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SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund: Människan har under flera tusen år levt ett liv som genomsyrats av fysisk aktivitet 
och måttligt födointag. I och med industrialiseringen skedde ett paradigmskifte som gjorde att 
kraven på fysisk aktivitet minskade och tillgången på mat ökade. Detta har sedan dess fortsatt 
och det krävs mindre av oss fysiskt idag och det finns en större tillgång på mat än vad det 
någonsin tidigare funnits. Detta har lett till att människan förändrats från en varelse i ständig 
rörelse till en stillasittande individ. 
Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet och kostvanor påverkar 
välbefinnandet hos studenter 
Metod: Litteraturstudie med kvantitativ ansats byggd på 17 vetenskapliga kvantitativa 
artiklar. Innehållsanalysen genomfördes i linje med Graneheim och Lundmans (2004) 
manifesta innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet bestod av tre huvudrubriker: Goda kostvanor påverkar välbefinnandet 
positivt, Välbefinnandet påverkas av fysisk aktivitet och Välbefinnande kan uppnås av goda 
kost- och motionsvanor. I studien uppkom resultat som pekade på att fysisk aktivitet och goda 
kostvanor bidrar till ett ökat välbefinnande. 
Slutsats: I egenskap av sjuksköterska är det av största vikt att förespråka och motivera till 
individanpassade kostvanor och fysisk aktivitet i syfte att stärka individens mentala och 
fysiska välbefinnande.
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INLEDNING 
 
 
Under vår yrkesverksamhetsförlagda utbildning har vi vid flertalet tillfällen påträffat 
människor vars livsstil påverkar deras hälsa och välbefinnande. Inom såväl somatisk-, 
psykiatrisk- och primärvård har vi varit delaktiga i samtal med individer där frågor kring kost 
och fysisk aktivitet har varit centrala för ett preventivt arbete mot hälsosamma mål. Vi tycker 
oss i dagens sjukvård se ett paradigmskifte där arbetet mot bättre allmän hälsa tar större och 
större plats, exempelvis ordineras promenader vid psykiatriska kliniker och fysisk aktivitet på 
recept vars användning stadigt ökar. Det har under senaste åren upprättats flera privata 
vårdcentraler som utför ett förebyggande hälsoarbete. På dessa sker ett utökat samarbete 
mellan olika yrkeskategorier inom vården såsom dietist, läkare, sjuksköterskor och 
sjukgymnaster samt psykologer och terapeuter. Allt för att öka möjligheten att uppnå psykiskt 
och fysiskt välbefinnande. 
 
Inte bara inom sjuksköterskearbetet påträffas detta nya hälsotänk. På var och varannan 
löpsedel ser vi nya kost och viktrelaterade rön som sprids, ofta utan vetenskaplig evidens, till 
allmänheten. Det är därför viktigt för en sjuksköterska att hålla sig ajour med nya rön inom 
hälsa och välbefinnande för att på så sätt kunna rekommendera rätt metod för rätt individ i 
linje med evidensbaserad kunskap. 
 
Författarna har valt att belysa studenters livsstil och hur detta påverkar deras hälsa och 
välbefinnande. Dels för att författarna i skrivande stund är studenter och dels för att det under 
studietiden är av största vikt att eliminera de inlärningshinder ett ohälsosamt liv ger för att på 
så sätt optimera möjligheten till lärande och personlig utveckling.  
 
BAKGRUND 
 
 
Historik 
För flera tusen år sedan rörde sig människor för att samla föda, förflytta sig och att värma upp 
bostaden vilket ledde till en omfattande energiomsättning (Faskunger & Hemmingsson, 2005, 
s. 13). Detta i samband med begränsad födotillgång ledde till att man inte åt mer än vad 
kroppen krävde för att fungera friktionsfritt (Ringsberg, 2009, s. 271). Under 
industrialiseringen uppfanns flertalet maskiner och tekniska uppfinnar som gjorde att vissa 
fysiska arbeten uteblev eller minskade i omfattning vilket också lett till att flertalet människor 
avsevärt minskat sin dagliga energiförbrukning (Faskunger & Hemmingsson, 2005, s. 14). 
Detta tillsammans med en ständig tillgång till mat och att det äts mer än vad som behövs 
(Ringsberg, 2009, s. 271), har ökat risker för olika sjukdomar så som typ 2-diabetes, högt 
blodtryck och stroke samt fetma och depression (Faskunger & Hemmingsson, 2005, s. 16).  
 
Idag råder ett digitalt samhälle som tillåter gemene man att hämta information och läsa in sig 
på vilket område som helst, till exempel inom motion och kostvanor. Dock är det paradoxalt 
att detta digitaliserade samhälle är grunden till en stillasittande livsstil. Även om intresset för 
motion, fysisk aktivitet och kostvanor ständigt ökar innebär denna livsstil en allt lägre 
energiförbrukning. En fetma-genererande miljö har skapats (Faskunger & Hemmingsson, 
2005, ss. 9-10).  
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Fysisk aktivitet 
 

”Those who think they have not time for bodily exercise will sooner or later have to 
find time for illness” (Edward Stanley, 20 dec, 1873). 

 
Fysisk aktivitet är all aktivitet som innefattar kontraktion av skelettmuskulaturen och som ger 
en ökad energiförbrukning (Lindeskog, 2012; Rydholm Hedman, 2009, s. 395; Faskunger & 
Hemmingsson, 2005, s. 18; Henriksson & Sundberg, 2008, s. 11). Fysisk aktivitet kan delas in 
i subgrupperna; motion och vardagsmotion. Vardagsmotion är fysisk aktivitet av medelhög 
intensitet som utövas i vardagen. Till exempel att gå till jobbet eller städa (Buckworth & 
Nigg, 2004). Denna form vardagsmotion har minskat med tiden och ersatts av högintensiv 
fysisk aktivitet förlagd till gym eller träningscenter några gånger i veckan (Ringsberg, 2009, s. 
271) det vill säga motion.  
 
Bortsett från vardagsmotionen rekommenderar Faskunger & Hemmingsson (2005, s. 21) i 
likhet med Becker et al. (2004) att vuxna människor bör utöva minst 30 minuters fysisk 
aktivitet med måttlig till hög intensitet varje dag. För att förebygga viktökning bör denna 
halvtimme höjas till en timme. Mer specifika rekommendationer beskriver Faskunger & 
Hemmingsson (2005, s. 21) som att fysisk aktivitet till exempel rask promenad ska uppgå till 
30-60 minuter varje dag, motion bör utövas tre till fem dagar i veckan och vara mellan 15-60 
minuter per gång och då bör man utnyttja 50-85% av sin maximala kapacitet. Med 
regelbunden fysisk aktivitet förebyggs en rad olika sjukdomar exempelvis hjärt- och 
kärlsjukdomar, kondition och muskelstyrka ökar samt att viktuppgång förebyggs (ibid, s. 22). 
 
Kostvanor 
En vuxen människa bör reglera sitt födointag så att intaget är lika stort som förbrukningen. Ett 
för högt eller för lågt energiintag i relation till förbrukningen leder i längden till negativa 
konsekvenser för hälsan. Kosten bör innehålla 55 % kolhydrater, 15 % protein och 30 % fett 
(Becker, et al., 2004). Vidare framkommer det att en vuxen skall få i sig 30 kcal/kg 
kroppsvikt och dag. Det vill säga, för en person som väger 70 kg blir det 2100 kcal per dygn. 

En varierad kost rekommenderas i syfte att täcka in det dagliga näringsbehovet. Detta 
tillgodoses med fördel från grönsaker, frukt och bär, potatis och rotfrukter, mjölk och ost, 
kött, fisk och ägg, bröd och andra spannmålsprodukter samt matfett. Energi och 
näringstillförseln bör fördelas jämnt över dygnets vakna timmar och ska innehålla tre 
huvudmål och en till tre mellanmål. Måltiderna bör vara tidsmässigt regelbundna och ätas i 
lugn och ro (Eisenberg, Olson, Neumark-Sztainer, Story, & Bearinger, 2004). 
 
Body Mass Index (BMI) 
BMI är ett begrepp som beskriver viktens relation till längden och fungerar som en indikator 
för en vuxen persons kroppssammansättning (Livsmedelsverket, 2012; Eknoyan, 2008).  
 
Formel för BMI: BMI=Vikten (kg)/Längden2 (m). 
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Tabell nutritionstatus 
Undervikt <18,5 
Normalvikt 18,5-25,0 

Övervikt 25,0-30,0 

Fetma >30,0 

Källa: Livsmedelsverket (2012) 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att BMI inte mäter fördelningen mellan muskler och fett i 
kroppen utan den totala massan, därför kan inte BMI användas på till exempel kroppsbyggare 
(Livsmedelsverket, 2012). 
 
Hälsa och ohälsa samt dess risker respektive fördelar 
Det finns många sätt att beskriva vad hälsa står för, det kan vara en beskrivelse på 
status/tillstånd, ett resultat, ett förlopp, eller ett mål. Det kan även beskrivas som ett mått på 
till exempel välstånd. Hälsa kan också beskrivas som lycka, välbefinnande och att uppleva 
livskvalitet. Alla dessa beskrivningar utgår från olika filosofiska synsätt vilket innebär att det 
finns många olika sätt att se på begreppet hälsa, även flera olika sätt att uppnå den samme. En 
enkel sammanfattning för att förklara hälsa är att se på begreppet från två olika 
förhållningsätt. Från det ena förhållningssättet ses hälsa som en direkt motsats till sjukdom, 
vilket är det som ligger till grunden i det naturvetenskapliga, biomedicinska sättet att se på 
hälsa och även då ohälsa. Detta förhållningssätt koncentrerar sig på är att försöka bota 
sjukdom för att på så sätt återställa hälsa. Det andra förhållningssättet utgår förståelsen för 
begreppet ur ett humanistiskt perspektiv där det finns flera förklarningar på begreppet, men 
alla har en gemensam nämnare och det är att de utgår från ett holistiskt synsätt på människan. 
De olika synsätten utesluter inte varandra utan de är alla viktiga i förståelsen för både hälsa 
och ohälsa (Willman, 2009, s. 28). Upplevd hälsa kan enligt Okoro et al. (2004) fastställas 
utifrån tre olika utgångspunkter nämligen den generella hälsan, den fysiska hälsan och den 
mentala hälsan.  
 
Resultatet av ohälsosamma kostvanor med ökat energiintag och nedsatt fysisk aktivitet bidrar 
globalt sett till för tidig död och att många lever utan att anse sig själv vara vid god hälsa. 
Största ökningen ses vid fetma som i sin tur är risk för att utveckla flera andra sjukdomar. En 
av de vanligaste sjukdomarna som är relaterad till fetma är typ 2-diabetes, som i sin tur 
relateras med olika hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 2005, ss. 21-22). 
 
Fysisk inaktivitet, litet frukt- och grönsaksintag, högt kolesterol, övervikt, lågt järnintag är 
några av de tio stösta riskfaktorerna som kan leda till sjukdom och död i i-länder. En faktor 
som visar sig ha betydelse är den ekonomiska statusen, de med svag ekonomi lider i större 
utsträcking av ohälsa genom övervikt (Livsmedelsverket, 2005, ss. 21-22). 
 

”Hälsa innebär att ’må bra’ och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara 
av värde i livet, både i stort och i smått” (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 52) 

 
Det finns tydliga indikationer på att regelbunden fysisk aktivitet ökar och stabiliserar 
hälsotillståndet, till exempel minskar fysisk aktivitet risken för hjärt-kärlsjukdomar med 
ungefär hälften, motverkar utvecklingen av högt blodtryck, förebygger typ 2-diabetes, stärker 
immunförsvaret (Livsmedelsverket, 2005, ss. 21-22). 
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Enligt socialstyrelsens (2005) kompetensbesrkivning framkommer det att sjuksköterskan ska: 
 

”Ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera 
till förändrade livsstilsfaktorer” (s. 12). 

 
Detta citat anser författarna ligga i linje med valt ämnesområde och innefattar de problem som 
är beskrivna ovan. 
 
International Council of Nurses (ICN) antog 1953 en etisk kod, som sedan dess uppdateras 
flera gånger, senast 2000. Den presenterar fyra huvudteman för hur sjuksköterskans 
förhållningssätt bör vara. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att 
lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). (International Council of Nurses, 2000). 
 
Definitioner 
 
Fysisk aktivitet 
Med vardagsmotion menas fysisk aktivitet med låg till medelhög intensitet. Med motion 
menas fysisk aktivitet med hög intensitet. 
 
Kostvanor 
En varierad kost som jämnt fördelad över dygnets vakna timmar. 
 
BMI 
Body mass index benämns i studien med lågt, normalt eller högt BMI. 
 
Student 
Person från 18 års ålder som går en eftergymnasial utbildning eller motsvarande. 
 
TIDIGARE FORSKNING 
 
 
Haase, Steptoe Sallis och Wardle (2004) menar att det i väst-Europa och USA är lägst andel 
människor som är inaktiva. I dessa delar av världen är även tron på att fysisk aktivitet främjar 
hälsan stor. Haase et al. visar även att man ser samband mellan, kön och hälsouppfattning 
samt den nationella ekonomiska utvecklingen, då det gäller att uppnå den rekommenderade 
mängd fysisk aktivitet på fritiden. Däremot ser man inget samband angående ålder eller 
kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar olika sjukdomar gällande att uppnå samma 
rekommenderade mängd fysisk aktivitet. Män motiveras i större utsträckning av 
tävlingsmoment, social status, styrka och uthållighet än kvinnor, att kvinnor motiveras till stor 
del av att bli smidigare och smalare. Det kraftfullaste motivet är dock att idrotta för glädje och 
för de positiva hälsoeffekterna som träningen ger (Kilpatrick, Herbert, & Bartholomews, 
2005). Gómez-López, Granero Gallegos och Baena Extremera (2010) tar i sin tur upp 
anledningar till utebliven fysisk aktivitet och dessa kan delas in i tre olika grupper, de som 
inte har tid, de som av personliga skäl inte vill, eller känner sig osäkra, och de som inte ser 
någon nytta eller anledning, saknar förebild eller motivation. 
 
Många studenter råkar utför en viktökning när de först kommer till universitetet. 
Viktökningen beror ofta på att det för många är första gången de bor själva och därmed lagar 
mat själva samt den ökade stress som en utbildning ger (Burke, Cremeens, & Vail-Smith, 
2011; Vella-Zarb & Elgar, 2010). I Dickson-Spillmann och Siegrist’s (2010) studie framgår 
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det att flertalet deltagare ansåg att äta mindre var att äta nyttigt oberoende av vilken sorts mat 
det gällde. Vidare framkommer det att kunskapsnivån om vad som är hälsosam kost styr vad 
individer äter, ju större kunskap desto bättre kosthållning.  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Livsvärld 
Denna litteraturstudie utgår från ett vårdvetenskapligt förhållningssätt vilket till stor del 
fokuserar på människans livsvärld. Livsvärlden är varje individs unika sätt att se på världen 
och sin livssituation. Studenters livsvärld formas genom tidigare erfarenheter och 
framtidsutsikter vilket gör att en studenters eller övriga människors livsvärldar inte är 
varandras lika. Genom att ständigt hålla en person i centrum och vara lyhörd inför dennes 
behov belyses dennes livsvärld på bästa sätt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & 
Fagerberg, 2003, s. 17). 
 
Vårdvetenskapens ontologiska utgångspunkt är att individen är en enhet som inte kan delas 
upp i kropp, psyke, själ och ande. Detta gör att man enbart kan se till individen som en helhet, 
en människa (Dahlberg et al., 2003, s. 18; Wiklund, 2003, s. 26). 
 
Välbefinnande 
Enligt Wiklund (2003, s. 80) är det för omgivningen svårt att sätta klara kriterier för vad som 
är välbefinnande. Hon menar att den är personlig och unik samt att den utgår från personers 
inre individuella upplevelser. I dagens samhälle är det vanligt att förneka lidandet då det 
ytterst berör människans värdighet. För att en person ska kunna tillkännage ett välbefinnande 
är det en förutsättning att denne person också tillkännager att det finns lidande. Det är viktigt 
att förstå att dessa inte är varandras ytterligheter på samma linjära parameter utan att de 
absolut kan förekomma samtidigt. Slutligen kan det förklaras att välbefinnande kan skapas 
och stödjas av relativt enkla metoder så som att en människa blir sedd, att man blir kallad vid 
sitt namn, att man känner sig stolt över något man gjort (Dahlberg et al, 2003, ss. 38-39). 
Detta känns igen som student då studietiden genomsyras av nya intryck och relationer. Att 
känna stolthet över sina studieresultat och känna en tillhörighet i sin nya umgängeskrets är 
således viktigt för välbefinnandet. 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
 
Att studera fysisk aktivitet och kostens påverkan på välbefinnandet är relevant då 
livsstilsrelaterat fysisk och psykisk ohälsa är utbrett i hela vårt samhälle (Ringsberg, 2009, s. 
266). Efter att ha studerat tidigare forskning har författarna funnit att flertalet gjorda studier 
inte enbart benämner kost och fysisk aktivitets påverkan på hälsa, dessa studier inkluderar 
överlag fler faktorer så som alkohol, droger och tobak samt deras hälsopåverkan. Det är 
allmänt känt ett liv färgat av drog-, tobak och alkoholanvändning, har negativ påverkan på 
hälsan (ibid., ss. 275-277). Författarna har i tidigare forskning sett att dessa tre 
berusningsmedel enbart rör en smal del av befolkningen och anser det därför viktigare att se 
till kost och fysisk aktivitet då dessa delar till skillnad från berusningsmedlen alltid varit en 
del av människans liv och en förutsättning för människosläktets överlevnad.  
 
Vidare har hälsorevolutionen i samhället pågått under en längre period och det kommer 
ständigt nya rön inom kost och motion. För den okunniga kan det vara svårt att veta hur detta 
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påverkar deras välbefinnande. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om de 
givna effekter som fysisk aktivitet och kostvanor ger, dels för att kunna bryta ett ofördelaktigt 
mönster och dels för att kunna motivera en livsstilsförändring som i förlängningen leder till 
ökat välbefinnande. 
 
Författarna har valt att belysa studenters fysiska aktivitet och kostvanor då det för många är 
en stor omställning att börja studera på eftergymnasial utbildning. Detta kan innebära en 
förändring i deras livsvärld och en påverkan på välbefinnandet. 
 
FRÅGESTÄLLNING 
 
 
Finns det vetenskapliga bevis på att fysisk aktivitet och goda kostvanor är bra för hälsan? 
 
SYFTE 
 
 
Studiens syfte var att undersöka fysisk aktivitet och kostvanor i förhållande till välbefinnandet 
hos studenter. 
 
METOD 
 
 
Litteraturstudien är baserad på artiklar med kvantitativ ansats. Detta forskningsparadigm ger 
objektiva, empiriska resultat som kan samlas in genom forskarens sinnen, till exempel en 
persons ångestnivå. Kravet är att fynden i denna typ av forskning är grundad i det verkliga 
livet och inte i forskarens egna, personliga tankar. Kvantitativ forskning har ej för avsikt att 
analysera varför en företeelse ter sig på ett visst sett utan avsikten är att se att företeelsen sker 
och vilka parametrar som orsakade händelsen. För att återgå till exemplet med ångest så bryr 
sig ej forskaren om varför en person känner ångest, utan vilka mätbara parametrar som 
föranledde ångesten och hur detta kan appliceras till en större massa (Polit & Beck, 2012, s. 
14).  
 
Det som intresserade författarna var att undersöka hur kostvanor och fysisk aktivitet påverkar 
välbefinnandet. Det vill säga vilka samband som föreligger däremellan. Att se samband är 
enligt Patel och Davidsson (2011, s. 14.) typisk för kvantitativ forskning. En kvalitativ 
forskning undersöker de underliggande mönstren vilket inte passar denna studies syfte (ibid., 
s. 14). 
 
Arbetet med studien har författarna gjort gemensamt. Informationen har sökts, analysen har 
genomförts och resultatet har författats tillsammans. Även om det ibland förekommit 
meningsskiljaktigheter har dessa diskuterats, ett logiskt resonemang har genomförts från båda 
parter vilket tillslut ledde till en ömsesidig förståelse författarna emellan och man enades.  
 
För att strukturera upp arbetet har Goodmans (1993) sjustegsmodell använts.  
Steg!1:!Problemspecifiering 
Steg!2:!Specificering!av!inklusionskriterier 
Steg!3:!Litteratursökningsplan 
Steg!4:!Litteratursökningens!genomförande!och!artikelurval. 
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Steg!5:!Kvalitetsbedömning!av!insamlade!artiklar 
Steg!6:!Integrera!fynden 
Steg!7:!Trovärdighetsbedömning!
 
Datainsamling 
Databaserna som användes var MEDLINE, PubMed, PsycINFO, CINAHL. Dessa valdes för 
att de är databaser som behandlar området hälso- och vårdvetenskap. Sökorden som användes 
utgick ifrån syftet på litteraturstudien och togs fram samt översattes genom Svensk MeSH 
(Karolinska Institutet, u.å.). Utvalda artiklar som svarar mot syftet listar key-words i 
anslutning till abstract. Dessa användes för att göra ytterligare sökningar (1st) (Bilaga 1). I en 
utav de utvalda artiklarnas referenslista har ytterligare en artikel hittats vilken har använts i 
resultatet. 
 
Urval 
Vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats som publicerats efter 2004 inkluderades i 
litteraturstudien. Artiklarna skulle vara kollegialt granskade samt vara i linje med studiens 
syfte. Artiklarna var geografiskt avgränsade till Kanada, USA, Bulgarien, Holland, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Thailand, 
Storbritannien, Irland, Slovakien, Sverige, Taiwan, Japan, Korea, Kina. 
 
Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle ta upp ämnen kring kost och 
fysisk aktivitet kopplat till välbefinnande. För att begränsa omfånget av studien gjordes en 
avgränsning vilket var att artiklarna uteslutet skulle belysa studenter. Exklusionskriterierna 
var att utesluta review articles, artiklar publicerade före 2004.  
 
När sökning enligt inklusions- och exklusionskriterierna gjordes framkom flera artiklar. En 
urvalsprocess inleddes genom att författarna läste artiklarnas abstract för att få en 
övergripande uppfattning om materialet, detta ledde till att flertalet artiklar sållades bort. 
Därefter lästes resultaten till de 17 utvalda artiklarna för att få en mer ingående bild.  
 
Granskning av dokument 
Granskningsprocessen inleddes genom att artiklarna granskades av författarna var för sig, 
därefter jämfördes relevant data författarna emellan. I databasen Ulrichsweb global serials 
directory™ (2012) kontrollerades att artiklarna var publicerade i vetenskapligt granskade 
tidskrifter. I utförandet av kvalitetsbedömning av artiklarna användes Willman, Stoltz, & 
Bahtsevanis (2011) mall för detta ändamål (Bilaga 2). Artiklarna bedömdes med låg, medel 
eller hög kvalitet. De artiklar som enligt granskningsmetoden gav medel och hög kvalitet 
användes. 
 
Dataanalys 
Att använda sig av en manifest innehållsanalys passar en kvantitativ litteraturstudie. En 
innehållsanalys av denna karaktär innebär att beskriva det som framkommer tydligt i texten 
till skillnad mot den latenta metoden där fokus ligger i djupheten i texten och där den eller de 
som analyserar frambringar det dolda, det vill säga tolkar det som står i texten (Graneheim & 
Lundman, 2004). I och med detta så har författarna valt att använda sig av Graneheim & 
Lundmans manifesta innehållsanalys.  
 
Dataanalysen inleddes med att de två författarna separat läste och tog ut kärninformation från 
artiklarna för att sedan i samråd sammanställa fynden. Det var viktigt att enskilt läsa genom 
resultatet flera gånger för att få en övergripande förståelse om vad som framkom ur texten. 
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Denna förståelse låg sedan som grund för att föra ut primära fynd som speglade syftet. Dessa 
fynd jämfördes författarna emellan och sammanställdes till ett gemensamt fynd. Fyndet 
kallades i sin tur för en meningsbärande enhet som sedan kondenserades. Resultatet av denna 
kondensation skapade en kod per kondenserad meningsenhet. Koderna bildade senare 
tillsammans en underkategori som därefter gemensamt med andra underkategorier, bildade en 
kategori (Tabell 1) (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Tabell 1. 
Meningsenhet nr 
1: 
Att ta hand om sin 
kropp ökar 
stresståligheten.  

Meningsenhet nr 2: 
Balanserad kost och 
regelbunden motion 
förebygger stress.  

Meningsenhet nr 
3: 
Det finns ett 
signifikant 
samband mellan 
motion och 
minskad risk för 
hopplöshet och 
depression.  

Meningsenhet nr 4: 
De med lägst 
motionsnivå påvisar 
högst benägenhet för 
ångest, de med moderat 
motionsnivå påvisar 
näst högst benägenhet 
för ångest och de med 
högst motionsnivå 
påvisar lägst 
benägenhet för ångest. 

Kondenserad 
meningsenhet nr 1 
Nyttigt levnadssätt 
ökar 
stresståligheten. 

Kondenserad 
meningsenhet nr 2: 
Kontinuitet i kost- och 
motionsvanor 
förebygger stress. 

Kondenserad 
meningsenhet nr 
3: 
Hopplöshet och 
depression minskar 
med en högre 
motionsnivå. 

Kondenserad 
meningsenhet nr 4: 
Ökad motionsnivå 
minskar 
ångestbenägenheten.  

Kod nr 1: 
Stresståligheten 
ökar av god hälsa. 

Kod nr 2: 
Kost och motion är 
stressförebyggande. 

Kod nr 3: 
Motion minskar 
hopplöshet och 
depression. 

Kod nr 4: 
Motion minskar ångest. 

Underkategori: 
Hälsosamma kost- och motionsvanor 

påverkar stressen. 

Underkategori: 
 Motion förebygger hopplöshet, depression 

och ångest. 
Kategori 

Välbefinnande kan uppnås genom goda kost- och motionsvanor. 
 
 
Etiska överväganden 
Samtliga utvalda artiklar ska ha tagit etisk hänsyn. Enligt Helsingsforsdeklarationen (2008) 
innebär det att deltagandet i medicinsk forskning ska vara frivillig, och att studiedeltagaren 
ska få avsluta deltagandet när som denne önskar utan att behöva tillkännage orsak till detta. 
Innan studiens början ska studiedeltagaren vara informerad om vad studien handlar om och 
dess mål samt ge sitt skriftliga medgivande.  
 
Då alla artiklar är skrivna på engelska föreligger det en viss risk för feltolkning och fel vid 
översättning. Författarna till föreliggande studie har med hjälp av digitala ordböcker gjort sitt 
yttersta för att minimera dessa risker. Översättningarna har präglats av ärlighet och 
noggrannhet, detta för att inte på något sätt förvränga resultatet till studies fördel. Författarnas 
egna värderingar och tidigare förförståelse har till största möjliga grad åsidosatts. Detta 
förhållningsätt har genomsyrat hela uppsatsarbetet. 
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I enlighet med Stryhn (2007, s. 189) har författarna noga tänkt genom nyttan för studien och 
att den inte får negligera eventuella risker och skador som kan förekomma i samband med en 
studie. Detta är något som alltid ska göras i samband med etiska överväganden (ibid, s. 189). 
Enligt författarna föreligger ej risker för integritetskränkning då allt material som används är 
offentligt och redan etiskt övervägt. I och med detta anser författarna att nyttan uppfyller 
tillräckligt stor kvot för att kunna ge ökad kunskap och förståelse i ämnet utan att bidra till 
risker och skador. 
 
RESULTAT 
 
 
Resultatet byggde på kategorier som framkom i analysarbetet enligt Graneheim & Lundmans 
(2004) manifesta innehållsanalysmetod. Dessa kategorier var: Goda kostvanor påverkar 
välbefinnandet positivt, Välbefinnandet påverkas av fysisk aktivitet och Välbefinnande kan 
uppnås av goda kost- och motionsvanor. 
 
Goda kostvanor påverkar välbefinnandet positivt 
De som anser sig ha en god hälsa och ett gott välbefinnande måste upprätthålla en god 
kosthållning för att bibehålla denna höga nivå av välbefinnande (Tucker & Irwin, 2009). 
 
Regelbundet intag av frukt och grönsaker har visat sig vara gynsamt för välbefinnandet 
(Grant, Wardle, & Steptoe, 2009; Mikolajczyk, Ansari, & Maxwell, 2009), jämfört med 
kolhydratrika livsmedel som kakor, godis och snacks som istället minskar välbefinnandet 
(Mikolajczyk et al., 2009). 
 
Det fanns ett negativt samband mellan fettintag och deltagarnas hälsa (Grant et al., 2009; 
(Clement et al., 2004). Det var inte ovanligt att universitetstuderande åt skräpmat. Dock 
framkom det att studenterna var medvetna om de långsiktiga negativa hälsoeffekterna detta 
gav. Kaloririka och feta livsmedel ökade även konsumtionen av kaloririk vätska så som läsk 
och juice i förhållande till intaget av vatten (Chourdakis, Tzellos, Papazisis, Toulis, & 
Kouvelas, 2010). De som drack mest läsk var de som motionerade minst och drack minst 
vatten dock framkom det att de som tränade mycket också drack mycket vatten (Clement et 
al., 2004). Ett samband har visat sig mellan ett ökat fettintag och ett minskat välbefinnande 
(Grant et al., 2010). 
 
De som äter frukost har en tendens till att inte äta fett- och kaloririk mat under resten av dagen 
samt att de utövar en högre frekvens av fysisk aktivitet vilket bidrar till en ökad hälsostatus 
jämfört med de som inte äter frukost. Det visade sig att utebliven frukost leder till försämrade 
kostvanor vilket ökar risken att utveckla övervikt och fetma. Vidare fram kom det att äta 
frukost reducerar risken för impulsivt kaloririkt småätande under dagens lopp (Chourdakis et 
al., 2010; Clement et al., 2004). 
 
Välbefinnandet påverkas av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet hade en positiv inverkan på välbefinnandet. De som upplevde sig ha starkast 
välbefinnande var de som utövade fysisk aktivitet med högre frekvens än de som inte kände 
ett lika starkt välbefinnande. Vidare uppkom resultat som pekade på att utebliven fysisk 
aktivitet renderade i minskad livstillfredsställelse och att personer som var mindre nöjda med 
sin livssituation lättare hamnade i en inaktiv vardag färgad av slö- och lathet (Grant et al., 
2009). 
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De som ansåg sig ha ett gott välbefinnande var tvungna att upprätthålla sina goda 
motionsvanor i syfte att bibehålla sitt välmående (Tucker & Irwin, 2009). Det största 
sambandet mellan välbefinnande och motion förelåg då motionsnivån var låg. Vidare 
framkom det att, utifrån en fysisk hälsoaspekt, högintensivt motionsutövande ledde till ökad 
fysisk styrka, frånvaro av sjukdom och smärta samt orörlighet. Samtidigt framkom det att de 
med hög motionsfrekvens erhöll liknande hälsoeffekter. Vidare förelåg skillnader på 
energiförbrukningsnivån och dess relation till välbefinnande. De som uppnådde hög 
energiförbrukning, det vill säga, förbrukade mest kilokalorier var de som erhöll en bättre 
hälsa jämförelsevis med de som hade en medel förbrukning respektive låg förbrukning av 
kilokalorier per vecka (Lustyk, Widman, Amy, & Olson, 2004). 
 
Signifikanta skillnader framkom mellan individer med låg och hög motionsnivå, det visades 
att desto högre motionsnivå som utövades desto starkare välbefinnande upplevdes (Tyson, 
Wilson, Crone, Brailsford, & Laws, 2010). Det har uppkommit liknande fynd som pekar på 
att de som tränar mycket har en positivare inställning till livet, inte blir lika utmattade och 
känner sig starkare både fysiskt och mentalt (Bray & Born, 2004). De som uppskattar sin 
hälsa till mycket bra har färre dagar per månad då de mår fysiskt och mentalt dåligt i 
förhållande till de som skattar sin hälsa till mindre bra. Vidare visade det sig att de med lågt 
till medelt BMI rapporterar 35% färre dagar av fysisk ohälsa än de som har ett högt BMI 
(Zahran, Zack, Vernon-Smiley, & Hertz, 2007). Ett högt BMI leder vidare till svårigheter att 
finna motivation att börja träna (Hawker, 2011). De som motionerar erhåller en högre grad av 
välbefinnande än de som inte tränar (Downs & Ashton, 2011). 
 
 
De som en gång erfarit positiv välbefinnandepåverkan av motionsutövande ofta hade en 
tendens att vilja motionera mer. Detta ledde till att mycket tid spenderades på 
motionsutövande i syfte att återigen uppleva dessa positiva effekter. Detta kunde i vissa fall 
leda till att utövaren kunde känna abstinens vid minskad träningsvolym och ångest inför sitt 
tränande. Dock visade det sig att de som kände ångest inför tränandet behandlade detta genom 
att träna ännu mer (Pugh & Hadjistavropoulos, 2011). En starkare motivation för motion 
resulterade i ett lägre BMI vilket i sin tur resulterade i ett ökat välbefinnande (Hawker, 2011). 
Motivationen till att förbättra sin motionsnivå var större än motivationen till att förändra sina 
kostvanor (von Bothmer & Fridlund, 2005). 
 
Välbefinnande kan uppnås genom goda kost- och motionsvanor 
Det framkom att regelbunden fysisk aktivitet tillsammans med en balanserad kost påverkar 
stresståligheten positivt (Welle & Graf, 2011; Downs & Ashton, 2011). För att maximera den 
positiva stresspåverkan fysisk aktivitet ger ska den utövas för nöjes skull (Lustyk et al. 2004). 
 
Stress var vanligt förekommande hos studenter och hade en negativ hälsopåverkan (Welle & 
Graf, 2011; von Bothmer & Fridlund, 2005; Tucker & Irwin, 2009; Grant et al., 2009). 
Stressen vanligast förekommande hos förstaårsstudenter (Welle & Graf, 2011). Det sker en 
signifikant minskning av fysisk aktivitet då studenterna påbörjade sin eftergymnasiala 
utbildning (Downs & Ashton, 2011). Det förelåg stress i olika former hos studenter, till 
exempel stress från studietryck, från förändrade levnadsvanor och från försämrade 
sömnvanor. Denna stress orsakade stressymtom som utmattning, koncentrationssvårigheter 
och insomningsproblem vilket i sin tur visade sig vara ett hinder för att uppnå välbefinnande 
(Welle & Graf, 2011). 
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Det framkom ett motstridande resultat där stress hos framförallt unga kvinnliga studenter 
späddes på utav hälsosamma aktiviteter. De kvinnliga studenterna kände sig stressade och 
försökte behandla denna stress med hälsosamma aktiviteter. För att hinna med dessa 
aktiviteter fylldes deras redan fullspäckade scheman på ytterligare vilket i sin tur blev en 
stressfaktor för dessa unga kvinnliga studenter (von Bothmer & Fridlund, 2005). Vidare 
upplevde kvinnor i större utsträckning än män ångest över att känna en social påtryckning att 
upprätthålla en god fysik, även om kraven uppfattades lika för båda könen (Chu, Bushman, & 
Woodard, 2008). Människor med hög träningsfrekvens tenderade att känna en högre ångest 
över sitt tränande än de som inte tränade (ibid.). En annan vinkling på ångestens relation till 
fysisk aktivitet är att den fysiska aktiviteten reducerade ångest enbart hos dem med kraftfull 
sådan (Hawker, 2011). 
 
Det var troligt att fysisk aktivitet i samband med förändrade matvanor ofta inte utövades i 
hälsosyfte utan för att se bättre ut (Tucker & Irwin, 2009). Att se bra ut och ha en god 
självbild ledde till ett bättre självförtroende vilket i sin tur ledde till förbättrad mental hälsa 
(von Bothmer & Fridlund, 2005; Hawks, Madant, Smith, & De la Cruz, 2008).  
 
Det fanns ett positivt samband mellan förbättrat självförtorende och utövandet av fysisk 
aktivitet (Downs & Ashton, 2011). En ytterliggare en vinkling på självförtroendets relation till 
fysisk aktivitet, att den fysiska aktiviteten enbart höjde självförtroendet hos dem med lågt 
självförtroende (Hawker, 2011). Dock var denna positiva självförtroendepåverkan som högst 
då fysisk aktivitet utövades med en låg intensitet (Lustyk, Widman, Amy, & Olson, 2004). 
 
Vidare beskrev Hawker (2011) ett annat samband, här mellan BMI och välbefinnande. De 
som hade ett högt BMI hade en tendens att må sämre än de som hade ett normalt. Zahran et 
al. (2007) visade att de som kategoriseras inom högt BMI har 20 % fler dagar med mental 
ohälsa per månad och de med lågt har 15 % fler dagar med mental ohälsa per månad. von 
Bothmer & Fridlund (2005) visade att låg fysisk aktivitet och lågt självförtroende hade ett 
samband med nedsatt mental hälsa. Hawker (2011) påvisade i sin studie liknande fynd. Fysisk 
aktivitet ledde inte bara till en god självbild och gott självförtroende utan även motverkade 
depression och ångest. Ångest och depression minskade som mest då motion och fysisk 
aktivitet utövades med målet att ha roligt (Lustyket al., 2004). Anledningen till motion var 
viktig för att lyckas stärka den mentala hälsan, målet med träningen skulle vara att må bra. De 
som utövar motion regelbundet löpte mindre risk för att känna sig hopplösa eller gå in i en 
depression jämfört med de som var fysiskt inaktiva (Taliaferro, Rienzo, Pigg jr, Miller, & 
Dodd, 2009). 
 
DISKUSSION 
 
 
I litteraturstudiens resultat framkom det att välbefinnandet stärks av både goda kost- och 
motionsvanor. Det fanns flera olika faktorer som påverkade välbefinnandet men att det 
övergripande resulterade är att man skall följa uppsatta riktlinjer för en korrekt kosthållning 
och att fysisk aktivitet bringar flera hälsofrämjande effekter och stärker välbefinnandet. Ett 
fynd som visade sig vara av stort omfång var kosten och motionens påverkan på den psykiska 
hälsan.  
 
Metoddiskussion 
Inledningsvis ville författarna göra en enkätundersökning inom samma ämnesområde på ett 
universitet i södra Sverige. Det visade sig vara svårare än beräknat då det ej var tidsmässigt 
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realistiskt att framställa och testa en utav författarna skapad enkät. Vidare undersöktes 
möjligheten att använda en redan utprövad enkät. Författarna hade svårt att finna en sådan 
som passade studiens ämne och syfte. Vidare tycktes det svårt att översätta en, på ett utländskt 
språk skriven, enkät till svenska utan att det då skulle medföra bias i översättningsstadiet. 
Enligt Polit & Beck (2012, s. 371) skall en så kallad ”back-translation” genomföras för detta 
ändamål. Det krävs då minst två st, gärna fyra eller fler,  professionella översättare som ska 
vara tvåspråkiga, ha kulturell kunskap om båda nationerna. Eftersom författarna både saknade 
resurser och tid var det ej möjligt att genomföra en sådan översättning, därför ansågs det ej 
möjligt att utföra en enkätundersökning.  
 
Istället valdes att göra en litteraturstudie med kvantitativ ansats. Att göra en kvalitativ 
litteraturstudie övervägdes inledningsvis. En kvalitativ studie skulle medföra att resultatet 
skulle besvara frågor som; hur kommer det sig? Varför är det så? et cetera då istället en 
kvantitativ ansats undersöker relationer mellan, Var? Hur? Vilka är skillnaderna? och Vilka är 
sambanden? (Patel & Davidson, 2011, s. 14). Författarna tyckte att en kvantitativ ansats låg i 
linje med studiens syfte. 
 
Författarena valde att använda en modell för att struktera upp arbetet med studien. Den 
modell som valdes var Goodmans (1993) sjustegmodell. Dessa sju steg täcker allt från 
problemspecifisering till hur fynd söks upp på bästa sätt och hur dessa kan integreras in i 
resultatet. Den är utgiven av Statens beredning av medicinsk utvärdering (SBU). SBU har 
även granskat den inifrån sin egen organisation, den är även granskad utifrån av experter 
inom ämnet. Med anledning av detta bedömmer denna studiens författare modellen som ett 
bra verktyg att öka trovärdigheten för arbetet på grund av risken för förbisedda data eller 
analyssteg minimeras. Den bidrog med att hålla författarna till föreliggande studie på banan 
gällande det schema och tidsramar som förelåg för uppsatsarbetet och säkerslällde på sådant 
sätt att alla delar gjordes på ett korrekt sätt. 
 
Majoriteten av sökorden som använts indentifierades via svenska MeSH. Då syftet berör 
enbart studenter var ”students” ett givet sökord. Detta medförde svårigheter då databaserna ej 
särskiljer studenter på motsvarande grundskole-, gymnasial- och eftergymnasialnivå. För att 
undvika att studenterna på lägre nivå ersattes ”students” med ”college students”. Detta 
resulterade tyvärr ej i att studenterna på lägre nivå uteslöts. Författarna bedömer att ett bortfall 
av adekvata artiklar förekom då keywords ofta ej beskrev utbildningsnivån. Detta ledde till ett 
oönskat bortfall. Detta ledde till att litteratursökningen tog längre tid än planerat. Under 
datainsamlingen ökade antalet sökord allt eftersom fler artiklar samlades in. Sökord har direkt 
tagits från tidigare funna artiklar och sedan användts för vidare sökning i databaserna. Detta 
tillvägagångssätt kan tyckas gå emot de rekommendationer gällande en systematisk sökning. 
Författarna fann dock denna metod som ett gott kompliment då artiklar av god kvalitet 
framkom på detta sätt och har bidragit till ett bättre resultat i litteraturstudien. Vidare kan 
tyckas att validiteten på sökningen försämras, men eftersom de nya sökorden varit i linje med 
studiens syfte, gällande inklusionskriterier och exklusionskriterier anser författarna att detta ej 
skett. Validiteten anses förbli i detta fall oförändrad. Författarna har även studerat artiklars 
referenslistor och sedan gjort sökningar utefter dessa, detta är i enlighet med Willman et al. 
(2011, s. 78) som beskriver att ett sådant förlopp bör göras i sökningen av vetenskapliga 
artiklar för att på ett sådant sätt erhålla en bredare sökbild och nå fler relevanta artilkar.  
 
Vidare framkom under datainsamlingen att flertalet artiklar till majoritet behandlade kvinnor 
och deras motion- och kostvanor. Då artiklarna behandlade båda könen var kvinnorna 
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fortfarande överrepresenterade. Detta är något som författarna gärna skulle vilja se ändring på 
då det anses lika viktigt att bedriva forskning på män som på kvinnor. 
 
I urvalet framgick det vilka geografiska områden studien är baserad på. Anledningen till den 
mängd länder och även att flera olika kontinenter representeras är på grund av att en artikel 
behandlade flertalet av dessa länder och ca. 17 000 studenter ingick i deras studie (Grant et 
al., 2009). Fördelarna med att ha många länder representerade är att studien får ett bredare 
perspektiv vilket ger en positiv påverkan på representativiteten. Nackdelarna är att majoriteten 
av länderna behandlas enbart av en artikel. I och med att det bara är en undersöking i dessa 
länder som författarna utgått från, minskar trovärdigheten för hur studenterna är i varje enskilt 
land. Generaliserbarheten ökar dock för studenter då artikeln berör flera nationaliteter. Om 
artikeln inte inkluderats i studien hade färre länder berörts vilket gjort studien geografiskt mer 
precis. I detta fall hade då de övriga 17 artiklarna behandlat enbart fem nationaliteter vilket då 
medfört att mer forskning per land hade presenterats i denna litteraturstudie. Anledningen till 
att denna artikel använts i studien är på grund av den höga kvaliten och det resultat som 
framkom ur den. Om den inte hade inkluderats i studien hade resultatet bedömt inte blivit lika 
tillförlitligt eftersom artikeln presenterar resultat inom alla de kategorier som framkom i 
resultatet. Författarna bedömer att denna litteraturstudies kvalitet ökat på grund av dessa 
anledningar. 
 
Ett problem som framkom ganska snabbt i granskningen av det utvalda artiklarna var att de 
inte behandlade enbart de livstilsfrågor som denna studien är avgränsad till. Majoriteten av 
artiklarna tog även upp områden som legala och illegala droger, sömn och ekonomi et cetera. 
Detta var ämnenområden som författarna valde att exkludera då det skulle ökat studiens 
omfång och därmed omöjliggjort färdigställandet av denne inom utsatt tidsram. Detta 
medförde dock att det från vissa artiklar endast var möjligt att analysera en mindre del av 
resultatet vilket medförde vissa artiklar enbart bidrog med enstaka fynd och således uppkom 
mindre frekvent i studiens resultat. Detta är också anledningen till att studien innehåller den 
mängd artiklar som den gör. 
 
När sökningen var avslutad och urvalet av artiklar var klar började analysfasen av materialet. 
Den analysmetod som användes var en manifest innehållsanalys utformad av Graneheim & 
Lundman (2004). Denna innehållsanalys är speciellt utformad för att passa kvantitativa 
studier. Gällande innehållsanalysen ansågs ett problem komma upp då de meningsbärande 
enheterna skulle väljas. Problemet och således svårigheterna med att välja dessa enheter är 
hur stort omfång och hur mycket information varje enskild meningsbärande enhet skulle 
innehålla. Enligt Graneheim & Lundman själva så riskeras information att förbigås ifall 
meningsbärande enheten är för stor. Information kan även förbigås då meningsbärande 
enheten innefattar för lite data, informationen riskerar att fragmenteras. För att genom 
Graneheim & Lundmans innehållsanalys skapa kategorier gäller det att de meningsbärande 
enheterna som framkommer ut materialet är så pass väl utvalda att de bara kan associeras till 
en kategori och inte hamna under flera. Författarna tyckte detta var svårt och skapade därför 
med hjälp av kodning och sub-kategorier de slutgiltiga kategorierna i enlighet med vad 
Graneheim & Lundman rekommenderar. 
 
I arbetet med studien har det skett översättningar från engelska till svenska. I översättningar 
kan det förekomma att data uppfattas olika av olika läsare och översättare. Tolkningar görs 
alltid utefter den aktuella kunskapsnivå som föreligger gällande de berörda språken. 
Författarna är nöjda med översättningsarbetet och analysen av de vetenskapliga artiklar då 
resultatet representerar de fynd som gjorts. Däremot om andra författare skulle försöka 
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återskapa studien med samma metod medför översättningar och tolkningar risk för att 
resultatet skulle nyanseras olika i de olika studierna. 
 
För att undvika och minimera risker för ”selektions bias” gjordes en så kallad triangulering av 
materialet. Båda författarna läste separat genom materialet och tog individuellt ut de centrala 
fynden (Polit & Beck, 2012, s. 745). Dessa jämfördes senare och för att de skulle få 
kvalificera in i studien, som centrala fynd eller meningsbärande enheter enligt 
innehållsanalysen, var båda författarna tvungna att ha hittat samma fynd. Dock kan inte 
”selektions bias” helt uteslutas då båda författarna har samma intresse för ämnesområdet och 
har både tidigare och under arbetets gång diskuterat kring detta studieämne. Detta kan göra att 
båda tänker likt och omedvetet utesluter resultat och centrala fynd ur artiklar på grund av 
synsättet på det valda ämnet. Författarna har under hela arbetets gång försökt motarbeta 
”konfirmerings bias”, det vill säga att lämna egna värderingar och för förståelser utanför 
resultatet. Samma förfarande pågick under innehållsanalysen.  
 
Resultatdiskussion 
 
 
Att fysisk aktivitet och god kosthållning påverkar välbefinnandet positivt var något som 
återkom frekvent genom hela resultatarbetet.  
 
I tidigare forskning tas det upp att det finns olika saker som motiverar till träning. Till 
exempel kan det vara att bli smalare, eller smidigare, att bli stark, erhålla en högre social 
status eller grund av tävlingsmomentet (Haase et al. 2004). Kraftfullaste motivatorn var den 
glädje motionen gav och givna hälsoeffekter (Kilpatrick et al. 2005). I likhet med tidigare 
forskning angående motivation framkommer det i denna studie att utseendeeffekterna kan 
vara en stor motivator för att utöva fysisk aktivitet. Vidare beskrivs i denna studie att 
påverkan mellan motivation och motion finns, till exempel att vid förhöjd motivation finns ett 
samband till att erhålla ett lägre BMI, vilket i sin tur också påverkar välbefinnandet i en 
positiv riktning (Hawker, 2011). Detta resultat återfinnes även i Muñoz, Fïto, Marrugat, 
Covas, & Schröder (2009) som visar att lågt BMI stärker den mentala hälsan.  Detta anser 
författarna kunna kopplas samman med den utseendefixering som råder i dagens samhälle. 
Att om man är nöjd med sitt utseende erhåller man också ett utökat välbefinnande. Vidare 
visade resultatet på att detta också ledde till ett ökat självförtroende och ökad självbild, vilket 
i sin tur då också ökade välbefinnandet (von Bothmer & Fridlund, 2005). Detta tycker 
författarna också ligger i linje med det faktum att utseendefixeringen styr motionen och 
därmed välbefinnandet. Detta kan jämföras med det som Dahlberg et al (2003) tar upp om 
välbefinannde, att se BMI som ett slags mätvärde för att uppnå välbefinnande. Lidandet hör 
då samman med ett högt BMI medans ett lägre BMI är det som är idealet och också där som 
man når högst grad av välbefinnande. På vägen mot detta låga BMI kan då tyckas att 
välbefinnandet ökar succesivt i korrelation med en degrederande BMI.  
 
 
 
Ett stort fynd i denna studie var huruvida kost- och motionsvanor påverkar vår psykiska 
välbefinnande. Detta var något som ej framkom enligt den tidigare forskning som är 
presenterad i tidigare avsnitt i studien. Depression och ångest motverkas av fysisk aktivitet 
(Hawker, 2011). I enlighet med vad resultatet visar tycker sig författarna se ett samband 
mellan psykiskt välbefinnande och motion, ofta genom att självförtroendet förbättras men 
även rena hälsofrämjande effekter som då till exempel den positiva påverkan på depression. 
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Lustyk et al. (2004) menar vidare att det var då man kände glädje i samband med den fysiska 
aktiviteten som hälsoeffekterna gällande depression och ångest var som störst. Detta tycker 
författarna låter som ett rimligt samband då känslor av glädje och lycka rimligtvis borde 
motverka depression och ångest och på så sätt stärka välbefinnandet. I resultatet har det visat 
sig att motion för att se bra ut, i vissa fall, kan leda till en ökad ångest (Chu et al. 2008), 
jämfört med motion för nöjes skull som då istället motverkar just den samme (Hawker, 2011).  
Detta resultat är inte helt i linje med vad Dahlberg et al (2003) tar upp om hurvida indelning 
av kroppen kan göras eller ej. Dock anser författarna till föreliggande studie att det är relevant 
för denna studie att just dela på kropp och själ. Speciellt då resultatet tydligt pekar på att den 
psyiska hälsan påverkas i hög grad av kost- och motionsvanor. 
 
Från en pinfärsk forskning har det visat sig att de som tränar mycket känner mindre ångest. 
Det var signifikant skillnad mellan de som utövade mindre fysisk aktivitet och de som var 
fysisk aktiva på en högre nivå (Song, Lee, Baek, & Miller, 2012). Detta är i linje med det 
resultat som visas i denna studie. Då Song, Lee Baek & Millers artikel behandlar vuxna 
människor utan hänsyn till ifall de är studenter eller inte, kan det tyckas obetydligt att göra 
skillnad på studenter och övrig vuxen befolkning då det i detta fall framkommer samma 
resultat. På grund av detta anser författarna att studietrycket från skolan inte behöver spela 
någon roll, alltså att i just denna fråga kan studenter likställas med den övriga populationen. 
Vidare resultat pekar på att förstaårsstudenter erhåller stress på grund av studietrycket. Även 
om resultatet visar att stress uppkommer av studietrycket anser författarna att detta enbart är 
en av många faktorer varför förstaårsstudenter upplever mer stress. Andra faktorer som 
påverkar kan vara, mötet med nya människor, flytt till annan ort, leva utan sin familj et cetera. 
Oavsett vilken orsak som ligger bakom upplevd stress visar resultatet på att stress påverkar 
välbefinnandet negativt och att detta kan förhindras med fysisk aktivitet och god kosthållning. 
 
I den tidigare forskning som tas upp i bakgrunden visar Burke et al. (2011) att det är svårast 
för förstaårsstudenter att upprätthålla goda kostvanor. Det resultat som framkom i denna 
studie var att förstaårsstudenter har svårast att upprätthålla en adekvat nivå av fysisk aktivitet. 
Detta tycker författarna kan ställas i relation till alla nya stora förändringar i livet, till exempel 
att börja nytt jobb, bilda familj, ställas inför nya utmaningar kan förändra både kost- och 
motionsvanor. Därför kan det också tyckas vara överförbart till en bredare population.  
 
I tidigare forskning framkommer det att stress kan leda till viktökning. Resultatet i denna 
studie visar liknande, då gällande förstaårsstudenter som ofta erhåller viktökning. Med en 
stigande vikt kommer ett stigande BMI. Som en konsekvens av detta framkommer det i denna 
studie att motionsmotivationen minskar. Med en minskad motion kommer ett ännu högre 
BMI. Utifrån resultatet anser författarna att med relativt enkla medel kan man bryta denna 
hälsodegeneration genom att följa utsatta riktlinjer angående kost- och motionsvanor 
förbättrar man möjligheten till ett ökat välbefinnande. 
 
Frukt och grönsaker har visat sig vara positivt för hälsan och stärkt välbefinnandet. I Myint et 
al. (2006) framkommer liknande resultat. Detta talar för att resultatet gällande frukt- och 
grönsakskonsumtion är representativt till en större population än studenter vid en 
eftergymnasial utbildning. Vidare framkommer det i resultatet att de studenter som äter 
frukost tenderar att konsumera mindre kaloririk mat och dryck under resten av dagen i 
förhållande till dem som väljer att inte äta frukost. Dessa konsumerar då istället mer skräpmat 
och läsk. Författarna till föreliggande studie anser att det är av största vikt att upprätthålla 
goda kostvanor för att stärka sin hälsa. Detta bör göras genom att utesluta kalorika måltider, 
undvika läsk och öka intaget av frukt och grönsaker samt att äta på regelbundna tider. Således 
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bör man starta dagen med att äta frukost. Detta resonemang stöds av Faskunger och 
Hemmingsson (2005, ss. 138-139) som påvisar att frukost, frukt och grönsaker, mindre sötade 
drycker anses vara sunda kostvanor vilket är vägen till en starkare hälsa och ett ökat 
välbefinnande.  
 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det att en av uppgifterna är att kunna 
informera och undervisa patienter och att anpassa informationen individuellt ihop med 
patienten. Vidare beskrivs även vikten av att kunna motivera patienter utifrån beprövad 
erfarenhet och evidens till att göra vad som passar bäst för just den individens väg mot bättre 
hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005). Författarna anser att det resultat som 
presenteras i denna studie lätt går att adaptera till sjuksköterskans arbetsuppgifter och bör 
ligga inom dennes kompetensområde. Att identifiera risker och presentera individuellt 
anpassade lösningar är viktigt i det dagliga arbetet för sjuksköterskan. Då det kommer till 
välbefinnande finns flera olika faktorer som kan påverka. I denna studie framkommer det 
klart och tydligt att kost- och motionsvanor påverkar välbefinnandet. Det gäller för 
sjuksköterskan att kunna anpassa så väl kost- som motionsvanor efter det individuella behovet 
och att motivera individen till förändring. Det är även viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till 
vad som är välbefinnande för just den specifika individen. Det är kanske inte alltid att just ha 
ett visst utseende eller att följa de modeller och fixeringar som media visar utan precis som 
Wiklund (2003) tar upp så är välbefinnande individuellt och unikt. Det kan också här vara 
viktigt för sjuksköterskan att fråga om bakomliggande orsaker till varför välbefinnandet 
behöver stärkas, om det finns ett lidande bakom och huruvida detta påverkar vägen mot ökat 
välbefinnande.  
 
I resultatet framkommer det att fysisk aktivitet ger goda hälsoeffekter, bland annat starkare 
fysisk hälsa. Detta resultat är något som Muños et al. (2009) även kommit fram till i sin studie 
vilket stärker studiens resultat. Detta anser författarna vara ett synnerligen trovärdigt då de 
båda två har erfarit ökad fysisk styrka i samband med kontinuerlig fysisk aktivitet. Faskunger 
& Hemmingsson (2005, s. 16) stärker även dem detta resonemang, de beskriver att 
regelbunden fysisk aktivitet ökar både kondition och muskelmassa. 
 
Författarna anser det behövas mer forskning inom studenters kostvanor och dess påverkan på 
deras välbefinnande. Under datainsamlingen framkom det en stor kvantitet artiklar som 
behandlade studenters matvanor. I framtida forskning önskar författarna att se hur dessa 
kostvanor påverkar studenternas välbefinnande. Författarna hypotiserar att välbefinnandet 
ökar av goda kostvanor. I resultatet framkommer det att stress minskas av fysisk aktivitet. 
Författarna anser då att en god kosthållning tillsammans med fysisk aktivitet borde främja den 
effekten, och på så sätt ge bättre resultat på stressreduceringen. 
 
SLUTSATS 
 
 
Studien har visat sig leda till en ökad kunskap hos båda författarna angående huruvida 
kostvanor och fysisk aktivitet påverkar välbefinnandet. Huvuddelen av alla fynd pekar på att 
en god kosthållning tillsammans med utövande av motion är det bästa receptet på ökat 
välbefinnande. Det som visade sig vara mest överraskande var betydelsen av motion i 
samband med depressioner och ångest, tillika den stress som går att reducera med hjälp av 
motion.  
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I egenskap av sjuksköterska är det av största vikt att förespråka och motivera till 
individanpassade kostvanor och mängd fysisk aktivitet. Det är även viktigt för sjuksköterskan 
att hålla sig ajour med nya riktlinjer för att på så sätt med evidens kunna anpassa kost och 
motionsnivå efter varje unik individ. Detta eftersom i sjuksköterskans vardagliga arbete allt 
som oftast påträffar personer som är i behov av eller söker hjälp med att förändra sin livsstil. 
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      Databas Datum Sökord Avgränsning Antal träffar Utvalda artiklar 
CINAHL 20120321 Food Habits   4 081 

 
  

  ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 718 

 
  

AND Health    450 
 

  
AND Student   11 1 

      CINAHL 20120327 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviwed   

 

  
  

Linked Full 
Text 18 546 

 
  

AND Physical Activity   452 
 

  
AND Depression   24 1 

      CINAHL 20120327 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 18 546 

 
  

AND Self-Esteem   370 
 

  
AND Dieting   10 1 
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CINAHL 20120327 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 18 546 

 
  

AND Life style   556 
 

  
AND Stress   74 2 

 
CINAHL 20120329 Students ≥2004    
    Peer reviewed    

    
Linked Full 
Text 12 487  

  AND Health   4 274  
  AND Stress   248  
  AND Motivation   13 1 
 
CINAHL 20120329 Students ≥2004   

 
  

  Peer reviewed   
 

  
  

Linked Full 
Text 12 487 

 
  

AND Physical Activity   347 
 

  
AND Health status   23 1 

      CINAHL 20120329 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 12 487 

 
  

AND Physical Activity   347 
 

  
AND Depression   20 1 
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PubMed 20120330 Student ≥2004   
 

  
  Engelska 66 292 

 
  

AND Physical activity   2 648 
 

  
AND Mental well-being   90 

 
  

AND Body Mass Index   6 1 

      PsycINFO 20120403 College students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 7 997 

 
  

AND Physical activity   94 
 

  
AND Anxiety   4 1 

      CINAHL 20120403 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 12 494 

 
  

AND Physical activity   347 
 

  
AND Well-being   12 1 

      PsycINFO 20120403 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 38 478 

 
  

AND Physical activity   423 
 

  
AND Mental Health   24 1 
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MEDLINE 20120403 Students ≥2004   
 

  
  

Linked Full 
Text 18 155 

 
  

AND Food Habits   154 
 

  
AND Health   123 

 
  

AND Obesity   44 1 

      CINAHL 20120403 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed 39 367 

 
  

AND Life Style   371 
 

  
AND Stress   47 1 

      MEDLINE 20120403 Students ≥2004   
 

  
  

Linked Full 
Text 18 155 

 
  

AND Food Habits   154 
 

  
AND Stress   8 1 

      PsycINFO 20120403 Students ≥2004   
 

  
  Peer reviewed   

 

  
  

Linked Full 
Text 38 478 

 
  

AND Physical activity   423 
 

  
AND Anxeity   9 1 
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Publiceringsår/Land
/databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetns
kapli
g 
kvalit
et 

2009 
Storbritannien 
CINAHL 

Grant, N 
Wardal, J 
Steptoe, A 

The 
Relationship 
Between Life 
Satisfaction 
and Health 
Behavior: A 
Cross-
cultural 
Analysis of 
Young 
Adults 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
förhållandet mellan 
livstillfredställelse 
och sju 
hälsobeteenden hos 
unga vuxna och 
undersöka 
förhållandet mellan 
olika regioner.  

Kvantitativ metod. 
17246 studenter 
mellan 17-30 år, 
från 21 olika länder 
slutförde ett 
frågeformulär som 
behandlade frågor 
angående livsstil.  

Sambandet mellan 
livstillfredsställelse 
och hälsofrämjande 
beteende är 
sannolikt 
dubbelriktat, men 
kan delvis förklara 
förhållandet mellan 
positiva livsföring 
och god hälsa. 

Hög 

2005 
Sverige 
CINAHL 

von Bothmer, M 
Fridlund, B 

Gender 
differences in 
health habits 
and in 
motivation 
for a healthy 
lifestyle 
among 
Swedish 
university 
students 

Att studera 
skillander mellan 
könen angående 
studenters 
hälsovanor och 
motivation till en 
sund livsstil. 

Totalt ingick 479 
studenter i 
enkätundersökinnge
n, bortfallet var 
31%. Geografiskt 
sett skedde 
undersökingen på 
ett universitet i 
sydvästra sverige. 

I studien fann man 
skillnader mellan 
män och kvinnor 
angående 
livsstilsfrågor. 
Kvinnorna i 
studien visade sig 
vara mer 
hälsosamma än 
männen. 

Medel 
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2010 
USA 
CINAHL 

Taliaferro, L. 
Rienzo, B. 
Pigg, M. 
Miller, D. 
Dodd, V. 

Associations 
between 
pysical 
activity and 
reduced rates 
of 
hopelessness, 
depression, 
and suicidal 
behavior 
among 
college 
students. 

Syftet var att 
undersöka samband 
mellan fysisk 
aktivitet känsla av 
hoplöshet, 
depression och 
självmordstankar 
hos 
högskolestudenter. 

43499 studenter 
som genomfört en 
hälsodeklaration av 
amerikanska 
högskoleverket 
deltog i denna 
kvantitativa  studie.  

Det framkom att 
det fanns ett 
samband mellan  
uthållighetsträning 
och minskad risk 
för depression, 
känsla av 
hopplöshet och 
självmordstankar. 

Medel 

2008 
USA 
CINAHL 

Hawks, S. 
Madanat, H. 
Smith, T. 
De La Cruz, N. 

Classroom 
aprroach for 
managing 
dietary 
restraint, 
negative 
eating styles, 
and body 
image 
concerns 
among 
college 
women 

Syftet var att 
utvärdera en valbar 
kurs som handlade 
om dieter, ätande 
och 
kroppsuppfattning.  

29 kvinnor som 
genomfört kursen 
fyllde i 5 olika 
formulär som 
handlade om 
självbild, 
självförtroende och 
ätande. 

Undervisning 
teoretisk kurs i 
ätande och 
självförtroende kan 
förbättra kvinnors 
ätande och 
självbild. 

Medel 
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2011 
USA 
CINAHL 

Welle, P 
Graf, H 

Effective 
lifestyle 
habits and 
coping 
strategies for 
stress 
tolerence 
among 
college 
students 

Syftet var att 
undersöka hur 
copingstrategier och 
tolerans av stress 
påverkar livsstilen 
hos studenter som 
går på college, och 
om det är någon 
skilland mellan ras 
och kön. 

459 studenter 
deltog i 
enkätundersökingen
. 570 var tillfrågade 
dock var 11 av de 
inskickade 
enkäterna 
oanvändbara, vilket 
resulterade i 84.8% 
deltagande. 

Att det finns 
skillander mellan 
olika strategier och 
dess påverkan på 
stress. Man såg 
även skillnader kön 
emellan och även 
mellan raser. 

Hög 

2009 
Kanada 
CINAHL 

Tucker, P 
Irwin, J D 

University 
Students’ 
Satisfaction 
With, 
Interest in 
Improving, 
and 
Receptivity 
to Attending 
Programs 
Aimed at 
Health and 
Well-Being  

Syftet var att 
undersöka ifall 
stunderna var nöjda 
med de nio olika 
hälsostegen, och 
ifall de var 
intresserade av att 
förbättra dessa 
hälsoområden samt 
ifall de skulle vara 
intresserade att 
deltaga i sådant 
program. 

1778 delagande 
studenter från ett 
kanadensiskt 
universitet. Totalt 
representerades 35 
olika 
programinriktninga
r. Undersökingen 
bestod av en fem 
sidor lång enkät. 
Svarsfrekvensen 
uppgick till 85% 

De flesta 
studenterna är 
nöjda med sin 
sociala hälsa men 
känner att en öking 
av fysisk aktivitet 
skulle vara 
gynsam. Vidare 
syns intresse för 
BMI, och för 
kostvanor 

Hög 
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2004 
USA 
CINAHL 

Clement, J. 
M.Schmidt, C. 
A.Bernaix, L. W. 
Covington, K. N.Carr, 
T. R 

Obesity and 
Physical 
Activity in 
College 
Women: 
Implications 
for clinical 
practice 

Syftet var att 
undersöka 
förhållandet mellan 
olika fysiska 
aktivitetsnivåer, 
hälsoattityder och 
beteenden samt 
hälsoindikatorer hos 
kvinnor på 
eftergymnasial 
utbildning 

116 kvinnor deltog 
i en enkätstudie vid 
ett medelstort 
univeritet i USA. 
Undersökningen 
gjordes i samband 
med en hälsomässa 
vid universitetet. 
Kroppslig data 
samlades in av 
specialister. 

Kvinnor hade 
normalt BMI, och 
rapporterade 
aktivitetsnivå i 
linje med 
rekomendationer.  

Hög 

2010 
Storbritannien 
CINAHL 

Tyson, P.  
Wilson, K.  
Crone, D.  
Brailsford, R. 
Laws, K. 

Physical 
activity and 
mental health 
in student 
population 

Syftet var att 
undersöka 
sambandet mellan 
fysisk aktivitet och 
mental hälsa. 

100 studenter 
genomförde en 
enkätundersökingen 
som mätte deras 
ångest och 
depression i 
förhållande till 
fysisk aktivitet. 

Att utöva fysisk 
aktivitet kan ha en 
positiv påverkan på 
studenters mentala 
hälsa.  

Hög 

2011 
Storbritannien 
PubMed 

Hawker, C. Physical 
activity and 
mental well-
being in 
student 
nurses 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sambandet mellan 
psykiskt 
välbefinnande och 
fysisk aktivitet 
bland bland 
sjuksköterskestudent
er i storbritannien 

291 studenter 
deltog i en 
enkätundersökning. 

Studien visar ett 
samband mellan 
fysisk aktivtet och 
psykiskt 
välbefinnande. 
Fysisk aktivitet har 
positiv inverkan på 
den psykiska 
hälsan. 

Hög 
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2004 
USA 
CINAHL 

Lustyk, K.Widman, L. 
Amy, P. 
Olson, K. 

Physical 
Activity and 
Quality of 
Life: 
Assessing 
the Influence 
of Activity 
Frequency, 
Intensity, 
Volume, and 
Motives. 

Syftet var att se hur 
aktivitetsfrekvens, 
intensitet och volym 
påverkar 
livskvalitet. Vidare 
undersöktes hur 
motiv till träning 
påverkar 
livskvaliten. 

169 deltog i en 
enkätundersökning.  

Högfrekvent 
träning i låg 
intensitet som 
förbränner mycket 
kalorier och som 
utövas i syfte att 
må bra har den 
största positiva 
påverkan på 
livskvaliteten. 

Hög 

2008 
USA 
PsycINFO 

Chu, H.-W. 
Bushman, B. A. 
Woodard, R. J 

Social Physic 
Anxiety, 
Obliogation 
to Exercise, 
and Exercise 
Choices 
Among 
College 
Students 

Syftet var att 
undersöka 
sambandet mellan 
ångest över sitt 
utseende och 
upplevd känsla av 
skyldighet av att 
träna och hur dessa 
påverkar val av 
motion 

337 College 
studenter 
genomförde tre 
stycker 
enkätundersökingar 
frivilligt. En som 
behandlade ångest, 
en skyldighet att 
träna och en val av 
träning 

Känslan av att man 
måste träna är 
samma för båda 
könen. Kvinnor 
däremot känner 
större ångest över 
hur andra 
bedömmer deras 
kroppsliga 
utseende än vad 
män gör.  

Hög 
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2004 
Canada 
CINAHL 

Bray, S. R.  
Born, H. A. 

Transition to 
university 
and vigorous 
physical 
activity: 
implications 
for health 
and 
psychologica
l well-being 

Syftet var att att 
undersöka hur 
intensiv fysisk 
aktivitet påverkade 
psykologiska 
välbefinnadet under 
övergång från 
highschool till 
universitet. 

145 Kanadensiska 
studenter som 
genomför en 
retrospektiv 
enkätundersöking.  

Studenter som 
under 
gymnasietiden var 
aktiva och som 
under de första 
veckorna på 
universitetet 
minskat sin nivå av 
fysisk aktivitet 
kände sig mer 
trötta och vid 
mindre vigör  

Medel 

2011 
USA 
PsycINFO 

Downs, A. 
Ashton, J. 

Vigorous 
Physical 
Activity, 
Sports 
Participation, 
and Athletic 
Identity: 
Implications 
for Mental 
and Physical 
Health in 
College 
Students  

Syftet var att 
undersöka ifall 
studenter i college 
minskar sin mängd 
fysisk aktivitet 
under studietiden 
och om fysisk 
aktivtet aktivitet 
påverkar den metala 
hälsan 

395 college 
studenter från två 
olika universitet 
deltog i studien. De 
fick svara på en 
enkät där frågor om 
fysisk aktivitet från 
både highschool 
och college ingick. 

Under college 
tiden minskar 
studenterna sin 
nivå av fysisk 
aktivitet och anser 
sig själva mindre 
atletiska. Att utföra 
kontinuerilig fysisk 
aktivetet kan 
skydda mental och 
fysisk hälsa. 

Hög 
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2010 
Grekland 
MEDLINE 

Chourdakis, M., 
Tzellos, T., Papazisis, 
G., Toulis, K., & 
Kouvelas, D.  

Eating 
habits, health 
attitudes and 
obesity 
indices 
among 
medical 
students in 
northern 
Greece 

Syftet var att 
utvärdera 
spridningen av BMI 
och kostvanor på 
medicinstudenter i 
norra grekland 

390 studenter med 
medicinsk inrikting 
deltog i 
undersökingen som 
bestod av att svara 
på en enkät. 

Resultatet visade 
att kvinnor var mer 
medvetna om vad 
som är goda 
kostvanor och vad 
olika livsmedel har 
för nutritionsvärde. 
Det framkom att 
övervikt och fetma 
inte var lika 
överpresenteras 
som i tidigare 
forskning, dock 
fortfarande över 
normalt. 

Hög 

2009 
Tyskland 
Polen 
Bulgarien 
MEDLINE 

Mikolajczyk, R. T. 
Ansari, W. E.  
Maxwell, A. E.  

Food 
consumption 
frequency 
and percived 
stress and 
depressive 
symptoms 
among 
students in 
three 
European 
countries 

Syftet var att föklara 
sambandet mellan 
mental hälsa och 
kostvanor i tre olika 
europeiska länder. 

Förstaårsstudenter 
från Tyskland 
(N=696) Polen 
(N=489) och 
Bulgarien (N=654) 
deltog i en 
enkätundersökning 
gällande kostvanor. 

Resultatet visar att 
kvinnor påverkas 
av matvanor 
genom att uppleva 
stress och 
depression, dock 
visade det inte vara 
samma för män. 

Hög 
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2007 
USA 
CINAHL 

Zahran, H. S. Zack, M. 
M. Vernon-Smiley, M. 
E. Hertz, M. F. 

Health-
related 
quality of life 
and 
behaviors 
risky to 
health among 
adults aged 
18-24 years 
in scondary 
of higher 
education - 
united states 
2003-2005 

Syftet var att 
indentifiera 
riskfaktorer för 
ohälsa som påverkar 
livskvaliten 
definierad som 
fysisk och mental 
hälsa. 

Det var 12 835 
studenter, över 18 
år som deltog i 
studen. 50 stater i 
Usa var 
representerade. De 
genomförde en 
enkätundersöking.  

Att man ska vara 
uppmärksam på de 
risker som kan 
påverka det fysiska 
och mentala 
välbefinnandert 
och hälsa hos 
studenter. 

Medel 

2011 
Kanada 
CINAHL 

Pugh, N. E. 
Hadjistavropoulos, H. 
D.  

Is anxiety 
about health 
associated 
with desire to 
exercise, 
physical 
activity, and 
exercise 
dependence? 

Syftet med studen 
var att undersöka 
fyra olika 
dimensioner av hur 
ångest över hälsan 
är korrelerad med 
lusten över att träna. 

197 st studenter 
deltog i den 
internetbaserade 
studien. Dessa var 
rekryterade från 
psykologikurser. 
Bortfallet uppgick 
till 53 studenter. 

Resultatet visar att 
ångest över hälsan 
är positivt 
korrelerad med 
åtron att träna och 
även med 
träningsberoendet. 

Medel 

 


