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Sammanfattning  
Bakgrund: Sjuksköterskan ska främja och återställa hälsa genom bland annat uppmuntran till 
sunda levnadsvanor genom rådgivande hälsosamtal. En av de levnadsvanor som bidrar till för 
tidig död är otillräcklig fysisk aktivitet, vilken står för 5,5% av sjukdomsbördan i Europa. För 
att sjuksköterskan ska kunna bedriva god vård och hälsofrämjande omvårdnad bör även 
sjuksköterskan ha sunda levnadsvanor och god hälsa.     
Syfte: Undersöka sjuksköterskestudenters sunda levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet 
samt deras inställning till det hälsofrämjande arbetet gällande fysisk aktivitet med målet att 
upprätthålla god hälsa. 
Metod: Enkätstudie av tvärsnittstyp med kvantitativ ansats baserad på en egenkonstruerad 
enkät. Urvalet bestod av sjuksköterskestudenter på ett lärosäte i södra Sverige och resultatet 
bygger på de 44 studenter som valde att svara på enkäten.  
Resultat: Resultatet presenteras med kategorierna BMI-fördelning, Hälsosam och sund 
livsstil, Hälsofrämjande arbete och Fysisk aktivitet. Cirka två tredjedelar av respondenterna 
hade enligt BMI normalvikt och majoriteten uppfyllde rekommendationer för deltagande i 
fysisk aktivitet. Respondenterna hade positiv inställning till sin egen livsstil och hur viktigt 
det är att leva ett hälsosamt och sunt liv. Drygt fyra femtedelar av respondenterna ansåg att 
Hälso- och sjukvården i hög/mycket hög utsträckning bör ställa krav på befolkningen gällande 
regelbunden fysisk aktivitet. Endast fyra respondenter ansåg att hälsosamtal inte är självklart 
vid kontakt med Hälso- och sjukvård. Majoriteten av respondenterna ansåg att de i hög 
utsträckning hade förmåga att föra ett hälsosamtal om fysisk aktivitet.  
Slutsats: Inställningen av hälsosam och sund livsstil speglas inte i sjuksköterskestudenternas 
BMI utan i deltagande i fysisk aktivitet. Fortsatta studier om sambandet mellan BMI och 
andra levnadsvanor hade bidragit till en större förståelse för detta. Hälsosamtal ansågs inte 
som självklart vid kontakt med Hälso- och sjukvården för alla sjuksköterskestudenter och inte 
heller att det var Hälso- och sjukvårdens angelägenhet att ställa krav på befolkningens 
hälsosamma liv. Då detta är en del av Hälso- och sjukvårdens skyldigheter bör mer konkreta 
studier om det faktiska utövandet göras för kartläggning av om de personliga åsikterna 
påverkar det hälsofrämjande arbetet. 
 
Nyckelord: BMI, enkätstudie, fysisk aktivitet, hälsa, hälsofrämjande arbete, hälsosamtal, 
kvantitativ, levnadsvanor, sjuksköterskestudenter 
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Inledning 
Otillräcklig fysisk aktivitet är en av de levnadsvanor som orsakar förtidig död och anses 

därför vara ett stort hot mot hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2017). I Europa bidrar otillräcklig 

fysisk aktivitet till 5,5% av sjukdomsbördan (a.a.) och orsakar stora kostnader för patienter 

och samhället (Folkhälsomyndigheten, 2014a; Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen (2017) 

poängterar att fysisk aktivitet är en positiv bidragande faktor för att förebygga och förbättra 

olika sjukdomstillstånd som bland annat depression, högt blodtryck och diabetes. Nationella 

riktlinjer gällande fysisk aktivitet för vuxna säger att någon form av fysisk aktivitet bör utövas 

i minst 150 minuter i veckan på en måttlig intensitetsnivå eller 75 minuter i veckan på hög 

intensitetsnivå för att bibehålla och bevara hälsa (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet [YFA] 

& Svenska Läkaresällskapet [SLS], 2011).  

Sjuksköterskors sunda levnadsvanor ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

uppmuntras. För att den vård sjuksköterskan ger inte ska äventyras bör sjuksköterskan sköta 

sin egen hälsa (a.a.). Enligt Bakhshi, Sun, Murrells och White (2015) fanns det kopplingar 

mellan sjuksköterskans egna levnadsvanor och utövandet av hälsofrämjande arbete. Två 

faktorer som påverkade den studerade gruppens utövande av hälsofrämjande arbete gällande 

fysisk aktivitet var det egna deltagandet i fysisk aktivitet samt upplevda hälsostatus (a.a.). 

Miller, Alpert och Cross (2008) studie på sjuksköterskor visar att ungefär hälften av 

deltagarna hade ett body mass index (BMI) över 25. BMI över 25 kategoriseras enligt World 

Health Organization (WHO, u.å.) som övervikt. I en studie där sjuksköterskestudenters 

levnadsvanor undersöktes (Lehmann, von Linderman, Klewer & Kuger, 2014) visades en 

ökad förekomst av övervikt och fetma med 12,8% under en femårsperiod. Det var endast 

hälften av de medverkande sjuksköterskestudenterna i Lehmann m.fl. studie som uppfyllde 

rekommendationerna gällande att fysisk aktivitet bör utövas minst 150 aktivitetsminuter i 

veckan fördelat över flera dagar (YFA & SLS, 2011). Sjuksköterskorna i studien utförd av 

Miller m.fl. (2008) ansåg sig behöriga att ge professionell rådgivning till patienter med ett 

högt BMI. I en studie utförd av Blake och Harrison (2013) uppger sjuksköterskor att det är 

svårare att arbeta hälsofrämjande om deras egna levnadsvanor inte stämmer överens med 

rekommendationerna 

Sjuksköterskans uppgift är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande genom bland annat hälsofrämjande arbete för uppmuntran till sunda levnadsvanor. 

Sunda levnadsvanor resulterar i bättre hälsa, effektivare vård och färre komplikationer 
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(Hommel, 2015). Studien syftar till att öka kunskapen kring sjuksköterskestudenters 

levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet, detta är av intresse att undersöka då 

sjuksköterskor enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) behöver sunda levnadsvanor för 

utövandet av god vård. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) finns ett samband mellan fysisk 

aktivitet och generella belastningsbesvär inom vårdyrken, som innebär att de som utövade 

mindre fysisk aktivitet hade mer besvär. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL SFS 2017:30) 

beskriver att sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Sjuksköterskans främsta 

kompetens är omvårdnad och att kunna möta varje individs behov (Hommel, 2017). Studien 

har därför som avsikt att ge en inblick i sjuksköterskestudenters inställning till hälsofrämjande 

arbete i form av rådgivande samtal kring fysisk aktivitet, vilket är viktigt att undersöka då 

dessa personer i sin kommande profession kommer arbeta med bland annat rådgivning kring 

fysisk aktivitet. 

Bakgrund 
Hälsa  
Förenta nationerna (FN, 2006) redogör för att hälsa är en mänsklig rättighet där varje individ 

har rätt till såväl psykisk som fysisk hälsa. Hälsa kan ses som en process, ett tillstånd eller ett 

resultat och kan definieras som livskvalité, lycka och välbefinnande (Willman, 2014). 

Pellmer, Wramner & Wramner (2012) menar att begreppet hälsa är i ständig utveckling och 

kan ses ur det humanistiska, naturvetenskapliga eller biomedicinska perspektivet. Det 

humanistiska perspektivet har sin grund i individens helhet och ses som mer än bara avsaknad 

av sjukdom. Det naturvetenskapliga perspektivet har sitt fokus i att arbeta hälsofrämjande för 

att förebygga sjukdom och förtidig död. Det biomedicinska perspektivet har sin grund i att 

sjukdom enbart påverkar det fysiska och inte det psykiska, där hälsa ses som avsaknad av 

sjukdom (a.a.).  

Hälsa bygger på individens subjektiva upplevelse och kan därmed inte bara bedömas genom 

inhämtning av objektiva data (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), detta innebär att oavsett 

sjukdom och hälsotillstånd kan individen uppleva hälsa och välbefinnande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Willman (2014) beskriver att vid hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet ligger prioritering i patientens välbefinnande och därmed dennes hälsa. 

För att kunna identifiera ohälsosamma levnadsvanor krävs kunskap kring detta. 
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Levnadsvanor 

Levnadsvanor är en del av individens livsstil, livsstil går djupare och inkluderar värden, 

attityder och handling där individens levnadsvanor är en del av handlingarna (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Levnadsvanor rör enligt Folkhälsomyndigheten (2016) fysisk aktivitet, 

matvanor, övervikt och fetma, tobaksanvändning, alkoholbruk och narkotika. Livsvillkor, 

social miljö och demografiska faktorer spelar in på individens förutsättningar för val av 

levnadsvanor och påverkar förutsättningarna för god hälsa. Sunda levnadsvanor verkar 

sjukdomsförebyggande och kan vid sjukdom ge hälsovinster (a.a.). Det framgår av 

Socialstyrelsens rapport (2017) att hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen i åldrarna 

16-84 år uppger att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor.  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014a) har ohälsosamma levnadsvanor beräknats kosta vården 

och samhället 50 miljarder per år. Svenskarnas fysiska inaktivitet kostar runt en miljard per 

år, vilket resulterar i höga kostnader för vården samt risk för både sjukdom och lidande 

(Socialstyrelsen, 2010). En ökning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder på 

lång sikt skulle därför kunna resultera i besparingar för patienten och samhället i form utan 

minskade kostnader, minskade risker för framtida sjukdomar och lidande samt ökad livslängd 

(Socialstyrelsen, 2017).   

 

Body mass index 

Body mass index, BMI, är ett mått som används för att indikera näringsstatus hos vuxna 

människor (Lundh & Malmqvist, 2009). Måttet definieras som individens vikt i kilo dividerat 

med dess längd i meter i kvadrat (kg/m²) (WHO, u.å.). BMI delas in i kategorier utifrån 

intervallerna, under 18,5 - undervikt, 18,5-24,9 - normalvikt, 25,0-29,9 - övervikt och över 30 

- olika stadier av fetma (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; WHO, u.å.). BMI används 

enligt WHO som en riskindikator, då ett högre BMI genererar större risk för ohälsa.  

 

Antalet människor världen över som enligt BMI har övervikt har fördubblats sedan 1980, och 

en studie gjord 2014 visar att 1,9 miljarder människor över 18 år har övervikt (WHO, 2016). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014b) har 26% unga vuxna i Sverige, 16–29 år, ett BMI över 

25 och har således övervikt eller fetma. Måttet BMI har brister då det inte gör skillnad på vikt 

från fett eller muskler (Yngve & Hagströmer, 2008) och det tar inte hänsyn till ålder, kön eller 

nivå av fysisk aktivitet (WHO, u.å.). Det finns en risk på 52% att en individ kategoriseras ha 

normalvikt enligt BMI-kategorierna, men anses ha övervikt/fetma vid mätning av kroppsfett 
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(Collin m.fl., 2016). I föreliggande studie kommer måttet BMI användas som indikator för 

deltagarnas näringsstatus. Valet beror på studiens insamlingsmetod och för att möjliggöra 

slutsatser kopplade till rådande vetenskap vilka i stor utsträckning behandlar BMI.  

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse där skelettmuskulaturen sammandras och ger en ökad 

energiförbrukning (Folkhälsomyndigheten, u.å., d). I samband med den ökade 

energiförbrukningen ökar även fettförbränningen, effekten styrs av aktivitetens frekvens, 

intensitet och duration (YFA, 2016). Fysisk aktivitet påverkar kroppen på flera positiva sätt 

bland annat genom att skelettmuskulaturen ökar och blir mer uthållig, hjärtmuskeln blir 

starkare vilket resulterar i att vilopulsen kan minska med 5-20 slag per minut och 

slagvolymen ökar med minst 20%. Lungorna och andningsmuskulaturen tränas till att bli mer 

uthållig och dess funktion förbättras. De neurologiska funktionerna koordination, balans och 

reaktionsförmåga förbättras. Fysisk aktivitet verkar även positivt på bevarandet av individens 

kognitiva förmåga, sömnkvalitet, självkänsla och minskar depressionssymtom. 

Sammansättningen hos kroppens blodfetter förändras, vilket tros vara anledningen till att 

fysisk aktiva individer löper mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet bidrar 

även till sänkt blodtryck då det venösa återflödet ökar som följd av ökad blodvolym (a.a.).  

 

Fysisk aktivitet bidrar till en minskad risk för bland annat tjocktarm- och bröstcancer, för tidig 

död, demens, hjärt- och kärlsjukdomar, metaboliska sjukdomar som diabetes typ 2 och fetma, 

benbrott och psykisk ohälsa (YFA & SLS, 2011; Faskunger, 2013). En studie utförd av King 

Mainous, Carnemolla & Everett (2009) visar på ett samband mellan lägre frekvens av fysisk 

aktivitet och ökat BMI. Vid högre BMI ökar förekomsten av högt blodtryck (Gordon, 

Shamiss, Derazne, Tzur & Afek, 2015). Det finns ett samband mellan högt BMI och en ökad 

risk för olika former av mag- och tarmcancer (Abnet m.fl., 2008; Shaukat, Dostal, Menk, & 

Church, 2017).  

 

Otillräcklig fysisk aktivitet är enligt Folkhälsomyndigheten (u.å., c) den fjärde främsta 

orsaken till förtidig död. Det framkommer i Everson-Hock m.fl. (2016) studie att det fanns ett 

samband mellan en rad olika faktorer och deltagande i fysisk aktivitet. Faktorer som 

påverkade deltagandet negativt var ökad ålder och vikt, samt trötthet, depression och ångest 

(a.a.).  



9 
 

 

Rekommendationer gällande fysisk aktivitet  

För att främja hälsa och förebygga ohälsa rekommenderas minst 150 minuter fysisk aktivitet 

på måttlig intensitetsnivå eller minst 75 minuter fysisk aktivitet på hög intensitetsnivå i 

veckan (YFA & SLS, 2011). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) motsvarar en minut av 

fysisk aktivitet på hög nivå två aktivitetsminuter, medan en minut av fysisk aktivitet på 

måttlig nivå motsvaras av en aktivitetsminut. För att räkna ut totalt antal aktivitetsminuter 

används uträkningen (hög fysisk nivå i minuter x 2) + (låg fysisk nivå i minuter) = totalt antal 

aktivitetsminuter (a.a.). Måttlig intensitetsnivå innebär aktiviteter som ger en ökad andning 

och puls, till exempel promenad, eller vardagliga aktiviteter som städning eller 

trädgårdsarbete (YFA & SLS, 2011). Hög intensitetsnivå innebär aktiviteter som ger en mer 

markant ökad andning och puls, till exempel löpning eller bollsport. Denna tid bör med fördel 

delas upp på flera dagar och pågå minst 10 minuter per tillfälle och minst två gånger i veckan 

rekommenderas denna tid att användas till någon form utav styrketräning (a.a.). Dessa 

rekommendationer tillämpas även i Storbritannien (Department of Health, 2011) och används 

i bland annat Blake, Stanulewicz och Mcgill (2016) studie. 

 

Hälsofrämjande omvårdnad 
Enligt HSL (SFS 2017:30) ska Sveriges hälso- och sjukvård arbeta för att förebygga ohälsa. 

Sjukvården idag arbetar både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande (Willman, 2014). 

Sjuksköterskestudenter ska för sjuksköterskeexamen visa förmåga att ”genomföra 

hälsofrämjande och förebyggande arbete” (Högskoleförordningen 1993:100). Omvårdnad ska 

enligt Willman och Gustavsson (2015) utgå från att människan är en sammansatt enhet och 

ska bedrivas på personnivå. Hälsofrämjande arbete handlar om de processer som leder till 

hälsa och inte enbart att förebygga sjukdom. Målet med hälsofrämjande arbete är att 

människans egenupplevda hälsa ska förbättras. Detta sker genom processer utformade efter 

personens egen upplevelse av vad hälsa är och personens egna förmågor. Vid förebyggande 

av sjukdom är fokus på vad som orsakar sjukdomar och att förhindra att de bryter ut. 

Hälsofrämjande omvårdnad utgår från det humanistiska perspektivet (a.a.), vilket innebär att 

personens hälsa grundas på upplevelse av välbefinnande, meningsfullhet och känsla av 

sammanhang istället för enbart avsaknad av sjukdom (Pellmer m.fl., 2012). 
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Sjuksköterskan och hälsofrämjande arbete  

Sjuksköterskan ska enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) ha en pedagogisk kompetens för att kunna planera och 

genomföra utbildningsinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Detta ska anpassas 

till den enskilde individens tidigare erfarenheter, kunskaper och behov (a.a.). Willman (2014) 

beskriver att en viktig roll i sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete är att motivera 

patienter till förändrade levnadsvanor som utgör en risk för hälsan. I det hälsofrämjande 

arbetet krävs en personcentrerad omvårdnad för att stärka individens tilltro till att själv kunna 

förändra hälsan genom att uppmuntra till delaktighet och egenansvar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). För att kunna anpassa utbildningsinsatsen är det enligt 

Finnström (2010) viktigt att se individen, inte patienten. Varje individ har individuella 

föreställningar och förmågor, men även individuella sätt att förstå, hantera och förändra. För 

att kunna nå ut till en patient är det viktigt att kunna skapa situationer där lärandet är möjligt 

genom både formella och informella undervisningstillfällen (a.a.). 

Rådgivande hälsosamtal om fysisk aktivitet 

Hälso- och sjukvården bör enligt Socialstyrelsen (2017) erbjuda rådgivande hälsosamtal till 

individer med otillräcklig fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna i Svelstad Evju, Salomonsen 

Klette, Kasen och Bondas (2014) studie anser att det hälsofrämjande samtalet är en privat 

angelägenhet som många har svårt att ta itu med. I det hälsovägledande samtalet säger 

Kostenius och Lindqvist (2006) att det är lika viktig att lyssna som att prata. Hälsovägledning 

sker i ett samspel mellan människor och det är därför viktigt att lära känna individen med dess 

värderingar och attityder (a.a.). Vidare menar Svelstad Evju m.fl. att det är viktigt med 

kontinuitet i det hälsofrämjande arbetet då en relation präglad av respekt och förtroende som 

byggs upp mellan sjuksköterska och patient.   

 

Svelstad Evju m.fl. (2014) uppger att basen i mötet är att kartlägga patientens 

förändringspotential, motivation, kunskaper och självinsikt. Det är patienten som ansvarar för 

sin förändring. Sjuksköterskans roll är att öka patientens medvetenhet och hjälpa patienten 

visualisera sina egna resurser för att kunna använda dessa. Sjuksköterskans uppgift är att ge 

praktiska lösningar på patientens nivå. Uppgifter och mål ska anpassas till patientens vardag, 

och målen bör vara realistiska (a.a.). Fysisk aktivitet kan enligt Faskunger (2013) främjas 

genom uppmuntran till ökad traditionell träning men även genom uppmuntran till ökad 

vardagsmotion. Vidare menar Faskunger att ökad vardagsmotion kan leda till lika stora 
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hälsovinster som traditionell träning så länge det utövas i lika stor omfattning. Det framgår att 

uppmuntran till ökad vardagsmotion ofta leder till en mer långsiktig och hållbar lösning (a.a.). 

Vid behov kan fysisk aktivitet på recept (FaR®) ordineras av legitimerad sjukvårdspersonal 

(Folkhälsomyndigheten, u.å., a). Sjukvårdspersonalen ska ha kunskap om patientens aktuella 

hälsotillstånd och hur fysisk aktivitet används för prevention och behandling (a.a.). 

Ordinationen kan exempelvis bestå av dagliga promenader eller styrketräning två gånger i 

veckan i kombination med en motionsdagbok. Rekommendationer finns för uppföljande 

samtal för att motivera patienten till en fortsatt beteendeförändring (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Enligt Miller m.fl. (2008) anser 71% av de studerade sjuksköterskorna att hälsofrämjande 

arbete är en del av professionen. Taggarts (2009) studie visar att sjuksköterskor på 

akutavdelningar runt om i Kanada genomsnittligt ger mindre än hälften av alla patienter och 

dess närstående rådgivande hälsosamtal. Studien visar även att de väldigt sällan tillhandahöll 

patienter med övervikt hälsofrämjande råd. Även i studien utförd av Miller m.fl. (2008) visar 

resultatet att 76% av sjuksköterskorna inte tar upp ämnet även om de genom klinisk blick 

bedömer att individen har övervikt. 

 

Sjuksköterskor anser att egna levnadsvanor påverkar det hälsofrämjande arbetet och de anser 

att det är svårt att förmedla och överföra sunda levnadsvanor om de egna levnadsvanorna är 

ohälsosamma (Whitehead, 2008; Blake & Harrison, 2013). I en studie utförd av Blake m.fl. 

(2016) undersöktes sjuksköterskestudenters fysiska aktivitet, där resultatet visade på att 48% 

av studenterna inte utövade tillräckligt med fysisk aktivitet för att uppnå rekommendationerna 

gällande 150 minuters fysisk aktivitet i veckan. Shriver och Scott-Stiles (2000) uppger i deras 

studie att sjuksköterskestudenter motionerar mindre än andra studenter. Därför är det av 

intresse att undersöka svenska sjuksköterskestudenters levnadsvanor och deras inställning till 

hälsofrämjande arbete och rådgivande hälsosamtal. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters sunda levnadsvanor med fokus 

på fysisk aktivitet, samt deras inställning till hälsofrämjande arbete gällande fysisk aktivitet 

med målet att upprätthålla god hälsa. 
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Metod 
Design 
Studien är genomförd som en enkätstudie av tvärsnittstyp med kvantitativ ansats, 

undersökningen karaktäriserades av objektiv forskning, stort urval och en frågeställning som 

formulerats i förväg (Olsson & Sörensen, 2011). Studien är av empirisk karaktär med 

egenformulerad enkät. Empirisk tvärsnittsstudie innebär att ny information samlas in vid ett 

tillfälle (Priebe & Landström, 2012). Enkäten utformades i förhållande till rådande fakta och 

teorier om ämnet med avsikt att dra slutsatser ifrån detta i diskussionen, vilket enligt Olsson 

och Sörensen kallas en deduktiv ansats. Resultatet är beskrivande, vilket gör studien till 

deskriptiv. Den valda designen är lämplig till studiens syfte, vilket var att undersöka ett större 

material som inte baseras på individuella svar utan baseras på en grupp. Det insamlade 

materialet sammanställdes i siffror och presenterades i text, tabeller och figurer, vilket enligt 

Billhult och Gunnarsson (2012a) ger en lättöverskådlig bild av respondenternas givna svar.   

 

Urval 
Studien grundas på ett tillfällighetsurval, vilket innebär att urvalet utgörs av individer som 

finns tillgängliga vid ett specifikt tillfälle (Björk, 2010). Urvalet bestod av studenter som 

studerade femte terminen på sjuksköterskeprogrammet vid ett lärosäte i södra Sverige. Dessa 

studenter valdes att ingå i undersökningen då de har avklarat mer än hälften av 

sjuksköterskeutbildningen och fanns närvarande i skolan vid insamlingstillfället. De 

slutgiltiga deltagarna bestod av de studenter i termin fem som deltog vid ett lektionstillfälle 

under höstterminen 2017 och som valde att svara på enkäten.  

 

Datainsamling 
Enkäten (Bilaga 1) konstruerades med hjälp av vedertagna metoder för frågeformulering 

(Billhult & Gunnarsson, 2012b; Björk, 2010; Eliasson, 2013; Ejlertsson, 2014; Olsson & 

Sörensen, 2011) och innehöll totalt 12 frågor, innehållande kategoriska och kvantitativa 

variabler, vilket är flervalsfrågor och numeriska frågor (Björk, 2010). I enkäten användes 

ordinalvariabler vilket innebär att svarsalternativen har rangordnats utifrån de siffror de 

tilldelats vid inkodning, och dessa siffror säger ingenting om avståndet mellan 

svarsalternativet. Detta kan enligt Eliasson (2013) användas vid mätning av attityder. Denna 

form av variabel användes bland annat i frågan I vilken utsträckning anser Du att Du har 
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förmåga att föra ett Hälsosamtal om fysisk aktivitet? där svarsalternativen är “I mycket hög 

utsträckning”, “I hög utsträckning”, “I låg utsträckning” och “I mycket låg utsträckning”. I 

enkäten användes ett fåtal nominalvariabler vilket Eliasson beskriver som variabler som inte 

går att rangordna som till exempel kön. Enkäten innehöll en fråga med dikotoma variabler, 

vilket var en ja- och nej-fråga. Denna variabel har behandlats som en nominalvariabel då det 

gav en mer lättförståelig överblick av resultatet. I studien används kvotvariabler vilka består 

av siffror som säger något om storleksförhållandet mellan svaren, exempelvis ålder, vikt eller 

längd.  

 

Enkäten består främst av slutna frågor vilket enligt Eliasson (2013) betyder att respondenterna 

fått välja mellan svarsalternativ. Exempelvis Anser Du att Du har en hälsosam och sund 

livsstil? där svarsalternativen var “Ja” och “Nej”. Enkäten bestod av en öppen fråga vilket 

innebar att respondenterna fått formulera sina egna svar, där respondenterna med tre ord 

skulle beskriva vad förebyggande hälsoarbete betyder för dem. Kursansvarig gav muntligt 

tillstånd att genomföra undersökningen vid ett lektionstillfälle. Enkäten lämnades ut 

personligen för att öka svarsfrekvens samt möjliggöra tidseffektiv insamling av materialet.  

 

Dataanalys 
Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 24.0 

(IBM Corporation, 2016) och sammanställts för att ge läsarna en enklare överblick. Materialet 

har organiserats med hjälp av centralmått, tabeller och diagram som använts för att ge en 

överskådlighet och rättvisande bild av resultatet samt öka tillförlitligheten (Billhult & 

Gunnarsson, 2012b; Björk, 2010). De centralmått som användes var typvärde, median och 

medelvärde (Björk, 2010). Typvärdet har använts för att visa vilket värde som fått flest svar, 

dvs. det svar som majoriteten av respondenterna angett (Eliasson, 2013). 

 

För att räkna ut statistisk signifikans mellan två oberoende variabler har Pearsons Chi2-test 

använts för att räkna ut skillnaden mellan tänkt idealfördelning och den faktiska fördelningen. 

Resultatet av detta redovisas som p-värdet och visar risken att sambandet påverkas av 

slumpen och hur starkt data talar emot nollhypotesen (Eliasson, 2013). En låg signifikansnivå 

har därför valts och presenteras som p-värdet p = 0,05, vilket är det vanligast förekommande 

måttet för signifikans (Eliasson, 2013; Björk, 2010). p = 0,05 innebär att det var 5% risk att 

sambandet påverkats av slumpen (Billhult & Gunnarsson, 2012c).  
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Etiskt övervägande 
En etisk egengranskning genomfördes i enlighet med den mall som är framtagen av 

Etikprövningsnämnden (Bilaga 2). Detta var en del av det material som skickades till 

Etikkommittén Sydost för rådgivande etisk granskning (EPK 449-2017). Ett utlåtande från 

Etikkommittén Sydost angående att studien inte hade några etiska hinder för att genomföras 

erhölls. Studien har även godkänts att genomföras vid lärosätet av prefekt Doris Bohman 

(Bilaga 3). 

Enkäten innehöll inga personuppgifter för att bevara deltagarnas anonymitet. Enligt 

Datainspektionen (2003) är frågor om hälsa känslig information som får behandlas om 

samtycke givits. Vid inmatning av materialet användes kodning som en säkerhetsåtgärd, men 

enlig Datainspektionen är det av vikt att skydda uppgifterna så länge det finns en möjlighet att 

identifiera enskilda individer. Inga enskilda personliga uppgifter röjs i studien genom att 

resultatet presenteras med beskrivande statistik. Enkäten innehöll ett informationsbrev som i 

enighet med Lagom om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 16 §) 

ska innehålla information om bland annat studiens syfte och metod, samt information om att 

enkäten är anonym och frivillig. Vidare uppgavs det att samtycke till deltagande var att lämna 

in enkäten ifylld, enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460, 17 §) måste deltagande vara frivilligt. Då studenterna var kända för 

studieförfattarna delades enkäten ut personligen av studieförfattarna för att tydliggöra vilka 

som ansvarar för studien. Muntlig information gavs vid utlämnandet om anonymitet och 

frivillighet, studenterna ombads även att svara sanningsenligt. 

Resultat 
Enkäten delades ut till 47 sjuksköterskestudenter och resultatet bygger på enkätsvar från de 44 

sjuksköterskestudenter som valde att svara på enkäten. Medelåldern på respondenterna var 

25,5 år (21-50 år) och medianen 23 år. Av respondenterna var 80% kvinnor och resterande 

män, och det fanns ett bortfall på 9 individer som valde att inte ange könsidentitet.  

BMI-fördelning 

Respondenternas medelvärde på BMI var 23,74 vilket enligt BMI kategoriseras som 

normalvikt. Det var två deltagare som valde att inte ange vikt, och ingick därför inte i 

uträkning av BMI eller vidare sammanställning gällande BMI. Av respondenterna hade 68,6% 

“unga vuxna” (21-29 år) och 71,4% “äldre vuxna” (över 30 år) ett BMI kategoriserat som 
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normalvikt. Sett till alla respondenter hade 69,0% ett BMI kategoriserat som normalvikt 

(Tabell 1).  

Tabell 1. Svarsfördelning i förhållande till BMI. 
 

Totalt  
Antal (n) 

BMI  
18,5-24,9 

BMI  
över 25 

p-värde 

Könsfördelning 34   0,503 

  Kvinna 27 20 7  

  Man 7 4 3  

Åldersfördelning 42 
  

0,881 

  Unga vuxna 35 24 11 
 

  Äldre vuxna 7 5  2 
 

Anser du att du har en hälsosam och sund livsstil? 42 
  

0,146 

  Ja 33 21 12 
 

  Nej 9 8 1 
 

Hur viktigt är det för Dig att leva ett hälsosamt och 
sunt liv? 

41 
  

0,613 

  ≤ 7,65 (medelvärdet) 18 12 6 
 

  > 7,65 23 17 6 
 

 

Hälsosam och sund livsstil 
Majoriteten av respondenterna (33 individer, 79,5%) ansåg sig ha en hälsosam och sund 

livsstil, vilket innebär att över 20% ansåg sig inte ha en sund livsstil. Medelvärdet på hur 

viktigt respondenterna ansåg det var att leva ett hälsosamt och sunt liv var 7,65 och medianen 

8. Mellan dessa frågor fanns en statistisk signifikans (p = 0,001) (Figur 1).  
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Figur 1. Förhållande mellan På en skala från 1-10 hur viktigt är det för Dig att leva ett hälsosamt och sunt liv? 

(1 och 2 uteslöts från figuren då ingen svarade det) och om respondenterna anser sig hälsosamma och sunda.  

p = 0,001. 

 

Hälsofrämjande arbete 

På frågan I vilken utsträckning anser Du att Hälso- och sjukvården bör ställa krav på att 

befolkningen lever ett hälsosamt liv som innebär regelbunden fysisk aktivitet? svarade 

majoriteten av respondenterna (27 individer, 61,4%) i hög utsträckning. Det var sex (13,6%) 

respondenter som ansåg att det inte var Hälso- och sjukvårdens angelägenhet att ställa krav på 

att befolkningen lever ett hälsosamt och synt liv som innebär regelbunden fysisk aktivitet 

(Figur 2.). Vid analys mellan frågorna I vilken utsträckning anser Du att Hälso- och 

sjukvården bör ställa krav på att befolkningen lever ett hälsosamt liv som innebär 

regelbunden fysisk aktivitet? och Anser Du att Hälsosamtal om sunda levnadsvanor borde 

vara självklart vid kontakt med Hälso- och sjukvården? framkom en statistisk signifikans (p = 

0,006). Vidare fanns det ingen statistisk signifikans mellan ovanstående frågor och frågan om 

I vilken utsträckning anser Du att Du har förmåga att föra ett Hälsosamtal om fysisk 

aktivitet?   

3 4 5 6 7 8 9 10
Anser sig sund och hälsosam 1 0 0 0 8 14 8 3
Anser sig inte sund och hälsosam 0 1 1 2 5 0 0 0
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Figur 2. Förhållande mellan På en skala från 1-10 hur viktigt är det för Dig att leva ett hälsosamt och sunt liv? 

(1 och 2 uteslöts då ingen svarade det) och I vilken utsträckning anser Du att Hälso- och sjukvården bör ställa 

krav på att befolkningen lever ett hälsosamt liv som innebär regelbunden fysisk aktivitet? p = 0,000. 

 

Under frågan I vilken utsträckning anser Du att Du har förmåga att föra ett Hälsosamtal om 

fysisk aktivitet? var det 30 (67,8%) respondenter som ansåg att de i hög/mycket hög 

utsträckning hade förmåga att föra ett hälsosamtal om fysisk aktivitet. Resterande 13 ansåg att 

de i mycket låg/låg utsträckning hade förmåga att föra hälsosamtal om fysisk aktivitet. Ett 

bortfall förekom till följd av felaktigt ifyllt svar och ingick därför inte i vidare 

sammanställning kring frågan. Det fanns ingen statistisk signifikans (p = 0,282) mellan detta 

och om respondenterna ansåg sig ha en hälsosam och sund livsstil (Tabell 2). Vidare fanns det 

ingen statistisk signifikans (p = 0,531) mellan respondenternas BMI och om de ansåg sig ha 

förmåga att föra ett hälsosamtal om fysisk aktivitet.   

3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt
Inte Sjukvårdens angelägenhet 0 0 0 0 2 4 0 0 6
I mycket låg utsträckning 0 1 0 0 0 0 0 0 1
I låg utsträckning 0 0 1 1 0 0 0 0 2
I hög utsträckning 1 0 0 0 11 9 4 1 26
I mycket hög utsträckning 0 0 0 1 0 1 4 2 8
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Sjuksköterskestudenterna ombads beskriva med tre ord vad förebyggande hälsoarbete betyder 

dem. De responderande studenterna lämnade 123 svar på denna fråga och ett svarsbortfall på 

nio ord fanns fördelat på de 44 respondenterna. Utifrån det respondenterna svarade framgick 

det att innebörden av begreppet var skiftande och det framkom ingen entydig beskrivning av 

begreppet. För en del innebar det en beskrivning av innebörden av hälsa såsom goda 

levnadsvanor och sund livsstil (Bilaga 4). För andra kunde begreppet innebära något som kan 

bidra till den egna hälsa, såsom bra matvanor, vikten av träning och behovet av återhämtning. 

Tabell 2. Svarsfördelning utifrån om respondenterna anser sig ha en hälsosam och sund 
livsstil eller inte i förhållande till hälsofrämjande arbete 
 

 
Total 

Anser sig ha en 
sund livsstil 

Anser ej sig ha 
en sund livsstil 

 
p-värde 

Könsfördelning 35   0,082 

  Kvinna 28 19 9  

  Man 7 7 0  

I vilken utsträckning anser Du att hälso- och 
sjukvården bör ställa krav på befolkningens 
hälsosamma liv som innebär regelbunden fysisk 
aktivitet? 

 
 

44 

  
 
 

0,014 

  Inte sjukvårdens angelägenhet 6 5 1 
 

  Mycket låg 1 0 1 
 

  Låg 3 0 2 
 

  Hög 27 23 4 
 

  Mycket hög 8 7 1 
 

Anser du att hälsosamtal om sunda levnadsvanor 
borde vara självklart vid kontakt med Hälso- och 
sjukvården? 

 
44 

  
 

 0,040 

  Nej 3 1 2 
 

  Ja, men bara när det är uppenbart att personen lever 
ett ohälsosamt liv 

24 18 6 
 

  Ja, vid varje tillfälle och oberoende varför kontakt 
görs 

17 16 1 
 

I vilken utsträckning anser Du att Du har förmåga 
att föra ett Hälsosamtal om fysisk aktivitet? 

 
43 

  
 

 0,282 

  Låg 13 9 4 
 

  Hög 28 24 4 
 

  Mycket hög 2 1 1 
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De som tydligast framkom var att begreppet förknippades som ett verktyg för hälsofrämjande 

arbete, där vikten av information, kunskap och utbildning lyftes fram. Förebyggande 

hälsoarbete ansågs kunna ge positiva effekter som kan bidra till en högre livskvalitet och ett 

gott välbefinnande. 

 

Fysisk aktivitet 
Det var 17 respondenter som deltog i mer än 150 minuters måttlig fysisk aktivitet och 21 

respondenter som deltog i mer än 75 minuter hög fysisk aktivitet i veckan (Tabell 3).  

 

Det fanns ingen statistisk signifikans mellan respondenternas BMI och deltagande i fysisk 

aktivitet på måttlig nivå (p = 0,789) respektive hög nivå (p = 0,443). Vid en sammanslagning 

av nivå av fysisk aktivitet på måttlig och hög nivå framgick det att mellan fem (11,4%) och 

elva (25,0%) respondenter deltog i mindre än 150 aktivitetsminuter i veckan. Det fanns 

statistisk signifikans mellan om respondenterna ansåg sig ha en hälsosam och sund livsstil och 

Hur många minuter i veckan deltager Du i måttlig fysisk aktivitet? (p = 0,000) samt Hur 

många minuter i veckan deltager Du i hög fysisk aktivitet? (p = 0,003).  

Diskussion  
Metoddiskussion 
Studien som bygger på en enkät med egenkonstruerade frågor hade en hög svarsfrekvens om 

93,6%. Enkäten delades ut och samlades in personligen av studieförfattarna, vilket är 

fördelaktigt för att uppmuntra till deltagande (Eliasson, 2013) och kan speglas i studiens höga 

svarsfrekvens. En nackdel med att lämna ut enkät personligen kan enligt Billhult & 

Gunnarsson (2012b) vara att deltagandet påverkas av grupptryck. Vid det personliga 

Tabell 3. Samband mellan deltagande i hög och måttlig fysisk aktivitet. 
  

Hur många minuter i veckan deltager Du i hög fysisk aktivitet? 
  

Aldrig <25 25-50 50-75 >75 Totalt p-värde 

Hur många minuter i veckan deltager Du i 
måttlig fysisk aktivitet? 

< 30 1 1 0 0 0 2 0,015 

30-90 1 2 1 1 5 10 
 

90-150 0 0 4 5 6 15 
 

> 150 0 2 0 5 10 17 
 

Totalt 2 5 5 11 21 44 
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utlämnandet erhölls deltagarna kompletterande muntlig information. Enkäten innehöll 

informationsbrev, till största del slutna och få frågor vilket är strategier för att öka 

svarsfrekvensen (Billhult & Gunnarsson, 2012b; Eliasson, 2013). Enligt Billhult och 

Gunnarsson är en svarsfrekvens på över 70-75% godtagbar. Den höga svarsfrekvensen har 

möjliggjort både analyser av datamaterial och slutsatser dragna av analyserna.  

 

För att svara på studiens syfte konstruerades en egen enkät. Att använda sig av 

egenkonstruerade frågor är till fördel för att utforma frågor som svara till studiens syfte 

samtidigt som risken för missförstånd ökar vilket kan bero på frågor med en låg validitet och 

reliabilitet (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Det visade sig emellertid att de flesta frågorna i 

enkäten var förståeliga och besvarades som förväntat och därmed tolkades det som att 

frågorna var konstruerad så att syftet gick att besvara. Ejlertsson (2014) menar att det krävs 

stor erfarenhet för att utforma en kontrollerad enkät, och med anledning av detta användes 

metodlitteratur som stöd vid utformning av enkäten. Enligt Eliasson (2013) finns det en risk 

för missförstånd vid enkätstudier, och därför är det viktigt att de tillfrågade förstår vad som 

står i enkäten. Med anledning av detta erbjöds deltagarna att ställa frågor vid utlämnandet av 

enkäten för att minska risken för missuppfattning. Redan existerande validerade frågeformulär 

är enligt Olsson och Sörensen (2011) fördelaktiga att använda vid enkätstudie då de redan är 

testade. Att utföra en pilotstudie hade minskat risken för missuppfattningar vid exempelvis 

enkätens öppna fråga och hade därmed även ökat studiens validitet och reliabilitet (Olsson & 

Sörensen, 2011; Ejlertsson, 2014). Då inga redan existerande enkäter med likvärdiga frågor 

hittades användes en egenkonstruerad enkät, vilket ansågs fördelaktig i studien för att kunna 

svara på studiens syfte.   

 

Genom en hög svarsfrekvens på de slutna frågorna, tolkades dessa som enkla att förstå. 

Ejlertsson (2014) beskriver att frågor med fasta svarsalternativ minskar risken för 

egentolkning av frågorna. Syftet att undersöka sjuksköterskestudenters inställning till sin egen 

hälsa och hälsofrämjande arbete besvarades genom de slutna frågorna, vilket gör att 

validiteten på största delen av frågorna i enkäten ansågs som godtagbar. Vidare beskrivs av 

Eliasson (2013) att slutna frågor medför en högre svarsfrekvens då de till skillnad från de 

öppna frågorna anses enklare att svara på. Under dessa förutsättningar anses den interna 

svarsfrekvensen varit hög och det bortfall som föreligger anses inte ha påverkat resultatet. 

 

På frågan om könsidentitet fanns ett bortfall på nio (20,5%) individer och på vikt fanns ett 
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bortfall på två (4,5%) individer. Enligt Centrala Etikprövningsnämnden (2013) är frågor om 

en individs hälsa klassat att vara av känslig karaktär, därför förväntades ett visst bortfall på 

dessa frågor.  Frågan om könsidentitet utformades med svarsalternativen “Kvinna”, “Man” 

och “Annan könsidentitet”, detta för att inte utesluta någon individ. Bortfallet tolkas därför 

inte som en invändning mot könsnormer. Då män är ett underrepresenterat kön på 

sjuksköterskeprogrammet kan bortfallet bero på ett sätt att försäkra sig om sin anonymitet.  

 

Den öppna frågan Beskriv med 3 ord vad förebyggande hälsoarbete betyder för dig visade sig 

vara otydlig då svaren som framkom var av väldigt olika karaktär. En deltagare valde att inte 

svara på frågan alls och det fanns dessutom ett bortfall på sex ord fördelat bland 

respondenterna, vilket innebar ett totalt bortfall på nio ord (6,8%). Enligt Ejlertsson (2014) 

kan ett bortfall på över 50% förväntas vid öppna frågor, med anledning att de kan upplevas 

som svåra att besvara. Denna sortens fråga inkluderades i enkäten då en öppen fråga enligt 

Ejlertsson ger utrymme för självreflektion. Frågan hade kunnat innehålla en mer förklarande 

del för att öka tydligheten och då lett till ett material som gick att analysera närmare.  

 

Enkäten utformades i ett tidigt skede vilket medförde vissa svagheter. Exempel på svagheter 

som fanns i studiens enkät är på frågorna Hur många minuter i veckan deltager Du i måttlig 

fysisk aktivitet omfattande minst 10 minuter per tillfälle? och Hur många minuter i veckan 

deltager Du i hög fysisk aktivitet omfattande minst 10 minuter per tillfälle? I svarsalternativen 

på dessa frågor fanns felaktig utformning och ett systematiskt fel, då svarsalternativen inte har 

ett ömsesidigt uteslutande (Ejlertsson, 2014), är överlappande och är av den karaktär som kan 

över- eller undervärderas (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Wick, Faude, Schwager, Zahner 

och Donath (2016) kan det upplevas svårt att uppskatta tid av deltagande i fysisk aktivitet 

eftersom det kan vara svårt att minnas tillbaka i tiden. Med anledning av detta menar Wick 

m.fl. att frågor om självskattning av fysisk aktivitet kan över- eller undervärderas och kan 

därför påverka frågornas reliabilitet. Frågor med denna typ av systematiskt fel är enligt 

Olsson och Sörensen frågor med låg validitet. Vidare är det svårt att uppskatta hur detta 

påverkat studiens resultat mer än att det försvårade analysen.  

 

Även frågorna gällande vikt och längd kan över- och undervärderas. Enligt en studie av 

Spencer, Appleby, Davey och Key (2002) fanns en underskattning på vikt och överskattning 

på längd. Att fråga om vikt och längd sänker reliabiliteten, för att öka reliabiliteten hade 

användning av vägning och mätning kunnat appliceras. Denna metod var inte aktuell då 
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studiens metod var en enkätstudie. Vidare hade det hade försvårat insamlingen och 

anonymiteten för deltagarna och förväntades därför leda till ett större bortfall.  

 

Det fanns ett felaktigt ifyllt svar vardera på frågorna Hur viktigt är det för Dig att leva ett 

hälsosamt och sunt liv? och I vilken utsträckning anser Du att Du har förmåga att föra ett 

Hälsosamtal om fysisk aktivitet? Respondenten hade ringat in två svarsalternativ vilket 

medförde att svaren inte gick att analysera objektivt och därav uteslöts dessa svar från 

resultatet och vidare analys. Enligt Eliasson (2013) är det viktigt att enkäten är tydligt 

formulerad. Tydlighet kunde getts genom att informera om att ett svarsalternativ skulle 

markerats. Då det enbart gällde en deltagare anses detta inte påverkat resultatet. 

 

Vid insamling av data där studieförfattarna närvarade och var kända för deltagarna kan 

anonymiteten ifrågasättas. Om studieförfattarna har en relation till deltagarna finns en ökad 

risk för bias (Billhult & Gunnarsson, 2012c). Billhult och Gunnarsson (2012b) beskriver att 

vid studier där enkäter delas ut personligen av studieförfattarna försvåras anonymiteten för 

deltagarna. För att bevara deltagarnas anonymitet var enkäterna kodade och ombads lämnas in 

upp och nervända. Vid inmatning av data var materialet fortsatt kodat och resultatet 

presenterades med deskriptiv statistik då studien var på gruppnivå, dvs. att deltagarna har 

undersöktes i grupp och inga enskilda personliga uppgifter skulle komma att röjas i studien 

(Billhult & Gunnarsson, 2012b). Alla deltagare har givit samtycke till medverkan i studien 

vilket enligt Centrala Etikprövningsnämnden (2013) gör att personliga uppgifter får 

behandlas. Med hänsyn till deltagarnas anonymitet presenteras inte alla BMI-kategorier, BMI 

presenterades i resultatet med en sammanslagning av övervikt och fetma. Vidare 

presenterades BMI hos hela gruppen men även under uppdelningen “unga vuxna” och “äldre 

vuxna”. Uppdelningen gjordes för att inte presentera enskilda personliga uppgifter men också 

för att kunna sätta studiens resultat i förhållande till Folkhälsomyndighetens undersökning på 

Sveriges befolkning. Frekvenstabeller av vikt, längd eller kön uteslöts för att inte röja 

anonymiteten då enskilda individer hade kunnat utläsas på grund av gruppens sammansättning 

med höga extremvärden. För att undvika bias uppmuntrades deltagarna svara sanningsenligt. 

Urvalet kunde bestått av individer icke kända för studieförfattarna alternativt att enkäten 

delats ut av utomstående för att minska risken för bias.   
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Resultatdiskussion  
Sett till hela den studerade gruppen hade 31,0% ett BMI över 25 övervikt/fetma och i gruppen 

“unga vuxna” hade 31,4% ett BMI över 25. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014b) har 26% av 

befolkningen unga vuxna, åldrarna 16-29 år, ett BMI över 25. I en tidigare studie på 

sjuksköterskestudenter påvisar Lehmann m.fl. (2014) att 31,6% av sjuksköterskestudenterna 

hade ett BMI över 25. I förhållande till Sveriges befolkning hade de undersökta 

sjuksköterskestudenternas en något högre frekvens av övervikt/fetma. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016) har individer med en högre utbildningsnivå eller kvinnligt kön 

ett lägre BMI och att äldre individer har ett högre BMI. Studiens resultat stämmer inte 

överens med dessa faktorer då alla deltagare studerar på högskolenivå, största delen av 

gruppen är kvinnor och då de “äldre vuxna” har ett lägre BMI än “unga vuxna”. Resultatet var 

däremot likvärdigt med tidigare liknande studie gjord av Lehmann m.fl. (2014) på 

sjuksköterskestudenter i Tyskland där den studerade gruppen var av liknande 

sammansättning. Skillnaden i den studerade gruppens BMI i förhållande till Sveriges 

befolkning kan bero på bakomliggande sociala och demografiska faktorer. För att undersöka 

detta vidare skulle specifika frågor kunna utformas för att kartlägga dessa faktorer. Resultatet 

kan även bero på slumpen till följd av ett för litet urval. Då studien innehöll ett litet urval vore 

vidare studier med ett större urval på flera lärosäten av intresse för möjlighet till 

generalisering.  

 

Det fanns inget statistiskt samband mellan respondenternas svar på frågan Anser Du att Du 

har en hälsosam och sund livsstil? och deras BMI. Folkhälsomyndigheten (2014a) redovisar 

att män generellt rapporterar att de har en god hälsa i jämförelser med kvinnor. Alla män som 

deltog i studien ansåg sig ha en hälsosam och sund livsstil medan det var cirka två tredjedelar 

av kvinnorna som ansåg sig ha en hälsosam och sund livsstil. I förhållande till BMI är det 

42,9% av männen som hade ett BMI över 25 och 25,9% av kvinnorna. Upplevelse av hälsa är 

subjektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och grundas på personens upplevelse av 

välbefinnande, meningsfullhet och känsla av sammanhang (Pellmer m.fl., 2012). Hälsa kan 

därför inte enbart bedömas genom objektiva data (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), vilket 

styrker studiens resultat. Med anledning av ovanstående speglas inte respondenternas 

upplevelse av hälsosam livsstil i deras BMI. Skillnaderna mellan kvinnorna och männens 

uppfattning av sin hälsosamma livsstil i förhållande till deras BMI kan bero på samhällets 

olika krav och förväntningar på kvinnor och män. Studien tar inte hänsyn till aspekter som 
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värden och attityder vilka kan ha påverkat deltagarnas syn på sin livsstil. För att undersöka 

detta skulle vidare studier av kvalitativ karaktär i form av en intervjustudie kunna bidra till att 

öka förståelsen kring dessa aspekters betydelse för den enskilda personens syn på sin livsstil. 

Vidare framgår det inte av studien om deltagarna nyligen har förändrat sin livsstil, vilket kan 

resultera i ett högt BMI trots sund livsstil.  

 

Det fanns inget statistiskt samband mellan respondenternas BMI och deras utövande av fysisk 

aktivitet. Övervikt och fetma påverkas inte bara av individens deltagande i fysisk aktivitet 

utan genom ett samspel mellan olika miljöfaktorer som högt energiintag, intag av vissa typer 

av födoämnen och stressfaktorer samt individens ärftliga faktorer (Socialstyrelse, 2009). BMI 

tar inte heller hänsyn till fettprocent eller muskelmassa (Yngve & Hagströmer, 2008). Med 

hänsyn till detta framgår det även från resultatet att det inte går att mäta en individs BMI 

enbart i förhållande till fysisk aktivitet utan att undersöka andra miljö- och ärftliga faktorer 

som också spelar in. För bättre förståelse till sambandet mellan BMI och fysisk aktivitet hos 

sjuksköterskestudenter hade vidare studier som undersöker flera levnadsvanor samt 

demografiska faktorer varit relevant att studera. 

 

Det fanns en statistisk signifikans mellan Anser du att du har en hälsosam och sund livsstil? 

och frågorna om deltagande i fysisk aktivitet. Folkhälsomyndigheten (u.å., b) redogör för att 

det finns ett starkt samband mellan nivå av fysisk aktivitet och självskattad hälsa. Enligt 

Eriksen, Curtis, Grønbæk, Helge och Tolstrup (2013) studie framgår det även att det fanns ett 

starkt dos-responssamband mellan deltagande i fysisk aktivitet och självskattning av hälsa. 

Vidare beskrivs det av Folkhälsomyndigheten (u.å., b) att det finns evidens som säger att de 

som uppnår rekommendationerna gällande fysisk aktivitet sannolikt har en högre livskvalitet 

då god fysisk aktivitet resulterar i positiva hälsoeffekter. Fysisk aktivitet som en del av en 

sund livsstil kan därför tänkas bidra till öka upplevelse av god hälsa. Det finns därför 

anledning att tro att för den studerade gruppen innebär en hälsosam och sund livsstil bland 

annat deltagande i fysisk aktivitet.  

 

Sett till lägsta och högsta möjliga nivå av fysisk aktivitet i förhållande till svarsalternativen 

var det mellan fem och elva respondenter som inte deltog i fysisk aktivitet i den 

utsträckningen som Socialstyrelsen (2017) rekommenderar. Enligt en studie utförd av Blake, 

Stanulewicz och Mcgill (2016) uppnådde 48% av sjuksköterskestudenterna 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Liknande resultat framgår även i en studie utförd av 
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Blake och Harrisson (2013) där det var cirka hälften av deltagarna som uppnådde 

rekommendationerna om 30 minuter fysisk aktivitet om dagen minst fem dagar i veckan. 

Enligt Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkät (2016) var det 35% av befolkningen 

som inte uppnådde rekommendationerna. Sjuksköterskestudenterna i Blake och Harrissons 

(2013) studie ansåg att det var en fördel i sjuksköterskeyrket att leva upp till 

rekommendationerna för hälsosamma levnadsvanor. Vidare ansåg de att det var viktigt för 

sjuksköterskan att bli sedd som en förebild för hälsosamma levnadsvanor och att detta ökar 

möjligheten att patienten beaktar de råd sjuksköterskan ger. De i föreliggande studie 

undersökta sjuksköterskestudenternas levnadsvanor gällande fysisk aktivitet visar på en högre 

aktivitetsnivå än Sveriges befolkning (Folkhälsomyndigheten, 2016) som helhet liksom i 

förhållande till tidigare studier utförda på sjuksköterskestudenter. Resultatet kan bero på en 

överskattning av deltagande i fysisk aktivitet, på gruppens sammansättning eller på att 

sjuksköterskestudenterna som studerades har god kompetens om vikten av fysisk aktivitet. 

 

Mellan frågorna I vilken utsträckning anser Du att Hälso- och sjukvården bör ställa krav på 

att befolkningen lever ett hälsosamt liv som innebär regelbunden fysisk aktivitet? och Anser 

Du att Hälsosamtal om sunda levnadsvanor borde vara självklart vid kontakt med Hälso- och 

sjukvården? fanns en statistisk signifikans. Enligt Socialstyrelsen (2017) ska rådgivande 

hälsosamtal erbjudas om individer har otillräcklig fysisk aktivitet. Signifikansen ansågs 

väntad, för att om respondenterna ansåg att Hälso- och sjukvården bör ställa krav på 

befolkningens fysiska aktivitet sker uppmaning till förändring genom bland annat rådgivande 

hälsosamtal. I dessa samtal är det viktigt att som sjuksköterska beakta individens upplevelse 

av sin egen hälsa samt förmåga och vilja att förändra levnadsvanor (Willman & Gustavsson, 

2015). Studiens syfte var att undersöka inställning och inte utförandet, för vidare studier kan 

det vara av intresse att undersöka utövandet av hälsofrämjande arbete. 

 

Det fanns respondenter som I vilken utsträckning anser Du att hälso- och sjukvården bör 

ställa krav på befolkningens hälsosamma liv som innebär regelbunden fysisk aktivitet? ansåg 

att det inte var sjukvårdens angelägenhet. På frågan Anser Du att Hälsosamtal om sunda 

levnadsvanor borde vara självklart vid kontakt med Hälso- och sjukvården? fanns det 

respondenter som ansåg att det inte borde vara självklart att erbjuda hälsosamtal i kontakt med 

Hälso- och sjukvården. Detta kan ses som problematiskt då rådgivande samtal skall erbjudas, 

då vården arbetar för att främja hälsa och motverka ohälsa (HSL SFS 2017:30). Denna 
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problematik framkommer även i Taggarts (2009) studie där det redovisas att sjuksköterskor i 

hälften av fallen erbjuder patienterna rådgivande hälsosamtal trots att patienterna genom 

klinisk blick ha bedömts ha övervikt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska den 

legitimerade sjuksköterskan identifiera och bedöma patientens problem, resurser och behov 

för att kunna främja hälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna motivera patienten och 

stärka dennes tilltro till sig själv (Willman, 2014) och detta ska bedrivas på personnivå utifrån 

att patientens egenupplevda hälsa ska förbättras (Willman & Gustavsson, 2015). Då det inte 

fanns något samband med ovanstående frågor och frågan I vilken utsträckning anser Du att 

Du har förmåga att föra ett Hälsosamtal om fysisk aktivitet? anses inte svaren som givits vid 

de tidigare frågorna grundas på oförmåga att föra ett hälsosamtal om fysisk aktivitet. Däremot 

fanns ett samband mellan att om respondenterna ansåg att det är viktigt att leva ett hälsosamt 

och sunt liv ansåg de även att Hälso- och sjukvården bör ställa krav på befolkningens 

deltagande i fysisk aktivitet. Detta kan tänkas vara anledningen till att respondenterna inte 

ansåg att det var sjukvårdens angelägenhet. Om de respondenter som ansåg att det inte var 

sjukvårdens angelägenhet att ställa krav på befolkningens hälsosamma levnadsvanor och att 

rådgivande hälsosamtal inte var självklart vid kontakt med Hälso- och sjukvården står fast vid 

denna åsikt kan det i den kommande professionen betyda att vården påverkas negativt, då 

kompetensbeskrivningen inte följs. Från studiens resultat kan förvisso endast slutsatser om 

respondenternas personliga åsikt dras, dvs. att det inte svarar mot hur respondenterna faktiskt 

kommer agera i kommande profession. För att undersöka detta kunde en uppföljande studie 

med samma deltagare och liknande frågor utföras efter examen och efter en tids utövande av 

yrket. 

Slutsats 
Inställningen till en hälsosam och sund livsstil speglas inte i BMI utan i deltagandenivå av 

fysisk aktivitet. Detta tolkas som att i föreliggande studie uppfattas fysisk aktivitet som en 

positivt bidragande faktor till den självupplevda hälsan. Fortsatta studier om sambandet 

mellan BMI och andra levnadsvanor hade kunnat bidra till en större förståelse för detta 

samband. Vidare vore det av relevans att studera andra bakomliggande demografiska faktorer 

men även psykosociala faktorer så som värderingar och attityder. Hälsosamtal ansågs inte 

som självklart vid kontakt med Hälso- och sjukvården för alla sjuksköterskestudenter och inte 

heller att det var Hälso- och sjukvårdens angelägenhet att ställa krav på befolkningens 

hälsosamma liv. Detta bidrar till en uppfattning av att vikten av sunda levnadsvanor inte 

belyses i den utsträckning det borde för att ge sjuksköterskestudenter förståelse för den 
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hälsofrämjande omvårdnaden. Då det är en del av sjuksköterskans kompetens att bedriva 

hälsofrämjande arbete bör konkreta studier om det faktiska utövandet göras för kartläggning 

av om de personliga åsikterna påverkar det hälsofrämjande arbetet. Studien har bidragit till en 

inblick in sjuksköterskestudenters inställning till hälsofrämjande arbetet men till följd av ett 

litet urval kan inte studien generaliseras. Det är därför av intresse att fortsätta studera ämnet 

på större grupper sjuksköterskestudenter på flera lärosäten i Sverige för att möjliggöra 

generalisering och få en ökad kunskap om sjuksköterskestudenters inställning till 

hälsofrämjande arbete. 

Självständighet 
Arbetet har utförts gemensamt av Agnes Berglund och Amanda Holmström. Materialet till 

Inledning, Bakgrund, Syfte och Metod är insamlat självständigt utan specifik uppdelning och 

har sedan bearbetat till en löpande text gemensamt. Enkäten är skriven, utdelad och insamlad 

gemensamt. Insamlad data matades in i SPSS av Agnes Berglund. Amanda Holmström var 

huvudansvarig för Resultatet men val av analyser har skett gemensamt och den slutgiltiga 

texten har bearbetats gemensamt. Agnes Berglund och Amanda Holmström har separat samlat 

in material till diskussion för att sedan skriva samman och bearbeta texten gemensamt.  
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Bilaga 1 Enkät 

Information om enkätundersökning för sjuksköterskestudenters 

fysiska aktivitet. 
 

Fysisk inaktivitet är ett stort hot mot hälsan, det är en av de vanligaste orsakerna till för 

tidig död och i Europa bidrar det till 5,5 % av sjukdomsbördan. Sjuksköterskan har ett 

hälsofrämjande ansvar och ska arbeta aktivt med hälsofrämjande arbete, genom bland 

annat rådgivande samtal med patienter. 

 

Du som sjuksköterskestudent tillfrågas härmed att delta i denna enkätstudie. Syftet med 

studien är att undersöka sjuksköterskestudenters levnadsvanor gällande fysisk aktivitet och 

dess inställning till att föra rådgivande hälsosamtal kring detta.  

 

Datainsamlingen sker via denna enkät och analyseras sen med hjälp av SPSS och 

resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats som ska publiceras i DiVA. Dina 

svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Inga 

enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Enkäterna är 

numrerade för anonymitet. Deltagande i undersökningen är frivillig och att enkäten 

lämnas in tolkas som samtycke till deltagande.  

 

Vi som ansvarar för denna enkät är; Agnes Berglund och Amanda Holmström och vi är 

studerande vid Blekinge Tekniska Högskola - Sjuksköterskeprogrammet. I utbildningen 

ingår att göra ett kandidatarbete, vilket är anledning till att denna enkätstudie. Har du 

några frågor så hör gärna av dig. 

 

Karlskrona 2017-09-11 

 

Studerande:                      Handledare: 
Agnes Berglund                  Universitetslektor 
Amanda Holmström                 Christel Borg 
Telefon: 0725357559                 Telefon: 0455-385424  
Mailadress:                       Mailadress: 
AgnesBerglund.94@hotmail.se           Christel.Borg@bth.se 
AmandaHolmstrom@live.se          
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Anser Du att du har en hälsosam och sund livsstil? 

o Ja 
o Nej 

 
På en skala från 1-10 hur viktigt är det för Dig att leva ett hälsosamt och sunt liv? (1 inte 
viktigt, 10 väldigt viktigt. Ringa in det alternativ som passar bäst in på Dig) 
 
                   1          2          3          4          5          6          7          8          9          10                 
 
 

Hur många minuter i veckan deltager Du i måttlig fysisk aktivitet omfattande minst 10 
minuter per tillfälle? (Måttlig fysisk aktivitet avser aktiviteter där puls och andning höjs 
något, genom tillexempel promenad eller aktivt arbete i hemmet) 

o Mer än 150 minuter i veckan 
o 90-150 minuter i veckan 
o 30-90 minuter i veckan 
o Mindre än 30 minuter i veckan 
o Aldrig 

 

 
Hur många minuter i veckan deltager Du i hög fysisk aktivitet omfattande minst 10 
minuter per tillfälle? (Hög fysisk aktivitet avser aktiviteter där puls och andning höjs 
markant, genom tillexempel löpning eller bollsport) 

o Mer än 75 minuter i veckan 
o 50-75 minuter i veckan 
o 25-50 minuter i veckan 
o Mindre än 25 minuter i veckan 
o Aldrig 

 

Ålder _____ år 

Kön Man / Kvinna / Annan könsidentitet 

Längd  _____ cm 

Vikt _____ kg 
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Beskriv med 3 ord vad förebyggande hälsoarbete betyder för dig? 
 
_____________________           _____________________             _____________________ 

 
 
I vilken utsträckning anser Du att Hälso- och sjukvården bör ställa krav på att 
befolkningen lever ett hälsosamt liv som innebär regelbunden fysisk aktivitet? 

o I mycket hög utsträckning 
o I hög utsträckning 
o Inte Sjukvårdens angelägenhet 
o I låg utsträckning 
o I mycket låg utsträckning 

 
 

Anser Du att Hälsosamtal om sunda levnadsvanor borde vara självklart vid kontakt 
med Hälso- och sjukvården? 

o Ja, vid varje tillfälle och oberoende varför kontakten görs 
o Ja, men bara när det är uppenbart att personen lever ett ohälsosamt liv 
o Nej 

 
 

I vilken utsträckning anser Du att Du har förmåga att föra ett Hälsosamtal om fysisk 
aktivitet?  

o I mycket hög utsträckning 
o I hög utsträckning 
o I låg utsträckning 
o I mycket låg utsträckning 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

  



36 
 

Bilaga 2 Etisk egengranskning  
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller 

som rör hälsa eller sexualliv). 

x   

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 

om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga 

krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 

skolklasser.) 

x   
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10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg 

etc. 

x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

X   

 

  



38 
 

Bilaga 3 Intyg  

 

2017-09-15 

 

 

 

Projekt: Sjuksköterskestudenters syn på fysisk aktivitet kopplat till rådgivande hälsosamtal — 

En enkätstudie 

Härmed intygas att Amanda Holmström och Agnes Berglund, studenter vid 

sjuksköterskeprogrammet, BTH har tillåtelse att genomföra enkätstudie 

"Sjuksköterskestudenters syn på fysisk aktivitet kopplat till rådgivande hälsosamtal" vid 

institutionen. 

 

Doris Bohman, prefekt 
Blekinge Tekniska Högskola 

 

 

Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: H5, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 
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Bilaga 4 Redovisning av svar på öppen enkätfråga  
Beskriv med 3 ord vad förebyggande hälsoarbete betyder för dig? 

Ord 1 Ord 2 Ord 3 
Bra mat (1) Att röra på sig (1) Att må bra genom att träffa 

vänner och resa (1) 
Fysisk aktivitet (1) Bra mat (1) Bra mat (1) 
Glädje (1) Ej påtvingat (1) Bra matvanor (1) 
Information (4) Fysisk aktivitet (1) Börja i tidig ålder (1) 
Inget? (1) Fysisk träning (1) Daglig motion (1) 
Kost (6) Givande (1) Ej överkonsumera alkohol (1) 
Kostvanor (1) Information (1) Engagemang (1) 
Kunskap (5) Inte överkonsumera 

socker/halvfabrikat (1) 
Finess (1) 

Livskvalitet (1) Kontinuerlig träning (1) Fysisk aktivitet (2) 
Matvanor (1) Kost (4) Förebygga ohälsa (1) 
Mer vegetariskt/vegansk 
kost (1)  

Kunskap (1) Hälsa (1) 

Motion (3) Livskvalité (1) Informatik (1) 
Motivation (1) Livsstil (1) Information (1) 
Näringsrik kost (1) Mental hälsa (1) Inställning (1) 
Personligt (1) Motion (2) Kommunikation (1) 
Planering (1) Motivation (1) Kunskap (1) 
Prevention (1) Nyttigt (1) Levnadsvanor (1) 
Rådgivning (1) Reklam (1) Livskvalitet (1) 
Samtal (1) Sluta röka (1) Meditation/yoga för ”Psykisk 

träning” (1) 
Samtal med patienten (1) Stöd (1) Mentalt välbefinnande (1) 
Sund kost (1) Sund kost (1) Minskad stress (1) 
Sömn (1) Sund livsstil (1) Motion (2) 
Träning (1) Sunda kostvanor (1) Motivation (1) 
Utbildning (1) Sunt (1) Pengar (1) 
Viktigt (4) Tillgänglighet (2) Reklam (1) 
Äta nyttigt (1) Träning (5) Rörelse (1) 
 Tydlighet (1) Samtal (1) 

Uppmuntran (1) Sömn (2) 
Utbildning (1) Undvika alkohol (1) 
Utveckling (1) Utbildning (3) 
Välbefinnande (1) Viktigt (1) 
Välmående (1) Vila (1) 
 Vilja (1) 

Återhämtning (1) 
Totalt: 43 ord Totalt: 41 ord Totalt: 39 ord 
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