bland deras elever. Min första kontakt skedde via mail, detta på grund av att det då är 

lättare att nå ut till ett flertal individer. Jag presenterade där en kort introduktion av studien jag 

hade som mål att genomföra, min valda metod samt om medverkan i studien var av intresse.  
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Jag förklarade vidare att mina intervjuer skulle utföras i en semistrukturerad karaktär, spelas in via 

ljudinspelning för efterföljande analys samt att deltagandet var helt frivilligt. Min primära kontakt 

var med tre idrottslärare, varav två gav en positiv respons. Genom detta fick jag tid för 

intervjumöte på två olika geografiska positioner i Sverige. Väl framme på skolorna mötte jag 

elever som i förväg erbjudit sig att ställa upp på intervju, vilket passade bra då jag genom de som 

ställde sig positiva till undersökningen uppnådde mitt önskade antal av totalt sex stycken 

respondenter. 

     Vid intervjutillfället var jag noga med att hitta en plats som var privat och igenkännlig för 

mina respondenter, detta för att bland dem undvika en känsla av osäkerhet och underläge (Trost, 

2010. s.65). Mina intervjuer inleddes med en introduktion till mitt ämne samt vad frågorna 

kommer att behandla. Jag var mån om att framföra frivilligheten till deltagande i min studie samt 

att deltagarna kunde avsäga sig ljudinspelning om så önskades. Samtliga deltagare var positiva till 

ljudinspelning vilket ledde till att intervjuerna kunde fortgå som planerat. Innan intervjuerna 

inleddes informerade jag om de forskningsetiska regler vilka studien följer, däribland att 

respondenterna förblir helt anonyma och att jag kommer använda fiktiva namn vid 

resultatpresentationen i min studie. 

    

Bearbetning och analys av insamlade data 

Vid mina intervjutillfällen har materialet samlats in via ljudinspelning, då detta skapar 

förutsättning för en ordagrann analysfas av mina rådata (Ibid. s.74). Då mina intervjuer 

genomfördes utifrån en semistrukturerad struktur bestod delar av intervjutiden av tystnad och 

längre betänketider samt dialoger som ej var relevanta för min studie, dessa delar transkriberades 

ej. De relevanta rådata som samlats in har sedan ordagrant transkriberats och sedan lästs igenom 

för att hitta relevant data för studiens resultatkapitel.  

     I transkriberingsfasen valde jag att överföra texten till formellt skriftspråk, vilket inkluderar att 

ta bort talspråk och eventuella upprepningar såsom ”eeh, eeh” samt ”ja, liksom”. Detta beslut 

stärks av min vilja att göra texten opersonlig, vilket begrundas i anonymitetskravet som finns 

gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002. s.12).  

Reflektion kring val av metod 

Min valda metod och arbetet med datainsamling anser jag har varit adekvat och lämplig för min 

studie samt infallsvinkel till mitt valda ämne. Även då jag i det stora hela är nöjd med resultatet, 

anser jag att det finns mer att önska gällande undersökningar liknande min egen.   

     Om jag ser bortom den tidsram som studien arbetades fram under, skulle ett tillägg i form av 

en kvantitativ metod skapa en annan dimension till mitt resultat, där jag i större utsträckning 

kunde se hur gymnasieelever tänker kring mina frågeställningar.  
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Ett alternativt till kan även vara en diskursanalys, där vinklingen av hälsa i media och sociala 

medier kan undersökas för att se om det stämmer överens med ungdomars uppfattning om 

budskapet som presenteras. 

Om jag ser till den metod jag arbetat efter och resultat som framkommit genom den, är jag 

nöjd med vad jag har lyckats ta reda på. Mina intervjuer blev lyckade där samspelet mellan mig 

som författare och mina respondenter har fungerat på ett mycket positivt sätt. Jag upplever även 

att deltagarna i min studie har besvarat mina frågor efter bästa förmåga och har även ansett att 

mitt ämne är relevant och viktigt för dem. Jag anser att jag har mycket att tacka min pilotintervju, 

där flera svagheter visade sig i första versionen av min intervjuguide. Omformuleringar och 

ändring av frågeföljd skapade en tydligare bild av mitt ämne, vilket i sin tur ledde till att samtalet 

under mina intervjuer blev kontinuerligt och naturligt. Detta påverkade till synes även mina 

respondenter, som personligen uttryckte att intervjuerna kändes bra och avslappnade. Vad som 

även ledde till den avslappnade stämningen under mina intervjuer var det faktum att de var av 

semistrukturerad karaktär, vilket gav mig som intervjuansvarig utrymme till att anpassa frågorna 

och samtalets form efter de olika respondenternas person. 

Forskningsetiska överväganden 

Min studie följer de av Vetenskapsrådet (2002) uppsatta etiska riktlinjer som berör humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. I Vetenskapsrådet (2002 s 6) presenteras fyra principer som ska 

följas inom detta forskningsfält; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att jag som författare och ansvarig för studien ska informera mina 

deltagare om studiens villkor och karaktär. Vid första mötet med mina respondenter informerade 

jag om att datainsamlingen utgör basen för en c-uppsats, att deltagande är helt frivilligt samt att 

jag som ansvarig för intervjun kommer vara den enda deltagande vid intervjutillfället. Vidare så 

informerade jag om att det när som helst går att avbryta intervjun om så önskas, samt att 

materialet som sammanställs är helt konfidentiellt, där jag är den enda med vetskapen om vilka 

respondenterna egentligen är.  

Vad mina deltagare även blev ombedda var att godkänna behandlingen av det material jag 

samlat in. Jag informerade om att jag spelar in intervjuerna, att jag i efterarbetet kommer 

transkribera ljudfilen och sedan plocka ut relevant data för presentation i min uppsats. Om något 

av detta inte var önskvärt kunde jag anpassa arbetet efter deltagarens åsikter. Samtliga 

respondenter ställde sig positiva till mitt tänkta tillvägagångssätt och användande av material. 

Detta följer det etiska krav som av Vetenskapsrådet kallas samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att mina deltagare förblir anonyma. För att uppnå detta presenterar 

jag inte deras riktiga namn utan använder mig istället av fiktiva namn. Jag presenterar likaså inte 

något material som kan leda till att mina deltagare blir igenkända av utomstående.  
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Vid intervjutillfället var jag noga med att inte notera mina respondenters riktiga namn på något av 

de dokument som hanterades, detta för att utesluta risken för igenkännande. Det är endast jag 

som ansvarig för studien som vet om deras identitet. Vad jag även tog i beaktande var att välja en 

avskild plats för intervjun, vilket innebar total konfidentialitet av mina respondenter. 

Den fjärde principen behandlar det område som min insamlade data kommer att användas 

inom. Den är endast avsedd att användas i min studie och ska i efterhand endast vara tillgängligt 

för kommande vetenskapliga bruk. ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” 

(Vetenskapsrådet, 2002. s.14). Jag kommer därmed att behålla mitt material bevarat i form av mitt 

arbete och ta bort övriga dokument och ljudfiler. Detta enligt nyttjandekravet.  
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Resultat 

Nedan presenteras en systematiskt uppdelad presentation av mitt resultat. Mina frågeställningar, 

framställda i kapitlet Syfte och Frågeställningar, kommer ligga som grund för uppdelningen av 

mitt resultat. Detta för att få en begriplig överblick av insamlad data. Mina respondenter 

presenteras med hjälp av fiktiva namn, dessa är: Adina, Charlie, Kim, Elin, Rebecka och Robin. 

 

Hur definierar gymnasieelever begreppet hälsa? 

När det gäller definitionen av hälsa är mina respondenters utsagor relativt varierande, med olika 

teorier och tankar kring vad begreppet hälsa är och innebär. Vissa delar stämmer överens, men 

generellt sätt kan sägas att mina respondenter har skilda grundläggande infallsvinklar. Adina 

menar att hälsa handlar om att vara frisk, att orka med sitt vardagsliv. Det viktiga är enligt henne 

att orka vara aktiv och att röra på sig. 

eeh, jag skulle nog säga att hälsa för mig är, när man är frisk. Att man, att man orkar göra saker 
och inte bara ligger inne och inte gör någonting, utan. Ja man är ute i det fria och rör på sig, är 
frisk. (Adina) 

Kim menar likaså att hälsa innebär att vara frisk och undvika sjukdom, även att vara medveten 

om tillvägagångssätt för att generellt sett må bra. Kim visar först en tveksamhet vid definitionen 

av hälsa, trots detta presenteras tillslut en tydlig bild av vad hälsa för Kim innebär, där frånvaro av 

sjukdom ligger i fokus. 

Det är väl vad man ska göra för att man ska må bra och inte drabbas av sjukdomar. (Kim) 

Två av mina respondenters utsagor om hälsa visar stark koppling till träning. Robins definition 

tar en vinkel riktad till träning och kost, vilket kan sägas spegla tankesättet kring begreppet hälsa 

och dess innebörd.  

Hälsa för mig är att, alltså, jag tränar ganska mycket, och att man äter ganska bra… (Robin) 

Även då Robins primära koppling till hälsa är träning och kost, uppkommer även vetskapen om 

den individuella tolkning som finns att tillgå gällande hälsa och dess innebörd. Robin menar att 

begreppet tolkas olika beroende på individ. Robin antyder dock att det fortfarande är träning och 

kost som ligger i fokus. 

Hälsa är väl, jag vet inte, hälsa är väl olika för alla, skulle jag säga. Man kan ju tycka att, en del 
kanske inte tränar alls och bara, äter vad som helst och kanske tycker att dom är hälsosamma 
ändå… (Robin) 
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Vad Robins definition av hälsa mynnar ut i är ett fortsatt samtal kring träningen och kostens 

påverkan på hälsan samt om det finns någon övrig faktor som kan påverka hälsan. Robin börjar 

då tala om hur flera faktorer kan spela in, bland annat det psykiska och sociala. Vi börjar då tala 

om de olika delarna som det psykiska och sociala innehåller, vilka Robin menar bör skapa en 

helhet för att gynna en god hälsa.  
 
 
Det måste vara att man mår bra, helheten. Att man har vänner, att man trivs, att det blir en helhet. 
(Robin) 
 

Charlies definition av hälsa stämmer i viss mån överens med Robins. Charlie menar att hälsa är 

en sorts mätning på hur en individ mår. Vad Charlie dock lägger fokus på är det fysiska 

välmåendet, snarare än det psykiska.  

Alltså det är ju, för mig är det hur man mår. Fast jag tror det är lite mer åt det fysiska hållet än det 
psykiska. (Charlie) 

Charlie menar att hälsa främst tar fysisk form. Hälsa kopplas till fysisk aktivitet och nivå gällande 

träning. Charlie menar att vara fysiskt aktiv gynnar hälsan. 

…när jag hör hälsa så hör jag i alla fall typ, ja men du är bra på att springa eller så. Att man är 
fysiskt aktiv, tror jag. (Charlie) 

Även då Robin och Charlie lägger fokus på det fysiska finns det även tecken på att hälsa kan 

innebära något mer, vilket visas i Robins uttalande om psykiskt och socialt välmående.  

     Vad som skiljer sig från Robin och Charlies utlåtanden gällande hälsa är Rebeckas. Rebecka 

menar även hon att det finns en individuell tolkning som sker i samband med begreppet hälsa, 

dock presenteras en bred syn på vad som för henne kan innebära hälsa. 

 
Att må bra, det kan vara både psykiskt och fysiskt. Att man trivs i skolan, att man mår bra, det kan 
ju vara för vissa att de tränar mycket, andra att man bara trivs och mår bra. Det är väldigt brett, det 
är inte att man måste vara jättetränad för att må bra heller. (Rebecka) 
 

Rebeckas definition visar den bredd som begreppet kan innebära. Hon förklarar vidare vikten av 

samspel mellan det psykiska och fysiska välmåendet, att båda krävs för att i slutändan må bra. Att 

endast besitta fysiskt välmående räcker inte för att nå en fullvärdig hälsa, och vice versa. 
 
 
Det är ett samspel mellan båda två, för att må bra måste man ha båda delarna. (Rebecka) 

Elin är likt Rebecka inne på samspelet mellan det fysiska och psykiska. Hon menar även att lagom 

träning är en förutsättning för en hälsosam livsstil. Utöver detta är det viktigt att må bra i sig själv 

och trivas med den man är. 
 
Att man mår bra i kroppen och att man känner sig, att man är nöjd med sig själv. Att man mår bra, 
att det funkar, att man tränar lagom och äter bra. Att man har det bra i skolan och så. (Elin) 
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Vad mina respondenter visar vid frågan om hälsa och dess innebörd är en variation gällande 

begreppets innebörd. En spridning finns att utläsa, där både kopplingar till fysisk aktivitet och 

helhet mellan olika faktorer finns att tillgå. Vad som dock är en gemensam nämnare för samtliga 

respondenter är att hälsa i grunden innebär att må bra, oavsett om det innebär det fysiska eller det 

psykiska. 
 

Vad anser gymnasieelever spegla god hälsa? 

När det gäller faktorer som representerar en god hälsa finns även här skillnader att utläsa i mina 

respondenters åsikter och tolkningar. Generellt sett kan dock konstateras att begreppet tog en 

mer komplex karaktär vid definitionen av just god hälsa. Kim menar att ha god hälsa inte enbart 

innebär att vara frisk, utan även att må bra i sin person och att vara lycklig.  

Om man kan känna sig lycklig, alltså det är ju inte bara det att vara frisk och inte vara sjuk utan det 
kan ju vara att man mår bra och vara, vara lycklig och inte deprimerad… (Kim) 

Elin har likt Kim en infallsvinkel som primärt är fokuserad på det psykiska välmåendet. Kim 

menar att god hälsa speglas i en glad person som motionerar och är fysiskt aktiv, dock på lagom 

nivå. Elin menar även att en person inte behöver vara vältränad för att ha god hälsa, utan att det 

snarare handlar om att må bra i sig själv och röra på sig just för välmåendets skull. 

En glad person, man måste inte vara jättetränad och superfit för att ha god hälsa. Man kan vara 
normal och att man rör på sig, äter bra och har det bra hemma. (Elin) 

Elin delger även att hon tycker att ett psykiskt välmående är viktigt för att klara av att bearbeta 

övriga faktorer för en bra hälsa. Hon menar att en individ med psykisk hälsa i större utsträckning 

orkar med det arbete som krävs för ett fysiskt välmående.  

Att man mår bra psykiskt är väldigt viktigt, för då är det väl lättare att klara av att må bra fysiskt. 
Om man mår bra psykiskt kan man ändå börja jobba på det fysiska. (Elin) 

Även Adinas utsagor kring god hälsa kopplas till både det fysiska och psykiska välmåendet. Adina 

delger att god hälsa innebär att orka med det vardagliga livet. Utöver detta menar Adina att god 

hälsa innebär att vara frisk och se pigg ut. 

…Det är väl när man är frisk och liksom ser pigg ut och orkar med vardagen. Den vanliga 
vardagen, det vardagliga livet. Och ja, att man orkar med allting. (Adina) 

Även då Adinas definition av hälsa till viss del knyts till det yttre menar hon att träning inte bör 

innehålla mål, då detta kan innebära stress och press. Adina uttrycker istället att träning bör ske 

för att må bra och vara frisk.  
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Hon menar vidare att en sådan träning i större utsträckning är hälsosam för kroppen, då 

resultatinriktad träning kan skapa en träningsform som nödvändigtvis inte är gynnsam för 

kroppens välmående, snarare tvärtom. 

Jag tror att det kan ofta kan vara så att om man vill nå ett visst mål kan det bli så att man pressar 
sig mer och mer för att man vill klara det så fort som möjligt, och det är ju inte hälsosamt i 
längden. Sen kan det ju vara så att då kommer man sen i en svacka och liksom, inte orkar mer. Så 
det känns som att om man tränar bara för att hålla sig frisk så kan man liksom träna ungefär lika 
mycket hela tiden. (Adina) 

Robin antyder i likhet med Adina att träning är en del av en god hälsa. Robin menar dock att en 

relativt stor mängd träning krävs för att vara hälsosam. Detta kombinerat med en god kost skapar 

således en god hälsa. 

Jag skulle nog säga att man tränar, ganska mycket, så att man är hälsosam. Sen att man äter bra. 
Och att man mår bra också, men det ingår väl kanske. (Robin) 

Charlie påpekar likt Robin att träning är en förutsättning för god hälsa. Utöver träning menar 

Charlie att det är viktigt att undvika sådant som är skadligt för kroppen och välmåendet. Charlie 

tar upp ett viktigt exempel, vilket är rökning. Charlie menar även att träningen främst ska riktas in 

mot att aktivera kroppen och nämner således inget om att träna för att nå vissa mål. 

Alltså om det är en kille som kanske röker och inte tränar alls, så, tycker jag att man har en dålig 
hälsa liksom/…/ jag tror det är bra att, att träna, tror jag är viktigt, att hålla igång kroppen liksom, 
så den inte blir helt slut. (Charlie) 

Rebeckas definition av god hälsa innefattar en helhet av det psykiska och det fysiska. Rebecka 

menar även att en god självbild är en viktig faktor när det gäller god hälsa och ett bra välmående. 

Hon menar även att viss fysisk aktivitet är väsentlig för att bevara en god hälsa, då kroppen 

behöver rörelse. Rebecka påpekar även att en balans mellan de olika delarna är viktigt, då detta 

skapar harmoni. 

Att ha en bra självbild, att man är hälsosam både från sitt eget perspektiv, att man inte behöver 
vara supertränad för att må bra själv. Det kan vara att man trivs med hur sin vardag är, men det är 
inte jättehälsosamt att inte röra sig alls så det är bra att bara hålla igång vanligt. Cykla vanligt eller, 
bara inte sitta och äta hela tiden, det är ju inte heller hälsosamt direkt. Så, att ha en balans mellan 
allting, och må bra. (Rebecka) 

Rebecka menar även att det psykiska välmåendet är viktigare än det fysiska. Argumentet Rebecka 

har för detta är att en god hälsa kan innebära mer än att vara i fysiskt bra form. Detta förknippas 

främst till självbilden och belåtenheten med sig själv och sin omgivning, vilket Rebecka menar är 

väsentligt för ett generellt välmående. 

Att du mår bra, att du tycker om hur du själv ser ut och hur din vardag är, att du rör på dig så att 
du själv känner att du mår bra i kroppen. Att du psykiskt mår bra, hur ditt liv är. Det är det 
viktigaste, att man har båda delarna. Att det inte bara är att vara fysiskt tränad, att det både är 
psykiskt och fysiskt. (Rebecka) 
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Den goda hälsan har enligt mina respondenter en bred variation gällande innebörd och 

förhållningssätt. En generell uppfattning är att fysisk aktivitet och träning är nödvändigt, dock 

skiljer sig synen på vilken typ av träning som är fördelaktig när det gäller god hälsa. Två av 

respondenterna menar att en tränad och frisk person speglar god hälsa. Detta kan ställas i 

kontrast till övriga respondenters utsagor, där träning i större utsträckning ses som ett verktyg för 

att i kroppen må bra och vara nöjd med sig själv och sitt tillstånd. Det psykiska välmåendet får 

också uppmärksamhet, där detta ses som väsentligt för att orka med de fysiska aspekterna av 

individens välmående. 

 

Hur tolkar gymnasieelever den mediala vinklingen av hälsa? 

Vid frågan om hälsas plats i media anser samtliga respondenter att den primära bilden av hälsa är 

missvisande och i viss mån ohälsosam. Fokus anses i för hög utsträckning ligga på det yttre, där 

personer som är vältränade och smala anses spegla hälsonormen. Adina menar att media 

framställer en bild som innebär ett strikt förhållningsschema med viss kost och stor 

träningsmängd. Detta anses vidare vara en riskfaktor bland dem som inte har tillräckligt med 

förkunskaper för att ställa sig kritiska mot budskapet. 

Alltså, det är såhär, ja men man ska inte äta onyttigt någon gång, man ska alltid träna och bara, det 
enda man ska göra på fritiden är att träna, för att få en snygg kropp. Då ger det ju en väldigt fel 
bild till dom som inte vet så mycket om det. (Adina) 

Adina anser även att de bilder som presenteras inom media starkt förknippas med att nå mål, 

vilket inte anses positivt. Att träna för att nå mål är som tidigare nämnt inte ansett som 

fördelaktigt när det gäller hälsoaspekten, vilket även speglas i Adinas åsikt om denna vinkling i 

media. 

Men sen så kan det ju vara, ja men när man har inspirationsbilder på träningsfolk så är det ju alltid 
liksom, ja man ska kunna göra det här och det här. Man ska kunna springa jättefort eller hoppa 
jättehögt eller, gå ner i split, det är alltid något man ska nå. (Adina) 

Kim presenterar en parallell mellan hälsa och de skönhetsideal som råder. De smala kroppar som 

presenteras och relateras till hälsofrågor menar Kim är vilseledande i den mån att vägen till de 

smala kroppar som presenteras ibland kan innebära en ohälsosam livsstil likväl ohälsosamt 

tillvägagångssätt. 

Det är ju väldigt mycket hur man är snygg, om man kan säga så. Dom förknippar ju väldigt mycket 
dom här skönhetsidealen med att vara hälsosam, fast det finns ju modeller som svälter sig och, 
media framställer det som snyggt. Och det är inte hälsosamt att, svälta sig. (Kim) 

Rebeckas utsagor tar likt Kim riktning mot hälsa kopplat till träning och utseende. Rebecka 

menar att det som presenteras i media behandlar hälsa ur ett träningsperspektiv, där målet 
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innebär en smal och tränad kropp. Hon ställer sig vidare skeptisk till vinklingen, då hon menar att 

utseendet inte nödvändigtvis behöver spegla hur individen känner sig. 

Det är ofta mycket mer det som hör ihop med att träna. Speciellt nu har blivit en träningstrend. 
Att man både ska vara jättesmal och tränad. Av någon anledning hör det ihop. Varför ska det 
hänga så mycket på hur man ser ut? Man kan ju känna sig tränad utan hur man ser ut. (Rebecka) 

Rebecka menar likväl att de fysiska aspekterna får störst utrymme i media, där en stark fokus 

ligger på en slutgiltig produkt kopplad till rådande skönhetsideal. 

Man ska vara smal, tränad, man ska se musklerna. Magmusklerna och allt sånt. (Rebecka) 

Charlie menar likt Rebecka att media ger en overklig och skev bild av vad som anses vara 

hälsosamt och tilltalande när det gäller utseende och kroppsideal. Vidare uttrycks att budskapet 

borde vara mer vinklat till verkligheten och hur det faktiskt ser ut i samhället, där majoriteten inte 

ser ut som modellerna som visas. Detta nämns även i intervjun med Kim. 

Alltså dom borde ju lägga in mer typ verklighet i det, i det dom menar med träning liksom. Alla går 
ju inte runt med ett tolvpack, och det vet ju alla, så det är ju egentligen bara onödigt. (Charlie) 

Jag skulle önska att de inte hade så orealistiskt smala och biffiga personer utan mer, realistiska 
personer. (Kim) 

Elin uttrycker även hon att media presenterar en bild där hälsa är starkt förankrat i hur vi ser ut 

och hur vi till exempel tränar. Elin menar dock att det också finns en sund bild gällande hälsa i 

media, om läsaren letar på rätt ställe. Hälsotidningar presenterar enligt Elin en aspekt av 

hälsobegreppet som är begriplig och meningsfull för läsare, vilket hon ställer i kontrast mot till 

exempel sociala medier. 

Det beror på vart man tittar, om man tittar på till exempel Facebook och Instagramkonton, där 
ska man vara slim. Man ska vara tränad och man ska vara smal. I hälsotidningar står det mer om 
hur du tar hand om dig själv på ett bra sätt. (Elin) 

Denna aspekt av medias vinkling av hälsa uppkommer även under intervjun med Adina, vars 

utsagor likaså tyder på att hälsotidningar presenterar en relevant bild av hälsa, till skillnad mot 

annan typ av media såsom kvällstidningar och sociala medier. 

…om man tittar på hälsotidningar så tycker jag att det oftast är en ganska bra bild. Dom gör ofta 
en liksom, en frisk och sund syn på hälsa och på träning. (Adina) 

Robin riktar likaså kritik mot vinklingen i media. Med motivationen att de sociala medierna 

presenterar icke trovärdiga och ohälsosamma vinklingar av ideal och önskvärt utseende. Robin 

nämner i tillägg till detta att den teknik som finns idag kan bidra med ännu en felaktig vinkling av 

de bilder som presenteras. Vad detta i sin tur innebär, menar Robin, är redigerade bilder som 

visar allt annat än verkligheten. 
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…man ska bara vara smal sen är det massa bilder som är photoshopade, tjejerna och killarna ser 
inte ens ut så. /…/ Jag tycker det är, nej, man ska inte följa det där tycker jag. (Robin) 

Adina menar i tillägg till de bilder och mål som går att finna i media, att det i själva verket är 

processen som är det intressanta för henne som läsare. Vidare berättar hon att det kan vara 

fördelaktigt att istället för att presentera resultatbilder berätta en fulländad historia, där läsaren får 

följa en person från start och genom processen. 

…det känns som när man mer får läsa om till exempel en person. Om deras träning och hur dom 
mår och så, då är det ju egentligen det som man blir mer intresserad av än att bara se bilder hela 
tiden. Så det är liksom, det är bättre att antingen få höra eller att få läsa en syn på allting, hur man 
ska göra eller hur det har gått och hur det känns, än att bara liksom se bilder på resultatet. (Adina) 

Vad samtal om hälsa och media även bidrar med är mina respondenters åsikter gällande effekten 

mediabilden har på ungdomar och läsare i deras ålder. Samtliga respondenter menar att det 

generellt sett har en dålig inverkan på ungdomar, då de lätt tar efter och vill se ut som personerna 

i reklamfilmer, träningstidningar, sociala medier etcetera. 

Det är en träningshets, man gör det för att alla andra gör det. Det blir psykiskt dåligt, att man 
pressar sig själv till att bli smal. Det blir dåligt på alla sätt, man kan få anorexia och allt sånt. Det är 
många som inte vet hur man slutar när dom väl har börjat, så det kan få väldigt dåliga 
konsekvenser. (Elin) 

…det har ju haft en väldigt stor effekt nu, för nu är alla inne i det här, träningstrenden, alla ska 
träna. Alla ska vara smala och vältränade och vara jätteduktiga i allt. Så det har haft väldigt stor 
inverkan de senaste åren tycker jag. (Adina) 

Citaten ovan speglar de åsikter som mina respondenter uttrycker om media och sociala mediers 

påverkan. De är väl medvetna om att media kan skapa negativa effekter bland ungdomar samt att 

det är viktigt att lita på sig själv och inse vad som är bra för individen. Att fråga sig själv om det 

som presenteras skulle få en att må bättre är en viktig faktor enligt Robin. 

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då? Vad spelar det 
egentligen för roll? Om jag tar bort lite fett på min mage, kommer jag bli lyckligare då eller kan jag 
acceptera min kropp som den är? Jag tycker att man ska acceptera sig sjäv först, istället för att sätta 
upp mål för att bli lycklig. (Robin) 

Rebecka delger i intervjun att hon för några år sedan föll hårt för medias budskap. Hon hamnade 

då i en negativ spiral som ledde till överdriven viktminskning, primärt för att bli populär och 

passa in. Rebecka berättar sedan att hon nu insett att det var fel väg att gå, att hur hon mår som 

person är viktigare än utseendet och uppfyllande av ideal.  

Jag föll ganska hårt för det när jag var yngre, alla media och så. Helt plötsligt ansåg jag att jag inte 
var smal nog och så. Att jag behövde bli smalare, äta mindre och så. Och det, det är hemskt att det 
kan påverka någon så. /…/. Men det är också för att jag hade en bakgund, jag var mobbad och så. 
Därför var det, jag måste passa in, jag måste se ut såhär. Helt plötsligt fick jag all denna 
information från media, och då blev det att jaha, är det såhär man ska göra för att passa in.  
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Då kanske folk vill vara med mig /…/. Nu har jag börjat tänka annorlunda, nu vet jag att det inte 
alls är så att jag måste vara jättesmal utan att det, det är bättre att må bra. (Rebecka) 

Även då Rebecka har tagit sig ur den onda cirkel hon förut var i, medger hon att media ständigt 

påverkar självbilden och självuppfattningen. Det var dock hennes psykiska hälsa som bidrog till 

att dessa faktorer tillslut blev något att arbeta emot istället för något att efterfölja. 

…man är nog fortfarande påverkad, varje dag /…/. Det är fortfarande svårt att tänka nej, nej det 
är inte så viktigt. Men, det var väl när jag började blir mer nöjd över hur jag var som person. Att 
jag inte behövde vara på ett visst sätt för att få vänner och så. Det var nog då jag kände att, allting 
kanske inte hörde ihop med det. (Rebecka) 

Vad media till synes skapar är åsikter om felaktig vinkling av begreppet hälsa, där fokus ligger på 

utseende och att nå mål. Mina respondenter tillägger även att de önskar en mer 

verklighetsförankrad bild, där läsare kan relatera och lära sig om hälsoaspekten istället för att bli 

presenterade med svåruppnådda och till synes ohälsosamma mål.  

     Även då majoriteten av media presenterar en irrelevant bild av hälsa, finns även en sund bild 

av begreppet att finna inom hälsotidningar, vilket mina respondenter uttrycker som en positiv 

faktor i diskussionen kring hälsobegreppets plats i media. 

 

I vilken utsträckning anser gymnasieelever att hälsobegreppets plats i ämnet Idrott och 

hälsa skiljer sig från den mediala vinklingen av begreppet? 

Mina respondenter är eniga om att ämnet Idrott och hälsa i motsats till media skapar en 

helhetssyn gällande begreppet hälsa. Fokus ligger inom ämnet på processen istället för uppsatta 

mål. Idrott och hälsa ger även en vinkling av hälsa och dess faktorer som något individuellt, i 

kontrast till den normalitet som finns inom media.  

     Robin talar i intervjun om att en fördel ses med arbetet i skolan, där korrekt och 

träningsanpassad kost och individuella förutsättningar ligger som grund för hälsoundervisningen. 

Detta i kontrast till den målbild som presenteras i media.   

Jo men skolan, det är bra att lära sig vad som är nyttigt och så, vad man ska äta och, tränar du 
mycket ska man äta protein. Men, det på Instagram lär man sig ingenting av utöver att man vill se 
ut så. Jag vet inte, sociala medier och sånt, man lär sig väl ingenting där. (Robin) 

Utöver kost och träningslära delger Rebecka att det inom Idrott och hälsa handlar om att 

generellt sett må bra. Rebecka menar även att den bilden skapar en individualitet gällande 

begreppet, då välmående och utseende kan skilja mellan individer. Detta ställs i kontrast till den 

utseendefixering och normalitet som tar plats i den mediala bilden av hälsa. 
 
Det är mer att må bra, det är mer att man ska må bra än att fokusera på hur man ser ut. För det är 
ju väldigt individuellt, speciellt i den här åldern. (Rebecka) 



 

 29 

 

Även Charlie talar om den individuella prägel som finns inom ämnet Idrott och hälsa. Charlie 

menar att ämnet utgår ifrån individers förutsättningar och ser primärt till processen gällande 

utvecklingskurvan. 
 
… det är mer typ, individuellt. Att alla inte klarar det och det, om jag börjar här, och så tar jag mig 
dit. Och så är en annan här och tar sig dit. Då har båda ändå jobbat lika bra. (Charlie) 
 

Vad jag och Charlie även samtalar om är hälsobegreppets plats i ämnet Idrott och hälsa i 

komparation med den mediala vinklingen av begreppet. Charlie delger då att arbetssättet i skolan 

ses fördelaktigt och djupare förankrat i verkligheten, då ämnet ger en djupare metodisk inblick. 

Detta anses således möjligen ha påverkat Charlies personliga syn på hälsobegreppet. 
 
… man får en större inblick när man lär sig grejerna här. Det hade jag kanske inte vetat om annars 
ifall jag, ja, jag tror det är här man får mycket ifrån. (Charlie) 

 

Adina uttycker likt Charlie en skillnad på ämnet Idrott och hälsas vinkling av hälsobegreppet och 

medias budskap. Adina menar att skolämnet är likvärdigt med de hälsotidningar som finns att 

tillgå, dock finns det skillnader mellan övrig media och ämnet Idrott och hälsa. Nedanstående 

citat är Charlies respons på frågan om ämnet Idrott och hälsas vinkling av hälsa stämmer överens 

med medias. 

Ehm, ja, eller ja. Det som står i hälsotidningar ja, men inte, inte alla andra bilder, reklam och sånt. 
(Adina) 

Vad som främst skiljer idrottsämnet från media menar Adina är den starka målbild som finns 

inom media, där bra resultat på kort tid är ett faktum. Idrott och hälsa skapar således en djupare 

inblick i processen gällande träning och hälsosamt leverne. 

Ja men det är väl just det att man liksom, man får inte veta någonting om processen, innan alla 
dom här bilderna. Utan det är bara såhär, ja, man får det att verka som det har hänt på två veckor, 
men det gör det ju inte. (Adina) 

Att processen ligger i fokus inom ämnet Idrott och hälsa är något som även Elin och Rebecka 

antyder på. De nämner i respektive intervju att de har arbetet en del med kostdagbok, där de 

under en viss period dokumenterat den kost de intagit samt ändrat på kosten för att se eventuella 

skillnader i välmående. De menar likväl att detta ger en djupare inblick i, hur i detta fall, kosten 

under en period kan påverka kroppen, både positivt och negativt. 

… vi fick ju skriva vanlig och sen skulle vi försöka leva med en bra kost i två veckor. Man kan 
känna sig bättre, att inse att man mår bättre. (Elin) 

… att skriva kostdagboken för att se hur ens kost är och hur man kan förbättra det och så. Då får 
man en bild av hur det är om man äter vanligt och äter bra. Då får man en bild av hur man kan 
må. (Rebecka) 
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Vad som även framkommer i samtal om ämnets påverkan gällande synen på hälsa är att det 

budskap som presenteras i ämnet Idrott och hälsa har hjälpt mina respondenter att ställa sig 

kritiska mot den mediala bilden av begreppet. Elin delger att hon i dagsläget kan ha svårt gällande 

självförtroende och självbild, men med hjälp av undervisningen inom ämnet klarar hon att stå 

emot vad media presenterar. 

Nu har jag fått en bättre bild, jag är fortfarande osäker i mig själv på det sättet, men det har ändå, 
jag bryr mig inte om vad media säger. (Elin) 

Kim delger att de just nu håller på med ett teoretiskt projekt, där de skriver arbete om 

skönhetsideal och hur dessa påverkar ungdomar. Kim nämner även att det är en bra metod när 

det gäller kritiskt tänkande, dock anses hälsoaspekten samt arbeten som dessa få för lite utrymme 

inom ämnet.  

Vi ägnar några lektioner och arbetspass åt att skriva uppsatser till exempel. Nu skriver vi om 
skönhetsideal och, eller droger, man fick välja lite där. Sen fick vi forska och ta hjälp av det. Men 
det får alldeles för lite utrymme. (Kim) 

Utöver att hälsoaspekten enligt Kim får för lite utrymme inom ämnet, delges även att fokus anses 

ligga för mycket på det fysiska kontra det psykiska. En önskan uttrycks här om att lära sig mer 

om det psykiska välmåendet. 

… det här hur man mår inuti, vi går inte igenom det någonting. /…/ jag tycker den psykiska 
hälsan borde få mer plats. (Kim) 

När det gäller hälsobegreppets plats i skolämnet Idrott och hälsa är majoriteten av mina 

respondenter eniga om att det ses som fördelaktigt i jämförelse med den mediala bilden av 

begreppet. Idrottsämnet anses således vara mer processinriktat där även den individuella faktorn 

tas i beaktande. Vad som dock skiljer från dessa synpunkter är Kim, som menar att den psykiska 

aspekten av hälsa bör ta mer plats i undervisningen.  
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Sammanfattande analys 

I detta kapitel presenteras en sammanfattande analys av studiens resultat. Kapitlet är tematiskt 

uppdelat där hälsobegreppet utgör det första temat, vilket i sin tur behandlar studiens två första 

frågeställningar. Detta följs av begreppets plats i media. Avslutningsvis analyseras mina 

respondenters utsagor gällande hälsobegreppets plats i ämnet Idrott och hälsa. En 

sammanfattande analys av respektive tema presenteras, med utgångspunkt i studiens teoretiska 

perspektiv. 

 

Hälsobegreppet 

Mina respondenter har en syn på hälsobegreppet som primärt är kopplad till det salutogena 

perspektivet, där hälsa ses som en process och något som påverkas av flera faktorer i våra liv. Det 

salutogena perspektivet är således ett resultat av en syn på hälsa som något rörligt och ständigt 

föränderligt (Quennerstedt, 2007. s.43). Mina respondenter menar att hälsa är något som inte 

enbart reflekteras i fysisk aktivitet och fysisk förmåga. Begreppet innefattar även det psykiska 

välmåendet där bland annat familj, vänner, självbild och självförtroende ingår. Allt detta är i 

kontinuerlig rörelse, där mina respondenter menar att det psykiska påverkar det fysiska. En 

person som mår bra i sin person kan i större utsträckning orka med de övriga faktorer som 

gynnar god hälsa. Dessa åsikter speglar de grundläggande värderingar som finns inom det 

salutogena perspektivet, där hälsa ses som en resurs och något föränderligt. Vad detta även 

innebär är en helhetssyn på individens påverkan på hälsan. En helhet av det psykiska och fysiska 

är avgörande för en god hälsa (Quennerstedt, 2006. s.50). 

    Trots den övervägande salutogena synen på hälsobegreppet finns det även patogena 

ställningstaganden att utläsa. Det patogena synsättet innebär således att fokusera på det sjuka, att 

se hälsa och sjukdom som en dikotomi där en sjuk person anses sakna hälsa (Quennerstedt, 2007. 

s.41-42). Vad som representerar detta perspektiv är bland mina respondenter koppling av hälsa 

till att vara frisk samt arbetet med att undvika sjukdom. Vissa respondenter menar således att 

hälsa är att vara frisk och att inte vara sjuk. Hälsa blir på så sätt ett sorts mål att uppnå. 

      

Den mediala vinklingen av hälsa 

När det gäller hälsobegreppets plats i media menar samtliga respondenter att hälsa främst ses som 

ett slutgiltigt mål, något önskvärt, likt definitionen inom det patogena hälsoperspektivet 

(Quennerstedt, 2006. s.49). Hälsa blir på så sätt en norm, där det som avviker anses vara 

onormalt och icke önskvärt. Vad mina respondenter anser ha störst koppling till hälsa inom 
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medier är det yttre, vårt utseende. Vad som klassas som hälsosamt är en vältränad och samtidigt 

smal kropp, vilket mina respondenter menar har stor inverkan på dagens ungdom i den mån att 

träningshets och hård kosthållning kan vara två av resultaten. Mina respondenter uttrycker även 

misstycke med detta budskap, då de menar att den individuella faktorn inom hälsoaspekten 

förbises. Detta stämmer överens med Quennerstedts (2006) notering av dagens 

konsumtionskultur som representant för det patogena hälsoperspektivet. Anledningen är vidare 

de skönhetsideal och normer som går att utläsa, vilka skapar en fråga om normalt och icke 

normalt (s.49). Normalisering är i sin tur en av de uppmärksammade definitionerna av hälsa inom 

det patogena hälsoperspektivet.  

 

Hälsobegreppets plats i ämnet Idrott och hälsa 

Vad mina respondenters utsagor tyder på är inom ämnet Idrott och hälsa en övervägande 

salutogen utgångspunkt inom hälsobegreppet. Detta innebär således att hälsa ses som något 

kontinuerligt, något vi som individer anammar i vardagen. Hälsa är likväl något alla individer har, 

då det innebär helheten av våra liv, känslor och befintlighet (Ibid. s.53). Mina respondenter 

antyder en kontrast mellan den mediala bilden av hälsa och vad de får lära sig inom ämnet Idrott 

och hälsa. De menar vidare att Idrott och hälsa har skapat ett kritiskt tänkande kring budskapet i 

media. Vad detta främst innebär är en medvetenhet om att hälsa inte bör behandlas som ett 

slutgiltigt mål att uppnå, utan en process som hela tiden är föränderlig. Detta speglar likväl den 

utgångspunkt som finns att tillgå inom det salutogena perspektivet, där hälsa ses som något 

kontinuerligt och individuellt anpassat (Ibid. s.50). 
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Diskussion 

Mitt resultat kommer i detta kapitel att diskuteras med utgångspunkt i litteraturöversikten. 

Materialet är tematiskt uppdelat i samma kategorier som inom analyskapitlet. De följer även 

samma ordning vilket innebär en inledning med hälsobegreppet, följt av begreppets plats i media 

och avslutningsvis hälsobegreppets gestaltning i ämnet Idrott och hälsa. 

 

Hälsobegreppet 

Vad gäller mina respondenters syn på hälsobegreppet kan flera tolkningar urskiljas. Mina 

respondenter menar att hälsa innefattar mer än den fysiska aspekten av hälsa, där träning och 

fysisk aktivitet ligger i fokus. Exempel på vad som bland mina respondenter även kopplas till 

hälsa är balansen mellan fysiskt och psykiskt välmående, att trivas i skolan samt ha vänner.  

     Mina respondenters utsagor kan ställas i relation till WHO:s definition, där hälsa ses som en 

resurs för våra vardagliga liv, vilket i sin tur leder till att synsättet på begreppet bör ta 

utgångspunkt i processen snarare än målet (Haglund, 1996. s.5). WHO menar vidare att samtliga 

individer i viss mån besitter hälsa, då hälsa är en ständig balans mellan olika faktorer som 

tillsammans avgör vårt fysiska och psykiska tillstånd (WHO, 1986. s.1). Detta speglas även i mina 

respondenters åsikter, där de menar att hälsa är något som påverkas av samtliga faktorer i våra liv, 

vilket i sin tur leder till att en individs hälsa består av ständig förändring. 

 Aaron Antonovsky myntar med sitt begrepp KASAM att hälsa speglas av att se 

meningsfullhet och sammanhang i det individen gör och möter i livet (Raustorp, 2013. s.9). Mina 

respondenter menar i samstämmighet med KASAM att det som avgör en individs välmående är 

hur personen i sig mår och ser på sin omgivning Med detta menas att individen bland annat ska 

må bra i sig själv, trivas där denne bor samt ha en god livskvalitet. Mina respondenter menar även 

att det är viktigt att göra sådant som gynnar välbefinnandet. Hitta de metoder som fungerar och 

fokusera på det personliga välmåendet istället för uppsatta mål. Lev på sådant sätt som 

personligen anses meningsfullt. 

 

Den mediala vinklingen av hälsa 

Den mediala bilden av hälsa består som tidigare nämnts till största del av ideal och normer. 

Normer som i sin tur skapar delning av det normala och det onormala. Mina respondenter menar 

likväl att hälsa främst kopplas till mål och idealbilder när det gäller den mediala vinklingen av 

begreppet.  
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De anser att hälsa kopplas till en smal och vältränad kropp, vilket leder till att ungdomar tränar 

för att nå upp till rådande skönhetsideal, snarare än för välmåendet i sig. Mina respondenter 

uttrycker även att det som presenteras i media skapar en sorts önskan hos ungdomar, en önskan 

att bli som de personer media gestaltar. Detta stämmer således överens om vad Gripsrud (2008) 

syftar på i citatet; ”Vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka vi under alla omständigheter 

inte vill vara eller bli.” (s.18). Budskapet i media avgör därmed vad som anses vara önskvärt och 

vad som i sin tur bryter mot normer och ideal och på så sätt blir icke önskvärt. 

Mastronardi (2003) menar att den press som uppstår genom medias idealbild skapar en 

stressfaktor bland ungdomar. En faktor som försämrar det fysiska likväl det psykiska välmåendet 

(s.84-86). Mina respondenter uttrycker samma problematik gällande den starka påverkan media 

har på ungdomar, vilket i sin tur leder till en stress och känsla av otillräcklighet om dessa mål icke 

uppfylls. Det har enligt deltagarna i min studie skett en noterbar ökning av träning och 

utseendefixering i deras omgivning. Detta anses i stor utsträckning bero på den mediala 

kopplingen som finns mellan utseendenormer, ideal och hälsa. Mina respondenter menar liksom 

Quennerstedt (2006. s.50) att de ideal som presenteras i media skapar en sorts hierarki baserat på 

utseende, där ett utseende inom normen anses önskvärt. En av mina respondenter såg tidigare 

även detta som en möjlig utväg från mobbing, vilket direkt kan kopplas till den status som inom 

dagens samhälle relateras till det yttre utseendet (Ibid.).   

 

Hälsobegreppets plats i ämnet Idrott och hälsa 

Majoriteten av studiens respondenter anser att ämnet Idrott och hälsa bidrar med en syn som 

skiljer sig från den normativa vinkling som gestaltas i media, som nämnts tidigare i studien är ett 

av ämnets grundläggande syften (Gy11, 2011. s.83) Ett fokus finns i ämnet på det psykiska 

välmåendet, där hälsa främst presenteras som en process att bearbeta snarare än ett slutgiltigt mål. 

Fokus anses enligt mina respondenter vara att individen ska må bra, att trivas med sig själv och 

sin omgivning. Det uttrycks även att hälsa sätts i ett samband, där flera faktorer är väsentliga för 

välmående. Detta är även del av den definition som WHO presenterat gällande hälsobegreppet 

(Quennerstedt, 2006. s.46). Det uppstår dock en avvikelse i en av mina respondenters utsagor, 

där den fysiska aspekten av hälsa ansågs ta för stor plats i ämnet Idrott och hälsa. En större fokus 

på det psykiska är här önskvärt, då detta får för lite utrymme i undervisningen. Utöver detta anser 

majoriteten av mina respondenter att behandlingen av begreppet tar en helhetssyn inom ämnet. 

Vad som även uttrycks är en syn på hälsa som något individuellt, där personliga förutsättningar 

och förkunskaper tas i beaktande. Hälsa blir på så vis en resurs att bearbeta, där individen avgör 

tillvägagångssättet. Detta är även något som presenteras av Raustorp (2013), där hälsa presenteras 

som något som är föränderligt och i ständig rörelse under en individs liv (s.9). 
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Arbetssättet gällande hälsa anses av mina respondenter likt Thedin Jakobsson (2004) domineras 

av teoretisk undervisning. Detta tar form i till exempel kostdagböcker, träningsprogram och 

skriftliga arbeten relaterade till hälsoaspekten. Även då den teoretiska undervisningen till synes är 

dominerande gällande hälsa, kan mina respondenters utsagor tolkas som att de inte nödvändigtvis 

ser detta som något negativt. 
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Konklusion 

Syftet med min studie var att undersöka en utvald grupp gymnasieelevers syn hälsa, dess plats i 

media samt hur Idrott och hälsas vinkling ställer sig mot föregående. Detta på grund av den stora 

fokus som idag finns på skönhetsideal och normer. 

     Vad som kan konstateras av studiens resultat är den skilda syn som finns gällande begreppet 

hälsa och dess innebörd. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära komplikationer i sig, utan 

kan istället tolkas som en möjlighet till nya kunskaper och teorier kring begreppets innebörd. Den 

mediala vinklingen av begreppet anses i stor utsträckning vara felaktig i den mån att fokus till 

synes ligger för mycket på resultat snarare än process. Målbilden presenteras främst ur ett visuellt 

perspektiv, där en smal och snygg kropp anses vara normen. Detta representerar i sin tur det 

patogena hälsoperspektivet, där hälsa ses som en norm och avvikelser från detta klassas som 

onormala. Även då det patogena synsättet i grunden innebär fokus på sjukdom, framkommer via 

tidigare forskning att detta även kan ses representeras av vår moderna konsumtionskultur, vilket 

media är en del av. 

Även då den mediala bilden av hälsa får mycket utrymme i dagens samhälle, visar studiens 

resultat att ungdomar nödvändigtvis inte behöver påverkas av detta budskap. Deltagarna i min 

studie menar istället att hälsa bör ses som något som innefattar stora delar av våra liv, där en 

helhet av fysisk och psykiskt välmående ligger i fokus. Detta är således en av de primära 

utgångspunkterna inom det salutogena perspektivet. En viktig roll i att bevara denna syn på 

begreppet bär ämnet Idrott och hälsa, vilket har som ett av ämnets syften att presentera 

information och kunskap som skapar ett kritiskt tänkande mot den mediala bilden där ideal, 

normer och målsättning är stora byggstenar i budskapet kring hälsobegreppet. Vad som kan 

utläsas av mina respondenters utsagor är att även då den mediala bilden har stor påverkan, kan de 

med hjälp av bland annat vunnen kunskap från ämnet Idrott och hälsa ställa sig kritiska till 

medias budskap. 

Vidare forskning 

Min kvalitativa undersökning har skapat en inblick i en grupp ungdomars syn på hälsa och hur 

den idag framställs inom media och även ämnet Idrott och hälsa. Vad min studie dock saknar är 

en generaliserbarhet, vilket leder till att det inte går att dra generaliserande slutsatser gällande mitt 

resultat. Vad som därför vore intressant är en vidare forskning baserad på en kvantitativ metod. 

Exempel på detta kan vara enkätundersökning, där ungdomar får besvara ett antal frågor gällande 

hälsa, dess plats i media och hur det gestaltas i skolan. Detta skulle innebära ett resultat baserat på 

fler deltagare, där en bredare inblick i ämnet medföljer.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – semistrukturerad respondentintervju 
 

Namn (fiktivt):  

 

1. Hälsa 

1.1 Vad är hälsa för dig? 

1.2 Vad skulle du säga speglar en god hälsa? 

1.3 Vilka aspekter av hälsa tycker du är viktigt att vara särskilt medveten om? 

 

2. Hälsa i media/sociala medier 

2.1 Beskriv hur du tycker att medias budskap är gällande hälsa? 

2.2 Vilka aspekter av hälsa anser du får störst utrymme i våra medier? 

2.3 Är det något du saknar/inte håller med om i det som presenteras? (ideal etc) i  

      mediebilden? 

2.4 Vad tror du att medias vinkling av hälsa får för effekt på ungdomar/läsare? 

2.5 Skulle du önska att media behandlade hälsa på något annat sätt, och i så fall, hur?  

 

3. Hälsa i ämnet Idrott och Hälsa 

     3.1 Hur arbetar ni med hälsa i ämnet Idrott och hälsa? 

3.2 Anser du att det som du får lära dig i skolan stämmer överens med vad som  

      presenteras i media? 

3.3 Är det något av det som presenteras om hälsa som du inte håller med om/har andra  

      åsikter om? 

     3.4 Vad av media eller ämnet Idrott och hälsa anser du stämmer bäst överens med din        

      egen syn på begreppet?  

 

 

 

 

 

 

 


