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SAMMANFATTNING  

På senare år har kulturaktiviteter börjat att erkännas allt mer i det hälsofrämjande arbetet. 

Kulturaktivitet är ett vidsträckt begrepp som bland annat kan innefatta dans, konst, och 

teater för att ge några exempel. Projektet Läget tillämpar kultur i olika uttrycksformer för att 

uppmärksamma hälsofrågor och har högstadie- och gymnasieelever som sin målgrupp. 

Hälsofrågorna som lyfts fram i projektet har sin grund från enkätundersökningen Liv och 

Hälsa Ung. Det är en enkätstudie som genomförs i Västmanlands län var tredje år och 

besvaras av elever i årskurs sju och nio samt årskurs 2 på gymnasiet. Syftet med denna studie 

var att undersöka gymnasieungdomars upplevelser av att delta i projektet och om de ansåg 

att projektet ökat deras kunskaper i hälsofrågor. Vidare undersöktes deras tankar om 

projektet som metod för att uppmärksamma hälsofrågor. Studiens metod var kvalitativ och 

datainsamlingen genomfördes genom intervjuer med fyra personer som varit delaktiga i 

projektets konstutställning. Intervjumaterialet analyserades sedan genom en manifest 

innehållsanalys. I resultatet framkom att gymnasieungdomarna upplevde att projektet varit 

tillfredsställande att arbeta med och att de fått ökade kunskaper i hälsofrågor. Lägets 

delprojekt om konst ansågs även vara en bra metod för att förmedla kunskap om hälsa. Det 

teoretiska perspektivet i studien är teorierna empowerment och health literacy. Resultatet av 

studien kan bidra till att få kunskap om hur ett projekt om konst kan relateras till hälsa hos 

gymnasieelever. 

 

 

Nyckelord; Delaktighet, empowerment, gymnasieelever, health literacy, hälsofrämjande 

arbete, kulturaktiviteter, kvalitativa intervjuer 



 

ABSTRACT  

Cultural activities have in recent years started to be acknowledged in health promotion. The 

concept can include a various kind of activities such as dance, art, and theatre. Läget is a 

project which has junior high school- and high school students as a target group and the 

project use cultural activities to illustrate health issues of young people in Västmanlands 

County. The health issues that are contained within the project is based on data from the 

survey Liv och Hälsa Ung which is responded by junior high students in 7th and 9th grade and 

high school students in 2 grade. Liv och Hälsa Ung is carried out every third year in 

Västmanlands County. The aim of this study was to examine the experiences of participants 

of the project in terms of their participation and whether their participation gained 

knowledge about health. Furthermore the study aimed to inquire their thoughts about the 

project as a method for illuminating health issues. A qualitative approach was used and four 

participants who had been involved in the art exhibition in the project were interviewed.  The 

material from the interviews were analysed using a manifest content analysis. The result 

showed that high school students experienced that the projected had been satisfying working 

with and that their knowledge in health issues had increased. They also considered the art 

exhibition in Läget as a suitable method for mediating knowledge about health. The 

theoretical framework of the study were empowerment and health literary. The result of this 

study can be useful for gaining knowledge about how a project in art can be related to health 

among high school students. 
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1 INTRODUKTION 

Kulturaktiviteter har genom historien varit ett viktigt inslag i människors liv. När människor 

får möjlighet att skapa och uttrycka sig kan hälsan påverkas i positiv riktning. Dessa 

aktiviteter kan exempelvis vara att måla, uttrycka sig i skrift, delta i en teater eller dans. På 

senare år har kultur börjat få alltmer utrymme i frågor som rör hälsa, det kan bland annat 

uppvisas genom att vården börjat införa kultur på recept inom vissa landsting i Sverige.  

Utöver att kultur kan påverka hälsan positivt för den som utför eller skapar kan det även 

fungera kurativt för dem som tar del av exempelvis en dansuppvisning eller konstutställning. 

Läget är ett kulturprojekt som lyfter fram hälsofrågor från enkätstudien Liv och Hälsa Ung 

vilket är en studie som behandlar ungdomars hälsosituation i Västmanlands län.  I projektet 

är unga medskapande och ett av målen är att de ska få ökade kunskaper om hälsa samt 

inspireras till egna kulturella uttryck. 

Denna uppsats skrivs efter ett förslag på uppsatsämne från Kompetenscentrum för hälsa som 

är en enhet inom Västmanlands landsting. Eftersom det fanns ett intresse för 

kulturaktiviteter hos författaren ansågs det vara ett intressant angreppssätt att studera ämnet 

ur ett hälsoperspektiv. I studien undersöks gymnasieungdomars upplevelser av att deltagit i 

Lägets delprojekt om konst och deras tankar kring projektet som metod för att 

uppmärksamma hälsofrågor. En förförståelse för konstprojektet i Läget fanns då författaren 

besökt utställningen på konstmuseet i Västerås under föregående år. Förhoppningen med 

studien är att få förståelse och insikt vilken påverkan kultur kan ha på hälsan och hur ett 

kulturprojekt kan fungera upplysande för denna typ av frågor. 
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2 BAKGRUND 

Studiens undersökningsområde är hur delprojektet om konst i projektet Läget bidrar till 

hälsokunskaper hos deltagarna och på vilket sätt som delaktigheten i projektet varit 

betydande för deras hälsa. I bakgrunden förklaras definitioner och begrepp som är relaterade 

till hälsa och hälsoarbete. Den folkhälsopolitiska styrningen i Sverige lyfts fram med fokus på 

målgruppen som studien berör. Vidare ges en redogörelse om Läget samt en anknytning till 

ett teoretiskt perspektiv.   

2.1 Hälsa 

World Health Organization [WHO] (1946) definierar hälsa på följande sätt: ”Health is a state 

of complete physical, mental and social well-being and not merely the abscense of disease or 

infirmity “ (s.1).  

Hälsa och välmående har sin grund i biologiska och sociala faktorer. Brukligen undersöks 

människors hälsa utifrån ett biologiskt eller ett socialt perspektiv medan ett holistiskt synsätt 

inbegriper både biologiska och sociala faktorer (Shi & Zhong, 2014). Ett holistiskt perspektiv 

innebär att betrakta människan som helhet. I fokus är individens känsla och uppfattning om 

sin hälsa. Vilken uppfattning en individ har är beroende av den givna hälsosituationen; 

antingen kan det vara en känsla av lidande eller en känsla av välbefinnande.  En individs 

känsla av sin hälsa och en individs handlingsförmåga samverkar i hög grad med varandra. 

Detta kan exemplifieras utifrån att en individ som känner ett starkt välbefinnande kommer 

ha högre grad av handlingsförmåga (Nordenfelt, 1991). 

2.1.1 Folkhälsoarbete 

Folkhälsoarbete innebär planering och utveckling av insatser som är hälsofrämjande eller 

förebyggande. Insatserna kan inriktas mot såväl samhället i stort som till grupp- och 

individnivå. Folkhälsoarbete fokuserar på frisk- och skyddsfaktorer, vilka är främjande för 

människors livskvalitet och välbefinnande. Folkhälsoarbete brukar även benämnas som 

hälsofrämjande arbete (Janlert, 2000). Hälsofrämjande arbete förklarar WHO (1986) vara en 

process som möjliggör för människor att kunna kontrollera och förbättra sin hälsa. För att 

uppnå god fysisk hälsa såväl som socialt välmående krävs att individen eller gruppen kan 

tillfredsställa sina behov, identifiera och vara medvetna om sina strävanden samt att kunna 

förändra eller bemästra miljön (WHO, 1986). 

I styrdokumentet Health 2020 framhåller WHO (2013)  hur hälsoarbetet bör fortlöpa för att 

uppnå en jämlik och god hälsa för alla i Europaregionen. Ur ett samhälleligt perspektiv finns 

flertal positiva fördelar med att förbättra individers hälsa, såväl för den ekonomiska som 

sociala utvecklingen i ett land. Två strategiska mål har stipulerats med anledning av att dessa 

anses kunna medföra hälsoförbättringar. Ett av målen är att förbättra hälsan hos alla 

individer och minska ojämlikheten i hälsa. Det andra strategiska målet är att ledarskap och 

delaktighet avseende styrning i hälsa ska förbättras. Studier har påvisat att ledarskap som tar 
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hänsyn och tillåter människor att vara delaktiga ger förbättrade hälsoresultat samt positivt 

för utvecklingen av nya idéer (WHO, 2013).   

Sveriges övergripande folkhälsomål är: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Prop. 2007/08:110 , s.21). Den folkhälsopolitiska 

styrningen i Sverige utgår från elva målområden och har ambitionen att förmedling och 

bistående av kunskap ska utfalla i att människor tar ansvar för sin hälsa och gör hälsosamma 

val. En av målgrupperna som regeringen lyfter fram som särskilt angelägna är Barn och 

Unga. Det anges att förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktigt för att stärka deras 

självförtroende vilket fungerar motverkande för bruk av alkohol, tobak och narkotika samt 

risker gällande sexuell hälsa (Prop. 2007/08:110). 

2.1.2 Kultur och hälsa 

I ett historiskt perspektiv har kultur varit ett viktigt element i människors liv och fungerat 

kurativt för själen. Det är däremot först på senare år som kultur alltmer betraktas vara 

främjande för människors hälsa. Kulturaktiviteter kan vara exempelvis dans, teater, musik, 

litteratur och att uttrycka sig i skrift (Stucky & Nobel, 2010).  Att vara delaktig i 

kulturaktiviteter har ett flertal fördelar för människors hälsa och kan tillämpas som ett 

komplement till behandling och rehabilitering. Delaktighet i kulturaktiviteter är associerat 

med en god hälsa samt låg grad av ångest och depression (Cuypers et.al, 2011).  

Kulturutövande kan även bidra till att människor lever längre, aktiviteterna som angavs som 

bidragande faktorer var museibesök, biobesök och konstutställningar (Konlaan, Bygren & 

Johannson, 2000). Att tillämpa kultur på arbetsplatser förbättra gruppsammanhållningen 

vilket kan medföra positiva effekter på arbetstagarnas hälsa (Theorell et al, 2013). Personer 

med högre socioekonomisk status är i högre grad delaktig i kulturaktiviteter jämfört med 

personer med lägre socioekonomisk status (Cuypers et.al, 2011). Sverige har ett 

jämförelsevist hög konsumtion av kultur vilket kan förklaras av att utbildningsnivån i 

befolkningen är hög även om socioekonomiska skillnader även i Sverige är en betydande 

faktor för kulturkonsumtion (Theorell, 2014). 

En studie uppvisade att ungdomar som deltagit i kulturaktiviteter genererade hälsovinster i 

form av högre självskattad hälsa, bättre självförtroende samt minimerad risk för ångest och 

depressiva symptom i jämförelse med de ungdomar som inte deltagit i kulturaktiviteter 

(Hansen, Sund, Skjei Knudtsen, Krokstad & Lingaas Holmen, 2015). Relationen mellan 

kulturutövande och förbättrad hälsa har utmynnat i att vissa landsting i Sverige numera 

skriver ut kultur på recept. Region Skåne (2016) tillämpar kultur på recept som ett 

komplement till sjukvårdens traditionella behandlingar och resultaten har varit positiva. 

Kultur inom vården har även lyfts fram som önskvärt genom en motion (2013/14: So449) 

från Sveriges riksdag med föresatsen att detta borde tillämpas inom alla landsting i Sverige. 
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2.2 Kulturprojektet Läget  

Läget är ett kulturprojekt där resultatet från enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung är till 

grund för skapande av kulturella uttryck såsom scenkonst, utställningar och 

medieproduktion. Liv och Hälsa Ung är en enkätstudie som Landstinget Västmanland har 

genomfört sedan år 1995. Syftet med enkäten är att få överblick i ungas hälsa, levnadsvanor 

och livsvillkor. Enkäterna skickas ut till elever i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. 

Resultaten från Liv och Hälsa Ung kan utgöra underlag för hur såväl Landstinget som 

kommuner prioriterar och inriktar sitt hälsoarbete (Landstinget Västmanland, 2013).  

Utifrån de ungas tolkning av Liv och Hälsa Ung skapas de kulturella uttrycken i vilken de 

unga är delaktiga i skapandeprocessen. Målgruppen för projektet är högstadie-och 

gymnasieelever i Västmanlands län och syftet är att främja ungas psykiska hälsa genom 

kulturella uttryck. Projektaktörerna för Läget är Centrum för regional utveckling, 

Kompetenscentrum för hälsa inom Landstinget Västmanland,  4:e teatern, Teater Tropos, 

Kopparlundsgymnasiet samt Västmanlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna 

(Landstinget Västmanland, 2013). Projektets tidsram är tre år och pågår mellan åren 2014-

2017. Efter projektperiodens slut kommer projektet att integreras och fortskrida i arbetet 

med Liv och Hälsa Ung undersökningarna för att kunna bidra till fler användningsområden 

och för att förmedla dess resultat (Kompetenscentrum för hälsa, 2015).  

En av målsättningarna är att unga ska tillgodogöra sig kunskap om hälsofaktorer som kan 

stärka deras egenkraft och således förbättra sin egen hälsa. Ytterligare målsättningar är att 

unga ska vara delaktiga i skapandeprocessen samt inspireras till egna kulturella uttryck. 

Vidare har projektet som mål att generera en omfattande samverkan mellan landstinget, 

föreningsliv, skolor och det övriga civilsamhället. Eftersom projektet ska grundas på ungas 

egna berättelser utifrån deras tolkning av Liv och Hälsa Ung har varje skapandedel i projektet 

använt sig av referensgrupper bestående av unga i Västmanland. Arbetsmetoden för 4:e  

Teatern är att högstadieelever ombeds att skriva ett brev till sig själva utifrån ett antal 

angivna frågeställningar, det insamlade materialet tillämpas sedan som grund för 

uppsättning av en föreställning. Teater Tropos arbete utgår från samtal med referensgrupper 

om resultatet från Liv och Hälsa Ung för att därefter påbörja manusförfattandet. Processen 

fortgår i en interaktion med unga och referensgrupper. Referensgruppen omfattade 30 

ungdomar år 2014. Västmanlands läns museum ger elever uppdrag att arbeta utifrån ett tema 

från Liv och Hälsa Ung. Eleverna utvecklar sitt tema i samarbete och med stöd från museet. 

Det är cirka 200 elever från skolor i Västmanland som arbetar med utställningen. 

Mediaproduktionen i Läget är i form av ett magasin som 25 elever utvecklar och producerar. 

Det är elever som studerar journalistisk inriktning som producerar magasinet som behandlar 

hälsofrågor utifrån Liv och Hälsa Ung (Landstinget Västmanland, 2013). 

En metod som tillämpats i projektet i syfte att förena idrott med kultur är utbildning av 

ungdomscoacher. Det är Västmanlands Idrottsförbund tillsammans med SISU 

Idrottsutbildarna som utbildar ungdomscoacherna som genom kunskap om ungas hälsa, 

levnadsvillkor och livsvillkor förmedlar lärdomarna till unga ledare. Varje projektår utbildas 

15 unga personer till ungdomscoacher.  Informationsspridning av projektets olika 

komponenter erhålls i form av en hemsida där möjligheter finns att följa projektet. För att 
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möjliggöra för målgruppen att ta del av utställningarna tillämpas så kallade kulturbussar. 

Detta bidrar till ett kulturutbyte genom att unga får möjlighet att besöka utställningar i 

närliggande kommuner (Landstinget Västmanland, 2013). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Nedan förklaras teorierna empowerment och health literacy vilka kommer beskrivas vidare i 

diskussionsdelen i relation till uppkomna resultat. 

2.3.1 Empowerment 

Empowerment kan förklaras som egenmakt och innebär den grad av makt och kontroll som 

en person eller grupp känner sig ha relaterat till sin livssituation. Empowerment kan 

betraktas som den process som en individ eller grupp har gällande sina möjligheter att 

påverka och ha inflytande över sin livssituation. Vidare kan begreppet syfta till att individer 

eller grupper får ökade kunskaper och insikter som kan utgöra en grund för att påverka sin 

hälsa (WHO, 1998).  

Den folkhälsopolitiska styrningen i Sverige förklarar att den inre motivationen ska vara i 

fokus och det framhålls att individerna själva ska uttrycka och beskriva sin situation för att 

uppnå metoder för att hantera situationen (Prop. 2007/08:110). Ett dilemma Evans (2010) 

lyfter fram som råder bland unga personer är att deras åsikter inte uppmärksammas vilket 

kan leda till försämring för kunskapsutvecklingen samt medföra brist av meningsfullhet. 

Dessa konsekvenser menar Evans (2010) kan motverkas genom att inkludera unga personer 

för att således kunna öka deras empowerment.  

Empowerment är i hög grad kopplad till delaktighet och inflytande eftersom människor som 

blir lyssnade på känner en större känsla av kontroll. Desto större delaktighet en individ eller 

grupp har desto högre grad av kontroll kommer de uppleva sig ha och således innehar de 

även en högre grad av empowerment. Individer som har hög grad av empowerment är i sin 

tur mer benägna att ta beslut som främjar deras hälsa (Green & Tones, 2010). Delaktighetens 

betydelse för unga personer framhålls av Evans (2007) som menar att unga personer känner 

en större tillhörighet i samhället när hänsyn tas till deras behov och åsikter.  Evans (2007) 

menar att delaktighet från unga personer gynnar samhället, som kan erhålla värdefulla 

insikter, såväl som unga personer som stärks genom möjligheten till inflytande i 

samhällsfrågor.   

2.3.2 Health Literacy 

Health literacy handlar om människor förmåga att tillgodogöra sig hälkommunikation vilket 

innefattar förmågan att erhålla förståelse och möjligheter till att tillämpa information för att 

genomföra hälsoförändringar. Det finns olika nivåer av health literacy, dessa kan indikera i 

vilken grad som en person är förmögen att förmedla och förvalta kunskap om hälsofrågor. I 

vårdsammanhang kan en låg health literacy medföra svårigheter i att nå ut med information 
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på ett adekvat sätt (Nutbeam, 2000). Health literacy fokuserar inte enbart på individens 

förmåga utan inbegriper även hälsans sociala bestämningsfaktorer där socioekonomisk 

status kan vara en bestämningsfaktor för om en individ har hög eller låg health literacy 

(Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014). 

Health literacy handlar till viss del om handlingskompetens vilket innebär att individer har 

förmågan att genomföra hälsoförändringar. Vidare innefattar health literacy även 

människors förmåga att förstå sig själv, andra människor och omvärlden vilket inte behöver 

innebära några hälsoförändringar utan syftar istället till förståelse för exempelvis 

beteendemönster (Simovska & Paakkari, 2014). För att stärka människors health literacy 

krävs gediget arbete med människors självförtroende för att de ska kunna ha förmågan att 

tillämpa informationen. För att möjliggöra detta anges att en personligare form av 

kommunikation tillämpas tillsammans med samhällsinsatser (Nutbeam, 2000). 

Undervisningens upplägg har en central betydelse för att stärka health literacy. En 

undervisningsmetod där delaktighet och samarbete råder är särskilt positiv eftersom det 

uppmuntrar till kommunikation, reflektion och kunskapsbyggande (Simovska & Paakkari, 

2014). Enligt Nutbeam (1998) är tillgång till information och utbildning främjande för 

delaktighet och utgör en viktig del i health literacy. 

3 SYFTE  

Syftet är att undersöka gymnasieungdomars upplevelser av att delta i kulturprojektet Lägets 

delprojekt om konst och om detta har främjat deras hälsa. 

3.1 Frågeställningar 

 Vilken inverkan anser gymnasieungdomarna att projektet kan ha haft för deras egen 

kunskap om hälsa? 

 Vad var gymnasieungdomarnas upplevelser av att ha varit delaktig i projektet?  

 Hur uppfattar gymnasieungdomarna att projektet har fungerat för att belysa 

hälsofrågor? 



7 

4 METOD 

Nedan redovisas och motiveras val av studiens metod, urval, datainsamling, analys, 

kvalitetskriterier samt etiska överväganden.  

4.1 Metodval 

Metoden för studien har en kvalitativ ansats och metodvalet motiveras av att det som avses 

undersökas är kopplad till upplevelser och att generera förståelse för hur ett kulturprojekt 

kan bidra till hälsa hos deltagarna. I studier som behandlar hälsa ur ett holistiskt perspektiv 

menar Holloway och Wheeler (2013) att kvalitativ ansats är lämplig eftersom det ger inblick i 

deltagarnas perspektiv samt tar hänsyn till både den sociala och kulturella kontexten.  

En kvalitativ ansats är fördelaktig i studier som undersöker beteende, känslor och 

upplevelser och metoden syftar till att få förståelse för att kunna tolka ett socialt fenomen. 

Andra forskningsmetoder är kvantitativ metod och epidemiologisk studiedesign. Kvantitativ 

metod är mer lämpligt i studier där syftet är att hypotespröva, finna orsakssamband och 

kunna göra generaliseringar av en population (Holloway & Wheeler, 2013). En 

epidemiologisk studiedesign undersöker faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa (Merrill, 

2013).  

4.2 Urval 

Målsättningen var inledningsvis att studera projektet Läget som helhet och intervjua sju till 

åtta gymnasieelever från olika komponenter i projektet. Till hjälp för att rekrytera 

intervjupersoner var genom projektledarna för Läget som arbetar på Kompetenscentrum för 

hälsa, de förmedlade kontaktuppgifter till fem personer som arbetar inom olika avdelningar i 

Läget. Det ansågs fördelaktigt för att få en variation av intervjupersoner som kunde 

representera projektet som helhet. Då svårighet fanns att rekrytera intervjupersoner från 

projektets alla komponenter valdes att göra en avgränsning till Lägets delprojekt om konst. 

Det var genom kontakt med en person som arbetat med Lägets delprojekt om konst som 

deltagarna rekryterades. Denna person skickade ut förfrågningar till personer som tidigare 

varit deltagare i projektet under sin gymnasietid och meddelade sedan via mail 

kontaktuppgifter till de som var intresserade av att delta i studien. Förfrågningarna skickades 

enbart till tidigare deltagare från föregående år eftersom aktiva deltagare i projektet inte hade 

varit delaktiga i projektet under en särskilt lång period vid datainsamlingstillfället. Ett 

missivbrev (Bilaga A) med information om studien skickades ut vid förfrågningen om 

medverkan i studien, det var även via mail som intervjupersonerna samtyckte till att delta i 

studien. 

Metoden för urvalet var ett målinriktat urval vilket Holloway och Wheeler (2010) beskriver är 

en urvalsform som innebär att deltagarna i studien väljs ut på grund av exempelvis en 

erfarenhet, vilket i detta fall var personer som varit med i ett projekt. Av de tillfrågade 
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personerna valde två personer att delta i studien. Ett snöbollsurval tillämpades också genom 

att en intervjuperson informerade andra personer som uppfyllde kraven som intervjuperson 

vilket bidrog att två personer valde att delta. Snöbollsurval beskriver Holloway och Wheeler 

(2010) som ett urval där en studiedeltagare är behjälplig för att komma i kontakt med andra 

eventuella studiedeltagare. I detta fall ansågs snöbollsurval vara lämplig för att underlätta att 

få intervjupersoner inom den givna tidsramen. 

En svårighet fanns att få det antal intervjupersoner som var tänkt från början. Två personer 

rekryterades med hjälp av en person som arbetar inom projektet. De övriga rekryterades 

genom ett snöbollsurval. Alla intervjupersoner fick frågan om de kunde fråga om andra 

personer ville delta i studien, vilket två personer uppgav att de kunde göra. Däremot var det 

endast en av dem som hörde av sig med om intervjupersoner som ville delta och personerna 

som rekryterades via snöbollsurvalet hörde av sig via mail för att bekräfta att de ville delta.  

De fyra personer som valde att medverka i studien hade varit delaktiga i Lägets delprojekt 

om konst under föregående år och var vid intervjutillfället inte längre aktiva deltagare i 

projektet. Vid intervjutillfället var det cirka ett år sedan de hade varit delaktig i projektet. Alla 

personerna hade studerat en konstinriktad gymnasielinje och varit delaktig i projektet som 

en del av en skoluppgift där slutprodukten av konstverken ställdes ut på konstmuseet i 

Västerås. Tre av personerna hade varit delaktig i projektet under årskurs tre i gymnasiet och 

hade tagit studenten under föregående år. En intervjuperson hade deltagit i projektet under 

årskurs 2 på gymnasiet och studerade vid intervjutillfället sista terminen på gymnasiet.  

4.3 Datainsamling 

Insamlingen av data genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer med fyra 

intervjupersoner som deltagit i projektet Lägets delprojekt om konst. Semistrukturerade 

intervjuer är enligt Holloway och Wheeler (2013) den vanligast förekommande 

insamlingsmetoden vid kvalitativa intervjuer även om strukturerade intervjuer kan tillämpas. 

Skillnaden mellan semi-strukturerade och strukturerade intervjuer är enligt Holloway och 

Wheeler (2013) att semi-strukturerade möjliggör för intervjuaren att vara friare i sina 

följdfrågor. Ett stöd vid intervjuerna var en intervjuguide (Bilaga B) som inbegrep ett antal 

intervjufrågor som var uppdelade i teman utifrån studiens frågeställningar. 

Intervjuguidens frågor testades på studiekamrater innan intervjuerna för studien påbörjades. 

Holloway och Wheeler (2013) menar att pilotintervjuer är fördelaktigt för intervjuare som är 

nybörjare då det kan öka självsäkerheten inför de riktiga intervjuerna. Intervjuguiden var att 

betrakta som ett underlag för att besvara studiens syfte, däremot varierade ordningsföljden 

på frågorna från intervju till intervju. Samtliga intervjupersoner besvarade frågorna som var i 

intervjuguiden, däremot varierade följdfrågorna mellan intervjuerna, detta var till följd av att 

intervjupersonernas upplevelser från projektet var olika och därmed tog intervjuerna olika 

riktningar. Bryman (2011) menar att det är önskvärt att låta intervjuer ta olika riktningar 

eftersom det påvisar vad intervjupersoner anser vara av vikt och relevans. I denna studie kan 

detta exemplifieras med att en intervjuperson i högre grad berättade om sina upplevelser 
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utifrån vilken nytta projektet kan ha haft för andra medan andra intervjupersoner i högre 

grad utgick från den personliga vinsten av projektet.   

Plats för intervjun rådgjordes tillsammans med varje intervjuperson och förslag gavs på 

lämpliga intervjuplatser. Platserna som blev aktuella var Mälardalens Högskola i Västerås 

och på Stadsbiblioteket i Västerås. Bryman (2011) framhåller att det är viktigt att välja en 

intervjuplats som är i en lugn miljö med anledning för ljudkvaliteten på inspelningen samt 

att intervjupersonen inte ska behöva känna oro att någon kan avlyssna samtalet. Intervjuerna 

genomfördes i grupprum för att få intervjupersonen att känna sig fri att berätta utan att 

obehöriga kunde lyssna samt för att få bättre ljudupptagning. Vid mötet med 

intervjupersonen förklarades studiens syfte och att personens uppgifter skulle behandlas 

med konfidentialitet. När information om studien och de etiska riktlinjerna delgivits och 

personen fått möjlighet att ställa frågor och samtyckt till att delta i studien påbörjades 

intervjun. Ljudupptagningen skedde genom inspelning med en mobiltelefon.  Intervjuernas 

längd varierade från 24 minuter till 32 minuter vilket genererade 48 sidor text i 

transkriberad form. Efter avslutad intervju påbörjades transkribering av det inspelade 

materialet. Intervjupersonerna avidentifierades i transkriberingen och kodades i form av IP1, 

IP2 och så vidare.  

4.4 Analys 

I ett inledande skede av analysen skrevs det transkriberade textmaterialet ut och därefter 

lästes det igenom upprepande gånger för att få en övergripande uppfattning.  Analyseringen 

av materialet utgick från en manifest innehållsanalys vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär att analyseringen är inriktad mot det som uttryckligen framgår i texten till 

skillnad från latent innehållsanalys som innebär att forskaren tolkar innebörden av 

textinnehållet. Efter att textmaterialet hade lästs igenom började meningsbärande enheter att 

tas ut, detta innebär att meningar som är relevanta för studiens syfte lyfts ut. För att 

meningar inte skulle tas ur sitt sammanhang var omgivande text till meningsenheten kvar. 

De uttagna meningsbärande enheterna kondenserades därefter vilket Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar är att förkorta en text utan att huvudinnehållet går förlorat. 

Arbetsordningen var att meningsbärande enheter togs ut i frågeställningsordning, för att 

därefter kondenseras, sedan togs meningsbärande enheter ut för nästa frågeställning och så 

vidare. 

När alla meningsbärande enheter var kondenserade påbörjades kodning av texten. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en kod är en förkortande beskrivning av 

innehållet, vilket i detta fall innebar en förkortande förklaring av de kondenserande 

meningsbärande enheterna. Kategoriseringen menar Graneheim och Lundman (2004) utgör 

det viktigaste momentet i kvalitativ metodanalys och det bör göras grundligt och noggrant. 

Koder som var likartade sammanfördes under samma kategori. Kategorierna som framkom 

av studiens analys var: Kunskap om ungdomars hälsa, upplevelser av delaktighet och Lägets 

delprojekt om konst som metod för hälsoupplysning. 
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Tabell 1: Två exempel från innehållsanalysen med meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsbärande enheter, koder och kategorier.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Man visste ju om det fast inte 

precis liksom hur det var man 

fick ju upp ögonen. Mycket så 

här hemska, mer hemskt när 

man läste…tittade och faktiskt 

såg hur det var än vad man 

trodde att det var.  Jag trodde i 

alla fall att det var bättre. 

Alltså även fast det var 

stressat, såg det i alla fall 

bättre ut än vad det faktiskt 

gjorde bland ungdomar i 

Västmanland 

Viss kunskap i ämnet 

fanns sedan innan 

däremot öppnade 

projektet upp ögonen 

mer och genererade 

insikt om att hälsan 

bland ungdomar var 

värre än vad personen 

tidigare trodde 

 

 

 

Ögonöppnare i 

ungdomars hälsa 

 

 

 

Kunskap om 

ungdomars hälsa 

Med tanke på att jag inte hade 

sett broschyren innan så borde 

det upplysas betydligt mycket 

mer och att man kan på olika 

sätt göra det, med teater film 

och så. Att man kan få 

tillgänglighet och att det blir 

mer uppmärksammat 

Teater och film är 

exempel på 

tillvägagångssätt som på 

ett tillgängligt sätt kan 

uppmärksamma 

hälsofrågor 

 

Upplysning om 

hälsofrågor med 

hjälp av 

kulturaktiviteter 

 

 

Lägets delprojekt 

om konst som 

metod för 

hälsoupplysning 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

I kvalitativa studier brukar begreppet tillförlitlighet förklaras vara användbar för att 

kvalitetssäkra en studie. Tillförlitlighet består av komponenterna: trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet handlar om att kontrollera huruvida en studie är 

väl genomförd eller inte och om den undersökta gruppen i studien kan känna igen den 

sociala kontexten som studien beskriver. Överförbarhet handlar om resultatet från studien 

kan överföras till andra sammanhang. Studiens pålitlighet säkras genom att undersöka ifall 

liknande resultat skulle uppnås om en liknande studie genomfördes. För att kontrollera 

pålitligheten är det viktigt att studiens kontext är utförligt beskriven (Holloway & Wheeler, 

2013). I utformandet av intervjufrågor kan det som förefaller självklart för forskaren 

uppfattas på ett annat sätt för den som ska besvara frågorna. Av den anledningen är det 

viktigt att granska sina frågor exempelvis med hjälp från någon som kan studera frågorna 

utifrån (Patel & Davidsson, 2011). Innan genomförandet av intervjuerna testades 

intervjuguiden på studiekamrater för att kunna säkerhetsställa att frågorna uppfattades på 

ett korrekt sätt samt för att upptäcka eventuella brister och för eventuella förslag på 
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förbättringar. Vidare kunde pilotintervjuer bidra till att övning inför de riktiga intervjuerna. 

Frågorna uppfattades korrekt och därmed ändrades ingenting i intervjuguiden. Enligt 

Holloway och Wheeler (2013) är det omöjligt att uppnå ett objektivt förhållningssätt fullt ut. I 

denna studie fanns en förförståelse om projektet genom att konstutställningen på 

konstmuseet i Västerås hade besökts. Patel och Davidsson (2011) menar att en förförståelse 

kan vara till fördel vid kvalitativa intervjuer men att det är viktigt att vara medveten om sin 

förförståelse. Förförståelse för ämnet kan även vara genom utbildningen på 

Folkhälsoprogrammet.   

För att uppfylla kriterierna för en god kvalitet på studien har metoden beskrivits för att 

uppvisa studiens tillvägagångssätt för att möjliggöra att studien kan överföras till liknanden 

grupper. Intervjuerna transkriberades ordagrant där pauser och skratt har inkluderats för att 

minimera risk för missförståelse vid analysen. Genom att exemplifiera analysprocessen kan 

förståelse för dess procedur presenteras. Med hjälp av citat i resultatdelen kan studien 

stärkas genom att intervjupersonernas upplevelser på så sätt förtydligas. 

4.6 Etiska överväganden 

Etiska aspekter har tagits i beaktning genomgående i studien. Helsinki deklarationen som är 

utgiven av World Medical Association General Assembly har fungerat som ett underlag 

avseende den etiska dimensionen. Deklarationen från World Medical Association General 

Assembly (1964) lyfter fram ett flertal etiska aspekter gällande studiedeltagares rättigheter 

där en viktig punkt är att studier inte får vara uppsåt till skada för deltagaren. Enligt World 

Medical Association General Assembly (1964) ska personer som deltar i studien ha givit sitt 

samtycke till att delta. 

När personer rekryterades till studien förklarades studiens syfte samt gavs information att 

uppgifterna skulle behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att deras identiteter 

kommer vara skyddade. Via mail gav samtliga intervjupersoner samtycke till att delta i 

studien samt vid intervjumötet då intervjupersonen återgavs information om studiens syfte 

och behandling av uppgifter för att det inte skulle råda oklarheter innan intervjun 

påbörjades. Vidare informerades personen om rättigheten att avbryta sin medverkan om 

personen inte längre ville delta i studien. Att informera studiedeltagare om hur uppgifter 

behandlas och studiens syfte är i enlighet med vad World Medical Association General 

Assembly (1964) anser som etiskt regelrätt samt att deltagarnas fysiska, psykiska och sociala 

integritet skyddas. Intervjumaterial i form av ljudfil och transkriberad text skyddades genom 

att bevaras otillgängligt för obehöriga. Personuppgifter förekom varken på ljudfiler eller i det 

transkriberade materialet. För att ytterligare skydda intervjupersonerna har citat som skulle 

kunna identifiera en person inte tagits med i studiens resultat. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras studiens resultat från intervjuerna utifrån kategorierna från 

innehållsanalysen: Kunskap om ungdomars hälsa, upplevelser av delaktighet och Lägets 

delprojekt om konst som metod för hälsoupplysning. Ordagranna citat redovisas för att 

stärka innehållet i texten, i de fall som meningar eller ord har tagits bort från citatet framhävs 

det med tre punkter inom hakparenteser.  

5.1 Gymnasieungdomars kunskap om ungdomars hälsa 

Gymnasieungdomarna berättade att de fick i uppgift att arbeta med Lägets delprojekt om 

konst som en del av sin gymnasieutbildning och att uppgiften var betygsgrundande. Utifrån 

resultatet från Liv och Hälsa Ung fick de gruppvis fundera över vilket tema från 

undersökningen som deras konstform skulle behandla. Grupperna var sedan fria att 

bestämma både tema och konstform utifrån intresse. 

En uppfattning var att projektet hade bidragit till ökade kunskaper i hälsofrågor. I vilken 

utsträckning som projektet bidragit till kunskap varierade. Gymnasieungdomarna menade 

att majoriteten av hälsofrågorna som lyftes fram inte var ny kunskap men att projektet bidrog 

till en större förståelse och att statistiken påvisade hur djupgående problemen i ohälsa bland 

unga var.  

 […] Jag hade inte kommit i kontakt med statistiken innan vi fick arbetet. Och jag hade ingen 

erfarenhet av andra ämnen som fanns i broschyren och så. Så det var väldigt nytt och 

spännande.(IP4) 

Kunskapen om ungas hälsa gav förståelse om andra människors situationer.  

[…]Man blev lite ödmjuk för man kunde nästan tänka att människor inte hade det lika bra som 

en själv och att man kan förstå andras omständigheter. (IP2) 

Upplevelsen var att arbete med frågor som handlar om ungdomars hälsa gav möjlighet och 

utrymme för reflektion över sitt eget mående och handlande. Att vara delaktig i projektet gav 

en förklaring till det som sker omedvetet och vilka faktorer som kan påverka hälsan på olika 

sätt. Vidare medförde arbetandet med hälsofrågorna i projektet att det blev mer påtagligt än 

om de enbart fått läsa statistiken utan att arbeta vidare med det.  

Jag har fått lite mer upplysning kring vad som kan gå kring i ens huvud när man egentligen 

inte är medveten om det. Att få liksom förklaring på vad som kan pågå och hur det kan 

påverka en på olika sätt. (IP4) 

Statistik från Liv och Hälsa Ung genererade kunskap om att hälsan bland ungdomar var värre 

än vad gymnasieungdomarna tidigare trodde. Ett problem som angavs som utmärkande var 

statistiken för våld i hemmet och att det var ett överraskande stort. Projektet upplevdes ha 
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varit betydelsefullt eftersom det gav insikter om att det var många andra som hade liknande 

svårigheter och problem som de själva upplevde. Ett hälsoproblem som de kunde relatera 

mest till var stress. Kunskapen om att stress var ett utbrett problem bland unga kunde bidra 

till en större acceptans hos sig själv samt att belysandet av stress kunde bidra till att 

underlätta för att söka hjälp. 

Om man är väldigt stressad så tycker jag att det känns som att jag är den enda som är det, alla 

andra förstår inte. Men är det flera som är det så kan jag i alla falla acceptera det på ett annat 

sätt. (IP1) 

Sociala mediers påverkan lyftes fram som en orsak till den ökade stressproblematiken bland 

unga. Ett exempel som gavs var att ständiga intryck i form av bilder kunde medföra att 

personer jämför sig med varandra vilket ansågs kunna vara en källa till stress. Andra ämnen 

som lyftes fram var kunskap i problem som rör alkohol, droger och rökning. Kunskapen i 

detta startade en tankeprocess kring hur dessa problem och beteenden brukar framställas i 

sociala medier.  

Vilken stor skillnad sociala medier har gjort för oss genom exempelvis nätmobbning eller att vi 

är stressade för att vi hela tiden får intryck från alla runt omkring. (IP1) 

Den omgivande miljön såsom kompiskretsar angavs som betydande för vilken förkunskap 

som fanns innan projektets start. Även om medvetenheten kring att problem existerade i 

målgruppen var upplevelsen att förståelsen för dess orsak ökade genom att arbeta med 

frågorna i projektet. 

Alltså bara så här i kompiskretsar, ja man märker det ju i miljön runt omkring sig hur det är 

och så. (IP3) 

5.2 Gymnasieungdomarnas upplevelser av delaktighet i projektet 

Gymnasieungdomarna berättade att Liv och Hälsa Ung var till grund för vad som skapades 

inom projektet. Slutprodukterna ingick sedan i en utställning på konstmuseet i Västerås. 

Trots att projektet var ett skolarbete fanns frihet att kunna välja tema och ämne. Det fanns 

även utrymme för gymnasieungdomarna att prägla skapandet genom egna tankar och 

känslor. Vidare angavs att det fanns ett stöd och en pågående dialog med lärare. 

Arbetsformen beskrevs som ny och annorlunda jämfört med tidigare skolarbeten. Att utgå 

från statistik och skapa utifrån det förklarades vara både spännande och utmanande.   

Jag kände att man fick färga det här projektet med våra egna upplevelser ganska mycket. (IP2) 

Arbetssättet var nytt på så sätt att statistik var till grund för det som skulle skapas. Tidigare 

föddes skapande genom egna idéer och känslor medan projektarbetet innebar att det skulle 

förhålla sig till något yttre. Detta beskrevs som ett annorlunda tillvägagångssätt, speciellt 
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eftersom det handlade om människors välmående. En annan skillnad var att slutprodukterna 

ställdes ut på ett museum vilket innebar att hänsyn även skulle tas till deras regler. Att få 

möjligheten att ställa ut på konstmuseet uppskattades och det upplevdes vara en unik chans 

att få den möjligheten som gymnasielev.  

Det var väldigt häftigt, att det var någon som var intresserad av att erbjuda konstelever att 

göra en utställning om den här informationen. (IP2) 

En av de viktigaste lärdomarna från projektet var vikten av samarbete och att arbeta för att 

alla skulle vara delaktiga. En utmaning som utpekades var att få gruppen att komma till 

konsensus och hitta en balans som alla kunde ställa sig bakom. Att lära sig att arbeta och 

samarbeta angavs vara en viktig process och att det var extra viktigt i projektet eftersom det 

skulle ställas ut, därmed fanns en större press än tidigare. Diskussioner fördes i gruppen och 

alla försökte lyssna på varandra. 

Det är väldigt viktigt att kunna samarbeta med andra […] jag tror att vi alla blev starkare på ett 

sätt. (IP3) 

En anledning till att projektformen var tillfredställande att arbeta med förklarades av att 

projektet uppmuntrade till ett lekfullt skapande och att det är någonting som samhället i 

stort inte är särskilt välkomnande inför. En förklaringsmodell som angavs för detta var att 

det mesta i samhället är målinriktat och att processen inte anses viktig eftersom fokus 

tenderar att koncentreras på slutprodukten.  

[…] skapandet var på ett sätt en typ av lek […] Jag tänkte mycket på möjligheten att leka, att 

det på ett sätt är ganska viktigt. Troligtvis inte bara för mitt välmående utan även för andra. 

(IP2)  

Upplevelserna av att deltagit i projektet var positivt och att det utöver kunskap om 

hälsofrågor och konstekniska metoder varit tillfredställande att arbeta med. Vidare ansågs 

det även vara intressant att ta del av klasskompisars arbeten under utställningen. Vad som 

däremot framkom från intervjuerna var att gymnasieungdomarna inte var insatta i de andra 

komponenterna som ingår i Läget. Det fanns kännedom att det var flera delprojekt som 

tillsammans bildade Läget däremot rådde bristande vetskap om vad dessa handlade om.  

Vi fick en väldigt kortfattad bild av vad Läget är. (IP4) 

En förklaring om Läget som helhet hade presenterats i projektets inledningsfas men att de 

senare inte uppdaterades kring de andra delprojekten. Gymnasieungdomarna uttryckte att 

det hade varit intressant att veta mer om projektet som helhet och att få möjligheten att ta 

del av de övriga delprojekten. 
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5.3 Lägets delprojekt om konst som metod för att belysa hälsofrågor 

Gymnasieungdomarna berättade att utställning av konstverken var på konstmuseet i 

Västerås. Utställningen var öppen för allmänheten och gymnasieungdomarna var närvarande 

vid invigningen. Responsen från besökarna beskrevs som uteslutande positiv. Ungdomar 

som besökte utställningen tyckte att det var bra och hade igenkänning för vissa ämnen som 

presenterades.  

Det var många som inte riktigt förstod det. Det var vissa som tyckte det var häftigt och vissa 

som blev tagna av det. (IP3) 

Igenkänningen angavs vara viktigt för att förstå att andra hade samma upplevelser, detta 

ansågs kunna vara bidragande till att personer var mer benägna att söka hjälp. Vuxna 

besökare reagerade med förvåning över ungdomars situation framförallt gällande alkohol och 

skolrelaterad stress. Gymnasieungdomarna berättade att skolpersonal kommit fram och 

uttryckt att de fått en inblick i ungdomars hälsa och reagerade med förvåning över 

ungdomars situation.   

De har typ fått upp ögonen för det också lite utifrån vårt sätt alltså utifrån hur vi ser det.[…] De 

visste inte hur det var egentligen och trodde att det var typ amen lite bättre än vad det kanske 

var. (IP1) 

Att gymnasieungdomarna fick ge uttryck för sina upplevelser ansågs kunna förmedla en 

känsla och förståelse som inte statistiken kunde uppvisa. Upplevelsen var även att en 

utställning kan inrymma fler dimensioner i jämförelse med statistik och att kultur som metod 

kan ge upphov till att tankeprocesser påbörjas hos beskådarna eftersom information blir mer 

tillgänglig.  

 […] Med tanke på att jag inte hade sett broschyren innan så borde det upplysas betydligt 

mycket mer och att man kan på olika sätt göra det, med teater film och så. (IP4) 

Förklaringar till att projektet fungerade bra för att belysa hälsofrågor var att kulturformer 

såsom konst kan vara till hjälp för att förklara fenomen som är svåra att uttrycka i ord. 

Projektet ansågs även vara passande för målgruppen (högstadie-och gymnasieelever). 

Däremot rådde det skilda meningar gällande projektets målgrupp, vissa menade att 

målgruppen var en närvarande tanke genom arbetet medan andra menade att målgruppen 

inte funderades över i särskilt hög utsträckning. Konceptet med kulturformer ansågs vara 

lämplig för målgruppen och att det var en metod som skolor med fördelaktighet skulle kunna 

tillämpa eftersom elever spenderar majoriteteten av skoltiden stillasittande.  

En styrka som framhölls med projektet var att unga personer var medskapare och att det var 

av betydelse för att nå fram till målgruppen och att slutresultatet hade kunnat bli annorlunda 

om projektet styrts av personer utanför målgruppen.  
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De tar till sig statistiken som statistik medan vi kan känna igenom oss i det [...] Man måste 

använda sig av ungdomarna för att det ska riktas rätt och liksom bli konkret. (IP1) 

Upplevelsen av konst var att det kan ha effekten att få perspektiv genom att studera ett ämne 

utifrån. Uppfattningar om konstverken som upplysningsmetod för målgruppen skiljde sig åt. 

En uppfattning var att konstverken kunde förkroppsliga en känsla eller ett problem medan en 

annan uppfattning var att tolkningsutrymmet kunde innebära att konstverkens syfte gick 

förlorad. Samtidigt som konstverken ämnade till att konkretisera ett tema eller ämne från Liv 

och Hälsa Ung påpekades det även att det kunde vara upplyftande för beskådarna att själva 

skapa sig en egen uppfattning och tolkning. Det uppgavs vara intressant att vara med under 

invigningen och iaktta hur besökarna interagerade med konstverken. 

Metoden med konstutställningen angavs kunna underlätta för personer att tänka sig in i en 

annan persons perspektiv och på så sätt förstå andras handlingar och beteenden. 

Man kan få förståelse och vara förlåtande mot andras beteende […] Man inte behöver vara 

dömande utan att man kan ha en förståelse för att de sitter i en annan sits än jag. (IP2) 

Det påpekades även att projektet varit en ögonöppnare för Liv och Hälsa Ung, vilket endast 

en av de fyra intervjuade hade kommit i kontakt med. Det uppgavs att det hade varit positivt 

om informationen förmedlades ut och poängterade även att uttrycksformer såsom konst och 

teater som andra delprojekt inom Läget inbegriper var ett passande tillvägagångssätt för att 

nå ut. Det påpekades däremot att det inte var lätt att veta om besökarna förstod budskapen 

med konstverken och att kopplingen till undersökningen Liv och Hälsa Ung kunde vara svår 

för dem som inte hade vetskap om projektets bakgrund. Ambitionen förklarades vara att 

förmedla en känsla till besökarna men att det kunde vara svårt att veta om det uppfattades 

korrekt. Däremot framhölls att en av konstens storheter är just det faktum att det ger 

utrymme till tolkning för åskådarna och att det kunde fungera positivt för människors hälsa 

att tolka ett konstverk fritt.  

Det poängterades att det fanns en tendens att fokus hamnade på det negativa och att positiva 

resultat från Liv och Hälsa Ung inte belystes i samma utsträckning.  

Man såg all den här statistiken och alla kopplade direkt till det som var negativt för det var det 

som är mest tydligt. (IP2) 

Det fanns invändningar mot detta som menade att uppmärksammandet av negativa 

beteendemönster kunde medföra positiva följder genom att beskådarna fick en tankeställare 

kring hälsofrågorna. I och med uppmärksammandet av negativa beteendemönster kunde det 

bidra till att vara mer uppmärksam inför andras beteenden samt förmåga att hjälpa vänner 

som befinner sig i en svår situation. 

 […] Man kan ju påverka med att få fram känslor oavsett om det påverkar positivt eller 

negativt. Det kan påverka en och göra en uppmärksam. (IP4) 
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6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras svagheter och styrkor med studiens metod samt studiens resultat med stöd 

av teorierna empowerment och health literacy. 

6.1 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen diskuteras och motiveras studiens metod samt styrkor och svagheter 

med dess utföranden. 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Valet att genomföra undersökning utifrån en kvalitativ ansats grundas på att studiens syfte 

var att generera kunskap om Lägets delprojekt konst utifrån gymnasieungdomarnas 

upplevelser och erfarenheter. Detta är i linje med en kvalitativ ansats som Holloway och 

Wheeler (2013) beskriver innebär att det centrala är att få djupare förståelse för ett fenomen. 

Denna studie hade därmed inte kunnat besvara syftet om metoden varit kvantitativ. Patel och 

Davidsson (2011) förklarar att kvantitativ metod har fokus på statistik och syftar till att 

generalisera en population vilket inte var av relevans för denna studie.  

Att försöka besvara studiens syfte med en epidemiologisk studiedesign hade inte heller varit 

lämpligt då Merrill (2013) förklarar att studiedesignen undersöker orsaksfaktorer till 

hälsoförekomster. Däremot hade den typen av studie varit relevant för att vidare undersöka 

ämnet i relation till hälsa, i en större studiepopulation med kvantitativa mätmetoder. 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Urvalsgruppen var personer som varit delaktig i Lägets delprojekt om konst under 

föregående år. Eftersom aktiva gymnasieungdomar i projektet varit delaktiga under en kort 

period vid datainsamlingstillfället ansågs det svårt att kunna få svar som motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar. Med anledning av detta togs beslutet att tillfråga personer 

som varit delaktig under föregående år. Personer som tillfrågades var tidigare deltagare som 

studerade sista året på gymnasiet och personer som var färdig med sin gymnasieutbildning. 

Detta kan vara en förklaring till svårigheterna att få det intervjudeltagarantal som studien 

strävade efter; att de som studerar sista året på gymnasiet möjligen har mycket inplanerat 

inför studenten och att personer som är klara med sin gymnasieutbildning var svåra att nå.  

I kvalitativ forskning är det eftersträvansvärt att få teoretisk mättnad vilket betyder att 

intervjuer genomförs med en urvalsgrupp tills att det inte längre förekommer ny information 

(Bryman, 2011). I och med tidsramen för denna studie kan det vara svårt att uppnå en 

teoretisk mättnad. Frågeställningarna i syftet ansågs vara besvarade med dessa fyra personer 

och på grund av tidsbrist togs beslutet att genomföra analyserna även om det blev färre 

intervjuer än vad som tidigare var planerat. Däremot kan det låga intervjuantalet fått följden 

att viktiga aspekter gått förlorade. Å andra sidan berättade intervjupersonerna i studien om 
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projektet med snarlika beskrivningar och möjligen skulle det inte uppkommit nya perspektiv 

även om intervjupersonerna varit fler.  

Enligt Holloway och Wheeler (2013) finns det en risk att de som väljer att delta i en intervju 

är personer som har en speciell relation till studieämnet vilket kan leda till att resultatet blir 

missvisande. Rekryteringsprocessen skulle möjligen kunna ha inneburit att kontaktpersonen 

tillfrågat deltagare som hade liknande inställningar till projektet. Likaså kan snöbollsurvalet i 

studien möjligen inneburit att intervjupersonen tillfrågat personer som var av likartade 

uppfattningar. Snöbollsurvalet innebar att en intervjuperson frågade två andra tidigare 

deltagare som sedan hörde av sig på mail för att bekräfta intresse av att delta i studien.  

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Att intervjua beskriver Kvale och Brinkman (2014) vara en konst som odlas fram genom 

övning och erfarenhet. Eftersom det inte fanns tidigare intervjuerfarenheter, utöver 

testintervjuer på studiekamrater, kan detta påverkat intervjuerna i viss mån. Att utgå från 

semistrukturerade intervjuer ansågs vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att samla in data 

då det möjliggjorde för ett friare samtal. Intervjuguiden (Bilaga B) bestod av olika teman 

utifrån studiens frågeställningar och det fanns ett upplägg kring vilka frågor som skulle 

komma i vilken ordning. Om intervjupersonerna började berätta om ett ämne som tillhörde 

ett tema som var placerat längre ned i intervjuguiden avhandlades den frågan med en gång. 

Därmed var intervjuguiden mer att anse som ett stöd och riktlinje att förhålla sig till snarare 

än en bestämd ordningsföljd på frågorna.  

En metod som ansågs vara fördelaktig vid intervjuerna var att be intervjupersonerna att 

berätta om deras tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och beskriva vad de hade 

gjort inom projektet. Enligt Patel och Davidsson (2011) är både intervjuaren och 

intervjupersonen medskapare i samtalet, däremot framhålls att det är intervjuarens uppgift 

att konstruera ett meningsfullt och sammanhängande samtal om det som studien ska 

behandla. Genom att be intervjupersonerna berätta fritt öppnade det upp för ett bra samspel 

mellan intervjuare och intervjupersonen. 

Detta bidrog till att när frågorna som berörde studiens syfte avhandlades upplevdes både att 

intervjupersonen startat en tankegång kring sina erfarenheter med projektet samt att det 

möjligen bidrog till att samtalet blev mer avslappnat. Att inleda med neutrala frågor anser 

Patel och Davidsson (2011) vara ett av de vanligaste uppläggen vid intervjuer samt att avsluta 

samtalet med en fråga där intervjupersonen har möjlighet att tillägga någonting. Varje 

intervju avslutades med en fråga där personen fick möjlighet att tillägga information vilket 

endast en person av dem fyra intervjupersonerna valde att göra.  

Bryman (2011) menar att det är fördelaktigt att genomföra intervjuer i en lugn miljö både för 

ljudkvaliteten samt intervjupersonens känsla av att kunna berätta utan att obehöriga kan 

höra. Intervjuerna genomfördes i avskildhet vilket upplevdes som positivt för att få bra 

ljudupptagning och för att skapa en större trygghet för intervjupersonen att kunna berätta 

fritt om sina erfarenheter.  
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6.1.4 Analysdiskussion 

Transkriberingen av intervjuerna påbörjades efter varje avslutad intervju vilket innebar att 

intervju och transkribering genomfördes under samma dag. En fördel med detta som Bryman 

(2011) lyfter fram kan vara att författaren har intervjun i färskt minne. Studiens tidsram var 

också en grund för att påbörja transkribering i god tid eftersom att transkribering kan vara 

tidskrävande. Intervjumaterialet transkriberades ordagrant för att inte eventuella viktiga 

detaljer skulle gå förlorade. En ytterligare positiv aspekt med att genomföra transkribering 

direkt var att kunna lyssna på intervjuerna utifrån och på så sätt få idéer kring vad som var 

bra och vad som skulle kunna förbättras inför nästa intervju. Det kan även ha varit till fördel 

för tolkandet av texten, att lättare kunna förstå vad intervjupersonen menar genom att föra 

anteckningar vid sidan av transkriberingen för sin egen förståelse. Den manifesta 

innehållsanalysen innebär visserligen att analysen görs utifrån det som uppenbara och 

synliga i texten däremot påpekar Kvale och Brinkmann (2014) att analys alltid innebär en 

viss tolkning av texten. I intervjuerna förklarade och beskrev en del intervjupersoner i form 

av metaforer och bildliga liknelser vilket i intervjusituationen framgick med tydlighet men 

som möjligen kunde varit svårare att förstå om transkribering av texten påbörjades senare 

istället för samma dag.  

Det manifesta metoden vid analys förklarar Graneheim och Lundman (2004) vara lämpligt 

om erfarenhet saknas då latent innehållsanalys innebär en mer komplicerad analysprocess. I 

en latent innehållsanalys menar Graneheim och Lundman (2004) att forskaren gör egna 

tolkningar och söker efter underliggande meningar utifrån det insamlade textmaterialet. Den 

manifesta innehållsanalysen utgår enligt Granheim och Lundman (2004) från vad som 

uttryckligen framkommer i textmaterialet och ansågs i denna studie vara bättre lämpad. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en viss förförståelse alltid finns hos forskaren 

gällande det som avses att undersökas. Utbildningen i folkhälsa kan exempelvis vara 

betydande för graden av förförståelse ämnet samt på grund av intresse för kulturaktiviteter. 

Denna förförståelse torde emellertid inte påverkat objektiviteten i högre utsträckning 

eftersom det har funnits en medvetenhet kring detta både vid analys och under intervjuerna.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För att säkerhetsställa kvaliteten i studien har tillvägagångsättet avseende metodval 

redogjorts för att med tydlighet beskriva studiens process. Redogörelserna för urvalsgruppen, 

datainsamlingen och analysen kan styrka studien genom att tillvägagångssättet beskrivs 

vilket gör att överförbarheten kan stärkas, vilket enligt Holloway och Wheeler (2013) betyder 

att liknande studier kan göras om av andra forskare.  

Holloway och Wheeler (2013) förklarar att en studies trovärdighet bland annat kan syfta till 

om studien ger en rättvis bild av den population som undersöks. Att det enbart var fyra 

intervjupersoner i studien kan möjligen sänka studiens trovärdighet. Studiens trovärdighet 

skulle således kunna ha stärkts med fler intervjupersoner. Detta är en aspekt som tagits i 

beaktande vid beskrivning av urvalsgruppen och vilken påverkan det kan ha medfört till 

studiens resultat. En annan aspekt att beakta är att intervjupersonerna var med i projektet 
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föregående år, således hade ett år passerat sedan de deltog i projektet vilket kan ha medfört 

att de inte kommer ihåg alla upplevelser från projektet. Det finns en risk att 

intervjupersonernas minnen av upplevelserna kan ha förbleknat, på grund av den tid som 

förflutit sedan deras deltagande. Detta är dock något som under intervjuerna inte 

uppfattades ha haft någon större påverkan, då utsagorna var både detaljerade och 

innehållsrika. 

Att intervjuguiden testades på studiekamrater innan intervjuerna startade ansågs vara 

positivt för att kunna känna sig säker med att frågorna uppfattades på ett korrekt sätt. 

Däremot kan möjligen den förförståelse som studiekamraterna hade om ämnet varit 

bidragande till att frågorna mottogs som de var avsedda. Å andra sidan verkade inte 

missförstånd uppstå vid intervjuerna och därmed kan det antas att intervjuguiden inte 

medförde till missuppfattningar eller misstolkningar. Holloway och Wheeler (2013) menar 

att det inte går att uppnå total objektivitet eller neutralitet som intervjuare och att 

intervjuaren bör vara medveten om sin förförståelse samt relation till ämnet som studeras. 

Genom att vara medveten vid såväl intervjuerna som analysen om förförståelsen kan det 

bidragit till att resultatet inte riktades. Patel och Davidsson (2011) menar att en förförståelse 

kan vara fördelaktig men att det är av hög vikt att vara medveten om sin förförståelse.  

För att styrka att varje intervjuperson besvarade studiens frågeställningar återfinns ett flertal 

citat från samtliga intervjupersoner under resultatdelen.  

6.1.6 Etikdiskussion 

Ett forskningsetiskt förhållningssätt har varit genomgående i studien från rekrytering av 

deltagare till rapportering av resultat. Genom att följa etiska riktlinjer kan det skydda 

deltagarna från skada vilket World Medical Association General Assembly (1964) anger är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid undersökningar. Kvale och Brinkmann (2014) menar även 

att fördelar och nackdelar med undersökningen ska avgöra huruvida studien är etiskt 

försvarbar, finns det en övervikt på nackdelar bör studien därmed inte genomföras. I denna 

studie ansågs inte det finnas en överhängande risk att deltagarna tog skada av att sitt 

deltagande i studien. Inledande kontakt med intervjupersonerna var via mail och ett 

missivbrev bifogades vilket gav en kort presentation av författaren, en beskrivning av 

studiens syfte och förklaring gällande hur deltagarnas uppgifter skulle behandlas. För att 

förtydliga för intervjupersonen inleddes varje intervjusekvens av en förklaring om att 

uppgifterna skulle behandlas med konfidentialitet. Eftersom ett ämne som berör hälsofrågor 

kan anses vara av känslig karaktär kan det därmed vara viktigt att understryka att 

deltagarnas svar inte kommer kunna kopplas till dem. Utöver att namn inte förekommit i 

inspelat material och transkriberingen har även information som skulle kunna identifiera 

personen inte tagits med i studiens resultat. Detta kan exempelvis handla om att personer 

berättat om ett konstverk som de arbetade med inom projektet vilket skulle kunna medföra 

att de identifieras av andra som har vetskap om vilka konstverk som utfördes av vem.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat.  

6.2.1 Diskussion kring gymnasieungdomarnas kunskap om ungdomars hälsa 

En uppfattning var att projektet ökat deras kunskap i hälsofrågor framförallt avseende 

förståelse för beteendemönster och orsaksfaktorer. Gymnasieungdomarna gav uttryck för att 

projektet inneburit att de fått en ökad förståelse för såväl sin egen hälsa som andras. 

Gymnasieungdomarna uttryckte att kunskap om ungas hälsa bidragit till en ödmjukhet inför 

andras beteendemönster. Arbetsmetoden att arbeta med dessa frågor var uppskattad och de 

menade att det underlättade för förståelsen av hälsofrågor. Projektformen förklarades 

inneburit att det varit mer tillgängligt att förstå hälsoproblemen när det presenterades med 

konst istället för att enbart läsa statistiken. Detta skulle kunna förklaras med att belysandet 

av hälsofrågor i projektet inneburit en annan form av lärande som varit enklare att ta till sig. 

För att tillgodogöra sig kunskap och kunna generera förståelse för andras hälsoval menar 

Simovska och Paakkari (2014) att lärandemetod har betydelse där delaktighet och samarbete 

kan utgöra en bättre kunskapsgrund än en mer traditionell lärandeundervisning. Simovska 

och Paakkari (2014) förklarar att lärandeprocesser som utförs med en meningsfull aktivitet 

samt sammanbinder lärande med vardagsliv har större chanser att påverka människor till att 

ta hälsosamma beslut. Denna lärandemetod menar Simovska och Paakkari (2014) kan främja 

utvecklingen av health literacy. Det skulle därmed kunna argumenteras för att Lägets 

delprojekt om konst har inneburit att gymnasieungdomarna fått ökad health literacy då 

Nutbeam (2000) beskriver att teorin innebär förmågan att tillgodogöra sig kunskap och 

förståelse för hälsa.  

Simovsky och Paakkari (2014) menar att lärande om hälsa som sker genom delaktighet och 

handling är utifrån en process där det råder en ömsesidig förhandling, meningsskapande och 

genuin delaktighet.  Vidare anger Simovsky och Paakkari (2014) att en förutsättning för 

lärande är att det finns en demokratisk, stödjande och respektfull miljö. 

Gymnasieungdomarna beskrev att det fanns en frihet i vad de valde att skapa. Upplevelsen 

var även att det fanns ett stöd från skolan under projektperioden. Kombinationen av en 

valfrihet och stöd skulle kunna vara en förklaring till att projektet som lärandemetod 

beskrevs ha ökat deras kunskaper i hälsa samt bidragit med insikter om ungdomars hälsa. En 

annan förutsättning för lärande som Simovsky och Paakkari (2014) anger är att det finns en 

verklighetsförankring. I och med att projektet grundas på resultat från Liv och Hälsa Ung 

enkäten är ämnena hämtade från upplevelser och händelser från verkliga livet som även är 

nära anknuten till gymnasieungdomarna själva.  

Gymnasieungdomarna uttryckte att kunskapen om hälsofrågor fanns sedan innan projektets 

start men att förståelsen för beteenden och handlingar hade ökat. Möjligen kan metoden med 

att lyfta fram hälsofrågor med hjälp av konst bidra till större förståelse. En gymnasieungdom 

uttryckte att konst förkroppsligade hälsoämnena och att det medförde att det blev mer 

konkret. Enligt Nutbeam (2006) är en lärandemetod som fokuserar på människors 

utveckling i att kunna agera självständigt effektiv då det stärker människors motivation och 

självförtroende. Detta skulle kunna relateras till gymnasieungdomarnas upplevelser då de 
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hade frihet i att välja ämne och konstverk och det är möjligt att den valfriheten motiverade 

till lärande.  

6.2.2 Diskussion kring gymnasieungdomarnas upplevelser av delaktighet i projektet 

Gymnasieungdomarna berättade om konstens inverkan på deras liv och dess positiva 

egenskaper. En betydelsefull funktion konst hade var att det kunde vara till hjälp för att 

uttrycka känslor som var svåra att förklara med ord. Konstens betydelse för människor 

menar Rankanen (2015) kan utgöra en välfungerande metod för att bearbeta erfarenheter 

och hantera problem samt att en grupp kan stärka sin sammanhållning genom att arbeta med 

konstnärliga uttryck. Detta påpekades från gymnasieungdomarna, där de angav att konst 

hade en positiv effekt för deras hälsa. Projektet var även bidragande för att arbeta i grupp 

vilket upplevdes som positivt eftersom samarbetet fungerade bra. Rankanen (2015) menar att 

konst innehar en biologisk betydelse för människor och att kulturformen förekommer i alla 

kulturer. Att tillämpa konst i hälsofrämjande syfte torde vara en verksam metod då 

gymnasieungdomarna angav dess positiva effekter som de upplevde att konstutövandet gav 

dem. 

Att arbeta i projektet gruppvis ansågs vara både en utmaning och ett roligt tillvägagångssätt. 

Grupparbetet beskrevs som en av de viktigaste lärdomarna från projektet. Enligt Rankanen 

(2014) kan konstutövande vara till hjälp för att förbättra social interaktion i en grupp vilket i 

sin tur kan medföra att gruppens välmående ökar. För att detta ska vara möjligt framhäver 

Rankanen (2014) att en trygg atmosfär ska råda i gruppen där alla känner sig både delaktiga 

och jämlika.  

Det påpekades att gruppen stärktes genom deltagandet i projektarbetet och att den starka 

sammanhållningen i gruppen kunde förklaras av att de hade ett gemensamt mål i form av att 

få ställa ut på konstmuseet i Västerås. Detta överensstämmer med teorin empowerment som 

Green och Tones (2010) menar kan förklara hur en individ eller grupp stärks genom att få 

möjlighet att vara delaktig. Att de gavs utrymme att ställa ut konstverken på konstmuseet i 

Västerås var uppskattat. Att ge människor möjligheten att få delta och ha inflytande anger 

Green och Tones (2010) viktig för människors känsla av kontroll vilket kan bidra till en högre 

grad av empowerment. Evans (2007) menar att delaktigheten har betydelse för unga 

personers känsla av tillhörighet i samhället. Lägets delprojekt om konst kan således vara att 

anse som en bra metod för att skapa möjligheter för unga att uttrycka sina tankar och åsikter. 

I och med att konstverken ställdes ut kunde detta indikera ytterligare på att deras åsikter 

uppmärksammades. Det kan även tänkas att utställningen bidrog till att skapandet fick en 

ytterligare meningsfullhet.  

Handlingsförmågan menar Nordenfelt (1991) är kopplad till välmående, där personer som är 

välmående har bättre handlingsförmåga än personer som upplever ett sämre välmående. 

Simovsky och Paakkari (2014) menar även att health literacy och handlingsförmåga kan vara 

ett resultat från en hälsofrämjande verksamhet. WHO (1986) menar att utbildning utgör en 

viktig grund i det hälsofrämjande arbetet då det kan bidra att människor tar ett större ansvar 

över sin hälsa exempelvis genom att fatta beslut som är bra för hälsan. Ett projekt som 

Lägets delprojekt om konst skulle kunna vara bidragande till att handlingsförmågan ökar hos 
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deltagarna. Eftersom delaktigheten i projektet beskrevs som en central del i projektprocessen 

skulle det kunna anses som att gymnasieungdomarna fått verktyg i att vara med och arbeta 

fram ett koncept tillsammans med andra. Detta skulle kunna leda till ökat självförtroende 

och erfarenheter som kan vara användbart för framtida situationer. Att 

gymnasieungdomarna var delaktiga i projektet skulle kunnat medföra att personerna kände 

en större kontroll vilket Green och Tones (2010) menar utgör är en viktig komponent i 

empowerment.   

Vad som möjligen skulle kunna ha stärkt gymnasieungdomarnas känsla av delaktighet i 

Läget skulle kunna varit deras förståelse om projektet som helhet. Gymnasieungdomarna 

förklarade deras känsla av delaktighet och inflytande i konstprojektet men hade bristande 

kunskaper om Lägets övriga komponenter. Detta skulle kunna förklaras genom att projektet 

var ett skolarbete och att uppfattningen om delprojektet som en komponent i någonting 

större möjligen gick förlorad. Å andra sidan uppvisade två av deltagarna ett intresse för vilka 

andra kulturformer som projektet inbegrep men att fokus varit inriktat mot den egna 

projektdelen. Med tanke på att det var ett skolarbete kan det diskuteras huruvida 

delaktigheten i projektet upplevdes som ofrånkomlig i och med att projektet var 

betygsgrundande. Å andra sidan skulle projektets form och arbetssätt kunna föregå som ett 

exempel för en lyckad alternativ arbetsmetod i exempelvis skola.  

6.2.3 Diskussion kring Lägets delprojekt om konst som metod för hälsoupplysning 

Gymnasieungdomarna beskrev att bemötandet från besökare vid utställningen varit positiv 

och att de mottagit respons från både unga personer som vuxna besökare. Responsen mellan 

unga och vuxna skiljde sig åt, unga menade både att de fått en större kunskap samt att de 

kände igen sig i det som lyftes fram. Vuxna besökare menade att de fått en större inblick i 

ungdomars liv och var överraskade över att ungdomars hälsa var betydligt sämre än vad de 

tidigare trodde. Gymnasieungdomarna uttryckte att konstuttrycken bidrog till förståelse för 

hälsoproblemen som återfanns i Liv och Hälsa Ung. Projektet som metod kan således kunna 

generera en bättre förståelse jämfört med att bara läsa statistiken. Det skulle därmed kunna 

innebära att även mottagaren av konstverken kunde få kunskap om ämnena på ett mer 

tillgängligt sätt. Enligt Kokko och Paakkari (2014) kan en utveckling av health literacy ske i 

form av ett så kallat implicit lärande vilket är ett informellt lärande som innebär att 

personerna inte är medvetna om att de lär sig. Detta skulle kunna vara fallet för besökarna av 

konstprojektet som vid utställningen tillgodogör sig kunskap utan att det möjligen uppfattas 

som att de utbildas. Kokko och Paakkari (2014) diskuterar lärandeformer utifrån ungdomars 

delaktighet i idrottsföreningar och hur det informella lärandet i en idrottsförening kan bidra 

till kunskaper i hälsa. Detta torde kunna appliceras även till skolmiljö och att projektet skulle 

kunna anses vara en form av informellt lärande. Det påpekades att elever spenderar större 

delen av skolutbildningen framför datorer varav projektet ansågs vara ett avbrott och ett 

alternativt lärandesätt.  

Ur ett målgruppsperspektiv ansåg gymnasieungdomarna att konceptet var lämpligt. En 

anledning som angavs för detta var att konstverken var skapade av unga och att det på så sätt 

kunde nå målgruppen enklare. Att låta en grupp uttrycka sin egen situation och kunna ha 
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möjlighet att påverka menar WHO (1998) överensstämmer med att öka människors 

empowerment. Detta menade gymnasieungdomarna vara en av projektets styrkor, att de 

vara styrande i skapandeprocessen, vilket ansågs bidra till att en mer verklig bild framvisades 

än om personer utanför målgruppen utfört det. En förklaring till detta var 

gymnasieungdomarna kunde första situationerna eftersom de ingick i målgruppen. Att låta 

en målgrupp själva beskriva sin situation torde kunna vara positivt i bemärkelse att de 

upplever sig bli sedda och hörda, det är möjligt att ett liknande projekt utfört av personer 

utanför målgruppen inte skulle mottagits på samma sätt. Att gymnasieeleverna fick ställa ut 

skulle också kunna innebära att de kände att ett förtroende gavs vilket skulle kunna stärka 

gruppen.  

En åsikt kring konstutställningen var att det inte kunde säkerhetsställas om konstverkens 

budskap nådde fram till besökarna. Det kan diskuteras om det går att tolka ett konstverk på 

ett korrekt sätt och gymnasieungdomarna framhöll även att möjligheter att tolka fritt kunde 

vara positivt för människors hälsa. Den positiva respons som gymnasieungdomarna 

berättade att de fått från besökare av utställningen torde vara ett erkännande att projektet 

lämnat avtryck. Rankanen (2014) menar att konst kan utgöra en viktig del för människors 

bearbetning av erfarenheter. I relation till detta projekt skulle det kunna indikera att 

besökarna tolkade och upplevde konstverken olika beroende på vilka erfarenheter de själva 

innehade. Enligt Crondahl och Eklund Karlsson (2016) är empowerment och health literacy 

dels tydligt åtskilda som teorier och delvis relaterade till varandra genom att båda innefattar 

kunskap, kompetens och maktdimensioner. Nutbeam (2000) menar att empowerment kan 

vara ett resultat av health literacy och att de på så sätt kan kopplas samman. Samtidigt 

menar Crondahl och Eklund Karlsson (2016) att health literacy automatiskt inte utmynnar i 

empowerment eftersom att det är möjligt att tillgodogöra sig kunskap och samtidigt ha 

svårigheter med motivation och kontroll. I och med detta kan det möjligen vara viktigt att 

dessa teorier kombineras för att uppnå goda resultat i hälsofrämjande arbete såsom projektet 

Läget eftersom WHO (1986) förklarar att förespråkande och förmedlande av hälsa är två 

viktiga komponenter i det hälsofrämjande arbetet som kan stärka människors kontroll över 

sin hälsa. 

7 SLUTSATSER 

Upplevelserna var att Lägets delprojekt om konst bidrog till kunskap om ungdomars hälsa 

och ökad förståelse för andras beteendemönster. Det upplevdes varit tillfredställande att 

delta i projektet och möjligheten att ställa ut konstverken på konstmuseet i Västerås var 

uppskattat. Det fanns bristande kunskap om Läget som helhet och gymnasieungdomarna 

uttryckte att de skulle velat veta mer om de övriga delprojekten vilket skulle kunna stärkt 

deras känsla av delaktighet i Läget som helhet. Projektformen ansågs positiv för upplysning 

om hälsofrågor, både för gymnasieungdomarna samt besökare av utställningen. En 

förklaring till att projektet var lyckosamt var att det var unga personer som uppvisade 

hälsobeteenden genom konstverk och att det kunde bidra till att mottagandet blev så pass bra 
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när avsändarna också var inom målgruppen. Projektet kan anses vara en informell 

lärandeform som är passande för att upplysa om hälsofrågor och skulle kunna tillämpas i 

skolutbildningar som ett alternativt lärandesätt. 

7.1 Praktisk tillämpning och vidare forskning 

Den praktiska tillämpningen av denna studie kan vara att den fungerar upplysande för hur 

konst kan relateras till hälsa. Vidare kan studien utgöra nytta för Kompetenscentrum för 

hälsa genom att få kunskap om gymnasieungdomars upplevelser av deltagandet i projektet. 

Eftersom denna studie enbart berörde gymnasieungdomar som arbetat i delprojektet om 

konst hade en studie som omfattat deltagare från hela projektet kunnat bidra till en 

helhetsbild av Läget. En sådan studie skulle möjligen kunnat påvisa eventuella skillnader och 

likheter från deltagarnas upplevelser beroende på vilken projektdel deltagarna varit 

verksamma inom. En annan intressant riktning skulle vara att undersöka projektet med en 

kvantitativ metod för att få ett statistiskt underlag gällande projektets påverkan bland 

deltagarna.   
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BILAGA A. MISSIVBREV  

Hej, 

 

Mitt namn är Kristina Fjellgren och studerar vid Folkhälsoprogrammet på Mälardalens 

Högskola. Jag läser min tredje termin på programmet och har påbörjat mitt examensarbete 

som jag skriver med uppdrag från Kompetenscentrum för hälsa om kulturprojektet Läget. 

Studiens syfte är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av sin delaktighet i projektet och 

på vilka sätt det kan ha påverkat deras egen hälsa samt deras tankar kring att arbeta med 

kulturella uttryck för att lyfta hälsofrågor.  

  

Med anledning av detta skulle jag vilja intervjua dig som varit delaktig i projektet. Intervjun 

kommer vara mellan 30-60 minuter och plats för intervjun kan vi bestämma utifrån vad som 

skulle passa dig.  

 

Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

Dina uppgifter kommer vara konfidentiella, det vill säga att du är anonym och dina svar 

kommer inte kunna kopplas till dig som person. Intervjun kommer att spelas in och de enda 

som kommer ha tillgång till det inspelade materialet är jag och min handledare. När min 

studie är färdig och godkänd kommer intervjumaterialet att raderas.  

 

Uppsatsen planeras vara klar i juni 2016 och kommer sedan att finnas tillgänglig på Diva (en 

offentlig databas på Mälardalens Högskola). Har du frågor är du varmt välkommen att höra 

av dig till mig. 

 

Med vänlig hälsning, 

Kristina Fjellgren 

 

Kontaktuppgifter 

 

Mail:  

Telefon:  

 

Handledare:  

Mail:  

Telefon:  
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BILAGA B. INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Kan du berätta om hur du kom i kontakt med projektet Läget?  
2. Skulle du kunna beskriva hur du har varit delaktig i projektet? 
3. Kan du berätta vad det var som gjorde att du valde att vara delaktig i projektet? 
4. Kan du berätta vad du hade för tankar/inställning till projektet innan du började? 
5. Kan du beskriva vilka erfarenheter av att arbete med kulturella uttryck du hade innan 

du deltog i projektet?  
 

 
Upplevelser av projektet kopplat till kunskap om hälsofrågor 
 

1. Kan du berätta om dina förkunskaper om de hälsofrågor som lyftes i projektet? 
2. Upplever du att du fått kunskaper om hälsa som du inte hade innan? 

-  (Om ja) Kan du berätta om vilka hälsokunskaper? 
- Upplever du att kunskapen påverkat dig? Upplever du att det medverkat 

till ändring av din livsstil?  
3. Tycker du att du fått en större förståelse för frågor rörande hälsa? 

-  (Om ja) Kan du ge exempel/utveckla på vilket sätt? 
 

Upplevelser av projektet kopplat till den egna hälsan 
 

1. Kan du beskriva hur du upplevde att vara en del i projektet? 
- Kan du ge exempel, berätta på vilket sätt? 

2. Anser du att det fanns möjlighet för dig att komma med idéer och förslag?   
3. Kan du berätta hur du upplever att din delaktighet i projektet påverkade din egen 

hälsa?  
- Kan du berätta på vilket sätt? 

4. Upplever du att du att kulturella uttryck kan påverka din egen hälsa? 
- Kan du ge exempel, berätta på vilket sätt? 

 
Åsikter kring kulturella uttryck som belysande av hälsofrågor 
 

1. Vad upplever du om att presentera resultat från Liv och Hälsa Ung i form av 
kulturella uttryck? Vilka fördelar respektive nackdelar anser du finns? 
 

2. Kan du beskriva vilken respons du har fått från de som varit och sett projektet? 

3. Kan du berätta hur du tänker om Läget som metod för att belysa hälsofrågor?  
- Kan du utveckla/berätta vidare? 

 
Avslutningsvis 
 
Finns det någonting du skulle vilja tillägga?
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