
  

  

Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenters kost- och motionsvanor 

vid Högskolan Väst relaterat till kön 

och institution 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Caroline Björnkvist, Hanna Janshed  

Handledare: Monica Eriksson  

Examensarbete15 hp, pedagogik och 

folkhälsovetenskap 

Kandidatnivå  

VT 2011 

 



Studenters kost- och motionsvanor vid 

Högskolan Väst relaterat till kön och 

institution 
 
Författare: Caroline Björnkvist, Hanna Janshed 

Handledare: Monica Eriksson 

 
Kandidatuppsats 

Maj 2011 
 

 

Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka studenters kost- och motionsvanor vid 

Högskolan Väst relaterat till kön och institution. Studiens resultat baserades på 

323 insamlade enkäter, relevant litteratur och vetenskapliga verk som 

avhandlingar, rapporter och artiklar. Resultatet av högskolestudenternas kost- och 

motionsvanor analyserades ur ett sociologiskt perspektiv. Studien visade 

skillnader mellan studenters kost- och motionsvanor i flera avseenden beroende av 

kön och institution. Kvinnliga studenter på Högskolan Väst har i flera avseenden 

uppgett sig ha bättre kost- och motionsvanor än de manliga studenterna. Resultatet 

i studien visade samtidigt en marginell skillnad mellan hur ofta de manliga och 

kvinnliga studenterna utförde motion. Studenter från institutionen Omvårdnad, 

hälsa & kultur har i flera avseenden uppgett sig ha bättre kost- och motionsvanor 

enligt svenska rekommendationer än övriga institutionerna. Studenter från 

Ekonomi & IT uppgav sig följa de svenska näringsrekommendationerna i minst 

utsträckning. Högskolestudenter från institutionen Ingenjörsvetenskap utförde 

minst motion och fysiskt aktivitet i jämförelse med andra institutioner från 

Högskolan Väst.  
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Abstract 
The purpose of this study was to examine if there were any differences between 

students’ dietary and exercise habits depending on sex and affiliated institution at 

University West. The study was based on 323 questionnaires, relevant literature 

and scientific works as theses, reports and articles. The results were analyzed from 

a sociological perspective. Dependent on sex or institution affiliation differences 

were found of dietary and exercise habits. Female students at University West in 

many respects indicate somewhat better dietary and exercise habits than male 

students did. In addition, small differences between the frequency of male and 

female students’ exercise were found. According to the Swedish guidelines for 

dietary and exercise students from the Department of Nursing, Health and Culture 

reported more healthy habits than students in average. Opposite to this finding, 

students from the Department of Economics & Informatics, showed the least 

compliance to the Swedish guidelines. Students from the Department of 

Engineering exercised least frequently compared to students from the other 

examined institutions at University West. 
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1. Inledning 
Enligt Socialstyrelsen förekommer psykiska besvär som ängslan och oro i mycket högre grad 

hos studerande än hos andra sociala grupper i Sverige (Folkhälsorapport 2009). 

Socialstyrelsen uppgav också i Folkhälsorapporten 2009 att den grupp av ungdomar som hade 

störst problem med ångest, ängslan och oro var studenter på universitets- och högskolenivå, 

främst bland kvinnliga studenter. Socialstyrelsen rapporterade att många studenter känner sig 

stressade flera dagar i veckan samtidigt som många har huvudvärk, magont samt svårt att sova 

(Folkhälsorapport 2009). Högskolestudenter lever ofta med höga krav och under en 

ekonomiskt pressad livssituation, vilket kan leda till problem både gällande den psykiska och 

fysiska hälsan (SOU 2006:77).  

 

Många forskare är idag medvetna om att sociala gruppers hälsotillstånd skiljer sig beroende 

på dess socioekonomiska tillhörighet (Giddens & Griffiths 2007). Statens folkhälsoinstitut 

presenterade i en undersökning från 2010 att 2,5 miljoner svenskar i hög grad är fysiskt 

inaktiva. Samma nationella undersökning visade att så många som 84 procent vill öka sin 

fysiska aktivitet. Även gällande matvanorna bland befolkningen är konsumtionen av frukt och 

grönt otillräcklig där många upplever ett behov av stöd för att lyckas med en 

livsstilsförändring. Andel individer som upplever ett behov av stöd är större i ekonomiskt 

utsatta grupper jämfört med andra (Statens folkhälsoinstitut 2010).  

I Sverige finns det tillfredställande forskning om befolkningens kost- och motionsvanor där 

bland annat högutbildade har visat sig ha bättre matvanor än lågutbildade (Folkhälsorapport 

2009). Däremot finns det begränsad forskning om högskolestudenters kost- och 

motionsvanor. I en studie av Steptoe et al. (2002) där europeiska studenter undersöktes 

uppgav många studenter att det var väl medvetna om motionens inverkan på hälsan medan 

kunskapen kring kostens påverkan var bristfällig. Högskolestudenter anser vi är en intressant 

målgrupp att studera då studenter är en grupp som ur ett folkhälsoperspektiv kan ha sämre 

förutsättningar för bra levnadsvanor än övriga grupper i samhället. Studenter som studerar på 

högskolenivå tillägnar sig ständigt ny kunskap genom sin utbildning. Studenter från olika 

utbildningar tillägnar sig olika kunskaper, vilket gör det intressant att undersöka om det finns 

skillnader mellan högskolestudenters kost- och motionsvanor beroende på institution och kön. 

Det område studien är riktad mot är högskolestudenters kost- och motionsvanor utifrån ifrån 

ett sociologiskt perspektiv. Vår studie relateras till 2 av de 11 nationella folkhälsomål som 

omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan (FHI 

2010). Delmål 9 betonar fysisk aktivitet som hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Insatser för ökad fysisk aktivitet bör involvera viktiga aktörer i hela samhället för att skapa 

bättre förutsättningar för alla målgrupper. Delmål 10 betonar att goda matvanor är avgörande 

för att övervikt och fetma ska minska i befolkningen Folkhälsoinstitutet beskriver att det finns 

tydliga skillnader i matvanor beroende på kön samt individers sociala och ekonomiska 

situation, vilket leder till ojämlikheter i hälsa. Målområdet betonar därför en bred satsning 

gällande samhällets aktörer och resurser (FHI 2010). Förutsättningarna för en god folkhälsa 

och bra matvanor baseras på sociala och ekonomiska villkor, där WHO menar att 

folkhälsoarbetet kring nutrition måste se till olika gruppers behov (Abrahamsson 2006). 
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2. Bakgrund 

2.1 Hälsodefinition 

Världshälsoorganisationens definition av hälsa beskrivs som: ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom 

eller handikapp” (WHO 1948, s.1).   

Monica Eriksson, forskare inom folkhälsovetenskap och hälsopromotion har utvecklat ett 

sammanhängande hälsobegrepp baserat på WHO:s definition av hälsa kombinerat med 

hälsofrämjande principer från Ottawa Charter, det vägledande policydokumentet för 

hälsofrämjande arbete (WHO 1986). Erikssons definition utgår också från Aron Antonovskys 

salutogena begrepp (Eriksson 2007). Aron Antonovsky som medicinsk sociolog, har utvecklat 

den salutogena teorin om faktorer som stödjer en positiv hälsoutveckling. Han betraktar 

individen som en del av ett system, där det omgivande samhället påverkar individens hälsa 

och förmåga att hantera stressorer i livet. Människan bör ses som en helhet i sin sociala 

kontext där Antonovsky strävade efter att fokusera på villkoren för hälsa (salutogenes), istället 

för orsakerna till ohälsa (patogenes) (Antonovsky 2005, Andersson & Ejlertsson 2009).  

”Hälsopromotion är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen 

att öka kontrollen över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och andliga hälsa. Detta 

uppnås genom att skapa miljöer och samhällen som karaktäriseras av tydliga strukturer där 

människor känner delaktighet och där de kan identifiera sina interna och externa resurser. 

Miljöer, där de kan nyttja dessa resurser om och om igen med målsättningen att förverkliga 

sina ambitioner och tillfredsställa sina behov, uppleva och uppnå meningsfullhet i livet och 

slutligen förändra eller anpassa sig till sin miljö på ett hälsofrämjande sätt.” (Eriksson 2007 

s. 69). 

 

2.2 Kost 

2.2.1 Definition  

Kost definieras av Nationalencyklopedin som ”de komponenter som ingår i en persons vanor 

beträffande mat och dryck. En allsidig, varierad kost är viktig för att kroppens behov av 

essentiella näringsämnen ska bli tillgodosett.” (Nationalencyklopedin 2011). 

 

2.2.2 Rekommendationer 

De svenska näringsrekommendationerna (SNR) 2005 syftar till att ge näringsmässiga 

riktlinjer för kost för friska personer med normalvikt. Dagens svenska 

näringsrekommendationer är framtagna utifrån de nordiska näringsrekommendationerna 

(NNR) och används i stor utsträckning inom folkhälso-, livsmedels- och nutritionspolitik. 

Andra användningsområden för rekommendationerna är bland annat underlag för 

hälsoupplysning och värdering av näringsintag samt riktlinjer vid kostundersökningar 

(Abrahamsson 2006).  
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De svenska näringsrekommendationerna innefattar rekommendationer gällande kostens 

variation. Kosten bör vara omväxlande och bör i regel varje dag innehålla följande livsmedel 

för att tillgodose näringsbehovet: 

- grönsaker och baljväxter 

- frukt och bär 

- potatis och rotfrukter 

- mejeriprodukter 

- kött och charkuteriprodukter 

- fisk och skaldjur 

- matfett 

- bröd och andra spannmålsprodukter som pasta och flingor (Abrahamsson 2006). 

Ett balanserat intag av ovanstående rekommenderade livsmedel täcker behovet av fett, 

protein, kolhydrater, vitaminer och kostfibrer (Winroth & Rydqvist 2008). Tallriksmodellen 

är en användbar modell för att visa proportioner gällande kostens sammansättning i en måltid 

och har funktionen att ge riktlinjer gällande proportionerna mellan de rekommenderade 

livsmedlen från SNR. Den första delen är avsedd för bland annat potatis, pasta och bröd. Den 

andra delen bör bestå av grönsaker, rotfrukter och frukt som utgör en lika stor del som den 

förra. Den minsta delen är avsedd för livsmedel som kött, fisk eller baljväxter (Abrahamsson 

2006).  

Vidare anger de svenska näringsrekommendationerna att man bör använda flytande margarin 

eller olja, till brödet magert smörgåsfett. Konsumtionen av livsmedel, som ligger utanför 

rekommendationerna och som innehåller mycket fett och socker bör understiga 15 procent av 

energiintaget (Faskunger & Schäfer 2006).  

Intaget av energi och näring bör fördelas jämt över dagen med 3 huvudmål samt 1-3 

mellanmål med näringsmässigt och varierat energiintag. Mellanmål kan med fördel utgöra 

upp till 30 procent av dagsintaget då de ger en jämnare blodsockernivå. 

 De 3 huvudmålen bör fördelas enligt följande: 

- Frukost 20–25 procent av energiintaget 

- Lunch 25–35 procent av energiintaget 

- Middag 25–35 procent av energiintaget (Abrahamsson 2006). 

 

2.2.3 Kostens betydelse för hälsan 

Det människan äter är det samma som människan består av, d.v.s. vatten, fett, protein, 

kolhydrater, mineraler samt vitaminer. Under en livstid äter människan i genomsnitt 40-50 ton 

mat, det är därför viktigt att förstå vad dessa mängder mat består utav (Winroth & Rydqvist 

2008). De viktigaste förutsättningarna för en god hälsa är tillgång till näringsrik mat som 

möjliggör goda matvanor. Kroppen fungerar bäst om man äter lagom mycket och regelbundet, 

d.v.s. frukost, lunch, middag och något mellanmål (Andersen 2007). Genom att äta en bra och 

sammansatt kost ger man kroppen redskap att reparera och bilda nya celler i kroppen. Kosten 

har även en viktig betydelse för att ge kroppen värme och täcka de behov man har av energi 

(Winroth & Rydqvist 2008).   
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Att äta för mycket eller för lite av ett näringsämne ger hälsomässiga konsekvenser på lång sikt 

(Abrahamsson 2006). Hälsosam mat och fysisk aktivitet har effekter på människans hälsa där 

hög grad av stillasittande och näringsfattig mat är skadligt för hälsan. Snabbmat, söta drycker, 

för lite frukt och grönsaker samt oregelbundna frukostvanor leder ofta till ett högt energiintag 

som i sin tur kan leda till övervikt och fetma (Folkhälsorapport 2009).  

 

2.3 Fysisk aktivitet & motion 

2.3.1 Definitioner 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning i kroppen. 

Lek, städning, trädgårdsarbete, idrottsaktiviteter och friluftsliv är några exempel på vad fysisk 

aktivitet innebär (Faskunger & Schäfer 2006). 

Motion definieras som planerad eller strukturerad fysisk aktivitet, exempelvis träning. 

Motionsaktivitet avser att förbättra eller vidmakthålla flera delar av fysisk kondition. 

Exempelvis muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och koordination samt rörlighet 

(Faskunger & Schäfer 2006). 

2.3.2 Rekommendationer  

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att vuxna skall vara 30 minuter måttligt 

fysiskt aktiva per dag för att bevara en god hälsa (WHO 2010).  Enligt svenska 

rekommendationer bör alla individer helst varje dag vara fysisk aktiva i sammanlagt 30 

minuter. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om den dagliga mängden eller intensiteten 

ökar. De svenska rekommendationerna innebär även 45 till 60 minuter måttlig fysisk aktivitet 

per dag för att förebygga viktuppgång, samt 60-90 minuter per dag med minst måttlig intensiv 

nivå för att uppnå viktstabilitet. Forskning visar också att hälsovinster kan uppnås om man 

motionerar minst tre gånger per vecka (Faskunger & Schäfer 2006). 

2.3.3 Motionens betydelse för hälsan  

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och människans hälsotillstånd. Fysisk 

aktivitet har gynnsamma effekter på den fysiska och psykiska hälsan och är en viktig faktor i 

det förebyggande folkhälsoarbetet (Hultgren 2002). Detta bekräftas bland annat i en 

undersökning genomförd av Södergren et al. (2008) där personer i Sverige i åldern 25-64 år 

deltog. Resultatet visade ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och god självskattad 

hälsa.  

 

Fysisk aktivitet minskar risken för de vanligaste folksjukdomarna, som hjärt- och 

kärlsjukdomar, vissa cancerformer, diabetes, benskörhet, högt blodtryck samt övervikt och 

fetma. Vidare främjar fysisk aktivitet hälsan genom att höja kondition, balans, koordination, 

samt motverkar ohälsa såsom depression, oro och ångest (Faskunger & Schäfer 2006). 

Effekterna av fysisk aktivitet beror på arv, kroppsbyggnad, ålder och vilken motion man utför 

samt hur länge och hur mycket man motionerar (Bjärås & Kanström 2009). En ökning av den 

fysiska aktiviteten skulle ha den största positiva effekten på folkhälsan. Om hela befolkningen 

skulle följa rekommendationen om minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag, skulle svenska 

folkets hälsa avsevärt förbättras och sjukvårdskostnaderna skulle minska drastiskt (FYSS 

2008). Svenska undersökningar visar att fysiskt aktiva personer mår bättre än människor som 

inte är fysiskt aktiva, samt har färre sjukskrivningsdagar än människor som inte motionerar 
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(Bjärås & Kanström 2009). 

 

2.4  Kost- och motionsvanor i Sverige 

Historiskt sett har matvanorna i Sverige sedan 80-talet försämrats. En ökad konsumtion av 

godis och läsk har varit påtaglig fram till tidigt 2000-tal vilket med sannolikhet har bidragit 

till ökade folkhälsosjukdomar som övervikt och fetma. Energiintaget hos befolkningen har 

under de senaste åren minskat, men fortfarande äter befolkningen för lite frukt, grönsaker och 

fisk i förhållande till de svenska näringsrekommendationerna (Folkhälsorapport 2009). 

Omfattande undersökningsresultat indikerar att den vanligaste ohälsosamma levnadsvanan är 

att äta för lite frukt och grönsaker. Kvinnor har hälsosamma levnadsvanor samtidigt som 

männen äter mindre frukt och grönsaker än kvinnor (FHI 2010). Flera undersökningar visar 

skillnader i män och kvinnors kostval där kvinnor i större utsträckning äter hälsosam och 

näringsrik mat än vad män gör (Abrahamsson 2006).  Socialstyrelsen betonar också att 

kvinnor generellt sett har bättre kostvanor än män och högutbildade har bättre matvanor än 

lågutbildade (Folkhälsorapport 2009). 

En nationell undersökning av Simunaniemi et al. (2009), där drygt 1300 slumpmässigt utvalda 

personer i Sverige deltog, bekräftade att kvinnor konsumerar mer frukt och grönsaker än män. 

Resultatet från studien visade också att kvinnor med universitetsutbildning var den grupp som 

konsumerade mest frukt och grönt och åt närmast de rekommenderade dagliga intaget. 

Intressant för studien var att de män och kvinnor som motionerade minst tillhörde också den 

grupp som konsumerade minst frukt och grönsaker.  

Genom den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” presenterar regeringen en 

lägesrapport över befolkningens levnadsvanor 2009. Undersökningen visade att tredjedel av 

befolkningen inte nådde upp till den dagliga rekommendationen för fysisk aktivitet. Det fanns 

ingen skillnad mellan kvinnor och män. Den grupp som i störst utsträckning var fysiskt aktiva 

var kvinnor och män i åldern 16- 29 år (Statens folkhälsoinstitut 2010). Genom tidigare 

forskning har det även framkommit att kvinnor i större utsträckning ägnar sig åt måttlig 

motion medan män utövar regelbunden motion och träning (Folkhälsorapport 2009). En stor 

andel av befolkningen har en stillasittande fritid d.v.s. mindre än två timmars fysiskt aktivitet 

per vecka (Statens folkhälsoinstitut 2010). Statistiska centralbyrån har även konstaterat att 

stillasittande är vanligare bland män (Folkhälsorapport 2009).  Även då stora delar av 

befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiva verkar utvecklingen av övervikt och fetma har 

avstannat. Undersökningen påvisade en stark koppling mellan socioekonomi och 

levnadsvanor, där de som hade kort utbildning och dålig ekonomi hade sämre levnadsvanor 

än de som har lång utbildning och god ekonomi (Statens folkhälsoinstitut 2010).  

 

 

2.5 Högskolestudenters kost- och motionsvanor 

Ungefär hälften av landets 18–25-åringar studerar vid universitet och högskolor (Kilström 

2008). Utbildningsnivån och ämnestypen är idag i stor utsträckning könsuppdelad där män 

vanligen studerar teknikorienterade ämnen, medan kvinnor i större utsträckning läser 

humanistiska och socialt orienterade ämnen. Nästan hälften av alla kvinnor som läst på 

högskola eller universitet har examen inom området för vård och omsorg (Giddens & 

Griffiths 2007).  

Tidigare forskning från Umeå universitet (Byström et al. 2001) visade att högskolestuderande 

kvinnor motionerade oftare än män, såväl vad gäller antal tillfällen som total motionslängd. 
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Undersökningen visade samtidigt att både manliga och kvinnliga studenter hade stabila och 

regelbundna motionsvanor överlag. Att kvinnliga studenter har mer frekventa motionsvanor 

än män bekräftades i en studie av Byström et al. (2003) där 126 studenter från Umeå 

universitet deltog. Studien visade också här att kvinnliga studenter generellt sett hade ökat sin 

motionsaktivitet efter att de påbörjat sina högskolestudier. 

Resultat gällande högskolestudenters kostvanor vid Umeå universitet har också påvisat att 

kvinnor i allmänhet hade bättre kostvanor än männen, dock bestod över hälften av 

studenternas dagliga kostintag av mat med sämre näringsinnehåll och snacks. Studien visade 

att högskolestudenterna hade sämre frukostvanor, men ett bättre intag vid måltider som lunch 

och middag (Byström et al. 2001). En senare undersökning från 2003 visade att kvinnliga 

högskolestudenter hade fler kostintag per dag än de manliga, främst då i form av sämre 

matintag som snacks. Närmare hälften av högskolestudenterna, 40 procent uppgav också en 

viktuppgång sedan de påbörjat sina högskolestudier, då fler män än kvinnor. Studenterna 

uppgav att den starkaste faktorn som påverkade deras kostval var att de åt det som de ansåg 

vara gott.  Studenterna visade samtidigt en medvetenhet om att regelbunden motion bidrar till 

ökad vakenhet och ökad presentationsförmåga i samband med studierna (Byström et al. 

2003).  

I en studie av Löfgren (2001) med syftet att undersöka universitetsstudenters fritids- och 

motionsvanor användes Pierre Bourdieus teori habitus för att förklara och förstå skillnader 

mellan olika studentgruppers intresse av motion och fritidsaktiviteter. Resultatet visade att 

studenter med humanistiska ämnesområden jämfört med övriga ämnesområden idrottar i 

mindre utsträckning, medan studenter som läser Idrottsorienterade ämnen idrottar i störst 

utsträckning, där fotboll som motionsform utgavs vara mest populärt. Humanisterna var den 

studentgrupp som har starkast intresse för promenader. Av resultatet framgick det även att 

kvinnliga studenter idrottade mindre än männen. Kvinnorna ägnade sig mer åt individuella 

motionsformer som aerobic, joggning och promenader.  

 

Steptoe et al. (2002) undersökte studenters hälsa under en tio års period, 1990-2000 i 13 olika 

europeiska länder.  Resultatet visade en ökning av motion hos högskolestudenterna, men till 

skillnad från annan redovisad forskning uppgav manliga högskolestudenterna att de 

motionerade oftare än kvinnliga studenter. Den dagliga konsumtionen av frukt minskade i 

flertal länder. 

Andra internationella resultat har också visat sig intressanta gällande studenters kost- och 

motionsvanor. Sakamaki et al. (2005) utförde en studie på 540 medicinstudenter vid två 

universitet i Kina. Resultatet visade bland annat att kvinnorna konsumerade mer frukt och 

grönsaker än män samtidigt som frekvensen av småätande var högre hos kvinnorna. 

Majoriteten av universitetsstudenterna rapporterade regelbundna måltider. Könsskillnader 

kunde här inte ses.  

3. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka studenters kost- och motionsvanor vid Högskolan Väst 

relaterat till kön och institution.  
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4. Frågeställningar  
 

- Finns det några skillnader mellan hur högskolestudenter självskattar sina kost- och 

motionsvanor beroende på tillhörande institution? 

- Finns det några skillnader mellan hur kvinnliga och manliga högskolestudenter 

självskattar sina kost- och motionsvanor? 

5. Avgränsningar 
Kost- och motionsvanor kan ses utifrån olika teoretiska perspektiv som t.ex. psykologiskt, 

sociologiskt, folkhälsovetenskapligt samt ekonomiskt perspektiv. Studien utgår ifrån ett 

sociologiskt perspektiv och tar inte hänsyn till andra teoretiska utgångspunkter. Studien tar 

heller inte hänsyn till högskolestudenternas totala energiintag.  

 

6. Teoretisk utgångspunkt 

6.1. Sociologiskt perspektiv 

Studien utgår från ett sociologiskt perspektiv som studerar människans sociala liv och grupper 

i samhället ur ett bredare perspektiv. Sociologins studieobjekt är sociala relationer, processer 

och system (Giddens & Griffiths 2007). Sociologin syftar till att förstå människors tankar och 

beteenden utifrån sitt sammanhang och den kontext de lever i. Sociologin syftar också till att 

förklara hur sociala strukturer och samhälleliga processer påverkar och styr människans liv. 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv betraktas ojämlikheter i hälsa som ett resultat av olika 

livsvillkor och tillgångar, och inte som ett avgörande från en enskild individs handlingar och 

beteenden (Andersson & Ejlertsson 2009).  

6.1.2 Kön 

Studier har visat att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa. Det finns också 

teorier om att kvinnors och mäns olika beteende kan förklaras med biologiska skillnader, som 

hormoner och gener (Giddens & Griffith 2007). Ett annat sätt att se på skillnaderna mellan 

män och kvinnors beteende är förhållandet mellan det biologiska könet och den sociala 

könsrollen. Skillnaderna i kvinnors och mäns beteende kan också betraktas genom forskning 

av genussocialisation d.v.s. att könsroller formas genom vår sociala omgivning. Här menar 

man att skillnaderna utgörs av sociala normer samt dess förväntningar som tycks stämma 

överens med det egna könet. Vi lär oss vad som vilka beteenden och handlingsmönster som är 

manliga respektive kvinnliga, och hur dessa identiteter upprätthålls. Teoretiker menar att den 

sociala konstruktionen av kön utvecklas av de upplevda könsskillnaderna som finns i 

samhället som i sin tur formar och upprätthåller dessa skillnader (Giddens & Griffith 2007). 

Den sociologiska diskussionen om män och kvinnor handlar också om skillnader i livsvillkor, 

samt hur våra föreställningar kring hur kön skapas och återskapas på ett sätt som utgör gränser 

för kvinnor och mäns handlingsutrymme. Den samhällsvetenskapliga forskningen betraktar 

skillnaderna mellan kön som en social konstruktion, där huvudfrågan är hur det biologiska 

och det sociala könet förhåller sig till varandra (Andersson & Ejlertsson 2009).  
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6.1.3 Habitus 

Sociologen Pierre Bourdieu använder i sin teori om kapital (socialt, kulturellt, ekonomiskt) 

begreppet habitus för att förklara individers beteende- och handlingsmönster i relation till 

hennes sociala sammanhang (Bourdieu 1984, Bourdieu 1999, Robson & Sanders 2009). 

Svederberg et al. (2001) tolkar Bourdieus begrepp habitus som ett system av dispositioner, 

vilka är formade av människans ekonomiska, kulturella och sociala livsbetingelser som tar sig 

i uttryck i handlingsmodeller och beteenden.  Giddens och Griffiths (2007) tolkar att 

handlingsmodellerna kan anpassas efter vilka sociala sammanhang människan tillhör samt 

efter förändrade samhällsbetingelser. Johansson & Miegel (1996) betraktar begreppet habitus 

som sociala strukturer inom varje individ som formats redan från barndomen och som styr 

individens kognitiva och mentala strukturer. Bourdieu talar i sin teori om att det t.ex. finns 

klass- utbildnings- och könsstrukturer inom varje individ som också skapar 

handlingsmodeller.  

 

Begreppet habitus förklaras i förhållande till de sociala sammanhang som omger individen, 

vad Bourdieus uttrycker som sociala fält. Enligt teorin sker alltid individuella handlingar i 

förhållande till ett visst socialt fält, vilket också kan uttryckas som arenor där individer 

befinner sig (Bourdieu 1984, Bourdieu 1999, Robson & Sanders 2009). Habitus är omedveten 

och påverkar individens handlingsmönster och ger därför upphov till olika intressen, vanor 

och livsstilar som kan yttra sig i hennes språk och klädstil samt hennes kostvanor och 

idrottsintresse (Johansson & Miegel 1996).  

 

Även då varje individs habitus är unik tenderar människor från samma eller liknande sociala 

grupper att ha likartade habitus (Johansson & Miegel 1996). Bourdieu menar att detta yttrar 

sig i att människor från homogena grupper tenderar att ha liknande smak och vanor gällande 

bland annat fritidsaktiviteter, idrottsintressen och matvanor. Vad och hur en individ från en 

social grupp äter och utövar motion skiljer sig från hur en individ från en annan social grupp 

konsumerar mat och utövar motion.  Bourdieu menar att en viss smak eller vana inom olika 

områden är relaterad till varandra, vilket gör att till exempel en viss matvana och idrottsvana 

förekommer tillsammans (Bourdieu 1984, Bourdieu 1999).  

7. Metod 
 

7.1. Val av metod 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som mäter studenters självskattade kost- och 

motionsvanor under en viss tidpunkt. Fördelen med tvärsnittstudie är att den kan ge 

information om livsstilsfaktorer (Andersson 2006). Enligt Eliasson (2010) passar sig 

kvantitativ metod bäst då man vill sätta siffror på undersökningsmaterialet och få en bredd i 

undersökningen. Enligt Ejlertsson (2005) är en kvantitativ metod är en fördel då 

respondenterna kan besvara frågorna i lugn och ro, samt att frågeformuleringarna är 

standardiserade i en enkät, d.v.s. frågorna och svarsalternativen presenteras på samma sätt för 

alla som deltar i undersökningen. Vidare grundar metodvalet sig på att frågor inom ämnet 

kring kost- och motionsvanor kan vara känsliga att besvara av den enskilde individen. Patel & 

Davidson (2003) menar att en enkätundersökning bidrar till att svaren blir ärligare då 

respondenterna är anonyma. 
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7.2 Mätinstrument 
Studien använde ett standardiserat frågeformulär. Att använda ett standardiserat frågeformulär 

som metod för att mäta kost- och motionsvanor ger sällan information om hela kosten eller 

hela mängden av näringsintaget hos individen. Dock är metoden bra för att mäta måltidsvanor 

och livsmedelsval som kan klassificeras som hög, medelhög och låg konsumtion av ett visst 

livsmedel (Abrahamsson 2006). Mätinstrumentet utgick från fasta definitioner om kost från 

de svenska näringsrekommendationerna. Rekommendationerna operationaliserades och bröts 

ner till frågor som passade vårt syfte vilket Eliasson (2010) beskriver som att ta ut de begrepp 

som säger något om problemformuleringen och om att göra begreppen mätbara. 

Livsmedelsverkets egna enkätfrågor (Sepp et al. 2004) användes som utgångspunkt för att 

undersöka kost- och motionsvanor, då Livsmedelsverkets enkät är vetenskapligt testad. För att 

mäta graden av fysisk aktivitet och motion utgick undersökningen från de svenska 

rekommendationerna och WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet.  

Frågeformuläret (Bilaga 2) bestod av 32 frågor samt 4 bakgrundfrågor om kön, institution, 

inkomst och storleken på studentens hushåll. Enkäten var uppdelad i två delar, kost och fysisk 

aktivitet. Utöver de frågor som Livsmedelverkets enkät består av mätte studien också ”Vad 

anser du vara de största problemen för dig när det gäller att äta bra kost?” och ”Går du på 

någon slags diet?” samt ”Vad är de främsta anledningarna till att du motionerar/inte 

motionerar?” och ”Har du alltid motionerat?” respektive ”Har du aldrig motionerat?”. 

Frågorna i enkäten besvarades dels genom slutna och strukturerade svarsalternativ samt 

genom öppna svarsalternativ. Detta var ett medvetet val då detta ger den svarande möjlighet 

att yttra sig fritt vilket Eliasson (2010) beskriver som ett sätt för att komma närmare en 

kvalitativ undersökning. 

 7.3 Urval 
Urvalet för studien är ett tillgänglighetsurval. Ett tillgänglighetsurval är ett stickprov av de 

som finns tillhands för undersökningen (Eliasson 2010). Studiens urval utgjordes av 

tillgängliga och frivilliga kvinnliga och manliga högskolestudenter från samtliga institutioner 

på Högskolan Väst, Individ och samhälle (IS), Ingenjörsvetenskap (IV), Ekonomi och IT (EI) 

samt Omvårdnad, hälsa och kultur (OHK).  

7.4 Procedur 

En pilotstudie genomfördes med en del av frågeformuläret med syftet att undersöka om 

målgruppen förstod de konstruerade enkätfrågorna . Vidare syftade pilotstudien till att kunna 

arbeta fram ett komplett mätinstrument med hög validitet för att mäta högskolestudenters 

kost- och motionsvanor utifrån respondenternas svar. Studien genomfördes på 30 studenter på 

Högskolan Väst under vecka 9 (mars 2011) på de studenter som fanns tillhands för 

undersökningen.  Enkäten delades ut till frivilliga oberoende av kön och institution. För att få 

möjligheten till respons på enkätens utformning efter att respondenten besvarat enkäten fanns 

vi nära tillhands när enkäten återlämnades. Det bidrog till att vi kunde svara på eventuella 

frågor efter att studenterna fyllt i enkäten, utan att påverka deras svar under processens gång.  

Den empiriska studien genomfördes på högskolestudenter från Högskolan Väst i Trollhättan 

under v. 14 mars 2011. Undersökningen bygger på frivilligt deltagande. 335 enkäter delades 

ut på Högskolan Västs restauranger och korridorer för de olika institutionerna. Studenterna 

fick den tid som behövdes för att svara på enkäten, och därefter samlades enkäterna in. För att 

få en relativt jämn fördelning av deltagare från institutionerna kontrollerades fördelningen 

under processens gång. De sista 20 enkäterna styrdes mot institutionen Ekonomi och IT 
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genom att tillfråga tillgängliga studenter om de tillhörde institutionen eftersom 

svarsfrekvensen från denna institution var mindre än från övriga institutioner.  

7.5 Statistisk analys 

Enkätsvaren lades in och bearbetades i programmet SPSS statistics version 18.0. Enkätens 

sammanlagda 36 frågor resulterade i 76 variabler eftersom måltidstabellen samt frågorna med 

fler svarsalternativ delades upp till enskilda frågor (Bilaga 2). För att få ett summa index av 

rekommenderade livsmedel som t.ex. kött, pasta, fisk och grönsaker komprimerades fråga 9-

13 samt 15-18. Index skapades också av fråga 5-8 som mätte regelbundenheten i kosten 

gällande frukost, lunch, middag och mellanmål. Detsamma gällde onyttiga livsmedel där läsk, 

snabbmat och godis samt snacks adderades ihop. Låga värden av indexet indikerade att 

studenten hade tillfredställande dagligt intag av rekommenderade livsmedel, regelbundenhet i 

kosten samt liten konsumtion av onyttiga livsmedel. Övriga frågor analyserades som enskilda 

variabler. Statistiska tester genomfördes för att säkerställa signifikanta skillnader mellan 

jämförda grupper. χ
2 

(chi- två) och T-test genomfördes för att se signifikanta skillnader mellan 

jämförda grupper (Eliasson 2010). Reliabiliteten av studien testades med Cronbach’s alpha 

(Cronbach 1951). 

 

7.6 Etiska överväganden 
Studien utgick från de forskningsetiska principerna som omfattas av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetsprincipen och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att de personer som deltar i enkäten skall informeras om studiens syfte (Eliasson 2010) vilket 

tillgodosågs genom bifogat följebrev (Bilaga 1). Följebrevet avsåg att tydliggöra syftet med 

enkäten för att respondenterna skulle svara noggrant samt förstå betydelsen av deras 

deltagande för undersökningen (Patel & Davidsson 2003). Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva skall ha rätt att bestämma över sin medverkan och att det är frivilligt att 

delta i undersökningen, vilket informerades genom bifogat följebrev (Bilaga 1). Likaså är det 

viktigt personer som deltar är över 15 år (Eliasson 2010) och eftersom studien baserades på 

deltagande högskolestudenter innebar det att alla som deltog i undersökningen uppnådde 

åldern.  Konfidentialitetsprincipen innebär att deltagarna inte skall kunna identifieras och 

likaså får inte personuppgifter lämnas ut till obehöriga (Eliasson 2010). Studiens tillhörande 

följebrev beskrev att enkäten behandlas konfidentiellt, och att svaren inte kunde kopplas till 

deltagarna personligen. Alla studenter som deltog i studien behandlades anonymt, vilket 

innebär att det varken finns namn, nummer eller annan möjlighet till personlig identifiering 

(Patel & Davidson 2003). Nyttjandekravet innebär att den insamlade data endast används till 

det ändamål studien syftar till (Eliasson 2010) vilket tillgodosågs genom att endast använda 

den insamlade data till att sammanställas och analyseras utifrån studiens frågeställningar.  

8. Resultat 

 
8.1 Svarsfrekvens 

Den totala svarsfrekvensen för studien var 93 procent (n=323) varav 66 procent (n=212) 

kvinnor (n=212) och 34 procent män (n=111). För studien var det inte möjligt att ta fram en 

exakt total siffra över populationen då en student kan vara registrerad på mer än en institution 
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samtidigt. Studiens stickprov beräknas till 3,2 % genom att uppskatta den totala populationen 

till 10 000 studenter.  

 

Tabell 1. Kön och institution fördelat enligt antal och procent 

 

 Kvinnor  Män  Total 

EI  60 % (n=46)  40 % (n=30)   (n=76) 

IS  85 % (n=67)   15 % (n=12)   (n=79) 

IV 27 % (n=21)  73 % (n=58)   (n=79) 

OHK 90 % (n=78)  10 % (n=11)   (n=89)__ 

Total 66% (n= 212) 34 % (n=111)       323  

 
Ekonomi & IT (EI), Individ & Samhälle (IS), Ingenjörsvetenskap (IV), Omvårdnad, hälsa & kultur (OHK). 

 

Undersökningen fick ett externt bortfall på 7 procent som innebär att deltagare i urvalet inte 

svarat, eller inte hade möjlighet att delta (Ejlertsson 2005). För studien innebar det externa 

bortfallet att deltagaren mottog enkäten utan att återlämna den. Undersökningen fick ett 

internt bortfall på mindre än 1 procent på grund av deltagare som hoppat över att svara på 

enstaka frågor (Ejlertsson 2005) som institution och kön.    

8.2 Kost  

8.2.1 Kosttyp  

Resultatet påvisade att 90 procent av studenterna på Högskolan Väst uppgav att de åt 

blandkost. Signifikanta skillnader mellan kön och diet samt kosttyp kunde inte ses. Större 

andel kvinnliga än manliga studenter uppgav sig äta enligt någon annan kosttyp eller efter 

någon slags diet. Studien påvisade att det endast var kvinnliga studenter som åt vegetarisk 

kost och enligt kosttypen LCHF (Low Carb High Fat).  

 

Signifikanta skillnader mellan studenter från olika institutioner och diet samt kosttyp kunde 

inte ses. Studien visade att en dubbelt så stor andel studenter från Omvårdnad, hälsa & kultur 

än övriga studenter uppgav att de åt efter någon diet. Av de studenter som åt enligt kosttypen 

LCHF (Low Carb High Fat) var 80 procent av studenterna från institutionen Omvårdnad, 

hälsa & kultur.  

 

8.2.2 Regelbundenhet i kosten 
Majoriteten av samtliga studenter från Högskolan Väst uppgav sig äta 4 mål per dag. 

Resultatet av studien visade att samtliga högskolestudenter i större utsträckning uppgav sig 

oftare äta lunch än frukost och middag.  

Kvinnorna hade mer regelbundna kostvanor än männen (index regelbundenhet i kost) (p 

<0.05). En större andel män än kvinnor uppgav sig äta lunch (p <0.05).  Kvinnorna uppgav 

sig oftare äta någon form av måltid på förmiddag och kväll (p <0.05). Majoriteten av de 

kvinnliga studenterna uppgav sig äta 4-5 mål per dag, medan majoriteten av männen äter 3-4 

mål per dag. 

 

Resultatet visade statistiskt signifikanta skillnader mellan studenter från olika institutioner och 
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regelbundenhet i kosten. Studenter från institutionen för Omvårdnad, hälsa & kultur uppgav 

sig ha mest regelbundna kostvanor, där studenter från Ekonomi & IT uppgav minst 

regelbundenhet i sina kostvanor (index regelbundenhet i kosten) (p <0.001). Resultatet visade 

tendenser till att studenter från Omvårdnad, hälsa & kultur åt fler antal mål per dag än övriga 

institutioner där studenter från Ekonomi & IT åt minst antal mål per dag.  

8.2.3 Intag av rekommenderade livsmedel 
Statistiskt signifikanta skillnader visades mellan hur ofta kvinnliga och manliga studenter åt 

rekommenderade livsmedel enligt index. Kvinnor åt oftare rekommenderade livsmedel än 

män (p <0.05). Mest framträdande i resultatet var att kvinnorna konsumerade mer frukt och 

bär (p <0.001) samt grönsaker (p <0.001) än männen. 

Statistiskt signifikanta skillnader visades mellan hur ofta studenter från olika institutioner 

konsumerade rekommenderade livsmedel. Omvårdnad, hälsa & kultur uppgav sig oftare äta 

rekommenderade livsmedel än övriga institutioner (index rekommenderade livsmedel (p 

<0.01) och studenter från Ekonomi & IT uppgav sig minst äta rekommenderade livsmedel. 

Diagram 1: Tallriksmodellen fördelat enligt kön 

 

Signifikanta skillnader kunde inte påvisas mellan hur ofta kvinnorna och männen uppgav sig 

äta enligt tallriksmodellen. Resultatet visade att en större andel kvinnliga än manliga studenter 

åt enligt tallriksmodellen varje dag (se diagram 1). 
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Diagram 2: Tallriksmodellen fördelat enligt institutionstillhörighet 

 
Resultatet visade en signifikant skillnad mellan tallriksmodellen och institution där studenter 

från Omvårdnad, hälsa & kultur uppgav sig äta enligt tallriksmodellen oftare än övriga 

institutioner (p <0.05).  I studien framgick det att studenter från Omvårdnad, hälsa & kultur i 

störst utsträckning äter enligt tallriksmodellen varje dag än övriga institutioner medan 

majoriteten av studenterna från Ekonomi & IT äter enligt tallriksmodellen mindre än 1 ggr/v 

(se diagram 2). 

 

8.2.4 Onyttiga livsmedel 
Index av onyttiga livsmedel visade statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnliga och 

manliga studenter. Manliga studenter uppgav sig oftare äta onyttiga livsmedel än kvinnliga 

studenter (p <0.001).  

Statistiskt signifikanta skillnader visades mellan hur ofta studenter från olika institutioner 

konsumerade onyttiga livsmedel (index onyttiga livsmedel). Studenter från 

Ingenjörsvetenskap uppgav sig oftare äta onyttiga livsmedel än övriga studenter (p <0.001) 

där Omvårdnad, hälsa & kultur uppgav sig äta onyttiga livsmedel mer sällan än de andra 

institutioner (p <0.001).  
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Diagram 3: Läsk och söta drycker fördelat enligt kön 

 
Av resultat från de enskilda variablerna visades det att manliga studenter uppgav sig oftare 

dricka läsk än de kvinnliga studenterna (p <0.001). Majoriteten av de kvinnliga studenterna 

rapporterade att de drack läsk och söta drycker mindre än 1 ggr/v. Männen rapporterade att de 

oftast dricka läsk och söta drycker 1-2 ggr/v. Dubbelt så stor andel män än kvinnor uppgav att 

de drack läsk och söta drycker varje dag (se diagram 3). 

Diagram 4: Läsk och söta drycker fördelat enligt institutionstillhörighet 
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Signifikanta skillnader kunde inte visas mellan hur ofta studenter från de olika institutionerna 

drack läsk. Ingenjörsvetenskap hade störst andel studenter som drack läsk 3-4 ggr/v samt 

störst andel som drack läsk varje dag (Se diagram 4). 

Majoriteten av högskolestudenterna uppgav att de åt godis och snacks 1-2 ggr/v. Signifikanta 

skillnader kunde inte visas mellan hur ofta kvinnorna och männen uppgav sig äta godis och 

snacks. Resultatet visade dock tendenser till att kvinnliga studenter oftare åt godis och snacks, 

där kvinnorna i större utsträckning än männen uppgav sig äta godis och snacks varje dag. 

Signifikanta skillnader kunde inte ses mellan hur ofta studenter från de olika institutionerna åt 

godis och snacks. Den institution som visade tendenser till oftare äta godis och snacks var 

Ekonomi & IT. 

Diagram 5: Snabbmat fördelat enligt kön 

 

Resultatet visade att de manliga studenterna uppgav sig oftare äta snabbmat än de kvinnliga 

studenterna (p <0.001). Männen uppgav sig oftast äta snabbmat 1-2 ggr/v. Majoriteten av de 

kvinnliga studenterna uppgav att de åt snabbmat mindre än 1 ggr/v samtidigt som studenter 

som uppgavs äta snabbmat varje dag var kvinnliga studenter (se diagram 5). 
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Diagram 6: Snabbmat fördelat enligt institutionstillhörighet 

 

Signifikanta skillnader visades mellan hur ofta studenter från de olika institutionerna uppgav 

sig äta snabbmat. Studenter från institutionen Omvårdnad, hälsa & kultur åt mer sällan 

snabbmat än studenter från Ekonomi & IT samt Individ & samhälle (p <0.05). De studenter 

som uppgav sig äta snabbmat varje dag var studenter för institutionen Ekonomi & IT samt 

Individ & Samhälle (se diagram 6).  

Signifikanta skillnader kunde inte visas mellan hur ofta studenter från de olika institutionerna 

åt godis och snacks. Studenter från Individ & samhälle hade störst andel studenter som 

uppgav sig äta godis och snacks dagligen.  

 
8.2.6 Faktorer som påverkade studenternas kostvanor 

Signifikanta skillnader påvisades mellan institutionstillhörighet och kön gällande de faktorer 

som påverkade studenternas kostvanor. Både kvinnliga och manliga högskolestudenter inom 

samtliga institutioner uppgav att tidsbrist var ett problem för att äta bra kost. Den faktorn som 

de kvinnliga studenterna uppgav som det näst största problemet för att äta bra kost var 

Sockersug vilket de manliga studenterna inte uppgav som ett av det främsta problemet för en 

bra kosthållning (p <0.01). De manliga studenterna uppgav istället faktorn för dyrt som det 

näst största problemet.  

Ekonomi & IT uppgav tidsbrist som en mindre problem för att äta bra kost än övriga 

institutioner (p <0.05). Studenter från institutionen Omvårdnad, hälsa & kultur uppgav i minst 

utsträckning att brist på kunskap utgjorde ett problem för att äta bra kost. Omvårdnad, hälsa & 

kultur rapporterade i störst utsträckning att sockersug var ett av de största problemen för att 

äta en bra kost. Studenter från Ingenjörsvetenskap och Ekonomi & IT rapporterade samtidigt i 

minst utsträckning sockersug som ett problem för att äta bra kost.  
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8.3 Fysisk aktivitet 

8.3.1 Fysisk aktivitet per dag 

Resultaten visade att majoriteten av högskolestudenterna når upp till den dagliga 

rekommendationen för fysisk aktivitet om minst 30 minuter per dag. I studien framgick det att 

15 procent av högskolestudenterna inte nådde upp till den rekommenderade nivån för fysisk 

aktivitet.  

 

Diagram 7: Fysisk aktivitet per dag fördelat enligt kön 

 

Studien visade signifikanta skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters fysiska 

aktivitet per dag. Av resultatet framgick det att en större andel män än kvinnor inte når upp till 

den dagliga rekommendationen gällande 30 minuter fysisk aktivitet per dag (p <0.01). 

Majoriteten av kvinnorna var fysisk aktiva minst 30 min per dag och majoriteten av männen 

var fysiskt aktiva minst 60 min per dag (p <0.01) Resultatet påvisade att fler kvinnor än män 

var fysiskt aktiva minst 90 minuter per dag (se diagram 7). 
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Diagram 8: Fysisk aktivitet per dag fördelat enligt institutionstillhörighet 

 

Signifikanta skillnader kunde inte visas mellan institutionernas grad av fysisk aktivitet per 

dag. Studenter från samtliga institutioner rapporterade att de var fysiskt aktiva minst 60 

minuter per dag förutom studenter från institutionen för Ekonomi & IT. Studenter från 

Ekonomi & IT uppgav sig vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Mest inaktiva 

studenter som inte nådde upp till rekommendationen för daglig fysisk aktivitet tillhörde 

institutionen för Ingenjörsvetenskap medan flest studenter från Omvårdnad, hälsa & kultur 

nådde upp till rekommendationen gällande 30 minuter fysisk aktivitet per dag (se diagram 8). 

8.3.2 Stillasittande timmar per dag 

Diagram 9: Stillasittande per dag fördelat enligt kön 

 
Statistiskt signifikanta skillnader kunde inte visas mellan kön och stillasittande timmar per 
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dag. Resultatet visade att stillasittande var relativt jämnt fördelat hos kvinnorna och männen. 

Samtidigt rapporterade de manliga studenterna i dubbelt så stor utsträckning än kvinnorna att 

de var stillasittande mer än 8 timmar per dag (se diagram 9). 

 

Diagram 10: Stillasittande per dag fördelat enligt institutionstillhörighet 

 

Signifikanta skillnader kunde inte visas mellan hur många timmar studenterna var 

stillasittande beroende av institution. Studenter från Ingenjörsvetenskap var i större 

utsträckning stillasittande minst 8 tim per dag, där minst andel som var stillasittande mer än 8 

timmar per dag var studenter tillhörande Individ & Samhälle (se diagram 10).   

 

8.4 Motionsvanor 

Av studiens resultat framgick det att 15 procent högskolestudenter hade oregelbundna 

motionsvanor, där inga skillnader påvisades mellan kvinnliga och manliga studenter. 

Resultatet visade att majoriteten av studenterna på Högskolan Väst motionerade 3-4 ggr per 

vecka, vilket följer rekommendationen för fysisk aktivitet. Resultatet visade att en väldigt 

liten andel högskolestudenter hade ändrat sina motionsvanor sen de påbörjade sina 

högskolestudier. En större andel män än kvinnor började motionera i samband med påbörjade 

studier. Det fanns inte några studenter från Individ & samhälle som slutat motionera i 

samband med påbörjade studier. Flest studenter som rapporterade att de slutat motionera i 

samband med påbörjade studier tillhörde institutionen för Ekonomi & IT samt Omvårdnad, 

hälsa & kultur.  
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8.4.1 Motionstillfällen per vecka 

 

Diagram 11: Motionstillfällen per vecka fördelat mellan kön 

 

Signifikanta skillnader påvisade inte mellan hur ofta kvinnorna och männen motionerade. 

Resultatet påvisade också tendenser till att männen motionerar fler dagar i veckan än 

kvinnorna. Större andel män än kvinnor rapporterade att de motionerade 5-6 ggr per vecka 

följt av 3-4 ggr per vecka medan kvinnorna rapporterade 1-2 ggr per vecka (se diagram 11). 

Diagram 12: Motionstillfällen per vecka fördelat enligt institutionstillhörighet 
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Institutionen för Omvårdnad, hälsa & kultur hade minst andel studenter med oregelbundna 

motionsvanor. Av studien framkom det att studenter från Omvårdnad, hälsa & kultur hade 

störst andel studenter som motionerade varje dag medan en liten andel studenter från 

Ingenjörsvetenskap motionerade dagligen (se diagram 12). 

Signifikanta skillnader påvisades mellan hur lång tid kvinnorna och männen uppgav sig 

spendera per motionstillfälle. Manliga studenter spenderade i genomsnitt mer tid per 

motionstillfälle än kvinnliga studenter (p <0.01). Signifikant skillnad påvisades inte mellan 

institution och tid per träningstillfälle där samtliga studenter i genomsnitt motionerar 60-90 

minuter per motionstillfälle. 

 

8.4.2 Motionsformer 
Resultatet visade signifikanta skillnader mellan vilken typ av motionsform kvinnliga och 

manliga studenter utövade. Manliga studenterna utövade motionsformen gym (p <0.05), 

löpning/jogging (p <0.01) samt föreningsidrott (p <0.001) i större utsträckning än kvinnliga 

studenter. Kvinnliga studenter utövade gruppträning (p <0.05), simning, ridning och 

hemmaträning (p <0.01) samt raska promenader (p < 0.001) i större utsträckning än de 

manliga studenterna.  

 

Resultatet visade signifikanta skillnader mellan vilken typ av motionsform studenter från 

olika institutioner utövade. Studenter från institutionen för Ingenjörsvetenskap utövade 

föreningsidrott i större utsträckning än övriga studenter (p <0.05). 43 procent av de studenter 

som ägnade sig åt föreningsidrott tillhörde institutionen för Ingenjörvetenskap. Gruppträning 

som aerobic, yoga och spinning utövades i störst utsträckning av studenter från Omvårdnad, 

hälsa & kultur. Studenter från Omvårdnad, hälsa & kultur var de studenter som utövade raska 

promenader mer än övriga studenter (p <0.05). Resultatet påvisade inte signifikanta skillnader 

mellan institutionerna och motionsformerna gym, löpning/joggning, simning, ridning och 

hemmaträning. 

8.4.3 Faktorer som påverkade studenterna till regelbundna motionsvanor 

Statistiskt signifikanta skillnader påvisades såväl mellan vilka faktorer som var mest 

avgörande för varför kvinnorna och männen motionerade regelbundet samt vilken institution 

studenten tillhörde. Den faktor de kvinnliga studenterna rapporterade som mest avgörande var 

att man ville vara pigg/få mer energi, följt av att det är kul samt för att bibehålla/förbättra 

hälsan långsiktigt. De manliga studenterna uppgav istället att de motionerade främst för att 

det är kul följt av att de vill vara pigg/få mer energi samt uppnå personliga mål. En faktor 

som visade signifikanta skillnader mellan männen och kvinnorna var att männen motionerade 

regelbundet för att uppnå personliga mål, vilket kvinnorna inte rapporterade i lika stor grad (p 

<0.05). 

Majoriteten av studenterna från Ekonomi & IT samt Ingenjörsvetenskap motionerade 

regelbundet för att uppnå personliga mål. Majoriteten från Omvårdnad, hälsa & kultur samt 

Individ & Samhälle ansåg inte att detta var en av främsta anledningarna till att de motionerar 

regelbundet (p <0.05). Omvårdnad, hälsa & kultur motionerade främst för att bibehålla/ 

förbättra hälsan långsiktigt samt för att vara pigg/få mer energi. Individ & samhälle uppgav 

att den främsta anledningen till att de motionerade var för att vara pigg/få mer energi.   
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8.4.4 Faktorer som påverkade studenterna till oregelbundna motionsvanor 

Statistiskt signifikanta skillnader påvisades mellan de kvinnor och män som hade 

oregelbundna motionsvanor i fråga om vilka faktorer som var mest avgörande för att de inte 

motionerade regelbundet. Både de kvinnliga och de manliga studenterna uppgav att den 

faktorn som var mest avgörande för varför de inte motionerade regelbundet var tidsbrist följt 

av brist på ork samt begränsad ekonomi. Statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan 

faktorn ointresse, där kvinnorna uppgav ointresse i högre grad än männen som en avgörande 

faktor (p <0.05).  

Signifikanta skillnader visades mellan de studenter från olika institutioner som hade 

oregelbundna motionsvanor i fråga om vilka faktorer som var mest avgörande för deras 

oregelbundna motionsvanor. Majoritet av studenterna från Ingenjörsvetenskap rapporterade i 

större utsträckning än övriga institutioner att ointresse var en av de främsta faktorerna till 

oregelbundna motionsvanor (p <0.05). Majoritet av studenterna från Individ & samhälle som 

uppgav i större utsträckning än övriga institutioner att brist på ork var en faktor till 

oregelbundna motionsvanor (p <0.05).  

9. Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ tvärsnittstudie. Valet av en 

kvantitativ metod valdes då metoden är lämplig för att få en bredd i undersökningen, samt för 

att kunna jämföra och undersöka skillnader mellan olika grupper (Andersson 2006). Metoden 

gjorde det möjligt att jämföra kvinnliga och manliga studenter samt studenter från de olika 

institutionerna på Högskolan Väst. Vidare valdes standardiserat frågeformulär för insamling 

av data om studenternas kost- och motionsvanor.  Ett standardiserat frågeformulär är lämpligt 

att använda i studier med syfte att mäta kost- och motionsvanor där man kan klassificera hög, 

medelhög och låg konsumtion av ett visst livsmedel och motionsvanor. Metoden ger dock inte 

information om hela kosten eller alla mängder av näringsintaget hos individer (Abrahamsson 

2006).  

 

Urvalet för studien utgjordes av ett tillgänglighetsurval som kan ha påverkat resultatet i 

studien. Eftersom urvalet inte säger något om hur representativa deltagarna är av populationen 

i stort gäller endast resultatet de studenter som ingått i urvalet (Eliasson 2010). Studiens 

resultat ger inte möjligheten att generalisera till att gälla högskolestudenter i allmänhet. 

Tillgänglighetsurvalet hade fördelen att möjliggöra för studien att få en hög svarsfrekvens, 

vilket vara viktigt för att kunna studera skillnader mellan studentgrupperna och därmed kunna 

besvara studiens syfte. Enligt Ejvergård (2003) bör den slutliga svarsfrekvensen för en studie 

vara över 60 % för att få en meningsfull databearbetning. Genom urvalsmetoden 

möjliggjordes en stor omfattning av enkäter som resulterade i en svarsfrekvens på 93 % 

(n=323). En hög svarsfrekvens minskar felmarginalen i undersökningen. Ju högre 

tillförlitligheten är, desto bättre stämmer resultatets värden ihop med stickprovet (Eliasson 

2006).  Under insamlingsprocessen stämdes institutionsfördelningen av kontinuerligt genom 

att särskilja och räkna ifyllda enkäter från de olika institutionerna. Under datainsamlingen 

fanns det ingen möjlighet att stämma av fördelningen mellan kvinnliga och manliga studenter 

vilket resulterade i en snedfördelning. Snedfördelningen kan ha skapat felkällor som i sin tur 
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kan påverkat och snedvridit studiens resultat (Eliasson 2010). Dock är det inte ovanligt att 

olika institutioner har ojämn könsfördelning.  

Studiens syfte var att studera skillnader mellan både kostvanor och motionsvanor bland såväl 

kvinnor och män som samtliga fyra institutioner på Högskolan Väst. Bakgrundsvariblerna 

”bor du ensam?” samt ”har du inkomst utöver studiemedel?” behandlades inte i resultatet med 

påverkade inte studien, då de inte var avgörande för att besvara studiens frågeställning. För att 

tydliggöra skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter samt institutionstillhörighet har 

resultatet redovisats i form av de som i största utsträckning följde rekommendationerna för 

kost och motion, samt den institution som följde rekommendationerna minst. Testerna χ
2 

(Chi-

två) och T-test användes för att säkerställa de skillnader som påvisades mellan studenters 

kost- och motionsvanor. De statistiska testerna visar om eventuella skillnader orsakas av 

slumpen eller om skillnaderna är faktiska (Eliasson 2010). Testet visade signifikanta 

skillnader i flera avseenden, vilket bidrog till att skillnaderna som påvisades i resultatet kunde 

statiskt säkerställas.  

 

9.1.1 Validitet & reliabilitet 

Validitet innebär att undersökningen mäter det som studien syftar till att mäta Eliasson 2010). 

Studiens mätinstrument konstruerades med stöd från de svenska näringsrekommendationerna 

och Livsmedelsverkets enkät som tidigare använts för att mäta kost och fysisk aktivitet bland 

vuxna (Sepp et al. 2004). Då mätinstrumentet hade samma utgångspunkt som 

Livsmedelverkets enkät stärks validiteten. För att stärka studiens validitet genomfördes en 

pilotstudie. En provundersökning testar om frågorna är relevanta för att besvara studiens syfte 

samt om de svarande förstår frågorna (Ejlertsson 2005).   

En studies reliabilitet innebär att mätinstrumentet är tillförlitlig (Ejvegård 2003). Vid analys 

genomfördes Cronbach’s alpha som säkerställer reliabiliteten i enkätfrågorna genom att mäta 

den interna konsistensen mellan hur frågorna hänger samman (Cronbach 1951). Studien fick 

ett värde på α 0.69. Ett värde över 0.7 brukar anses som tillfredställande men där ett värde 

strax under är acceptabelt för att reliabiliteten ska ses som tillförlitlig (Ejlertsson 2005). 

Liknande värden (α 0.67- 0.84) har använts i studier av Bosma & Marmot et al. (1997) samt 

(α 0.61-0.88) i McKinley et als. (1997) studie.  

9.1.2 Generaliserbarhet 

Det var inte möjligt att ta fram en total siffra över populationen då en student kan vara 

registrerad på mer än en institution. Studiens stickprov beräknades till 3,2 % genom att 

uppskatta den totala populationen till 10 000 studenter.  Studiens tillgänglighetsurval gör det 

problematiskt att generalisera studiens resultat då stickprovet inte nödvändigtvis representerar 

alla högskolestudenter på Högskolan Väst. Studiens resultat gäller endast de studenter som 

ingått i urvalet och därför kan inte studien generaliseras.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Kost- och motionsvanor beroende av kön 

Resultatet av studien visade att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters 

kostvanor.  Resultatet visade att kvinnliga studenter överlag hade bättre kostvanor än manliga 

studenter. Tidigare undersökningar har visat tydliga skillnader mellan män och kvinnors 



24 

 

kostval, där kvinnor i större utsträckning äter mer näringsrik och hälsosam mat än vad män 

gör (Abrahamsson 2006). Liknade resultat påträffas i Simunaniemi et al. (2009) forskning där 

kvinnliga högskolestudenter åt närmast rekommenderade dagliga intag för kost. Vår studie 

visade att högskolestudenterna på Högskolan Väst oberoende av kön hade bättre lunchvanor 

än frukostvanor, vilket visats i tidigare forskning av Byström et al. (2001). Vår studies resultat 

visade att kvinnliga högskolestudenterna oftare åt rekommenderade livsmedel, mer 

regelbundet med fler måltider per dag samt tenderade att oftare äta enligt tallriksmodellen. 

Kvinnliga studenter uppgav sig i dubbelt så stor utsträckning äta efter någon typ av diet i 

jämförelse med de manliga studenterna. Att kvinnliga studenter överlag har bättre kostvanor 

än manliga studenter samt att kvinnliga studenter har fler kostintag per dag har även 

bekräftats i forskning av Byström et al. (2001). Intressant för vårt resultat var att manliga 

studenter oftare drack läsk och åt snabbmat och kvinnliga studenterna åt oftare snacks & 

godis. Kvinnorna tillhörde den grupp studenter som uppgav att sockersug var ett problem för 

att äta bra kost. Resultatet kan relateras till Byström et al. (2003) samt Sakamaki et al. (2005) 

forskning som har visat att kvinnliga högskolestudenter oftare småäter, samt äter sämre 

livsmedel som snacks & godis.  

 

Tidigare forskning har inte visat några könsskillnader gällande den dagliga 

rekommendationen för fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut 2010). Vår studies resultat 

visade att det fanns skillnader mellan kvinnliga och manliga studenters fysiska aktivitet och 

motionsvanor. Kvinnliga och manliga studenter följde rekommendationerna för fysisk 

aktivitet fast uppnådde rekommendationen på olika sätt. Fler kvinnliga än manliga studenter 

uppgav sig nå upp till den dagliga rekommendationen för fysisk aktivitet gällande 30 minuter 

per dag. Kvinnorna föredrog att utöva mer daglig fysisk aktivitet men uppgav färre 

motionstimmar per vecka än männen. Resultatet visade att männen var mer stillasittande per 

dag, men visade tendenser till att istället utöva fler och längre motionspass per vecka. Steptoe 

et als. (2002) forskning har visat att manliga studenter spenderar mer tid per motionstillfälle 

än kvinnliga europeiska högskolestudenter. Vidare kan det kopplas till andra 

forskningsresultat som visat att kvinnor i större utsträckning ägnar sig åt måttlig motion, 

medan män är mer stillasittande men utövar mer regelbunden och strukturerad motion 

(Folkhälsorapport 2009). De finns forskningsresultat som motsäger vårt forskningsresultat. De 

forskningsresultaten har visat att kvinnliga studenter har mer frekventa motionsvanor och 

spenderar mer tid per motionstillfälle än manliga studenter (Byström et al.2001, Byström et 

al. 2003). Det finns därmed forskning som visar olika resultat om manliga och kvinnliga 

studenters motionsvanor. En aspekt är att snedfördelningen mellan kvinnliga och manliga 

studenterna i vår studie kan ha snedvridit och påverkat resultatet. Snedfördelningen kan vara 

en aspekt till de olikheter som har framkommit i vår studies resultat i förhållande till tidigare 

forskningsresultat. 

Vårt forskningsresultat visade tydliga skillnader mellan vilka motionsformer männen och 

kvinnorna utförde. Kvinnliga studenter utövade i störst utsträckning individuell motion som 

simning, gruppträning etc. Manliga studenter utövade i störst utsträckning bland annat 

föreningsidrott. Resultat visar stora likheter med Löfgrens (2001) forskning som visat att 

kvinnliga studenter idrottar mindre än manliga studenter, samt ägnar sig mer åt individuella 

motionsformer. Resultatet av vår studie tyder på att de studenter som har regelbundna 

motionsvanor var mer medvetna om betydelsen av regelbundna motionsvanor eftersom 

majoriteten av studenterna uppgav att de främst motionerade för att vara pigg/få mer energi. 

Tidigare forskning har visat att högskolestudenter är medvetna om att regelbunden motion 

bidrar till att öka prestationsförmågan (Byström et al. 2003). Resultatet visade en skillnad 
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mellan männens och kvinnornas främsta anledningar till deras regelbundna motionsvanor där 

männen motionerade främst för att uppnå personliga mål. En aspekt kan vara att män i större 

utsträckning än kvinnor utför idrott och därmed utför mer målinriktad motion.  

En aspekt av de skillnader som visats mellan kvinnliga och manliga högskolestudenters kost- 

och motionsvanor kan tolkas utifrån ett sociologiskt perspektiv. Bourdieu talar i sin teori om 

att det finns könsstrukturer inom varje individ som skapar olika handlingsmodeller för olika 

beteenden (Johansson & Miegel 1996). Skillnaderna kan betraktas som att kvinnor och män 

lär sig vilka beteenden och handlingsmönster som är manliga respektive kvinnliga (Giddens 

& Griffith 2007) vilket kan yttra sig i deras vanor. Att skillnader har påträffats om t.ex. 

kvinnors och mäns intresse för olika motionsformer kan ses utifrån att det finns sociala 

normer om hur kvinnor och män bör vara och handla. Detta kan ses som att vissa 

motionsformer och motionsvanor är könsrelaterade efter sociala förväntningar. Detta kan 

vidare vara en förklaring till studiens resultat, vilket påvisat skillnader mellan de kvinnliga 

och manliga högskolestudenters motionsvanor.  

 

9.2.2 Kost- och motionsvanor beroende av institution 
Enligt Bourdieu formas människans handlingsmodeller av tidigare ekonomiska, kulturella och 

sociala erfarenheter (Svederberg et al. 2001). Eftersom habitus finns personifierade inom 

varje individ redan från barndomen och styr individens kognitiva och mentala strukturer 

(Johansson & Miegel 1996) tolkar vi det som att studenternas val av utbildning kan vara ett 

resultat av studentens habitus. Giddens och Griffiths (2007) menar att handlingsmodeller kan 

anpassas efter vilka sociala sammanhang individen omges av. En intressant aspekt utefter 

detta är att studentens habitus kan ha anpassats efter deras institutionstillhörighet och därmed 

format nya handlingsmodeller och vanor gällande kost och motion.  

Skillnaderna mellan olika sociala gruppers kostvanor kan ses utifrån Bourdieus teori om 

Habitus som beskriver individers beteende- och handlingsmönster i relation till hennes sociala 

sammanhang (Bourdieu 1984, Bourdieu 1999, Robson & Sanders 2009). Resultatet av vår 

studie visade att högskolestudenters kostvanor skiljer sig åt beroende av 

institutionstillhörighet. Vår studie visade att studenter från institutionen Omvårdnad, hälsa & 

kultur oftare åt enligt de svenska näringsrekommendationerna. Institutionen åt oftare 

rekommenderade livsmedel, mer regelbundet med fler mål per dag, samt var den institution 

som åt mest sällan onyttiga livsmedel. Studenter från Ekonomi & IT uppgav sig äta enligt de 

svenska näringsrekommendationerna i minst utsträckning, medan institutionen för 

Ingenjörvetenskap var de studenter som oftast uppgav sig äta onyttiga livsmedel. Skillnaderna 

mellan institutionernas kostvanor kan ses i relation till Bourdieus habitusbegrepp. Bourdieu 

menar att Habitus påverkar individens handlingsmönster och ger upphov till olika intressen, 

vanor och livsstilar som kan yttra sig i hennes kostvanor (Johansson & Miegel 1996).  

Utbildningsnivån och ämnestypen är i stor utsträckning könsuppdelad där män vanligen 

studerar teknikorienterade ämnen, medans kvinnor i större utsträckning läser humanistiska 

och socialt orienterade ämnen (Giddens & Griffiths 2007). Att studenter från olika 

institutioner uppgav sig ha olika kostvanor kan kopplas till de skillnader som kvinnliga och 

manliga uppgav. Skillnaderna mellan studenters kostvanor beroende av institution kan ses 

utifrån könsfördelningen mellan institutionerna. Omvårdnad, hälsa & kultur samt Individ & 

samhälle är de institutioner som har störst andel deltagande kvinnor i studien vilket bör betyda 

att de är de studenter som har bäst kostvanor. Omvårdnad, hälsa & kultur var den institution 

som uppgav sig i dubbelt så stor utsträckning äta efter någon diet, vilket kan kopplas till att 
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det var dubbelt så stor andel kvinnor än män som gick på någon typ av diet.  Intressant för 

resultatet är att institutionen Omvårdnad, hälsa & kultur uppvisade bättre kostvanor än den 

andra kvinnodominerande institutionen Individ & samhälle. En aspekt är att institutionen 

Omvårdnad, hälsa & kultur kan ha genom sitt ämnesområde en större tillgänglighet till 

kunskap som ger bättre förutsättningar för bra kostvanor.  

Tidigare undersökningar har visat att högskolestudenters motionsvanor skiljer sig åt beroende 

av ämnestillhörighet. Löfgren (2001) använde Bourdieus begrepp habitus för att förklara och 

förstå de skillnader som påvisades mellan olika studentgruppernas intresse av motion vid 

Umeå universitet. I Bourdieus teori sker alltid människans handlingar i förhållande till ett 

visst socialt fält (Bourdieu 1999). Vår tolkning av detta är att studenternas handlingar sker i 

förhållande till den institution hon tillhör. Skillnader påvisades mellan institutionernas grad av 

fysisk aktivitet och motion i vår studie. De studenter som var minst fysiskt aktiva per dag, 

mest stillasittande och motionerade minst var studenter från institutionen Ingenjörsvetenskap. 

Samtidigt visade vår studie att institutionen för Omvårdnad, hälsa & kultur utövade mer 

fysisk aktivitet per dag och uppgav sig ha mer regelbundna motionsvanor. Skillnaderna 

mellan studenterna kan enligt Bourdieus teori förklaras med att människor från samma eller 

liknande sociala grupper har likartade habitus och därmed tenderar att ha liknande smak och 

vanor gällande kost (Bourdieu 1999). 

Omvårdnad, hälsa & kultur var den institution med mest deltagande kvinnor och 

Ingenjörsvetenskap var den institution med mest deltagande män. Eftersom kvinnorna inte 

uppgav sig ha bättre motionsvanor än männen och vice versa är könsfördelningen mellan 

institutionerna inte någon aspekt som enskilt kan förklara skillnaderna mellan studenters 

motionsvanor beroende av institution. Det kan därmed göras sannolikt att skillnader mellan 

studenters motionsvanor har en koppling till studenternas institutionstillhörighet. En aspekt 

kan återigen vara att studenter inom Omvårdnad, hälsa & kultur i större utsträckning än andra 

institutioner kan ha en större tillgänglighet till kunskap som ger bättre förutsättningar för bra 

motionsvanor. Skillnader framgick mellan studenternas främsta anledningar till motion där 

institutionen för Omvårdnad, hälsa & kultur främst motionerade för att bibehålla/ förbättra 

hälsan långsiktigt. Studenter från Ekonomi & IT samt Ingenjörsvetenskap motionerade 

regelbundet främst för att uppnå personliga mål. Ett antagande om dessa skillnader kan likaså 

här bero på att majoriteten av studenter från Omvårdnad, hälsa & kultur har en framtida 

yrkesroll inom vård, omsorg och hälsa och därmed antas ha en större kunskap och 

medvetenhet kring motionens betydelse för hälsan. Detta kan kopplas till ett sociologiskt 

perspektiv som betraktar ojämlikheter i hälsa som ett resultat av olika livsvillkor och 

tillgångar, och inte endast ett avgörande av den enskilde individens handlingar och beteenden 

(Andersson & Ejlertsson 2009). 

9.2.3 Begränsningar i studien 

Studien utgjordes av en tvärsnittstudie som studerar ett utfall vid en viss tidpunkt vilket 

innebär begränsningar i studien. Studien kan inte visa orsakssamband, endast att det finns 

samband mellan olika studenter och olika kost- och motionsvanor. Snedfördelningen mellan 

kvinnor och män i studien kan innebära felkällor som kan ha påverkat resultatet. 

Tillgänglighetsurvalet i studien innebär begränsningar då stickprovet inte nödvändigtvis 

representerar studenter på Högskolan Väst i stort. Studien kan därför endast kopplas till de 

studenter som ingick i urvalet.  
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10. Konklusion 
Studien visade skillnader mellan studenters kost- och motionsvanor beroende av kön. 

Kvinnliga studenter på Högskolan Väst har i flera avseenden uppgett sig ha bättre kostvanor 

än de manliga studenterna. Kvinnliga studenter uppgav sig också vara mer fysiskt aktiva per 

dag och mindre stillasittande än de manliga högskolestudenterna. Samtidigt visade resultatet 

en marginell skillnad mellan hur ofta de manliga och kvinnliga studenterna utförde motion. 

Skillnader visades mellan hur mycket tid de kvinnliga och manliga studenterna spenderade 

per motionstillfälle. Manliga studenter rapporterade att de motionerade längre tid per 

motionstillfälle än kvinnliga studenter. Vidare visade studien skillnader mellan studenters 

kost- och motionsvanor beroende av institutionstillhörighet. Studenter från Ekonomi & IT 

uppgav sig följa de svenska rekommendationerna för kost i minst utsträckning. 

Högskolestudenter från institutionen Ingenjörsvetenskap utförde minst motion och fysiskt 

aktivitet i jämförelse med andra institutioner. Studenter från institutionen Omvårdnad, hälsa & 

kultur har i flera avseenden uppgett sig ha bättre kost- och motionsvanor enligt svenska 

rekommendationer än övriga studenter från Högskolan Väst. 

 

11. Slutord 
Vi vill först och främst tacka alla studenter på Högskolan Väst som gjorde det möjligt för oss 

att genomföra studien. Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Monica Eriksson för 

hennes engagemang och stöd under processens gång. Slutligen vill vi tacka andra involverade 

personer som bidragit med nya kunskaper, tankar och idéer till vårt examensarbete.  
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Bilaga 1 

 

 
Mars 2011 

Studenters kost- och motionsvanor på Högskolan Väst 
 

Vi är två studenter som läser sista året på Hälsopromotionsprogrammet vid Högskolan Väst. 

Inom ramen för Hälsopromotionsutbildningen skrivs detta examensarbete inom 

folkhälsovetenskap och pedagogik vid Högskolan Väst, Trollhättan. Som en del av vårt 

examensarbete genomför vi en enkätundersökning om kost- och motionsvanor bland 

högskolestudenter.  Studien har även för avsikt att undersöka om eventuella skillnader finns 

mellan Högskolestudenters kost- och motionsvanor beroende av kön och tillhörande 

institution.  

Din medverkan är frivillig och dina svar är viktiga för oss. Givetvis behandlas dina svar 

konfidentiellt. Ingen enskild persons svar kan utläsas i studiens resultat och svaren kommer 

endast behandlas för att besvara studiens syfte och inget annat.  Endast utsedda 

kontaktpersoner hanterar de ifyllda enkäterna. Enkäten bör ta cirka 10 minuter att besvara.  

 

Har du några frågor gällande enkäten eller undersökningen i övrigt är du välkommen att 

kontakta ansvariga personer.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Caroline Björnkvist    Hanna Janshed 

0763-384610    0762-929492 

caroline.bjornkvist@student.hv.se  hanna.janshed@student.hv.se  

 

 

Handledare: Monica Eriksson  

Universitetslektor i folkhälsovetenskap 

0520-223861 

monica.eriksson@hv.se 

 

mailto:caroline.bjornkvist@student.hv.se
mailto:hanna.janshed@student.hv.se


 

Bilaga 2 

 

Studenters kost- och motionsvanor på Högskolan Väst 

Kön  Kvinna 

Man 

Institution Ekonomi och IT (EI)  

Individ och samhälle (IS) 

Ingenjörsvetenskap (IV)  

Omvårdnad, hälsa och kultur (OHK) 

Har du inkomst från arbete?  

 

Ja Nej 

 

Bor du ensam? 

  

Ja Nej 

 

Nedan följer ett antal frågor om vad du brukar äta. Ha de senaste 3 månaderna i tankarna när du 

svarar på frågorna. Kryssa för det alternativ som för varje fråga stämmer bäst överens med hur du 

brukar äta. 

 

1. Kryssa för den typ av måltid som överensstämmer bäst för varje måltidstillfälle. Ange endast 

ett kryss i den rad som passar bäst. Kom ihåg mellanmål och ev. annat småätande samt drycker.  

 

Måltids-

tillfälle 

Huvudmåltid 
Lagad mat (t.ex. 
kött och potatis), 
soppa,sallad med 
bröd,pizza med 
sallad etc. 

Lätt måltid      
t.ex. gröt/flingor, 
mjölk/fil, 
smörgåsar, soppa, 
sallad, omelett,  
korv, enkel 
hamburgare etc. 

Småmål        
t.ex. kex, bulle, 
kaka, frukt, 
godis, glass, 
risifrutti, nötter 
etc.  

Endast dryck  
t.ex. kaffe, te, 
läsk, juice, 
mjölk etc. 

Inget 

Frukost 
          

Mål på 

förmiddag 
          

Lunch 
          

Mål på 

eftermiddag. 
          

Middag 
          

Kvällsmål 
          

 



 

2. Vilken typ av kost äter du vanligen? 

 

Blandkost, dvs. äter det mesta 
Laktovegetarisk kost, dvs. äter inte kött, fisk eller ägg 

Vegankost, dvs. äter inte kött, fisk, ägg, mjölk och mjölkprodukter 

Glutenfri kost 
Annan__________________________ 

 

3. Går du på någon slags diet, eventuellt bantning?  

 

 

      Ja Nej  

 

4. Hur många mål äter du på en dag? (d.v.s. inklusive frukost, lunch, middag samt mellanmål) 

 

    1-2     3       4        5       6-7  

5. Hur ofta äter du frukost?  

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

6.  Hur ofta äter du mellanmål (mål mellan måltiderna frukost, lunch och middag)? 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

7. Hur ofta äter du lunch? 

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v    Mindre än 1 ggr/v 

8. Hur ofta äter du middag? 

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

9. Hur ofta äter du fisk och/eller skaldjur? 

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

10. Hur ofta äter du kött och/eller fågel? 

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

 



 

11. Hur ofta äter du potatis, pasta och/eller ris? 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

 

12. Hur ofta äter du bröd och/eller flingor? 

 

 

 Varje dag    5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

 

13. Hur ofta äter/dricker du mejeriprodukter?  

 

 

Varje dag  5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

 

14. Hur ofta äter snabbmat? (d.v.s. halvfabrikat/färdig mat som ex. pirog, panpizza, pizza, 

hamburgare, kebab, färdiga mackor, frysta färdiga rätter etc.) 

 

 

Varje dag  5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

 

15. Hur ofta äter du frukt och/eller bär? 

 

 

Varje dag   5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1ggr/v         

16. Hur ofta äter du grönsaker?  

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

 

17. Hur ofta äter du rotfrukter och/eller baljväxter? (ex broccoli, palsternacka, selleri. linser, 

bönor etc.)   

 

 

Varje dag  5-6 ggr/v  3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

 

18. Vilken typ av matfett brukar du vanligtvis använda på smörgåsen? 

 

 

Lättmargarin   Bordsmargarin     Smör Oljebaserat smör    Använder ej 

Max 40%    Max 80%     100%          Ex: Becel etc.     

 

19.  Hur ofta äter du snacks och/eller godis? (ex glass, choklad, kakor, bullar, godis, chips etc.) 

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v  Mindre än 1ggr/v 

 



 

20. Hur ofta dricker du läsk och/eller söta drycker? (ex saft, söta fruktdrycker, Coca-Cola etc.) 

 

 

Varje dag  5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v  Mindre än 1ggr/v 

 

21. Hur ofta äter du enligt tallriksmodellen? 

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1 ggr/v 

                              
 

 

22. Vad anser du vara de största problemen för dig när det gäller att äta bra kost?(Fler än ett 

alternativ kan anges) 

Tidsbrist 

För dyrt med näringsrik/nyttig mat  

Inte gott 

Brist på kunskap om nyttig mat 

För stor förändring med mina nuvarande matvanor 

Vill inte ändra mina matvanor 

Sockersug 

Annat___________________ 

 

 

Nedan följer ett antal frågor om dina motionsvanor. Ha de senaste 3 månaderna i tankarna när du 

svarar på frågorna. Kryssa för det alternativ som för varje fråga stämmer bäst överens med hur du 

brukar motionera. 

 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning, 

exempelvis lek, städning, trädgårdsarbete, idrott, motion och friluftsliv etc. Motion definieras 

som planerad eller strukturerad fysisk aktivitet, exempelvis träning. 

 

23. Hur lång tid uppskattar du att du utför fysisk aktivitet per dag? 

 

 

Minst 90 min     Minst 60 min    Minst 45 min    Minst 30 min   Mindre än 30 min 

 

24. Hur lång tid uppskattar du att du är stillasittande per dag? (ex tv-tittande, läsning i soffan 

etc.) 

 



 

 

1-2 tim 3-4 tim 4-5 tim 6-7 tim 8 tim eller mer    

  

25. Hur ofta motionerar du? 

 

 

Varje dag 5-6 ggr/v 3-4 ggr/v 1-2 ggr/v Mindre än 1ggr/v 

 

 Om du svarat ”Mindre än 1 ggr/v” på ovanstående fråga, hoppa till fråga 30 på nästa sida.  
 

26. Hur mycket tid spenderar du i genomsnitt per tillfälle när du motionerar?  

 

Mer än 120 min        90-120 min        60-90 min      30-60 min            Mindre än 30 min 

 

 

27. Vad är de främsta anledningarna till att du motionerar regelbundet?  (Fler än ett alternativ 

kan anges) 

Mina vänner/familj gör det 

Vill uppnå personliga mål 

Tycker det är kul 

Vill vara pigg och få mer energi  

Vill bibehålla/förbättra hälsan långsiktigt 

Det rådande kroppsidealet  

För att andra ska uppskatta mig  

Annat_____________________ 

 

28. Har du alltid motionerat? 

Ja, regelbundet under hela livet 

Ja, periodvis  

Nej, började motionera när jag påbörjade mina studier på högskolan 

Nej, började motionera i senare ålder 

 

29. Vilka/vilken sorts aktiviteter utövar du när du motionerar? (Fler än ett alternativ kan anges) 

Gym 

Föreningsidrott 

Gruppträning (ex aerobic, yoga, spinning, step etc. ) 

Löpning/joggning 

Raska promenader 

Annat____________________ 

 Frågorna nedan besvaras endast om du inte motionerar 

30. Vilka är de främsta anledningarna till att du inte motionerar regelbundet? (Svara endast om 

du inte motionerar. Fler än ett alternativ kan anges) 



 

Inget intresse 

Tidsbrist 

Ingen ork 

Begränsad ekonomi   

Begränsat utbud för att utföra motion 

Mina vänner/familj tränar inte 

Rädsla 

Annat____________________ 

31. Har du aldrig motionerat regelbundet? 

Nej  

Jo, periodvis   

Jo, men slutade när jag började studera på högskola   

Jo, men har slutat av annat skäl  

Annat__________________________ 

32. Vad skulle kunna få dig att börja motionera regelbundet? (Fler än ett alternativ kan 

anges) 

 Om jag fick mer tid 

 Om jag hade mer ork 

Bättre ekonomi 

 Att vänner börjar motionera 

Personlig hjälp 

 Större utbud av träningsanläggningar  

 Annat___________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 
 Caroline Björnkvist & Hanna Janshed 
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