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Our study illustrates health communication in order to find out how 

widespread the knowledge is about osteoporosis and how to reach out with 

health information to the public. 

 

Our essay was conducted through quantitative surveys, which included 402 

respondents. This in order to highlight the prevailing uncertainty about the 

public disorder osteoporosis, which is common in Sweden. We wish to 

examine trough which channels our respondents choose to collect their health 

information. The thesis framework includes theories such as McGuire’s 

Processing Theory, Agenda setting, Two-step hypothesis and Diffusion of 

innovation. Through these theories, we analyzed our empirical data that 

emerged. 

 

The results showed that our respondents had very low knowledge of 

osteoporosis, although they showed interest for health information. The 

results also showed that respondents were consistent in their actions 

regarding which channels they came to turn to. They prefered their health 

information from news papers and family, friends and work colleagues. 

When asked where they got their information from, the respondents answered 

mostly from family, friends and work colleagues, followed closely by 

newspapers. This shows that respondents are more receptive to information 

from the channels of their own choice. The results also showed that the 

propensity to change behavior increases with the age of the respondents. 
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Förord 
 

Vi vill tacka våra respondenter, för deras deltagande i vår studie. Men även 

för deras snabba samt intressanta svar, som gjort denna uppsats möjlig. 

 

Tack även till Britt-Marie Ringfjord, vår handledare, för dina synpunkter.  

 

Tack! 

 

Anja Johansson och Sanna Wallenius Fehrman  

Kalmar, maj 2012 
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     1. Inledning 

Vi ska i detta avsnitt redogöra för uppsatsens ämnesval, vi önskar även att här ge en djup 

förståelse för begreppen som anammas i studien. Därefter presenteras uppsatsen 

problemformulering och syfte för att slutligen klarlägga vilka avgränsningar som gjorts. 

__________________________________________________________________________ 

 

1.1 Benskörhet i Sverige 
 

Benskörhet är i Sverige ett stort men för ögat osynligt problem. Varje år inträffar cirka 70 000 

frakturer i samband med benskörhet, även kallat Osteoporos, varav 18 000 fall är 

höftfrakturer.  Osteoporos har kommit att bli en av Sveriges största folksjukdomar. En svensk 

kvinna löper en hög risk att drabbas av benskörhet, 50 % av alla kvinnor riskerar någon gång 

under deras liv att drabbas av en eller flera frakturer. För en man ligger procentandelen på  

25 %. (SBU, 2007:13) Sjukdomen leder till försämrad livsstil men kan även orsaka dödsfall. 

Inom ett år efter höftfraktur avlider 10-15 % fler än i en grupp med samma kön och ålder. De 

som drabbas av höftfraktur får ofta försämrad gångförmåga och många kan inte återvända till 

hemmet eller arbetet, de tvingas leva i social isolering. Även smärtor och förändrat utseende 

kan bidra till denna typ av isolering. (SBU, 2007:16)  

 

Årliga vårddagar i akutsjukvård bland kvinnor över 45 år som drabbats av höftfraktur är fler 

än för exempelvis hjärtinfarkt eller bröstcancer.  I SBU:s rapport från 2007 om benskörhet 

står det att osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer beräknas kosta samhället  

3,5 miljarder kronor varje år, varav 3,1 miljarder är direktrelaterade kostnader för frakturer 

och 440 miljoner kronor indirekta kostnader i form av produktionsbortfall. 

 

Orsakerna till sjukdomen är oklar, men det har diskuterats att ärftlighet, kroppsbyggnad, låg 

fysisk aktivitet, kostvanor och D-vitaminbrist kan vara bidragande faktorer. Patienterna som 

drabbas av benskörhet är en underbehandlad grupp vad gäller läkemedelsbehandling och 

andra förebyggande åtgärder. Diagnos ges även sällan till dem som drabbas av frakturer. 

(SBU, 2007:13) I SBU:s rapport beskriver dem ett antal faktorer som kan vara förebyggande 

och motverka sjukdomen. Kalcium, östrogen, fysisk aktivitet och D-vitamin är exempel 

påverkningsbara faktorer som har visats ha positiv effekt på bentätheten. Faktorer som många 

kan tycka är relativt enkla medel för att förebygga en av Sveriges största folksjukdomar.  
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 1.2 Bakgrund 

Benskörhet benämns som en välfärdssjukdom, däribland räknas även hjärt- och 

kärlsjukdomar, högt blodtryck, övervikt och åldersdiabetes. Välfärdssjukdomarnas framväxt 

beror på den tekniska utvecklingen samt industrialiseringen, vilket har bidragit till en 

förändrad livsstil, då vi inte längre är lika fysiskt aktiva (Skåne.se, 2007). Benskörhet innebär 

en minskad kvantitet av benvävnaden samt försämrad mikrostruktur, vilket resulterar i en 

minskad hållfasthet. Skeletten byggs upp under uppväxten och fortsätter att förnyas även i 

vuxen ålder för att kunna anpassas till olika belastningar. Men då en person drabbas av en 

ökad förlust av benvävnad och därigenom får lägre benkvalitet drabbas denne i många fall av 

benfrakturer, orsakade av benskörhet. (SBU 2007:18 )  

 

1.3 Problemdiskussion  

Samhällsinformation är ett viktigt redskap för att informera medborgare om olika 

samhällsproblem de kan ställas inför, däribland hälsorisker. Men, sannolikheten att ett 

budskap genom en enda kommunikationskanal ska informera samtliga grupper i samhället är 

inte rimlig. Såldes är möjligheten att ta del av samhällsinformation större för grupper som 

intresserar sig för den här typen av utskick, vilket kan bidra till informationsklyftor i 

samhället. Vilket i sin tur leder till onödiga frakturer då kunskapen om förebyggande 

hälsoinsatser är låg. Hög medvetenhet om förebyggande hälsoinsatser kan medverka till en 

ökad livskvalité bland svenska medborgare samt ett välmående och funktionellt samhälle.  

 

I det svenska samhället finns en tydlig diskurs att ta hand om sig själv och leva hälsosamt. 

Hälsosamma mat- och träningstrender såsom Rawfood och Yoga träder ofta fram genom olika 

kanaler, kvällstidningarna har sina egna hälsobilagor och det finns tonvis av hälsobloggar. På 

TV går det dagliga program om hälsa, viktminskning och en hälsosam livsstil förespråkas 

ständigt. Men hur stor är egentligen insikten om just förebyggande hälsoinsatser samt 

information kring en av Sveriges största folksjukdomar?  

 

I ett samhälle där medborgarna tycks vara måna om välmående och hälsa, hur kan då antalet 

drabbade av benskörhet vara så högt, trots att förebyggande hälsoinsatserna är relativt många 

och enkla? Beror utsträckningen av sjukdomen på ett informationsproblem eller ett 

kommunikationsproblem, eller beror det kanske på en inställning till sjukdomen? 
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Hur ser intresset ut för hälsokommunikation som inte berör kost, viktnedgång och sex? Vad 

avgör intresset, beror det på en attityd till det aktuella ämnet? En individ som är mottaglig för 

hälsoinformation om benskörhet, har möjlighet att ta del av information angående 

förebyggande hälsoinsatser och därigenom även arbeta förebyggande mot sjukdomen. En 

ökad medvetenhet kan komma att minska de stora kostnaderna som osteoporosrelaterade 

sjukdomar idag orsakar.   

 

1.4 Syfte  

Grundat på ovanstående problemdiskussion är syftet med uppsatsen att avläsa 392 

respondenters benägenheten att arbeta förebyggande mot benskörhet, samt hur olika grupper 

bland dem tar till sig informationen men framförallt, vad denna information sedan leder till. 

Vi önskar att genom en attitydundersökning studera vilken attityd respondenterna har kring 

benskörhet och vad attityden grundas i. Kartläggningen av respondenternas benägenhet till 

handling ska ske med hjälp av bland annat teorin Processing Theory, som beskrivs grundligt i 

teoriavsnittet. Delfrågorna vi i uppsatsen ska besvara är följande: 

 

Hur stor är kunskapen om benskörhet gentemot andra välfärdssjukdomar och varför är 

kunskapsbristen kring benskörhet så utbredd? 

Hur ser attitydbilden ut inom olika grupper vi studerar och påverkar detta deras intresse att 

arbeta förebyggande mot benskörhet? 

Vilka kanaler lämpar sig bäst för att kommunicera ut hälsoinformation? 

 

1.4.1 Programanknytning 

Två grundläggande begrepp inom Medie- och Kommunikationsvetenskap är sändare och 

mottagare. Vår uppsats önskar att studera hälsoinformation utifrån ett mottagarperspektiv, 

men även attitydbildning hos olika mottagare. Inom MKV ligger tyngdpunkten på en 

förståelse för hur medier och kommunikation påverkar och verkar i samhället. Vilket studien 

redogör för genom att belysa olika mediala kanalers effektivitet bland olika grupper. Enligt 

programbeskrivningen för Internationell Kommunikation bör studenten lägga stor vikt vid 

bredare samhällsperspektiv. Det svenska samhället är i högsta grad mångkulturellt, även 

grupper inom olika ålder och kön tillhör sin egna kulturella grupp. Vi önskar att genom vår 

studie undersöka hur olika kulturella grupper bland respondenterna ställer sig till 

hälsokommunikation samt hur det är möjligt att genom strategisk kommunikation utläsa 
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attitydbilden bland dem. En klar bild av en individs inställning underlättar för utformning av 

hälsobudskap, vilket i sin tur främjar ett hälsosamt samhälle och välfärden. Genom detta 

bidrar vi till det vetenskapliga fältet Internationell Kommunikation, vilket verkar som del 

inom Medie- och Kommunikationsvetenskap. 

 

1.5 Avgränsning 

Generaliseringen i undersökningen syftar inte till att appliceras på en population, utan endast 

att genom en djupare studie belysa attityden och benägenheten hos respondenterna att ta till 

sig hälsoinformation och utifrån det arbeta aktivt i förebyggande syfte mot benskörhet. 

 

Hälsokommunikationen är i vår studie avgränsad till benskörhet, det var för oss, på grund av 

tidsbrist, inte möjligt att utföra en studie på samtliga välfärdssjukdomar då vi har begränsad 

tid på oss att genomföra studien. 

 

Vi har även avgränsat studien till hälsoinformation utifrån ett mottagarperspektiv och 

utesluter sändarperspektivet. Vi ansåg det även relevant att fokus låg på mottaglighet av 

hälsoinformation och inte effekten av denna typ av kommunikation, detta för att kunna avläsa 

uppfattningar och attityder.  

 

Vår enkätundersökning har skickats ut via e-post, vilket innebär att vi avgränsat målgruppen 

till internetanvändare. Detta skulle kunna innebära att undersökningen inte är så representativ 

som vi önskat, då exempelvis gruppen 70-79 år är underrepresenterad. Vi har därför valt att i 

analysen bortse från denna åldersgrupp, och utesluter alltså dem från vår empiriska fakta.  

 

1.6 Förväntade resultat 

I början av studien utformade vi en hypotes där förväntat resultat formulerades. Nedan ser ni 

vår hypotes:  

 

Vi förväntar oss en ovisshet kring sjukdomen benskörhet men hög kunskap om sjukdomar 

som ätstörningar, fetma och diabetes. Vi tror även att medvetenheten kring sjukdomens 

utsträckning är låg, samt att respondenterna förknippar benskörhet med ålderdom och 

fallolyckor. På frågan var de helst tar del av sjukvårdinformation förutspår vi att majoriteten 

kommer att svara från samhällsinformation samt vänner, arbetskollegor och bekanta. 
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     2. Teori och tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt ska vi redogöra för uppsatsens teoretiska ansatts. I teoriavsnittets 

första del behandlar vi grundläggande begrepp inom kommunikation och 

hälsokommunikation, för att sedan övergå till kommunikation ur ett mottagarperspektiv. 

Därefter beskrivs teorier om informationsspridning och slutligen redogör vi för beteende- och 

attitydbegrepp. 

 

2.1 Information och kommunikation 

Då vårt ämne berör kommunikation och information inom hälsa, anser vi det därför relevant 

att redogöra för dessa begrepp.  

 

Information definieras enligt Palm och Hedin (2001:8) som ensidig kommunikation där 

sändaren styr budskapets innehåll. Ett informationsproblem inom hälsoinformation är således 

att lära svenska folket att genom exempelvis D-vitaminsintag förhindra benskörhet. 

Kommunikation å andra sidan är ett tvåsidigt informationsutbyte och handlar om 

kommunikationsprocessen och relationer mellan avsändare och mottagare. Ett 

kommunikationsproblem blir då att få svenska folket att regelbundet höra av sig till 

sjukvårdspersonal och utföra benskörhetskontroller.   

 

2.1.1 Hälsokommunikation 

Palm och Hedin är inom fältet hälsokommunikation två etablerade forskare, vilka utfört 

studier vi redogör för i detta stycke. Forskarna (2001:7) definierar hälsokommunikation som 

planerad kommunikation med avseende att påverka hälsotillståndet i större eller mindre 

grupper. Dem menar att informationsinsatserna vid hälsoinformation inte alltid är tillräckligt 

för att ett problem ska lösas eller reduceras. Det behövs många gånger en hel rad åtgärder, 

kraftfullare än information och kommunikation så som tekniska och administrativa styrmedel. 

Vidare skriver Palm och Hedin att en hälsokommunikatör måste ta reda på hur och i vilken 

grad de uppsatta målen kan uppnås genom andra medel än kommunikation, men även hur 

kommunikationen på bästa sätt ska samordnas med åtgärderna. 
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Tekniska Styrmedel Administrativa Styrmedel  KommunikativaStyrmedel

    

Ny teknik   Kallelse till   pil ner till samtliga 

som mäter  benskörhetsscanning 

benskörhet 

 

 

Förstärkning              Komplement                             Alternativ  

Information om  Kallelse till benskörhets-    Ingen kallelse, enbart 

benskörhetsmätning scanning + kampanj om    benskörhetsscanning i 

+ information om teknik benskörhet.                samband med mammografi 

 

Figur 2.1: Olika styrmedel vid hälsokommunikation, källa: Palm och Hedin (2001:7) Hälsoinformatörens 

Handbok 

 

2.2 Mottagarorientering 

Vi har valt att studera hälsokommunikation utifrån ett mottagarorienterat synsätt och väljer 

därför att beskriva teorier som berör det nedan. 

 

2.2.1 Mottagarperspektiv 

Den mottagarorienterade synen på kommunikation skiljer sig från överförings- och 

publicitetsmodellerna, som belyser kommunikation utifrån ett sändarperspektiv. Synsättet 

härstammar från semiotiken och utgår från att det inte finns någon bestämd betydelse eller 

mening hos ett meddelande utan flera. Olika ord och språk väcker olika associationer eller 

konnotationer. En persons kultur, etnicitet, kön, förförståelse, utbildning, social, ekonomisk 

och politisk position avgör hur denne tolkar ett meddelande. Avgörande för att kommunicera 

effektivt är inte som många tror hur sändaren kodar ett meddelande, utan att ha en god insikt i 

hur medier konstruerar meddelandet och slutligen hur mottagaren avkodar dem. (Strömbäck, 

2009:24) Det blir således viktigt att veta vilken tidigare kunskap våra respondenter har då de 

ska avkoda meddelandet om hälsoinformation på ett korrekt sätt. 

 

2.2.2 Den nya mottagaren 

Larsson skriver i boken Tillämpad Kommunikationsvetenskap (2008:23) att människan 

genom nya tekniker har blivit mer selektiv och kan i större mån själv avgöra vilken 
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information denne vill ta del av. Vidare skriver Larsson om problemen detta kan medföra, 

 

 nämligen att den stora mängd information som numera finns tillgänglig, blir svåröverskådlig 

och svår att förstå. Detta medför att medborgaren i detta informationsrika samhälle inte längre 

kan hantera och bearbeta all information. En ökad risk är även att information blir mer 

fragmentiserad, det vill säga att fakta tas ur sitt sammanhang. Denna studie blir för oss 

användbar då vi utför studier av effektiviteten, användningen samt det aktiva sökandet genom 

olika kommunikationskanaler. 

 

Larsson menar att ett ökat initiativtagande hos mottagare och användare är i rullning. 

Samhällskommunikationen kretsar mer kring relationsaktiviteter istället för 

påverkansaktiviteter. Författaren identifierar även en trend med bland annat fler individuella 

och gruppinriktade kommunikationsmetoder. Som ersättning till masskommunikation, där 

sändaren väljer att koda smala differentierade budskap istället för bredspektrumsbudskap. 

Målgruppen eller publiken har hittills setts som en helhet och homogen grupp, menar Larsson 

(2008:20f). Idag ökar insikten att världen är mer mångkulturell, vilket innebär att strategi- och 

metodval vid kommunikation blir mångfasetterade. Detta synsätt för vi med oss då vi studerar 

hälsokommunikation utifrån olika grupper. Mängden information ökar då och även fler 

kanaler för kommunikation utvecklas och anammas. Det leder i sin tur till en ökad konkurrens 

om utrymme och uppmärksamhet. 

 

2.2.3 Mottaglighet för mediers makt 

Det är i vår studie väsentligt att veta hur en mottagare går från upplyst till förändrat beteende. 

Enligt Palm (2006:59) krävs det att individen har ett intresse av ämnet i frågan, då denne ska 

ta del av information. För att bygga upp ett starkt intresse bör en kommunikatör åstadkomma 

följande: volym, närhet, känsla och diskuterbarhet kring ämnet. Volym innebär att ett budskap 

syns ofta och i många sammanhang. Volym skapar en känsla att budskapet är viktigt, då stora 

resurser har lagts ner. Närhet syftar till att en person kan relatera till budskapet, det vill säga 

att det rör denne personligen, samt att det aktuella ämnet ligger nära i tiden. Genom att arbeta 

med närhet kan kommunikatörer även ladda ämnet med känslor. Palm menar att 

hälsokommunikation som berör kost, motion, könssjukdomar och hudvård anses vara mer 

intressanta då personer känner hög igenkänning och personifiering kring ämnena.  
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En persons behov av orientering avgör hur mottaglig denne är för information genom 

medierna. Behovet hos en människa avgörs av grad och relevans, det vill säga huruvida 

personer anser att informationen är av intresse, men även i grad av osäkerhet, vilket syftar till 

hur stort kunskapsbehov av viss information är för personen i fråga, skriver Strömbäck. 

(2009:94)  

 

Då en person känner ett högt intresse för en nyhet samtidigt som denne är mycket intresserad 

av att veta mer, är behovet av orientering stort. Personen öppnar sig då för påverkan av 

medier och personen kommer därigenom utsättas för förhöjd exponering, därigenom ökar 

även mottagligheten för nyheten. Då en person istället känner att nyheten inte är relevant, 

samtidigt som osäkerheten är låg, kommer personen troligtvis selektera bort 

nyheten.(Strömbäck, 2009:94) 

 

2.2.4 Abrahamssons samhällskommunikationsmodell 

Inom all kommunikation, däribland hälsokommunikation, sker det ett utbyte mellan sändare 

och mottagare. Vi har därav valt att studera Abrahamsson samhällskommunikationsmodell 

som förklarar denna relation. Den är främst anpassad efter samhällskommunikation, det vill 

säga kommunikationen mellan myndighet och medborgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 2.2: En modell för relationen sändare och mottagare, Källa: Abrahamsson 1972:31 
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2.2.5 Fysisk och psykisk tillgänglighet och informationens relevans  

Tillgänglighet är viktig för kommunikationsförloppet funktion. För att informationen skall nå 

fram är det viktigt att den är tillgänglig. Informationen anses ha dålig fysisk tillgänglighet om 

mottagaren själv måste söka upp informationen. När mottagaren har fysisk tillgänglighet till 

informationen men inte förstår dess budskap, anses istället mottagaren ha dålig psykisk 

tillgänglighet. Det är dock inte enbart tillgängligheten som anses viktig utan även relevansen 

av informationen. Utifrån ett mottagarperspektiv kan informationen anses vara mer eller 

mindre relevant. Det är inte helt ovanligt att sändaren och mottagaren har olika uppfattningar 

om informationens relevans. Synnerligen inte då det finns en målkonflikt mellan dem eller då 

kunskaperna skiljer sig åt angående informationens innehåll. Tillgängligheten och relevansen 

kan anpassas mer eller mindre efter mottagaren, då sändaren skapar budskapets form och 

idéinnehåll. (Abrahamsson 1972:23). 

 

2.2.6 Deltagarorienterad strategisk kommunikation 

Falkheimer och Heide skriver i boken Strategiskt kommunikation (2011) om framväxten av 

en ny kommunikationsstruktur, där rollerna mellan sändare och mottagaren blir allt svårare att 

utläsa. Detta till skillnad från Abrahamssons (1972) samhällskommunikationsmodell där det 

finns ett tydligt förhållningssätt mellan sändare och mottagare. Det nya synsättet på 

kommunikationen som Falkheimer och Heide (2011) redogör för, involverar mottagaren i 

högre grad än tidigare, framför allt genom de sociala medierna som utvecklats. (Falkheimer & 

Heide 2011:31ff) 

 

De sociala mediernas framväxt har skapat nya tillvägagångssätt för kommunikation, ett 

exempel på det är att privatpersoner ställer frågor genom dessa medier och får svar från andra 

likasinnade. Det unika med de nya sociala medierna är att det nu finns möjlighet att föra en 

dialog med ett stort antal människor på samma gång. Enligt Cooke och Bucklet (2008: 267-

292) har det nya förhållningssättet suddat ut gränserna som tidigare funnits mellan 

professionellt och amatörmässigt innehåll. De nya sociala medierna kräver att mottagaren 

själv ska hämta informationen denne har intresse för, tillskillnad från att de traditionella 

medierna sänder ut informationen till mottagaren. (Falkheimer & Heide 2011:32ff)  

Teorin är för oss begränsad som samhällsteori, då vi även vill upplysa dem som finner 

hälsokommunikation som irrelevant och ointressant. Vi finner det även intressant att 

undersöka vilka attityder som råder kring hälsoinformation och vart i beteendetrappan våra 
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respondenter befinner sig.  

 

Vi har funnit Abrahamssons (1972:31), samhällskommunikationsmodell som relevant då den 

syftar till kommunikationen mellan samhället/myndigheten och medborgaren. Detta i motsatts 

till den nya strategiska kommunikation som Falkheimer och Hedie beskriver i boken 

Strategisk kommunikation (2011) där de skriver om kommunikationen på en amatörmässig 

nivå mellan privatpersoner. Det nya kommunikationssätten bidrar dock med nya kanaler som 

är lättillgängliga för allmänheten samt är effektiva då de når ut till en stor publik och hålla en 

öppen dialog. (Falkheimer & Heide 2011:32)  

 

2.3 Spridningsmodeller 

Då vi mäter kunskapen kring ämnet benskörhet är det relevant att studera hur kunskap sprids. 

Vi har även sett till faktorer som kan påverka spridningen av information, för att förstå 

kunskapsspridningen av vårt aktuella ämne, hälsokommunikation.  

 

2.3.1 Agendasätting  
Agendasätting beskriver hur medier påverkar vad individen kommer att tänka och vad de 

kommer anse vara relevant. Agendan, (dagordningen) kan beskrivas likt en lista, där nyheter 

rankas efter hur viktiga de anses vara. Agendasätting kan delas in i flera olika kategorier, 

bland annat den politisk inriktade, vilken vi inte kommer att fördjupa oss i. Expertagendan, 

medieagendan, samtalsagendan, och opinionsmätningsagendan kommer vi belysa nedan. 

(Windahl, Signitzer & T Olson, 2009:253f) 

 

För att en nyhet ska nå dagordningen är det viktigt att den skapar ett intresse, enligt Palm 

(2006:99). Agendasätting belyser denna process, det vill säga att få ämnet eller frågan 

diskuterad. Då en fråga hamnar på agendan betyder det att den är intressant men även viktig. 

Agendorna ter sig i olika former och på olika arenor, en av agendorna går under namnet, 

expertagendan. Denna agenda innefattar att ämnet diskuteras av experter och fackpress, 

genom till exempel tidningars debatt- och ledarsidor.  

 

Då en fråga hamnar på medieagendan ges den ett stort utrymme i press, radio och TV. 

Agendan är av stor betydelse och kan ge ett ämne stor uppmärksamhet. En plats på 

medieagendan är ett steg på vägen för att ta sig in på samtalsagendan. 
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Samtalsagendan innebär att det samtalas om frågan på såväl kafferasten som framför tv:n 

hemma. Det är ofta svårt för medieagendan att nå fram till samtalsagendan då det oftast krävs 

att ämnet i sig väcker starka känslor eller att det råder delade meningar bland de som 

diskuterar frågan.(Palm 2006:99f) 

 

Opinionsmätningsagendan utgår enligt Palm (2006:99ff) från att en fråga är så pass viktig att 

den bör tas upp, men att frågan i sig inte kommer in på någon agenda. Vid de tillfällen kan en 

opinionsmätning vara väl till hands, då det ger politikerna ett intryck av att frågan är viktig. I 

och med det behöver de inte ta ställning åt ett visst håll, då frågan redan befinner sig på 

politikagendan.  

 

2.3.2 Opinionsbildning  

Opinionsbildning som internationellt benämns public opinion definieras av Lippman (1997) 

på följande vis: 

The picture inside the heads of these human beings /…/ are their public opinion. Those 

pictures which are acted upon by groups of people, or by individuals acting in the name 

of groups, are Public Opinions with capital letters (Lippman 1997:18)  

 

Lippman ser således på opinionsbildning som en relation mellan ”världen utanför och 

bilderna i våra huvuden”. (Bengtsson, 2001:59) Lippman anser att det finns en triangulär 

relation mellan, vad som är vår verklighet, vår uppfattning, den egna bilden vi har av 

verkligheten, och slutligen vårt handlande utefter den bild vi har. Teorin är för oss relevant då 

vi önskar att mäta attityder och benägenhet till beteende hos respondenterna och därigenom 

förstå deras relation mellan verklighet, uppfattning och det slutgiltiga handlandet. Medierna 

har den största rollen i dagens samhälle när vi formar vår egen bild av vad som uppfattas som 

verkligt. Tillsammans med andra medborgare med samma verklighetsuppfattning så bildas en 

”allmän opinion”. (Bengtsson, 2001:59)  

 

2.3.3 Tvåstegshypotesen 

Tvåstegshypotesen lanserades på 1940-talet, denna teori som Lazarsfeld och Katz framställt 

vände helt på tidigare forskning där frågan varit ”Vad gör medierna med publiken”. Istället 

vände de på resonemanget och frågade ”Vad gör publiken med medierna”. I och med detta 

utgick de från att människan var rationell och kunde ta sina egna beslut gällande 
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mediekonsumtion. Teorins ståndpunkt förklaras enklast följande: mediepåverkan ter sig 

genom två steg. I första steget färdas medias budskap via opinionsbildare som i andra steget 

sprider budskapet vidare. (Palm, 2006:124). 

 

Lazarsfeld och Katz ansåg att medierna inte hade lika stor makt som det antytts innan. De 

ansåg att det inte endast var mediernas form och innehåll i budskapet som påverkade 

individen utan även att individens egen personlighet och mentala förutsättningar var en faktor 

för att nå fram. Därmed måste även mediers budskap förstås i de sociala relationer individerna 

emellan. (Gripsrud, 2002:75). Detta var viktigt enligt Lazarsfeld och Katz, då de förklarar att 

individen överlag påverkas mer av opinionsbildaren i deras eget nätverk än av mediernas 

budskap. Dessa opinionsbildare blir därmed en variant av gatekeeper som filtrerar budskapen 

som medierna sänder ut. (Kirby, J red., Marsden, P red. 2006:171ff). Teorin blir relevant då vi 

i studien undersöker informationsspridning inom olika agendor, däribland samtalsagendan. 

Det har genom forskning påvisats att människor lättare tar till sig budskap som är förmedlade 

genom ”word of mouth”. (Kirby, J red., Marsden, P red. 2006:161). Denna teori förutsätter att 

en del av befolkningen inte är engagerade eller aktiva i medierapporteringen. (McQuail, 

2005:476) Därmed blir opinionsbildarnas roll att föra budskapet vidare. 

 

2.4 Attityder 

Vi önskar att genom våra empiriska data avläsa attityder gentemot hälsokommunikation, hos 

olika mångkulturella grupper. Vi väljer därför att redogöra hur andra forskare ställer sig till 

begreppet attityd.  

 

2.4.1 Målgruppens attityder 

Larsson (2008:144) definierar en målgrupp som dem en sändare vill nå med sitt budskap. 

Oftast har en sändare kontakt med ett flertal olika målgrupper. Vilket förhållande och vilken 

attityd målgrupper har till ett ämne är relevant vid utformning av ett meddelande, men 

budskapet bör även anpassas till kunskapsnivån som målgruppen besitter. (Larsson, 

2008:154) En målgrupp med liten kunskap om det aktuella ämnet kommer troligtvis inte ta till 

sig budskapet lika effektivt om meddelandet utgår från en högre kunskapsbas. Även ett 

informationsinnehåll med låg kunskapsbas, som söker att påverka en kvalificerad målgrupp, 

kan misslyckas. En god bild av målgruppens attityd bör agera som utgångspunkt vid 

utformning av budskap. 
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Attitydbildningen är av betydelse då människor söker och tar emot information. Enligt 

Hansson m.fl., (1992, figur 7.1) väljer människan att ta emot och lagra information som 

passar deras attityder men stöta bort den information som inte överensstämmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3: En modell för attitydbildning, Källa: Larsson (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap, Hanssons 

figur 7.1 

 

Larsson skriver att vissa forskare har visat att attityder tenderar att gripa in i varandra, 

exempelvis då synen på abort påverkas av synen som människan har till kvinnans position 

och rätt i samhället. Larsson skriver om Heuristiska modellen som syftar till att människor 

värderar ett objekt istället för det logistiska tänkandet.  Sociokognitiv attitydmodell är en 

modell som visar ställningstagande av ett objekt eller en person. Det första steget i modellen 

är då en person etiketterar något, det vill säga att en person genom antagande tilldelar objektet 

eller personen i fråga en egenskap, steg två syftar till då personen uppmärksammar 

information och värderingar som är relevanta för attitydbildningen. Steg tre i utvecklingen 

innebär att personen värderar objektet eller personen för att stödja sin första etikettering. 

Attityder kan ändras då relationerna mellan tankeobjekten ändras. Då människan får ny 

information och kunskap som leder till attitydförändring kan även en beteendeförändring ske. 

Ofta försöker personen i fråga senare hitta fakta och förklaringar som innebär att personen 

kan upprätthålla sitt tidigare beteende. (Larsson, 2008:156) Enligt denna modell, kan 

attitydbildning endast leda till accepterande eller icke accepterande. Vi menar dock att ett 

tredje alternativ är möjligt. Detta är då ett budskap delvis accepteras av individen, vilket leder 

vidare till ett tredje beteende. Beteendet kommer senare att redogöras i analysavsnittet.   

 

 

Beteende 1 

Beteende 2 

Accepterad info 

Ej Accepterad info 

Attityd-
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2.5 Beteende 

Vi ska i studien undersöka respondenternas benägenhet att ta del av hälsoinformation för att 

slutligen förändra sitt beteende och arbeta förebyggande med hälsoinsatser. Därav har vi tagit 

del av och studerat olika teorier som innefattar beteende, attitydförändringar men även 

beslutsprocesser, vilka vi redogör för nedan. 

 

Det första steget i ett beteendemål är att skapa medvetenhet kring existensen av ett problem. 

Vid omedvetenhet av ett problem saknas motivationen att söka information om det aktuella 

ämnet. (Palm & Hedin, 2001:48) En vetskap om problemet men okunskap om hur det ska 

lösas behöver inte nödvändigtvis vara motiverande. Även attityder och inställning till ämnet 

kan vara ett problem vid försök av att uppnå ett beteendemål. Människor är medvetna om att 

hjälm skyddar mot skallskador, men har helt enkelt en negativ inställning till 

hjälmanvändning. Även de som har kunskaper och en positiv attityd kring ett problem kan på 

grund av fel intentioner välja att inte följa “rätt väg”. Intentionen saknas, ofta beroende på att 

personen inte tror den klarar av att ta den “rätta vägen“. Handlingsutlösningen kan även vara 

ett problem då det kan krävas mycket mental energi att fatta ett handlingsutlösande beslut och 

trots att många tar steget behöver det heller inte innebära att de stannar kvar i beteendet. 

(Palm & Hedin, 2001:48) 

 

2.5.1 Processing Theory 

Denna teori, tillsammans med Diffusion of innovation, kommer att agera som 

tolkningsmodell till vårt analysavsnitt.  

 

McGuires 12-stegstrappa, även kallad Information Processing Theory, visar hur människan 

påverkas av kommunikation samt vad informationsupptaget innebär och dess komplexitet. I 

trappan ingår 12 steg, vilka är följande: 

1. Exponering 

2. Uppmärksamhet 

3. Intresse 

4. Förståelse 

5. Inlärning 

6. Attitydförändring 

7. Kunskapslagring 
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8. Informationssökning 

9. Beslut 

10. Handling 

11. Förstärkning av beslut 

12. Konsoliderat handlande 

Steget demonstrerar de steg som människor genomgår från exponering av information till 

slutligt beteende, ordningen kan variera något. Under samtliga steg kan ”fel” uppstå som 

resulterar i en övergång till det ursprungliga beteendet. Formeln utgår från att individen agerar 

rationellt, samt att de är högt medvetna om processen men även att processen utgår från ett 

inlärningsmoment till beteende. Larsson menar dock att processen även kan gå från 

attitydförändring till kunskap och vidare till handling. Vidare skriver författaren att kampanjer 

ibland syftar till att öka medvetenheten kring en handling, exempelvis användning av 

bilbälten. Det kan ske genom förstärkning av attityd men framförallt förstärkning av kunskap. 

(Larsson, 2008:172) 

 

2.5.2 Diffusions of innovations  

Att få ett nytt budskap accepterat är inte enkelt, detta beror delvis på att människor är 

individer och därmed förhåller sig och hanterar förändringar olika. Det är detta fenomen som 

Diffusions of innovations undersöker, det finns forskare som ser teorin som en utveckling av 

tvåstegshypotesen. (Larsson 2008:50) Begreppet Diffusion kan förklaras som en slags process 

där nyheten kommuniceras med hjälp av olika kanaler till medlemmar av ett socialt system 

under en viss tid (Rogers, 2003:5). Innovationer skapar i de flesta fall osäkerhet, detta helt 

oberoende av budskapets värde och innehåll.  

 

2.5.2.1 Faser i beslutsprocessen 

Inom teorin finns det även en uppdelning av olika faser i själva beslutsprocessen. Teorins 

faser har flera likheter med McGuires 12-stegstrappa. Det underlättar att dela in 

beslutsprocessen i olika delar då forskaren kan få en uppfattning om var den som ska 

påverkas befinner sig. Nedan väljer vi att redogöra för samtliga steg i beslutprocessen enligt 

Rogers (2003). Följande faser redogör vi för nedan (2003:168ff). 

 

Kunskapsfas: I denna fas blir individen medveten om budskapet/nyheten. Det budskap vi 

främst tar till oss är de som följer våra värderingar och attityder, vi tolkar även budskapet 

därefter, detta kallas perception. I denna fas erhålls kunskapen om budskapet och vad ett 
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accepterande skulle innebär. Det är viktigt att det finns ett behov för individen att ta till sig 

budskapet, vilket kan utvecklas medan individen skapar sig den första kunskapen om 

budskapet. Individen behöver först medvetenhetskunskap och därefter kommer vad-, hur- och 

varför- kunskap. 

 

Övertalningsfas: Individen formar här en positiv eller negativ attityd till budskapet. Det sker 

en aktiv sökning efter information som sedan tolkas individuellt. Här sker även en efterfrågan 

av åsikter, då individen väljer att vända sig till familj och vänner för att fatta ett så klokt 

beslut som möjligt. I denna fas har inte medierna längre någon betydelse när det kommer till 

övertalning. Den information som samlas här är i syfte till att minska osäkerheten kring det 

slutliga beslutet.  

 

Beslutsfas: I denna fas kommer domen mot budskapet, det beslutas om budskapet ska 

accepteras eller förkastas. Här vill gärna individen testa på nyheten och gratisprodukter är en 

vanlig taktik för att snabba på beslutsprocessen. Något som även det visat sig effektiv är att 

låta opinionsbildarna ta del av produkter, för att i som tur sprida budskapet vidare.  

 

Implementeringsfas: Nu är beslutet fattat men individen är fortfarande mycket känslig mot att 

någonting ska gå fel. Här kan det vara bra att ha ett forum där invididen kan vända sig till vid 

frågor eller dylikt. Detta för att minska eller förhindra ett missnöje hos individen. Denna hjälp 

kan ta form genom ett forum, till exempel; en webbplats, Facebookgrupp eller en Community. 

 

Bekräftningsfas: Ett beslut, behöver inte vara det faktiska slutet i en beslutsprocess, individen 

kan fortfarande behöva uppmuntran. Detta kan uttryckas genom ”Grattis till ditt nya val av…” 

eller ”Du är viktig för oss…”, bekräftelsen beror självklart på vilken typ av nyhet som 

accepterats. De största orsakerna till omprövning är helt enkelt att individen får kunskap om 

någonting nytt eller att denne är missnöjd. Rogers (2003) skriver några grundläggande regler 

för de som vill planera medierad kommunikation störst betydelse ligger i 

inlednings/uppmärksamhetsfasen av kommunikationsprocessen. I den senare delen av 

kommunikations skriver Rogers (2003) att den personliga kontakten är mer betydelsefull. 

 

2.6 Avrundning av teoriavsnitt 

Teorierna i uppsatsen belyser processen i såväl beteende som attitydförändringar samt vad 

förutsättningarna är för att en förändring ska ske. Trots att de flesta teorierna är 
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mottagarinriktade har vi även teorier som påvisar mediers roll i detta förlopp. Fokus har i vår 

studie inte varit sändarorienterat och våra teorier avläser därför inte hur budskap bör 

formuleras för att nå ut till olika grupper.  
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     3. Metod  

Då vi vill att en god insyn ska genomsyra hela uppsatsen och för att möjliggöra framtida 

återskapning samt evaluering, redogör vi nedan för studiens vetenskapliga förhållningssätt, 

metodval och utformning av datainsamling, validitet samt reliabilitet. Med utgångspunkt i vår 

problemformulering valde vi att anamma ett positivistiskt förhållningssätt till vår kvantitativa 

studie av mottaglighet hos respondenterna berörande hälsoinformation, med benskörhet som 

framtoning. 

 

3.1 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 

Vi har genom vår studie anammat ett positivistiskt synsätt. Detta förhållningssätt har präglat 

vår tolkning och analys av enkätundersökningen samt teori. Enligt Patel och Davidsson har 

positivismen ursprungligen sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition(2011:26).  

 

 ”Positivm är ett förhållningssätt inom samhällsforskningen som försöker tillämpa den 

 naturvetenskapliga forskningsmodellen i undersökning av sociala fenomen och i förklaringar av 

 den sociala världen.” - Per Larsson 2004:24 

 

I den sociala världen finns det mönster och regelmässighet, likt den värld som studeras i 

naturvetenskapen. Den sociala världen förklaras bäst i termer som orsak och verkan, menar 

forskare inom positivismen. (Larsson, 2004:26) Forskare som anammar det positivistiska 

förhållningssättet utgår från rena objektivitetsideal, verkligheten studeras objektivt och 

sanningen bekräftas av våra sinnen. Enligt positivismen ska varje teoretisk påstående kunna 

verifieras i observationer. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011:81) Genom vår kvantitativa 

undersökning erhåller vi nu svar från 402 respondenter (inklusive två bortfall och 8 

oanvändbara enkäter), vilka senare kommit att verifiera de slutsatser vi i uppsatsen framställt.  

 

Genom att studera delarna i ett problem studerar positivisterna helheten i ett problem. Det gör 

även vi då uppsatsen är indelad i fyra delområden, som vi beskriver senare i metodkapitlet. En 

studie av varje delområde ger senare en bild av problemet som helhet. (Patel & Davidsson, 

2011:26) Varje delområde har tilldelats ett antal frågor i vår enkät, frågorna analyseras var för 

sig, för att sedan analyseras ihop för att ge en tydlig översikt på problemet som helhet. Vid ett 

positivistiskt förhållningssätt bör forskaren behålla en opartisk och självständig position i 

förhållande till studieområdet, för att undvika att enkätfrågor färgas av känslor och 
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värderingar. Vi har vid framställning av vårt enkätformulär grundligt följt riktlinjer för hur 

frågor på bästa sätt ska formuleras, för att upprätthålla objektiviteten. Vår framställning av 

enkätformulär redogörs senare i metodavsnittet.  

 

3.2 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 

I boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2010:111ff) skriver Larsson om kvalitativ 

metod. Enligt författaren är det vanligt förekommande att forskare inom medie- och 

kommunikationskunskap utför intervjuer med enskilda individer. Kvalitativa intervjuer kan 

utgöra huvudsaklig metod i en studie eller endast agera en av många observationer i en 

fältstudie. I kvalitativa undersökningar har forskaren vanligtvis en långvarig kontakt med 

intervjupersonen. En kvalitativ ansats lämpar sig bäst vid studier av personer, institutioner och 

processer på djupet.  

 

I vår studie har vi använd oss av en kvantitativ metod vid insamling av för ämnet relevant 

data. Olsson och Sörensen (2011:97) skriver att kvantitativa undersökningar behandlar 

omfattning, fördelning och jämförelse sinsemellan olika grupper. Författarna menar att i den 

kvantitativa forskningsmetoden står forskaren utanför och har distans till respondenterna. Vid 

utdelning av enkätundersökningen har vi inte själva haft någon personlig kontakt med de 

deltagande. Således har vi bevarat en distans till undersökningspersonerna under svarstid. 

Personerna i fråga har även agerat anonyma, detta för att stärka distansen samt för att på bästa 

sätt bevara deltagarens integritet. I boken Forskningsprocessen (2011:97) belyser Olsson och 

Sörensen vikten av att forskningen är tydligt formulerad innan genomförande. Enligt 

författarna bygger relationen mellan teori och empiri på bekräftelse eller det som även kallas 

för hypotesprövning. (Olsson & Sörensen, 2011:18) Vi hade innan påbörjad 

metodgenomföring utformat en hypotes där förväntade resultat beskrevs, vår kvantitativa 

enkätundersökning agerade sedan som bas där vår hypotesprövning ägde rum. I vår 

kvalitativa ansats deltog sammanlagt 392 respondender (exklusive åtta aktivt bortsållade 

enkäter samt två stycken bortfall.), varav samtliga fick svara på samma frågor, utan personlig 

kontakt med oss. Den kvantitativa forskningen är inriktad på att redogöra för resultat som kan 

generaliseras att gälla även andra situationer och personer än dem som studerats, skriver 

Björn Nilsson (1997:47). Generaliserbarheten av vår studie är dock försakad då urvalet inte är 

tillräckligt representativt för att appliceras på verkligheten eller olika situationer. Istället syftar 
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studien att redogöra för respondenternas benägenhet att aktivt arbeta mot beteendemålet och 

resultatet berör endast dem.   

 

3.3 Datainsamling 

Nedan ska vi beskriva hur vi samlat in våra data och empirisk fakta samt vilka kanaler vi 

använt oss av. 

 

Det finns tre olika typer av källor för inhämtning av material. Primärdata är rådata, det vill 

säga den information som forskare genom någon typ av insamlingsmetod framställt. De 

primära källorna skiljer sig beroende på om ansatsen hos studien är kvalitativ eller kvantitativ. 

(Olsson & Sörensen, 2011:46) Sekundärdata är tidigare studier i form av forskningsrapporter, 

böcker och artiklar. Sekundärdata har tidigare varit primärdata, men då någon citerat en studie 

för att belysa ett argument eller resultat, fullgör sig rapporten som en sekundärkälla. Tertiära 

källor, är så kallade tredjehandskällor och är baserade på sekundärkällor. I regel agerar tertiära 

källor som en sammanfattning eller en förenkling av tidigare studier. Källor av denna typ har 

kritiserats då experter menar att de inte agerar som stöd åt nya slutsatser då de ofta berör 

studier mycket översiktligt. Därav har vi valt att undvika denna typ av källor och istället 

använt oss av primär- och sekundärdata. Primärdata är framtagen genom 392 kvantitativa 

enkätundersökningar. Våra sekundärdata grundar sig främst i litteratur, där tidigare studier 

inom ämnena strategisk kommunikation, hälsokommunikation och samhällsinformation 

behandlats. Sekundärdata i vår studie har även bestått av SBU:s rapport om Osteoporos från 

2007 samt andra Internetkällor hämtade från statliga myndigheter. 

 

3.4 Enkät  

Nedan redogör vi för hur vi konstruerat vår enkätundersökning, med stöd av olika 

metodikteorier.  

 

3.4.1 Bakgrundsinformation  

Då vi använt oss av enkäter, har vi genom av ett antal noggrant utvalda frågor byggt upp en 

informationsgrund att stå på. Genom vår enkät har vi samlat in all primärdata till studien. 

Forumet för spridningen av enkäten har skett dels på Facebook och dels genom e-post från 4-

23 april 2012, vilket har resulterat i 402 besvarade enkäter (varav åtta aktivit sållats bort samt 

två stycken bortfall)..  
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För att motivera personer att delta i undersökningen har vi tillsammans med enkätutskicket 

skrivit en kortare beskrivning av enkätens syfte. Vid formulering av denna text har vi försökt 

relatera syftet till något som vi tror berör och intresserar mottagaren, nämligen hälsa och 

förebyggande vård. Vi har även belyst vikten av mottagarens bidrag till vår studie, då vi 

önskar att resultatet ska bidra till en representativ generalisering av verkligheten, ett stort 

bortfall skulle därför utesluta en representativitet. I enkäten nämner vi även att bidraget 

kommer att hanteras med högsta anonymitet, vilket inger en säkerhet och distans till 

undersökningspersonerna. (Se Bilaga 1.) 

 

Enligt Hartman (2003:35) bör varje frågeformulär inledas med frågor av faktakaraktär, det vill 

säga berörande kön, ålder och liknande, innan formuläret övergår till mer specifika frågor. 

Det bör även finnas ”kringfrågor” som kan belysa hur undersökningsdeltagarna ställer sig i 

sakfrågan. Frågor av denna typ berör samma sakfråga men kan genom olika formuleringar 

avslöja en bakomliggande attityd kring ämnet. Däremellan placeras frågorna som berör den 

utformade problemformuleringen. Vi har valt att anamma denna metod i utformningen av vår 

enkät. Vi har även valt att använda oss av en hög grad av strukturering, vilket innebär att 

deltagaren har ett antal utvalda svarsalternativ och graden av fri tolkning av en fråga 

begränsas således. Enkäten har även en hög grad av standardisering, det vill säga att frågorna i 

enkäten är formulerade och placerade i samma ordning för samtliga deltagare. (Patel & 

Danielsson, 2011:76)  

 

3.4.2 Framställning av frågor  

Patel och Danielsson skriver i boken Forskningsmetodens grunder  (2011:78) om vikten att en 

enkätundersökning täcker in samtliga delområden hos problemformuleringen i frågorna, det 

för att täcka in alla aspekter av frågeställningen. Vi valde därav att dela upp vår 

problemformulering i fyra olika delområden, varav varje delområde blev tilldelad ett antal 

tangerade frågor. Våra delområden är följande:  

 

 Bakgrundsinformation om undersökningsdeltagaren 

 Kännedomen kring benskörhet 

 Intresset för hälsoinformation  

 Kommunikationskanaler 



 

  27 (65) 
 

 

Då vi utformade våra frågor till enkäten fanns det ett antal anvisningar att följa. Riktlinjer 

formulerade av Patel och Davidsson (2011:78) gav oss slutligen ett stark och pålitligt 

frågeformulär. En intresserad deltagare svarar genomtänkt och sanningsenligt på frågor, 

således betonar Patel och Davidsson vikten av en lättförståelig och snabbt genomförd enkät. 

Genom att undvika långa frågor och negationer kunde personerna snabbt besvara vår enkät, 

korta frågor undviker även att personerna tappar intresset för enkäten. För att inte påverka 

deltagarnas svar undvek vi även förutsättande samt ledande frågor, då det skulle kunna 

försämra reliabiliteten och validiteten, eftersom ledande frågor har en tendens att ”lägga ord i 

mun” på deltagaren. Vi använder oss av ett enkelt språk i enkäten vilket underlättar och ger en 

snabb förståelse av frågorna, samtidigt som missförstånd undviks och intresset för enkäten 

inte försakas då det går snabbt och lätt att besvara frågorna. Värdeladdade ord och 

dubbelfrågor kan påverka deltagarna att svara på ett visst sätt, även det valde vi att undvika. 

Resultatet av enkätundersökningen är till grund för hela uppsatser, således var det 

fundamental att svarsalternativen gav självklara och pricksäkra svar, frekvenssvar som 

”ibland”, ”ofta” och ”regelbundet” kringgicks då de inte är tillräckligt precist formulerat och 

därav svårt att avläsa. (Paten & Davidsson, 2011:78) Den del av enkäten som besvarar 

bakgrundinformation är primär för avläsningen av resultatet. Ålder var av vikt då det kan vara 

avgörande för huruvida de väljer att arbeta aktivt med hälsa och förebyggande insatser mot 

benskörhet. För att undersökningsdeltagaren ska behålla en hög motivation under svarstiden 

har vi även varierat svarsalternativen, detta för att undvika att deltagaren fastnar i ett 

svarsmönster. (Hartman, 2003:36) 

 

3.4.3 Förberedelser 

I boken Skrivhandledning för Examensarbeten och Rapporter(2003:35) skriver Hartman om 

vikten av provenkät för att stärka värdet att frågeformulärens kapacitet att frambringa relevant 

resultat. Vi valde därför att utföra provenkät på ett begränsat antal personer i vår närhet. 

Förprövningen visade sig vara av stor nytta då vi snabbt kunde se effektiviteten av olika 

frågor samt vilka frågor som behövde omarbetas.  

 

3.4.4 Attitydformulär  

Enligt Patel kan en individs attityd i ett vetenskapligt sammanhang beskrivas som en 

grundläggande värdering hos individen. Således är en attityd mer än bara en åsikt, och kan 
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beskrivas som en fundamental ståndpunk som individen besitter. För att i en enkät undersöka 

en persons attityd, bör det finnas med en utarbetat attitydskala. Attitydskalan ska skilja en 

individ som har en positiv bild från en person med en negativ bild av en sakfråga. För att mäta 

attitydskillnader använder forskare sig av en så kallad attitydpoäng, där skillnaden i 

attitydpoäng tolkas som skillnader i attityd. (Patel och Danielsson, 2011:88) Vi har på vår 

undersökning applicerat en så kallad Likert-skala, där undersökningsdeltagaren kan ta avstånd 

eller instämma i ett specifikt påstående. För att göra det möjligt har respondenterna erbjudits 

fem svarsalternativ, varigenom två är negativa och två är positiva, det mellersta alternativet är 

neutralt.   

 

3.4.5 Urval 

Vid påbörjad studie tog vi del av en maillista på omkring 1000 personer. Maillistan kom från 

en PR-byrå i Stockholm där en av oss haft sin praktik, listan bestod av byråns kunder samt 

andra kontakter. Personerna på E-postlistan var för oss okända, ingen av oss hade någon 

tidigare  relation till dem. Då vi insåg att denna lista möjligen inte var representativ för en 

yngre målgrupp valde vi även att göra utskicket av enkäten genom Facebook med räckvidd 

till våra vänner och bekanta, vilka ingår i åldrarna 20- 29 år. Sambandet mellan 

respondenterna är för oss okänt och därmed försakas studiens generaliserbarhet på andra 

individer, studiens resultat är endast ämnat respondenterna. 

 

Vår avsikt innan påbörjad studie var att skapa en representativ undersökning för Sveriges 

population kring mottaglighet och intresse för hälsoinformation med inriktning på benskörhet. 

Urvalet vi använt är dock begränsat i sin representativitet. En urvalsram måste vid 

generalisering täcka hela den avsedda populationen. Den skillnad som kan uppstå mellan 

urval och population kallas för täckningsfel. Det uppstår en undertäckning i studien, då 

respondenterna inte består av hela populationen vi önskat att nå och därav kan vi inte heller 

uttala oss om dem. Relationen mellan Sveriges befolkning och våra respondenter är för diffus. 

( Ekström & Larsson, 2010:89)  De vi faktiskt kan undersöka och uttala oss om är våra 392 

respondenter. Studien redogör därför för deras intresse och attityd till hälsoinformation.  

 

Efter avslutad studie har vi kommit i insikt att urvalet inte är tillräckligt genomtänkt eller 

representativt och är därför inte generaliserbart på någon annan situation eller individ utanför 

vår studie. En generaliserbar studie ska för att uppnå representativitet innefatta en hög 
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sannorlikhet, vilket innebär att samtliga individer i den ämnade populationen har en 

sannorlikhet att bli del av studiens urval.(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004) 

Eftersom vi begränsade urvalet till en specifik maillista, på 1000 mailadresser samt 

facebookkontakter, blir sannorlikheten att nå Sveriges befolkning obefintlig. Då de två 

grupperna inte har någon direkt relation till varandra kan de heller inte agera talesmän för 

någon gemensam grupp, en generalisering är därmed inte möjlig! Vår studie grundas således 

inte heller på ett slumpmässigt urval, utan endast de deltagande respondenterna. 

   

3.4.6 Utformning och Insamling av enkät 

Vår enkät var skapad genom programmet Google Docs. Programmet är lätthanterligt då det 

finns färdiga mallar för hur frågor och svarsalternativ ska arrangeras. Vid val av design på 

enkät använde vi oss av Google Docs färdiga mallar, vilka har en tydlig struktur och 

lättförståelig utformning. Vi ansåg det viktigt undersökningspersonerna lätt kunde förstå 

enkätstrukturen och därigenom snabbt veta hur de skulle besvarar enkäten. Samtliga 

besvarade enkäter registreras i Google Docs för att sedan sammanställas i listor och tabeller.  

 

3.4.7 Analys av enkät 

För att underlätta analysen, av vår kvantitativa undersökning, har vi använt oss av 

datorprogrammet SPSS. Programmet är en av världens ledande statistikprogramvara som 

används av företag, myndigheter, forskare och akademiska organisationer, däribland 

Linnéuniversitetet. (IBM, 2012-04-13) Genom programmet har vi kunnat arrangera svar 

utefter mönster samt samband och ta fram modeller som vägledning tolkning.  

 

3.5 Validitet  

Gustavsson (2004:62) definierar validitet som en process då ett objekt tilldelas en siffra 

utifrån ett bestämt system. Ekström och Palm väljer istället att beskriva begreppets betydelse 

som giltighet, eller hur giltig en studie är. Inom vetenskapen ställs det på att forskaren ska 

kunna argumentera för sina påståenden och slutsatser. Detta innebär att det ska finnas 

tillräckligt goda skäl att bevisa att det som påstås är sant. Då det talas om validitet och 

reliabilitet talas det egentligen om giltighet och tillförlitlighet. Forskare argumenterar således 

för giltighet och tillförlitlighet då de söker att påvisa att deras teser är sanna och tillämpbara. 

Det är först då en studie uppnått validitet och reliabilitet som argumenten anses giltiga. 

(Ekström & Palm, 2010:14f) 
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Enligt Merriam (1994:177ff) kan validitet delas upp i inre och yttre validitet. Författaren 

menar att verkligheten inte är objektiv utan förändras utifrån vem som tillfrågas. Den inre 

validiteten syftar till hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten. En hög inre 

validitet medför ofta en hög reliabilitet. Vi önskar att belysa respondenternas perspektiv och 

kunskap utan att skapa en generalisering av verkligheten. Verkligheten vi undersöker är 

respondenternas verklighet och ingen annans. För att stärka vår inre validitet har vi i våra 

enkätfrågor använt oss av upprepning och omformulering kring samma fenomen, vilket visat 

sig vara mycket framgångsrikt. Även det faktum att samtliga respondenterna svarade på 

samma frågor genom samma kanal kan öka undersökningens inre validitet.  

 

Yttre validitet syftar enligt Merriam (1994:183f) till huruvida resultatet kan appliceras och 

generaliseras på en situation eller verklighet. För att uppnå yttre validitet krävs en hög intern 

validitet. Ett högt och representativt urval kan öka en studies yttre validitet. Antalet 

deltagande i vår undersökning är 392 stycken, vilka är dem som resultatet är representativt 

för. Således är studiens yttre validitet låg, vilket dessvärre kommit att försaka studiens 

validitet. Empirin har trots det en jämn fördelning mellan könen då 47,3 % av respondenterna 

är kvinnor och 52,8 % är män, även åldersmässigt är undersökningen jämt fördelad då 61 % 

av respondenterna är under 50 år. Generaliseringen i fallstudien syftar inte till att appliceras 

på en population, utan endast att genom en djupare studie belysa hur oinformerade och 

mottagliga de berörda undersökningspersonerna är kring hälsoinformation men även ämnet 

benskörhet. 

 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet talar för att inget empiriskt mått är fritt från mätfel. Reliabiliteten påvisar i vilken 

utsträckning det empiriska måttet innehåller slumpartade mätfel. Dessa fel kan uppstå genom 

den mänskliga faktorn så som, trötthet, svårigheter att förstå frågan som ställs och så vidare. 

(Gustavsson, 2004:55) För att minska dessa fel har vi under stor aktsamhet skapat vår enkät 

med hjälp av litteratur där vi fått tips om hur vi bör ställa de rätta frågorna och bygga upp en 

lättförståelig enkät. 

 

Hög reliabilitet innebär att samma mätprocedur får samma mätbara resultat vid omprövning, 

det vill säga stabiliteten i mätningarna. En tillförlitlig källa med hög reliabilitet ska vid 

upprepad undersökning, där samma frågor ställs till samma målgrupp, ge samma resultat.  
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Ett problem som vi ställts inför då vi använt oss av kvantitativa enkätundersökningar, är att 

den mänskliga faktorn kan påverka vårt resultat och riskera att reliabiliteten försakas. 

Ointresse, tidsbrist eller trötthet kan leda till missförstånd eller felbesvarade frågor, vilket kan 

sänka hela studiens reliabilitet. Vi ansåg det därför vara en god idé att skicka enkäten via 

internet för att på bästa sätt eliminera faktorer som tidsbrist och trötthet, eftersom 

svarspersonerna då själva välja när och var de vill genomföra undersökningen gentemot en 

undersökning utförd utomhus då personerna tvingas utföra undersökningen på plats trots 

eventuell tidsbrist.   

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011:150ff) är det viktigt att det existerar en distans mellan 

forskare och undersökningsperson vid kvantitativa studier. Risken att forskaren påverkar hur 

personer besvarar ett formulär eller enkät ökar vid personlig kontakt. Vår internetenkät 

upprätthåller därigenom en viss distans mellan oss och svarspersonerna då det inte skett 

någon personlig kontakt under den tid enkäten besvarades.  

 

3.7 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav som ska skydda forskningsdeltagare mot 

otillbörlig insyn i t.ex. livsförhållanden. Nedan ska vi redogöra för hur vi arbetat för att följa 

dem. 

 

Informationskravet innebär att forskare måste informera undersökningsdeltagare om vilken 

deras uppgift är i en studie samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. I utskicket av 

enkätundersökningen skrev vi en kort inledande text om vilka vi är, samt vilken program och 

universitet vi studerar vid. I texten belyste vi även vilket ämne uppsatsen berör samt vilket 

syfte uppsatsen har. Vidare skrev vi även att resultatet av undersökningen ska agera grund för 

vår kandidatuppsats, således framgick det vad respondenternas insats skulle användas till och 

varför deras svar efterfrågades. Vi skrev även var resultatet senare kommer att publiceras, 

därigenom kan personerna själva kan ta del av resultatet då uppsatsen är färdigställd.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämtar deltagarens samtycke. Då vi mailade ut 

undersökningen, kunde personerna själva välja huruvida dem ville klicka in på länken. 

Deltagarna var inte platsbundna och vi skrev även ut en uppskattning av hur lång tid 

besvarningen av enkätundersökningen beräknades ta, således kunde personerna själva avgöra 
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under vilka villkor de skulle delta. Det var även enkelt för en deltagare att snabbt avbryta 

undersökningen genom att klicka ner undersökningssidan, om denne så ville. Vi har inte haft 

något personlig kontakt med respondenterna i studien, de har således själva haft en aktiv roll 

under genomförandet av undersökningen och därigenom själva kunnat avgöra villkoren för 

deras deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör 

hanteras med tystnadsplikt. Vi har själva inte någon vetskap om vilka som har deltagit i vår 

undersökning eller vem som har svarat på ett visst sätt. I vår studie har vi inga lagrade 

uppgifter som kan identifiera respondenterna, därav kan inte heller någon utomstående 

identifiera deltagarna.  

 

Nyttjandekravet innebär att studien inte får användas för kommersiellt bruk. Vårt syfte med 

undersökningen är att föra en vetenskaplig studie kring hälsokommunikation. Vi hoppas att 

uppsatsen kan komma att bidra med nya kunskaper inom detta vetenskapliga fält.   

 

3.8 Metodkritik 

Det finns anledning att ifrågasätta studiens urval då det inte är representativt för någon annan 

population än våra respondenter. Urvalet kan inte appliceras på andra situationer och är 

därmed inte så varierat som vi önskat. Denna bristande variation leder till att resultatet inte är 

representativt för andra individer, endast studiens respondenter, studiens yttre validiteten är 

låg. Detta kunde motverkas om vi istället valt ett urval utan täckningsfel över Sveriges 

population och därigenom skapat ett sannorlikhetsurval (Ekström & Larsson, 2010:89). En 

studie utan täckningsfel skulle medföra goda möjligheter för generlisering av verkligheten 

samt därigenom öka applicerbarheten av studien på andra situationer och individer.   

 

Då vi själva har liten eller obefintlig vetskap om vilka som besvarat enkäten, kan vi 

därigenom inte utläsa något samband respondenterna emellan, vilket är nödvändigt för en 

validitet och representativitet. Även detta kunde motverkas om vi med större omsorg valt våra 

respondenter utefter en täckning av den önskade undersökningspopulationen.  

 

För upprätthålla en hög validitet bör forskaren ha en hög distans till informanten. Vi valde 

dock att publicera enkäten på Facebook, där vi även bad våra vänner och bekanta att besvara 
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den. Således är vår distans till dem inte lika hög som till dem på vår epostlista. Under 

svarstiden hade ingen respondent någon personlig kontakt med oss, vi kunde således inte 

påverka deras svar. Vi är heller inte medvetna om vilka av våra Facebook-kontakter som 

svarat på enkäten, vilket ökar anonymiteten ytterligare och chanserna att samtliga svarar 

sanningsenligt. Vi kan dock inte utesluta att vår relation till våra Facebookkontakter inte 

påverkat resultatet.  

 

Vi är väl medvetna om att olika yrkesgrupper har olika kunskapskompetenser. En person som 

är verksam inom vården har troligtvis ett högt intresse och stor kunskap i ämnet 

hälsoinformation. Fördenskull valde vi att ha med en bakgrundsfråga som berörde 

yrkeskategorier i enkäten. Vi ansåg det även intressant att veta hur stor kunskapen och 

intresset är hos personer som är verksamma inom olika yrken, samt vad denna skillnad kan 

bero på. Tyvärr medförde inte frågan om branschtillhörighet någon för uppsatsen 

betydelsefull information.  

 

Då vi valde att skicka ut enkäten på internet skedde ett automatiskt bortfall. Enkätens 

räckvidd sträckte sig inte till personer utan internet eller internetvana, en grupp som kanske på 

grund av detta inte heller har samma tillgång till denna typ av information. Trots det ansåg vi 

att alternativen skulle leda till ytterligare bortfall. Hade vi delat ut enkäten personligen hade 

risken istället varit att distansen och objektiviteten försakats. Vid utdelning av enkät utomhus 

eller i samband med exempelvis shopping hade även risken för brus ökat, vilket kan komma 

att störa svarsmomentet.  

 

Enkäten krävde även att respondenterna hade en viss kunskap i engelska språket, då Google 

Docs inte kan skapa formulär på svenska. De två ord som står skrivna på engelska i enkäten är 

”other” istället för ”annat” samt ”submit” istället för ”skicka”. Vi anser dock att begreppen är 

så pass enkla i enkäten att dem inte kommit att påverka resultatet i undersökningen.  

 

Enligt positivismen är det viktigt att bibehålla en opartisk relation till undersökningen och 

respondenterna. Detta har även varit ett ideal vi strävat efter och som forskare har vi tagit vårt 

ansvar för att försöka distansera oss till studien. Då vi själva redan innan påbörjad studie hade 

en förförståelse inom ämnet, skapades även en något partisk relation till studien. Något som vi 

är medvetna om och har försökt ha i åtanke då vi arbetat med uppsatsen. 
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     4. Empiri  

Vi ska nedan redovisa för vår empiri, det vill säga resultatet av våra enkätundersökningar. 

Resultatet har delats in i fyra delar, detta för att få en översiktlig bild över uppsatsens 

primärdata. Antalet besvarade enkäter är 402 stycken, varav två är bortfall och åtta aktivt 

bortsållade. Detta innebär att 392 besvarade enkäter är till grund för vår uppsats. 

 

4.1 Bakgrundsinformation om undersökningsdeltagaren 

I detta stycke kommer vi redogöra för respondenternas bakgrundsuppgifter så som, kön, ålder 

och yrke. Då besvarstiden för enkäten upphörde erhöll vi 402 besvarade enkäter, varav två var 

bortfall. Senare framgick det även att gruppen 70-79 år var underrepresenterade, då den 

endast bestod av sex män och två kvinnor, valde vi att exludera dem från studien. Våra 

empirisa data som utgör grunden för empiri- och analysavsnitten består nu av 392 besvarade 

enkäter. Antalet kvinnor som deltagit är 187 personer, vilket uppnår 47,7 % av samtliga 

respondenter, antalet män är 205 personer vilket representerar 52,3 %.  

 

Det har för oss varit relevant att utläsa respondenternas ålder i relation till svar. Vi har därmed 

valt att dela in ålder i sex kategorier, vilket vi redogör för nedan. 

 20-29  

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-69 

 

TABELL 4.1: Kön och ålder på deltagande respondenter. 

Kön och Ålder 

 
Ålder 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Total 

Kön Kvinna  66  34 37 34 16 187 

% Total 16,8% 8,7% 9,4% 8,7% 4,1% 47,7 % 

Man  45 29 33 66 32 205 

% Total 11,5% 7,4% 8,4% 16,8% 8,2% 52.3% 

Total  111 63 70 100 48 392 

% Total 28,3% 16,1% 17,9% 25,5% 12,2% 100,0 % 
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Det har för oss inte varit möjligt att reglera antalet deltagande i de olika åldersgrupperna, då 

undersökningen varit anonym. Detta medför att ålderskategorierna 20-29 och 50-59 är något 

överrepresenterade, vilket vi är medvetna om.  

 

Eftersom att vi syftar till att mäta kunskapen kring benskörhet anser vi det intressant att 

undersöka hur stor kunskapen är inom olika yrkesgrupper. Undersökningsdeltagarna har haft 

möjligheten att välja mellan 17 yrkeskategorier, varav en av dessa kategorier var ett öppet fält 

som respondenterna själva kunde fylla i. Yrkesgruppen med flest respondenter tillhör 

yrkesgruppen medie- och kommunikationsvetare, därefter följer vård och omsorg samt 

ekonomi- och marknadsföring.   

 

4.2 Kännedomen kring benskörhet 

När det kommer till kunskap kring benskörhetens omfattning i Sverige, visar vår 

enkätundersökning att kunskapen är låg. Endast 18,1 % av respondenterna svarade korrekt, att 

50 % av alla kvinnor i Sverige någon gång kommer att drabbas av benskörhet. Totalt svarade 

81,9 % felaktigt på frågan. Även om ovetskapen inte är lika omfattande när det kommer till 

antalet män som drabbas så finns det ändå en hög okunskap, här visade det sig att 55,9 %, inte 

är medvetna om att 25 % av alla män i Sverige riskerar att drabbas av benskörhet. 

 

För oss var det intressant att veta hur stor kunskapen kring benskörhet var gentemot andra 

vanligt förekommande folksjukdomar. Resultatet visade att respondenterna hade hög kunskap 

om fetma, därefter kommer i inbördesordning, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, ätstörning 

och slutligen benskörhet. Empirin visar att män i vår studie har högre kunskap om hjärt- och 

kärlsjukdomar medan kvinnor anser sig vet mer om ätstörningar. Vetskapen om benskörhet är 

lägst inom båda grupper. Från 20-59 år säger sig respondenterna ha högst kunskap om fetma, 

grupperna 60-69 år anser sig veta mer om hjärt- och kärlsjukdomar.  De åldersgrupper som 

har minst kunskap om benskörhet är 20-39 år. 
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TABELL 4.2: Kunskapen om benskörhet uppdelad efter ålder. 

 

 

 

På frågan ”Vet du hur man kan förebygga benskörhet?”, svarade 46.7% ”Ja”, av dem var 

majoriteten kvinnor. Procentuellt räknat är det störst ovisshet i åldersgrupperna, 20-29 år. 

Högst kunskap om förebyggande hälsoinsatser finns bland respondenterna i 60-69 års ålder. 

Bevisen för denna ovisshet förstärks även då medelvärdet på attitydmätningsfrågan ”Jag 

förknippar benskörhet med D-vitamin” är 2,7 utifrån en femgradig skala där respondenterna 

kunde instämma i eller ta avstånd från påståendet (intaget av D-vitamin tros agera 

förebyggande mot sjukdomen). Resultatet innebär att respondenterna inte instämmer i 

påståendet utan snarare i visserligen liten mån tar avstånd från  det. De har således liten 

kunskap om att D-vitamin tillhör en av de förebyggande hälsoinsatserna.  

 

På följande fråga, ”Arbetar du förebyggande för att motverka benskörhet?”, svarade 118 

personer ”Ja”, vilket motsvarar 30,1 % av samtliga undersökningsdeltagare.  Personer mellan 

40-49 år tillhör den grupp där flest arbetar förebyggande. Resultatet visade även att kvinnor är 

dem där flest aktivt arbetar förbyggande mot benskörhet. Resultatet visar även ett samband 

mellan intresse för hälsoinformation och det förebyggande arbetet mot sjukdomen. Empirin 

visar att högt intresse för hälsoinformaition ofta innebär att respondenterna även arbetar 

förebyggande. Ett lågt intresse visar det motsatta, de grupper där majoriteten svarade att de 

inte var intresserad av hälsoinformation var bland dem i åldrarna 20-39 år, denna grupp tillhör 

även den där endast ett fåtal arbetar förebyggande.  
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Våra empiriska data visar att få har kunskap om de själva befinner sig i riskzonen att drabbas 

av benskörhet, 53,7% av samtliga respondenter har svarat att de inte vet huruvida de befinner 

sig i zonen, majoriteten av dem är män. Endast 11 % är medvetna om att de riskerar att 

drabbas av sjukdomen, av dem är det 35 kvinnor som säger sig tillhöra riskzonen och endast 7 

män. 83 män och 56 kvinnor påstår att de inte tillhör denna riskzon. 

 

För att kunna fastställa en individs attityd krävs det att forskaren hittar ett korrekt sätt att mäta 

den. Detta kan utföras genom att välja ut påståenden som är relaterade till attitydobjektet. 

(Nowak & Wärneryd, 1972:59) Då vi önskade att mäta vilken inställning och attityd 

respondenterna har till benskörhet valde vi att använda oss av påståenden, som dem utifrån en 

femgradig skala sedan kunde instämma med eller ta avstånd från. Empirin visar att 

majoriteten av våra respondenter ”Instämmer delvis” på påståendet ”Jag förknippar 

benskörhet med ålderdom”. Respondenterna i åldrarna 20-29 år är den grupp med högst 

medelvärde, det vill säga de instämmer i en högre grad i påståendet. Medelvärdet sänks något, 

desto högre upp i åldern respondenterna är. Resultatet visar även att medelvärdet hos män är 

något högre gentemot kvinnors. Enkäten innehöll fyra påståenden där majoriteten svarade 

neutralt i tre av fyra frågor. 

 

TABELL 4.3: Medelvärdet för attityd till benskörhet med ålderdom som utgångspunkt. 

 

Kön Medelvärde Antal 

Kvinna 3,81 187 

Man 3,92 205 

Total 3,87 392 

 

 

4.3 Intresset för hälsoinformation 

Vi formulerade frågan ”Är du intresserad av hälsoinformation?”, nedan redogörs resultatet av 

denna fråga, i relation till kön. 
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TABELL 4.4: Intresset för hälsoinformation med uppdelning på respondenters köntillhörighet. 

 

 

 

Svarsalternativet ”Ja, men bara vid sjukdom” ansåg vi viktig då respondenterna som väljer 

detta svarsalternativ endast har ett intresse som sträcker sig till sjukdomar de själva drabbats 

av. Deras mottaglighet för andra sjukdomar anses således låg bland denna grupp. 

 

Respondenterna visade ett relativt högt intresse för hälsoinformation, hela 62,5% av 

respondenterna svarade att de var intresserade av hälsoinformation. Av 392 personer som 

svarade på enkäten, var endast 26 % intresserade av hälsoinformation vid sjukdom. 11,5 % 

svarade att de inte alls var intresserade av hälsoinformation, varav majoriteten i denna grupp 

var män. Åldersgruppen med störst ointresse oavsett kön var de mellan 30-39 år. 

Respondenterna i åldrarna 20-29 år tillhör den grupp där flest personer svarat att dem endast 

är intresserade vid sjukdom, vilket innebär att antalet som anger sig vara intresserade av all 

hälsoinformation är färre än i någon annan åldersgrupp. Åldersgruppen som har högst intresse 

för hälsoinformation är mellan 60-69 år. 

 

På frågan ”Vet du hur man kan arbeta förebyggande mot benskörhet?” svarade 52,6 % att de 

inte hade någon vetskap om det. Av samtliga respondenter som svarade ”Ja” på ovanstående 
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fråga säger sig 62,4 % arbeta förebyggande. Antalet respondenter som inte hade någon 

vetskap om de tillhörde riskzonen för benskörhet, var 53,7 %. När det kom till förebyggande 

hälsoinformation visade resultatet att de respondenterna som hade kunskap om hur de kunde 

förebygga benskörhet även var dem som hade störst procentuellt intresse för 

hälsoinformation, 50,3 %, svarade att de var intresserade. 73,6 % av dem som uppgav att de 

befann sig i riskzonen för benskörhet, svarade även att de arbetade förebyggande. Även denna 

grupp hade ett mycket högt procentuellt intresse för denna sortens information. Bland dem 39 

personer som uppgav att de inte är intresserade av hälsoinformation är det fyra stycken som 

arbetar förebyggande mot benskörhet, tre av dem har även uppgett att de befinner sig i 

riskzonen för sjukdomen.  

 

I mars månad 2012 hölls kampanjen Go Red i syfte att uppmärksamma kvinnohjärtat samt 

hjärt- och kärlsjukdomar, vi ställde då frågan till våra respondenter om de uppmärksammat 

denna kampanj. Vi jämförde senare denna fråga med intresset för hälsoinformation. Detta för 

att se om det fanns ett samband mellan intresse för hälsoinformation samt uppmärksamhet 

kring kampanjen. Resultatet av denna jämförelse visade att 64,3 % som svarade att de 

uppmärksammat kampanjen även finner ett intresse för hälsoinformation. Den åldersgrupp 

som har uppmärksammat Go Red är i störst utsträckning var dem i åldern 60-69 år, där  

27,1 % säger sig tagit del av kampanjen. Det är främst kvinnor som uppmärksammat 

kampanjen. Bland dem som inte uppmärksammat Go Red är majoriteten män. Det är 81,3 % 

av våra undersökningsdeltagare som inte tagit del av kampanjen Go Red. 

 

Vi tillfrågade dem kvinnliga respondenterna om de var beredda att betala 300 kronor för att få 

sin benskörhet utredd i samband med mammografi, detta för att se hur motiverade kvinnorna 

var att ta ett steg upp i beteendetrappan mot handlande. Resultatet visade att 97 av 187 

tillfrågade kvinnor, vilket motsvarar 52 %, är beredda att betala för denna tjänst. 26,2 % av 

samtliga kvinnor svarade ”Vet ej” på frågan. Av samtliga kvinnor var det 22 % som inte var 

intresserade av att få sin benskörhet utredd.   
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TABELL 4.5: Respondenternas intresse för att få benskörheten utredd i kombination med ålder. 

 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Total 

Är du beredd att betala 300 

sek för att få din beskörhet 

utredd i samband med 

mammografi?  

Ja  30 20 22 17 10 97 

% Total 15,4% 10,3% 11,3% 8,7% 5,1% 52 % 

Nej  9 7 9 12 6 41 

% Total 4,6% 3,6% 4,6% 6,2% 3,1% 22 % 

Vet ej  26 8 8 7 2 49 

% Total 13,3% 4,1% 4,1% 3,6% 1,0% 26,2 % 

Total  65 35 39 36 18 187 

%  Total 33,3% 17,9% 20,0% 18,5% 9,2% 100,0% 

 

 

4.4 Kanaler 

Vi valde även att ställa två frågor kring informationskanaler, vilket formulerades ”Var har du 

fått information om benskörhet?” samt ”Hur tar du helst del av hälsoinformation?”, frågorna 

har tilldelats samma svarsalternativ, för att vi lätt skulle kunna jämföra likheter och olikheter. 

Personer i respondenternas närhet och tidningsartiklar är de informationskällor vilka våra 

undersökningsdeltagare helst tar del av hälsoinformation från, men även där de flesta erhållit 

kunskap om benskörhet. På frågan ”hur tar du helst del av hälsoinformation?” har majoriteten 

svarat tidningsartiklar. Nedan redogörs resultatet. 

 

TABELL 4.6: Vilka mediekanaler som respondenterna föredrar vid hälsoinformation. 
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På frågan ”Om ja, var har du fått information om benskörhet?”, har majoriteten svarat 

”bekanta/vänner/familj/arbetskollegor”. Resultatet av denna fråga visas nedan. 

 

TABELL 4.7: Vilka mediekanaler som respondenterna fått sin information om benskörhet. 

 

 

Majoriteten av dem som tagit del av information om benskörhet genom personer i dess närhet, 

är dem i åldern 50-59 år. Bland dem som helst tal del av hälsoinformation från personer i dess 

närhet, befinner sig majoriteten i ålderspannet 20-29 därefter följer dem mellan 50-59 år.  

 

Det har även framkommit att få vill ta del av eller tar del av information genom det sociala 

mediet Youtube. Även kommersiella informationskällor såsom reklamskyltar, TV-reklam och 

annonser, hamnar lågt på listan, vilket innebär att få vill ta del av hälsoinformation genom 

dessa kanaler samtidigt som ett fåtal faktiskt tagit del av hälsoinformation genom dem. I 

undersökningen framgår det att personer gärna tar del av hälsoinformation genom 

sjukvårdsupplysning och på sjukvårdscentral. 

 

Av samtliga respondenter hämtar 40 % sin hälsoinformation genom sökmotorer på internet, så 

som Google eller Wikipedia. Empirin visar även att cirka hälfen av dem även tillhör den 

grupp som endast är intresserade av hälsoinformation vid sjukdom. 

 

Endast nio personer av 180 personer svarade att dem tagit del av information om benskörhet 

genom Sjukvårdsprogram på radio, samtliga i denna grupp är i åldrarna 40-69. Mer än hälften 
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av dem som svarade att de tagit del av benskörhetsinformation genom vetenskapliga artiklar 

och litteratur består av personer som är verksamma inom vård och omsorg. Majoriteten av 

dem som svarat att de får info av personer i deras närhet kommer även från denna grupp.   
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     5. Analys  

I detta avsnitt sammankopplar vi våra empiriska data med vår teoretiska grund för att 

besvara studiens frågeställningar. Inledningsvis redogör vi för kunskapen kring benskörhet 

gentemot andra vanligt förekommande folksjukdomar. Därefter diskuterar vi de olika 

agendorna i vilka benskörhet avhandlas. Slutligen skildrar vi benägenheten till 

beteendeförändring bland våra respondenter. 

 

5.1 Kunskapen 

Vår empiri har visat att kunskapen kring benskörhet är låg, tillskillnad från andra 

välfärdssjukdomar. Högst kunskap har respondenterna om fetma, vilket även 

överrensstämmer med Palms teori, då han menar att hälsokommunikation som berör kost och 

motion anses av allmänheten vara mer intressanta då personer känner hög igenkänning och 

personifiering kring ämnena (2006:59).  

 

Empirin visar att respondenterna har lite vetskap om benskörhet såväl som hur sjukdomen kan 

förebyggas. Trots att benskörhet kan sammankopplas samman med kost och motion, är 

kunskapen kring sjukdomen låg. Denna sammankoppling blir således inte tydlig för 

respondenterna och intresset för information om sjukdomen sänks på grund av detta. Det kan 

komma att förklara varför färre än 50 % av våra respondenter har vetskap om hur benskörhet 

kan förebyggas. Med detta kan vi således utesluta att de med låg kunskap inte heller är 

medvetna om sambandet mellan benskörhet och kost/motion. Igenkänningsfaktorn kring 

benskörhet kan följaktligen sänkas bland dessa grupper och därigenom sänks även känslan av 

närhet till sjukdomen, vilket bidrar till ett lägre intresse. Något som ytterligare sänker 

igenkänningsfaktorn är att majoriteten av respondenterna inte själva är medvetna om de tillhör 

riskzonen för benskörhet. Över en fjärdedel av respondenterna uppger även att dem inte 

befinner sig i riskzonen, närheten till sjukdomen är för dem således låg, vilket medför ett 

ointresse för att arbeta förebyggande.  

 

Hälsokommunikation som ämne är ytterst komplext. Palm och Hedin menar att 

kommunikationen inte alltid är tillräcklig för att lösa eller reducera ett problem, utan bör 

samordnas med tekniska och administrativa styrmedel (2001:7). Inte heller kan dessa 

styrmedel lösa ett hälsoproblem om befolkningen inte är medvetna att detta hälsoproblem 

existerar. Våra empiriska data visar att respondenterna har låg vetskap om sjukdomens 
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utsträckning, 82,2 % svarade felaktigt på frågan som berörde sjukdomens procentuella 

utsträckning bland kvinnor i Sverige. Empirin kan således bekräfta att vetskapen om 

hälsoproblemets utsträckning är låg bland respondenterna i vår undersökning, vilket kan bero 

på bristfällig samordning mellan kommunikation och åtgärder inom ämnet.  

 

5.2 Agendasätting 

På frågan ”Var har du fått information om benskörhet?”, svarar 50 % av respondenterna att de 

påträffat informationen i tidningsartiklar. Den kanal som kommer tätt därefter är ”personer i 

deras närhet”. Kanalerna kan sammankopplas med Palms (2006:99) beskrivning av medie- 

och samtalsagendan. Vi kan utifrån resultatet utläsa att majoriteten av respondenterna tagit del 

av informationen genom medieagendan, som i ett senare skede spridit sig till samtalsagendan. 

De båda agendor har en tydlig förbindelse med varandra, då människor ofta samtalar om vad 

de sett på tv eller läst om i tidningar, hamnar budskapen från medieagendan emellanåt på 

samtalsagendan. Empirin påvisar att respondenterna helst tar del av hälsoinformation från 

personer i deras närhet, vilket står i direkt relation till samtalsagendan. Innehållet på 

samtalsagendan uppfyller oftast ett antal kriterier vilka berör, starka känslor eller delade 

meningar. Enligt resultatet av vår enkätundersökning har respondenterna en neutral attityd till 

benskörhet. Sjukdomen kan således inte uppfylla kriterierna för samtalsagendan då den inte 

väcker starka känslor. Enligt Cooke och Bucklet (2008) har de nya sociala mediernas 

framväxt suddar ut gränserna mellan professionellt och amatörmässigt innehåll. Då ytterligare 

två, för respondenterna, populära informationskanaler är vårdcentralen/sjukvårdsupplysning 

och vetenskapliga artiklar, där de når experter inom hälsoinformation och således 

expertagendan. Hälsoinformation är för många ett viktigt ämne, vilket kan bidra till ett 

källkritiskt synsätt. Expertagendan förknippas med ett trovärdigt innehåll där individen inte 

behöver ifrågasätta information, vilket kan förklara att många vänder sig dit.  

 

Fetma, vilket våra respondenter har högst kunskap om, är ett ämne som ofta får medial 

uppmärksamhet. Detta kan härledas till den stora mediala uppmärksamheten som tagit in 

sjukdomen på medieagendan, volymen kring sjukdomen är hög. Enligt Palm (2006:59) är 

även kost och motion, vilket är i direkt relation med sjukdomen, något som många känner till 

och därav ökar även närhet till sjukdomen. Stort medieutrymme (volym), ett ämne 

undersökningsdeltagarna kan relatera till (närhet) och diskuterbarhet är faktorer som kan 

bidragit till att kännedom kring fetma är högre än den kring benskörhet.  
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Larsson (2008:23) talar om den nya mottagaren i den meningen att människan genom nya 

tekniker har blivit mer selektiv. Kanalerna blir allt fler och konkurrensen hårdnar. Det blir 

tydligt i våra empiriska data där vi frågat respondenterna vilken kanal de föredrar att få sin 

information genom. Många grupper ligger tätt efter varandra med endast fåtal procent som 

skiljer dem åt. Högst på listan kommer, tidningsartiklar tätt följt av, personer i deras närhet, 

vårdcentral/sjukvårdsupplysning, sökmotorer, nyhetsprogram och så vidare. På frågan ”Om 

ja, var har du fått din information om benskörhet?”, blir svaret från respondenter snarlikt 

resultatet som visar var de helst hämtar sin information. I första hand hamnar personer i deras 

närhet och tätt därefter följer tidningsartiklar. Respondenter är därmed konsekventa i sitt 

handlande och tar till sig informationen bättre från de kanaler de själva vill ha sin information 

från. Det verifierar ännu en gång Larssons (2008:23) teori om den selektiva mottagaren.  

 

Lazarsfeld och Katz, tvåstegshypotes presenterar ytterligare ett synsätt på mediepåverkan och 

hur budskap färdas. De menar att mediepåverkan ter sig i två steg, i det första steget når 

sändaren opinionsbildaren genom en kanal, som sedan sprider budskapet vidare. (Palm, 

2006:124) De som läser tidningar och aktivt söker efter information kan komma att bli 

opinionsledare, då de i sin tur senare kan förmedla informationen till oupplysta personer i 

deras närhet, på samtalsagendan, vilka kanske endast söker information vid sjukdom eller inte 

har något intresse av hälsoinformation. Detta kan genom vår undersökning härledas till att  

45 % svarar att de tagit del av information om benskörhet från personer i deras närhet, vilka 

då kan betraktas som opinionsbildare. Informationsspridningen har således skett genom 

”word of mouth” vilket underlättar för mottagaren att ta dela av informationen enligt Kirby, J 

red., Marsden, P red. (2006:161-171). Resultatet av vår empiri visar dock att 50 % av 

respondenterna främst vill ha sin information från tidningar, alltså från medieagendan, samt 

att 40 % letar aktivt information genom sökmotorer.  

 

5.3 Beteendeprocessen 

 

5.3.1 Kunskapsfas 

Enligt McGuire är det första steget i beteendetrappan att individen exponeras för information 

om benskörhet. Efterföljande steg innebär att individen uppmärksammar informationen som 

sänds ut. Dessa trappsteg kan liknas vid den grundläggande delen i Rogers beslutsprocess som 
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kallas för kunskapsfasen, vilken innebär att individen blir medveten om budskapet. Som 

tidigare nämnt förutsätter det många gånger att informationen inte stör egna attityder eller 

värderingar utan snarare bekräftar dem. (Rogers 2003:282ff). Vi kan konstatera att 

kunskapsbristen hos våra respondenter är hög. Samtliga grupper, oavsett ålder, kön och yrke, 

svarade att de har lägst kunskap om benskörhet i jämförelse med andra vanligt förekommande 

folksjukdomar. Endast 18 % av respondenterna är medvetna om att 50 % av Sveriges kvinnor 

kommer att drabbas av benskörhet. Det råder även en kunskapsbrist angående antalet män 

som drabbas, då 55,7 % svarat felaktigt. Av samtliga respondenter påstår 53,7 % att de inte 

själva är medvetna om de befinner sig i riskzonen att drabbas av benskörhet. Den låga 

kunskapen kan indikera att flertalet respondenter inte ens nått det första steget i 

beteendetrappan, informationsexponeringen har inte skett. Rogers (2003:282ff) menar att det 

måste förekomma ett behov av information hos individen, för att denne ska ta till sig ett 

budskap. Således kan vi konstatera att vetskapen om sjukdomens omfattning, samt risken att 

drabbas skapar ett behov att förse sig med information, för att därefter kunna konstatera 

huruvida individen befinner sig i riskzonen eller ej. Då denna insikt är låg bland somliga 

grupper är de blinda för behovet, vilket sänker mottagligheten för informationen. Detta behov 

kan även liknas vid McGuires tredje steg i Beteendetrappan, intresse.   

 

Vårt empiriska underlag visar att 26 % av samtliga respondenter endast är intresserade av 

hälsoinformation då dem själva drabbas av sjukdom. Deras mottaglighet av information om 

exempelvis benskörhet är således låg såtillvida att dem själva inte drabbas sjukdomen. 

Attityden till övrig hälsoinformation präglas sålunda av denna inställning. Så länge dem 

själva inte drabbas av benskörhet kommer heller inte ett intresse för information finnas, 

således är deras förmåga att uppta information om exempelvis förebyggande hälsoinsatser låg. 

Gruppen kommer därav förbli på första steget i McGuires 12-stegstrappa eller inte ens kliva 

upp i trappan, såtillvida att dem själva inte drabbas av sjukdomen. (Larsson, 2008:172)  

 

Empirin visar att respondenter i åldrarna 20-39 år har lägst kunskap om benskörhet. Denna 

grupp har även störst ointresse för hälsoinformation. Enligt Palm (2006:59) är det nödvändigt 

att individen har ett intresse av ämnet i frågan, då denne ska ta del av information. Strömbäck 

(2009:94) skriver att ett kunskapsbehov kan öka mottagligheten för information om ett ämne, 

men endast då det kombineras med ett intresse för informationen i fråga. De yngre 

respondenternas kunskapsbrist kring benskörhet kan således förklaras då dem har, ett 

jämförelsevis, lågt intresse för hälsoinformation. Intressebristen kan grundas i en brist på 
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igenkänning, eller det som Palm benämner som ”närhet”. Handlingsutlösning kan enligt Palm 

och Hedin (2001:48) kräva mycket mental energi något som kan vara ytterligare ett hinder för 

de yngre respondenterna att överkomma. Sannolikheten att personerna i denna grupp ska 

drabbas av benskörhet är låg, således är deras förmåga att relatera till informationen om 

sjukdomen låg. Inte heller känns informationen aktuell för personerna, då dem i dagsläget 

befinner sig utanför riskzonen. Respondenterna i fråga är därav inte lika mottaglig för 

information om benskörhet som levereras på medieagendan. Intresset för benskörhet kan 

grundas i ett behov likt det Rogers beskriver. Personerna inom åldersspannet 20-39 kan själva 

anse sig ha ett mindre behov att arbeta förebyggande mot benskörhet, på grund av deras ringa 

ålder. Då benskörhet anses vara ett viktigt ämne bland personer som är eller riskerar att 

drabbas diskuteras det på samtalsagendan, vilket sker i lägre utsträckning inom denna grupp. 

Dock skulle en ökad exponering i medierna kunna leda till en ökad mottaglighet, menar Palm 

(2006:59) då volym skapar en känsla av att budskapet måste vara viktigt, då stora resurser har 

lagts ner.  

 

Åldersgruppen som har högst intresse för hälsoinformation är dem mellan 60-69 år. Till 

skillnad från ovanstående åldersgrupp befinner sig gruppen i riskzonen att drabbas av 

benskörhet. Således känner denna grupp en hög närhet till ämnet benskörhet, behovet för 

informationen är därigenom högt. Då gruppen även är intresserade av ämnet är chansen stor 

att dem tar del av information om benskörhet för att släcka sitt eventuella informationsbehov. 

Således kan även kunskaperna kring ämnet öka, och överstiga exempelvis åldersgruppen 20-

39 år som har ett lägre intresse för hälsoinformation. Intresseskillnaderna mellan grupperna 

kan leda till att en informationsklyfta skapas i samhället. Den äldre gruppen kan således ta sig 

vidare till McGuires två nästa steg, vilka är förståelse och inlärning. Medan de yngre kommer 

stå kvar på första steget, så tillvida att intresset inte ökar när de själva befinner sig i samma 

ålderspann.   

 

Följaktligen har ett stort antal av våra respondenter ännu inte uppnått Rogers kunskapsfas, 

majoriteten av dem befinner sig i åldersspannet 20-39 år. Först då meddelandet anpassas till 

gruppens kunskapsnivå i syfte att påverka respondenternas attityd, kan inställningen till 

sjukdomen ändras och därigenom en medvetenhet om sjukdomen uppstå. (Larsson, 2008:144) 
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5.3.2 Övertalningsfas 

Beslutsprocessens andra fas är övertalningsfasen, vilken innebär den fas då individen formar 

en positiv eller en negativ attityd till budskapet, genom att aktivt söka information.(Rogers, 

2003:282ff) Övertalningsfasen kan liknas vid McGuires sjätte steg, attitydförändring. Olika 

meddelande väcker olika associationer eller konnotationer, vilka kan grundas i en persons 

attityd till det aktuella budskapet (Strömbäck, 2009:24). Empirin har visat att samtliga 

respondenter förknippar benskörhet med ålderdom, dock har personer mellan 20-39 år högst 

medelvärde i frågan. Vilket möjligen inte är konstigt då gruppen tillhör den yngsta av 

samtliga respondenter. Attityden kan komma att förklara samtliga respondenternas bristfälliga 

kunskap om benskörhet.  

 

Det första steget i en sociokognitiv attitydmodell är då en person etiketterar något. Steg två i 

denna process är då personerna sedan uppmärksammar information som påverkar 

attitydbildningen. Vilket leder oss vidare till steg tre där personen sedan tar del av den 

information som bekräftar dess första etikettering. (Larsson, 2008:156) Processen kan liknas 

vid McGuires två nästa steg, då individen erhåller kunskap och därefter aktivt söker 

information. Detta kan härledas till att de unga respondenterna tilldelar benskörhet 

egenskapen ålderdomlig. Vilket dem, enligt Rogers, senare medvetet eller omedvetet försöker 

verifiera genom att selektivt granska information och endast ta del av det som 

överrensstämmer med deras egen attitydbild till ämnet. Företeelsen kan sålunda förklara 

varför kunskapen är så pass låg i denna grupp. Den unga gruppens inställning till benskörhet 

ökar distanseringen till sjukdomen ytterligare och deras igenkänningsförmåga blir således låg, 

vilket bidrar till en minskad mottaglighet och intresse. Det bidrar även till att majoriteten av 

respondenterna i åldrarna 20-39 år befinner sig i denna fas, och blir stillastående här då dem 

utvecklat en ”negativ” inställning till benskörhet.  

 

Det har genom sökmotorer blivit enklare att söka efter information som överrensstämmer med 

eller falsifierar individens attitydbild. Falkheimer och Heide (2011:31ff) talar om den nya 

kommunikationsstrukturen, som innebär att skillnaderna mellan sändare och mottagare blir 

allt svårare att utläsa på grund av de nya sociala medierna som utvecklats och som i högre 

grad involverar mottagaren. Resultatet av vår undersökning visar att det var 40 % av 

respondenterna gärna tar del av hälsoinformation genom sökmotorer, så som Google och 

Wikipedia. Med det som grund kan vi utgå från att en stor grupp gärna själva söker 
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hälsoinformation, vid intresse och behov, som kan bekräfta dess attitydbild mot benskörhet. 

Respondenterna i undersökningen har bevisligen en hög involvering då det kommer till att 

hämta hälsoinformation, då de gärna hämtar information genom kanaler där de själva måste 

vara aktiva. Empirin visar även att många av de respondenter som gärna söker information 

genom sökmotorer endast erhåller ett intresse för hälsoinformation då de själva drabbats av en 

sjukdom. 

 

Den empiriska data som vi med hjälp av enkätundersökningar samlat in visar att 53,7 % inte 

har vetskapen om de tillhör riskzonen för att drabbas av benskörhet. Enligt Abrahamsson 

(1972:23) kan det innebära att informationen om benskörhet har dålig fysisk tillgänglighet, 

vilket innebär att mottagaren inte exponeras för informationen, utan själva måste söka efter 

den. Abrahamsson (1972:23) förklarar att okunskap kan generera en målkonflikt mellan 

sändare och mottagare, då parterna uppskattar informationens relevans olika. Sändaren av 

hälsoinformation anser informationen relevant detta i konflikt med exempelvis respondenter i 

ålderspannet 20-29 år som endast är intresserade av hälsoinformation då de själva drabbas av 

sjukdom. De grupper som inte har någon vetskap om benskörhetens utsträckning i Sverige 

anser således inte informationen relevant för just dem. Detta kan kopplas samman med 

Abrahamssons (1972:23) psykiska tillgänglighet som innebär att respondenterna får 

informationen men förstår inte relevansen i budskapet och tar därmed inte den till sig. 

 

I övertalningsfasen ligger efterfrågan hos individen att ta del av åsikter och inte information, 

vilket innebär att personer i deras närhet blir den största källan för åsiktsskapande, detta för att 

minska osäkerheten kring beslutsfattandet. Av 190 respondenter som har kunskap om hur de 

kan förebygga benskörhet, har 82 personer svarat att dem fått information från personer i 

deras närhet. Majoriteten av dem befinner sig i ålderspannet 40-59 år, vilket kan bero på att 

dem med större sannolikhet befinner sig i närmiljö med benskörhet genom exempelvis 

bekanta eller kollegor som drabbats. Ämnet kan således tagit sig in på samtalsagendan, utifrån 

det har sedan åsiktsutbyte skett och informationsspridning ägt rum.  De respondenter som i 

denna fas eller steg blivit medvetna om att de innehar ett behov av att förebygga benskörhet, 

tar senare sig vidare till beslutsfasen. Där beteendet antingen förkastas eller accepteras, och 

vid acceptans sedan implementeras. Genom studiens gång har vi börjat ställa oss kritiska till 

Hanssons (1992) figur om attitydbildning som talar för att en individ endast har två vägar att 

gå vid denna process, acceptans eller icke acceptans. Vi finner det tänkbart att en individ 

väljer att delvis acceptera informationen samt att möjligtvis omtolka den, för att sedan följa 
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ett av de två alternativa beteendena som Hansson beskriver, vilket i vårt fall är att arbeta 

förebyggande eller ej.  

 

5.3.3 Implementeringsfas 

Enligt Hanssons attitydbildningsmodell kan en attitydbildningen endast leda till två olika 

beteenden. Vi menar dock att ett tredje alternativ är möjligt. Detta skulle vara då ett budskap 

delvis accepteras av respondenten, vilket leder vidare att denne i viss mån arbetar 

förebyggande. Det tredje beteendet kan således vara ett mellanting mellan beteende ett och 

två. 

 

97 kvinnor uppger att dem är villiga att betala 300 kronor för att få sin benskörhet utredd, 

vilket visar att dem även har ett intresse att ta steget mot implementeringsfasen och ett 

faktiskt handlande. Denna grupp är således benägna att om tillfälle ges ta steget upp till 

implementeringsfasen.  

 

Majoriteten av dem som har kunskap om förebyggande hälsoinsater arbetar även 

förebyggande. Enligt vår empiri arbetar 116 av 392 respondenter för att motverka benskörhet, 

vilken motsvarar 30 %. De personer som befinner sig i implementeringsfasen, eller det som 

McGuier kallar för handlingssteget är främst kvinnor i åldrarna 40-59 år, vilket kan bero på 

att denna grupp löper en hög risk att drabbas av benskörhet. Resultatet av studien visar även 

att tre respondenter som uppger att de inte innehar ett intresse för hälsoinformation faktiskt 

arbetar förebyggande. Dessa respondenterna befinner sig i riskzonen att drabbas av 

sjukdomen, och kan därigenom erhållt kunskap om hur den kan förebyggas genom 

exempelvis vårdcentral eller sjukvårdsupplysning.  

 

Handlingsutlösningen behöver inte innebära att individen håller fast vid beteendet, då det 

enligt Palm och Hedin kan krävas mycket mental energi att vidhålla ett handlingsutlösande 

beslut (2001:48). Vi kan inte genom våra empiriska data utläsa vilka specifika respondenter 

som kommer att stå fast vid beslutet. Därigenom kan vi inte avgöra vilka respondenter som 

gått vidare till de slutgiltiga stegen, bekräftelsefasen/konsoliderat handlande, i 

beslutsprocessen.  
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     6. Slutdiskussion 

Detta avsnitt redogör för uppsatsens slutsats och slutdiskussion. Vi kommer här att diskutera 

resultatet av vår studie och vad det innebär. Vidare kommer vi i detta avsnitt behandla 

uppsatsens problemformulering. För att sedan avrunda uppsatsen med förslag på fortsatt 

forskning.  

 

Det första steget i beteendetrappan är exponering, vilket innebär att en beteendeförändring, 

mot ett för sändaren önskat beteende, inte är möjlig om individen inte exponeras för det 

motiverade budskapet. Resultatet av vår studie visar att många respondenter inte besitter 

kunskap kring benskörhet. Det kan således tolkas som att flertalet respondenter inte 

exponerats för information om benskörhet men kanske även att dem som exponerats inte 

uppfattat budskapet som viktigt.  

 

Vår empiri visar att olika grupper i studien söker och tar del av information genom olika 

kanaler. Resultatet visar att det inte uteslutande finns en kanal, genom vilken samtliga grupper 

mottar ett hälsobudskap. Det finns ingen gemensam kanal där samtaliga respondenter tar del 

av information. För att nå våra respondenter med hälsoinformation, är det därmed nödvändigt 

att kommunicera genom flera kanaler. 

 

Ett intresse för meddelandets innehåll är en nödvändigt för att öka en individs förmåga att 

motta ett budskap. Våra empiriska data visar att majoriteten av respondenterna finner ett 

intresse för hälsoinformation. Dock råder det en konflikt, okunskapen kring en av Sveriges 

största folksjukdomar, benskörhet, är hög. Hur ter det sig då att våra respondenter visar en 

hög okunskap trots deras intresse för hälsoinformation?  

 

Hälften av respondenterna påvisar sin okunskap kring förebyggande insatser, då 53,2 % inte 

innehar kunskap om hur de kan förebygga sjukdomen. Denna grupp är därigenom inte 

kapabel att se sambandet mellan benskörhet och kost/motion, vilket Palm benämner som 

intressantväckande ämnen. Ovissheten kring sjukdomens utsträckning och om huruvida 

respondenterna själva tillhör riskzonen, hindrar respondenterna att se sitt eget behov av 

informationen. Majoriteten av respondenterna förknippar benskörhet med ålderdom, attityden 

förhindrar deras förmåga att känna närhet till sjukdomen. Här utvecklas en ond cirkel, då den 
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bristfälliga kunskapen kring benskörhet hämmar respondenternas utveckling upp i beteende 

trappan.  

 

Inom ålderspannet 20-39 år var intresset lägst och så även kunskapen. Ett starkt intresse 

förutsätter att individen känner närhet till det aktuella ämnet. Då denna grupp i dagsläget 

befinner sig långt från riskzonen kan känslan av närhet till ämnet antas vara låg, vilket även 

kan komma att förklara intressebristen bland dem. En åldersgrupp där respondenterna känner 

större närhet är dem i 60-69 års ålder, vilket med hög sannolikhet kan bero på att dem i större 

mån kan relatera till sjukdomen. Således kan vi konstatera att närheten har varit avgörande för 

huruvida intresset bland respondenterna förekommit.  I problemformuleringen ställde vi oss 

frågan ”Hur ser attitydbilden ut inom olika grupper som studeras och påverkar detta deras 

vilja att arbeta förebyggande mot benskörhet?”, vilken vi nu kan bekräfta med hjälp av våra 

empiriska data. Som vi tidigare nämnt drabbas 50 % svenska kvinnor samt 25 % män av 

frakturer med direkt relation till benskörhet, därmed finns ett behov för både kvinnor och män 

att arbeta förebyggande. Dock erhåller majoriteten av respondenterna en attityd gentemot 

benskörhet som i allra högsta grad påverkar deras uppfattade behov att arbeta förebyggande.  

 

29,5 % befinner sig på något av de sista stegen i beteendetrappan, majoriteten av dem är 

kvinnor i åldrarna 40-59 år. Vad är det då som skiljer denna grupp från övriga respondenter? 

Jo, gruppen tillhör den där flest aktivt arbetar förebyggande mot benskörhet, och har därav 

även kunskap om hur arbetet bör implementeras. Respondenter i detta åldersspann har även 

intresse för hälsoinformation. Kvinnor över 50 år löper hög risk att drabbas av benskörhet, 

därav ökar även närheten till sjukdomen bland dem.  

 

Så vad innebär det att respondenterna befinner sig på olika steg i beteendetrappan? 

Kunskapsklyftorna ökar, vilket riskerar att dem med liten eller ingen kunskap löper stor risk 

att drabbas av benskörhet, då de inte innehar kunskap om hur de bör arbeta förebyggande mot 

sjukdomen och därigenom inte handlar förebyggande.  

 

För att motivera samtliga att slutligen ta det sista steget mot ett önskat beteende, krävs olika 

kommunikationsmodeller som anpassas efter olika gruppers attityder och tidigare erhållna 

kunskaper om benskörhet. Ett anpassat budskap kan stärka respondenternas ben att ta nästa 

steg i trappan mot upplysthet och förbättrad hälsa.  
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6.1 Förslag på framtida forskning 

Hälsokommunikation som ämne är i högsta grad omfattande och det finns ett flertal 

outforskade kommunikationsaspekter, väl värda att studera närmare.  

Då vårt urval visat stora brister vad det gäller generaliserbarhet, föreslår vi en genomförd 

studie med ett heltäckande urval, vilket medför en för Sveriges befolkning representativ 

undersökning.  

 

Vi har genom vår studie av mottagarinriktad hälsoinformation, kommit i  insikt att det vore 

givande att studera hälsoinformation utifrån ett sändarinriktat perspektiv. Därigenom hade en 

studie kunnat belysa hur hälsokommunikation till olika grupper bör se ut. Det vore även 

intressant att studera kanaler för hälsoinformation och huruvida hälsoinformation kan eller 

bör kommuniceras genom sociala medier. Är räckvidden större genom dem, eller begränsar 

detta kontakten med mottagaren ytterligare? En fortsatt studie av vår uppsats, kan komma att 

beröra de två senare faserna i beteendetrappan, det vill säga, hur motiverande medel kan 

användas för att skapa eller vidbehålla ett önskat beteenden.  
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Bilaga 1. 
 

 ENKÄTUNDERSÖKNING 
  

Vi är två studenter som studerar Internationell kommunikation vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Informationen från undersökningen kommer att användas som underlag till vår 

Kandidatuppsats. Vi önskar att studera mottagligheten av hälsoinformation hos svenska folket 

och hur stort intresset är för den här typen av information. Alla bidrag är viktiga och 

självklart anonyma. Uppsatsen kommer senare att publiceras på Linnéuniversitetets 

uppsatsdatabas.  

 

1. Kön * 

 

  Kvinna 

  Man 

 

2. Ålder * 

 

 (Öppet fält) 

 

3. Vilken bransch (eller studieområde) tillhör du?  

*Kryssa i ETT alternativ som stämmer bäst överrens. 

 

  Vård och omsorg 

  IT och Teknik 

  Medie och Kommunikation 

  Ekonomi och Marknadsföring 

  Lant- och jordbruk  

  Service och handel 

  Bygg och hantverk 

  Industri och transport 

  Natur och miljö 

  Övrigt:   
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4. Vilka av följande folksjukdomar har du bäst kunskap om?  

*Kryss endast i TRE alternativ. 

 

  Diabetes 

  Fetma 

  Ätstörning 

  Benskörhet 

  Hjärt och Kärlsjukdomar 

 

5. Är du intresserad av hälsoinformation?  

*Kryssa i ETT alternativ. 

 

  Ja 

  Ja, men bara vid sjukdom 

  Nej 

 

 

6. Jag förknippar benskörhet med ålderdom  

*Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överrens. 

 1 2 3 4 5  

Tar helt avstånd från           Instämmer helt 

 

 

7. Jag förknippar benskörhet med benbrott  

*Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överrens. 

 1 2 3 4 5  

Tar helt avstånd från           Instämmer helt 

 

 

8. Jag förknippar benskörhet med fallolycka  

*Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överrens. 

 1 2 3 4 5  

Tar helt avstånd från           Instämmer helt 

 

 

9. Jag förknippar benskörhet med brist på D-vitamin  

*Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överrens. 

 1 2 3 4 5  

Tar helt avstånd från           Instämmer helt 
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10a. Hur stor procentandel av svenska kvinnor (tror du) drabbas av benskörhet någon gång?  

*Kryssa i ETT alternativ du tror stämmer. 

 

  50 % 

  45 % 

  40% 

  35 % 

  30 % 

  25 % 

 

 

10b. Hur stor procentandel av svenska män (tror du) drabbas av benskörhet någon gång?  

*Kryssa i ETT alternativ du tror stämmer. 

 

  50 % 

  45 % 

  40% 

  35 % 

  30 % 

  25 % 

 

 

11. Tillhör du riskzonen för benskörhet?  

*Kryssa i ETT alternativ. 

 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 

 

12. Vet du hur man kan förebygga benskörhet?  

*Om du svarar Nej på denna fråga, gå till fråga 13. 

 

  Ja 

  Nej 

 

 

12a. Om JA, arbetar du förebyggande för att motverka benskörhet?  

 

  Ja 

  Nej 
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12b. Om JA, hur?   

 

        (Öppet fält) 

 

 

12c. Om JA, var har du fått information om benskörhet? Här kan du kryssa i alla alternativ 

som stämmer.  

 

  Bekanta/vänner/familj/arbetskollegor 

  Sjukvårdsprogram på TV 

  TV-reklam 

  Nyhetsprogram på TV 

  Sjukvårdprogram på radio 

  Vårdcentral/sjukvårdsupplysning 

  Utskick av samhällsinformation 

  Sökmotorer på internet, ex Google, Wikipedia 

  Vetenskapliga artiklar/litteratur 

  Tidningsartiklar 

  Annonser 

  Reklamskyltar 

  Youtube 

  Övrigt:  

  

13. Uppmärksammade du kampanjen "Rädda kvinnohjärtat - Go Red" under mars månad?  

*Om du svarar NEJ, gå till fråga 14 

 

  Ja 

  Nej 

 

13a. Om JA, var uppmärksammade du kampanjen?   

 

        (Öppet fält) 

 

 

14. Hur tar du helst del av hälsoinformation?  

*Här kan du kryssa i alla alternativ som stämmer.  

 

  Bekanta/vänner/familj/arbetskollegor 

  Sjukvårdsprogram på TV 

  TV-reklam 

  Nyhetsprogram på TV 

  Sjukvårdprogram på radio 
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  Vårdcentral/sjukvårdsupplysning 

  Utskick av samhällsinformation 

  Sökmotorer på internet, ex Google, Wikipedia 

  Vetenskapliga artiklar/litteratur 

  Tidningsartiklar 

  Annonser 

  Reklamskyltar 

  Youtube 

  Övrigt:   

 

 

 

OBS!  

Om du är MAN, tryck SUBMIT (skicka) UTAN att svara på fråga 15. Tack för din 

medverkan! Om du är KVINNA gå till fråga 15. 

 

 

15. Är du beredd att betala 300 SEK för att få din benskörhet utredd i samband med 

mammografi? Kryssa i ETT alternativ 

 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 

Skicka gärna länken vidare varje svar hjälper vår forskning framåt! 

Tack för din medverkan! 
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