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Sammanfattning 

Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka skillnader i graden av fysisk 

aktivitet mellan rökare och icke-rökare bland de anställda vid olika 

institutioner på Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Studien har dessutom 

syfte att se om rökandet skiljer sig åt mellan hög- och lågutbildade. 

 

Metod: En enkätundersökning har genomförts med 82 svarande varav 60 % 

(n=49) var kvinnor och 40 % (n=33) var män. Medelåldern för 

svarsdeltagarna var 47,6 år (variationsvidd 27-69 år). Insamlingen av data 

skedde på fyra olika institutioner (Hälso- och vårdvetenskap, 

Ekonomihögskolan, Sjöfartshögskolan och Samhällsvetenskap) på 

Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

Resultat: Resultatet i denna undersökning visade en signifikant skillnad  

(p=0,001) mellan nivån och intensiteten på fysisk aktivitet hos rökare och 

icke-rökare där icke-rökare var mest fysiskt aktiva. Resultatet visade också en 

signifikant skillnad (p=0,001) mellan  rökare och icke-rökare i 

utbildningsnivå där rökare i högre utsträckning var lågutbildade. 

 

Denna studie stödjer forskning som visar att det finns ett samband mellan 

rökning och låg fysisk aktivitet samt utbildningsnivå och rökning. 

 

Rökning, Fysisk aktivitet, Institution
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1. Bakgrund 

 

1.1 Inledning 
 

Fysisk aktivitet defineras som ”all kroppsrörelse utförd av 

skelettmuskulaturen som leder till ökad energiförbrukning” 

(WHO 2012). Fysisk aktivitet innebär därför att man behöver 

röra på sig.  

 

Ett flertal studier har visat många olika hälsovinster med fysisk 

aktivitet (Dikareva, et al. 2012; Sesso et al. 2000; 

Wannamethee et al. 2001; Rubin et al. 1993; Fox, 1999; 

Sieverdes, et al. 2011). Blodtrycket sjunker med regelbunden 

fysisk aktivitet (Dikareva, et al. 2012). Fysisk aktivitet minskar 

också risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Sesso 

et al. 2000; Wannamethee et al. 2001), benskörhet (Rubin et al. 

1993) samt depression och ångest (Fox, 1999). Trots detta är det 

ändå bara drygt 40 % av den svenska befolkningen i åldrarna 

18-64 år som motionerar regelbundet (Statistiska Centralbyrån 

2010).  

 

Engström och Lindgärde (2004) skriver att det går att vara 

fysisk aktiv på många olika sätt, till exempel genom att gå till 

bussen, trädgårdsarbeta, städa eller ha ett fysiskt ansträngande 

arbete. Människor i åldern 18 år och uppåt behöver minst 150 

minuters medelintensiv fysisk aktivitet i veckan. Detta för att 

stärka hjärtat och andra muskler i kroppen, samt för att stärka 

benstrukturen i kroppen. Uthållighetsaktiviteter så kallade 

”aeroba aktiviteter” bör också ha en varaktighet på minst 10 

minuter för att kunna ge effekter på hälsan. För ytterligare 

hälsovinster bör intensiteten på den fysiska aktiviteten ökas 

(WHO 2010).  
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En studie från WHO (2012) har visat att fysisk inaktivitet 

identifieras som den fjärde största riskfaktorn för global 

dödlighet. Individer med fysisk inaktivitet löper en större risk 

att få hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes typ 2, psykisk ohälsa 

och cancer (Statens Folkhälsoinstitut). När man inte ägnar sig 

åt någon motionsform, har ett fysiskt ansträngande arbete eller 

liknande så kan man säga att det är fysisk inaktivitet. Men det 

är inte bara fysisk inaktivitet som är en riskfaktor för dödlighet. 

Rökningen dödar upp till sex miljoner människorliv varje år 

och nästan 80 % av världens en miljard rökare lever i låg- och 

medelinkomstländer (WHO 2012). I en studie av Kannel & 

Higgins (1990) skriver dem att risken ökar för att drabbas av  

hjärt-kärlsjukdomar med 10 % hos män och 31 % av kvinnor 

efter att man rökt 10 cigaretter. Även blodtrycket höjs när man 

röker.  

 

Att sluta röka kan tänkas vara svårt. Leslie et al (2012) har visat 

att viktökning är en faktor som hindrar människor från att sluta 

röka och är en stor orsak till att människor faller tillbaka i  

rökningen. Studier har också visat att när man slutar röka går 

blodtrycket och pulsen ner till det normala, och att en person 

som inte röker lever längre än en person som röker (Dikareva, 

et al. 2012; Doll, et al. 2004).  

 

Denna undersökning kan hjälpa till att fylla de behov som 

behövs av kunskap som just nu saknas. Genom att undersöka 

om det finns någon skillnad i graden av fysisk aktivitet kan 

man försöka se till att öka den fysiska aktiviteten hos oss 

individer och minska rökandet. 
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1.2 Tidigare forskning 
 

Flera studier visar att det finns skillnader mellan rökare och 

icke-rökare i graden av fysisk aktivitet, och att icke-rökare är 

mer fysiskt aktiva än rökare (Papathanasiou, et al. 2012). Det 

har även visat sig att högre nivåer av fysisk aktivitet kan 

minska risken för att börja röka (Papathanasiou, et al. 2012; 

Audrain-McGovern, et al. 2003; Eriksen, et al. 1998; Mattila, et 

al. 2012; Mantilla, et al 2011). Forskningen visar att under 

perioden 1999-2010 har rökning minskat från 42 % till 34 % 

(Mattila, et al. 2012). Ändå röker 13,6 % av Sveriges 

befolkning som är 16 år eller äldre dagligen (Statistiska 

Centralbyrån 2011).  

 

Papathanasiou, et al. (2012) undersökte rökvanor och fysisk 

aktivitet hos grekiska studenter som studerade hälsovetenskap. 

Hos de 2000 respondenter som deltog i studien skilde sig inte  

rökningen signifikant åt mellan könen men förekomsten av 

storrökare var vanligare bland män. De fick också fram att 14,2 

% av respondenterna i undersökningen var tillräckligt fysiskt 

aktiva för att upprätthålla en god hälsa och 45,4 % 

klassificerades som otillräckligt fysiskt aktiva.  

 

Mantilla, et al. (2011) har gjort en enkätstudie om förekomsten 

av fysisk aktivitet, rökning och alkohol hos 

universitetsstudenter som studerar social- och hälsovetenskap i 

USA . Undersökningen gick ut på att studera hur fysiskt aktiva 

dessa studenter var och få relaterad information om alkohol och 

rökning. Av de 548 respondenter som deltog klassificerades 80 

% som regelbundet fysiskt aktiva. 33 % av respondenterna 

rökte och 58 % drack alkohol. 68 % (n=80) av männen och 47 

% (n=203) av kvinnorna hade hög fysisk aktivitet och rökte och 
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12 % (n=14) av männen och 22 % (n=96) av kvinnorna hade 

låg fysisk aktivitet. De fann dock inga signifikanta skillnader 

mellan fysisk aktivitet, rökning och konsumtion av alkohol.  

 

Mattila et al (2012) undersökte sambandet mellan idrott 

(intensitet och typ av sport), och den nuvarande användningen 

av snus (svenskt snus), rökning, och den kombinerade 

användningen av cigaretter och snus (dubbel användning) bland 

unga män i Finland. De fick fram att mellan 1999 och 2010 

hade snusning ökat från 5 % till 12 % och dubbel användning 

ökat från 7 % till 13 %. De kom också fram till att lagsporter 

var associerade med ökad användning av snus och dubbla 

användningsområden (rökning och snusning). 

 

 

1.3 Utbildning och rökning 
 

Enligt SCB:s rapport angående Svenska befolkningens 

utbildningsnivå från 2010 är fler svenskar numera högutbildade 

(studerat på eftergymnasial nivå två år eller längre) än 

lågutbildade (studerat på högst gymnasial nivå). 24 % av 

befolkningen i åldrarna 25-64 år har en minst treårig 

eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar ungefär 1 147 000 

personer, medan 14 % endast har förgymnasial utbildning 

(Statistiska Centralbyrån 2010) 

 

En studie har visat att rökare med endast grundskola 

(förgymnasial utbildning) minskade med 3 % bland kvinnor 

mellan år 88/89 och 2004/05. Under samma tidsperiod har även 

rökande kvinnor med gymnasial utbildning minskat från 33 % 

till 24 %. Samma studie visade att rökande män med endast 

grundutbildning minskade från 32 % till 20 % mellan år 88/89 

och 2004/05, medan rökande män med gymnasial utbildning 
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under samma tidsperiod minskat från 27 % till 16 % 

(Socialstyrelsen 2009). En annan studie visar att risken för 

rökning är högst bland dem med medelhög utbildningsnivå 

(Nédó & Paulik 2012). 
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2. Syfte 

Syftet är att undersöka skillnader i graden av fysisk aktivitet 

mellan rökare och icke-rökare bland de anställda vid olika 

institutioner på Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Syftet är 

dessutom att se om rökandet skiljer sig åt mellan hög- och 

lågubildade. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

Finns det skillnader mellan rökare och icke-rökare i  graden av 

fysisk aktivitet bland de anställda på  Linnéuniversitetet i 

Kalmar? 

 

Skiljer sig rökandet åt mellan lågutbildade och högutbildade? 

 

Är de anställda på Linnéuniversitetet i Kalmar tillräckligt 

fysiskt aktiva så att de uppnår WHO:s rekommendationer för 

hur fysiskt aktiv man skall vara varje dag? 
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3. Metod  

 

I detta kapitel redogörs valet av metod. Här presenteras 

deltagarna som deltog i studien, tillvägagångssättet, enkätens 

utforming, vilka frågor enkäten bestod av, etiska 

ställningstaganden samt en dataanalys av enkätsvaren.  

 

3.1 Metodvalet 
 

För att finna relationen mellan teorin och empirin finns det tre 

olika forskningsansatser att utgå ifrån. Dessa tre ansatser är 

induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidson 2003). 

Dessa tre ansatser skiljer sig främst genom att teorin ställs på 

olika sätt i förhållande till empirin.  

 

Den induktiva ansatsen handlar om att forskaren utgår ifrån 

empirin och strävar efter att kunna formulera nya teorier genom 

att studera forskningsproblemet ute på fältet (Patel & Davidson 

2003). Vidare finns den deduktiva ansatsen som utgår ifrån att 

det redan finns existerande teorier som grundstomme. Dessa 

testas sedan i sin tur för att se hur de förhåller sig till mot den 

empiriska verkligheten (Patel & Davidson 2003). Den tredje 

ansatsen är en blandning av induktion och deduktion och heter 

abduktion. Den tillåter breda variabler i arbetssättet och utgår 

ifrån att induktivt hitta teoretiska mönster för att kunna förklara 

problemet. Sedan testas dessa teroretiska mönster mot andra 

vilket i sin tur kan ses som en deduktiv process (Patel & 

Davidson 2003).  
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I denna studie har en deduktiv ansats valts och därför har en 

enkätmetod använts. Valet av att använda sig av en enkätmetod 

uppkom då en existerande teori redan fanns. Eftersom en 

existerande teori redan fanns, föll valet på en enkätmetod för att 

kunna svara på syftet och lösa forskningsproblemet i denna 

studie. 

 
 

3.2 Deltagare 
 

Undersökningen har utförts på fyra olika institutioner på 

Linnéuniversitetet, campus Kalmar. För att få ett så stort urval 

som möjligt har alla anställda på dessa fyra institutioner 

utfrågats. Bland yrkeskategorierna finns bland annat 

lokalvårdare, vaktmästare, lärare och forskare som alla har 

tillfrågats. I undersökningen ingick 82 deltagare varav 60 % 

(n=49) var kvinnor och 40 % (n=33) var män. De institutioner 

som undersöktes var Hälso- och vårdvetenskap (HV), 

Ekonomihögskolan (EH), Sjöfartshögskolan (SH) och 

Samhällsvetenskaper (SV). 30 % (n=25) av de som deltog 

arbetade inom HV, 26 % (n=21) arbetade inom EH, 28 % 

(n=23) arbetade inom SH och 16 % (n=13) arbetade inom SV. 

Dessa institutioner valdes för att få en så stor spridning av 

ämnestillhörighet som möjligt vilket bör anses påverka 

generaliserbarheten av resultaten i positiv riktning. (Se tabell 1 

för svarsfördelningen mellan institutionerna).  
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Tabell 1 - Antal deltagande i respektive institution 

Svarsfördelningen mellan institutionerna och könsfördelningen. 

Institution Antal 

deltagande 

% av antal 

deltagare 

Könsfördelningen på 

enkätsvaren 

Hälso- och 

vårdvetenskap 

25 30 % Kvinnor: 21 

Män: 4 

 

Ekonomihögskolan 

 

21 

 

26 % 

 

Kvinnor: 12 

Män: 9 

 

Sjöfartshögskolan 

 

23 

 

28 % 

 

Kvinnor: 8 

Män: 15 

 

Samhällsvetenskaper 

 

13 

 

16 % 

 

Kvinnor: 8 

Män: 5 

 

TOTALT 

 

82 

 

 

 

Kvinnor: 49 

Män: 33 

 

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

Undersökningen genomfördes under april månad år 2012. 

Enkäterna delades ut på förmiddagar under arbetsveckan, under 

ett tillfälle på varje enskild institution. Väl ute på 

institutionerna tillfrågades respondenterna när de var på sina 

respektive kontor eller på en liknande plats. Detta för att 

respondenterna skulle vara i en så lugn och trygg miljö som 

möjligt för att kunna avsätta den tid som behövdes för att svara 

på enkäten. 
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Enkäten började med ett missiv där syftet med undersökningen, 

vilka som genomförde  den och hur lång tid det skulle ta att 

svara på enkäten presenterades. Missiven innehöll också en 

anonymitetsförsäkran. Det tog respondenterna ungefär två till 

fem minuter att besvara enkäten. Då det gick relativt snabbt att 

besvara enkäten stod författarna kvar medan respondenten 

svarade för att snabbt kunna samla in enkäterna och för att 

kunna svara på eventuella frågor. Enkäterna var också helt 

omärkta för att på så vis garantera deltagarnas anonymitet. 

 

Bortfallet i undersökningen bestod av 34 personer förrutom de 

som inte arbetate den dagen då enkäterna delades ut. 23 

personer hade inte tid att svara på enkäten och 11 personer 

valde att inte delta. 

 

 

3.4 Enkätens utformning 
 

Frågorna i enkäten var framtagna för att undersöka graden av 

fysisk aktivitet och  rökning i relation till utbildningsnivå och 

arbetsplats (ämnestillhörighet).  

 

Enkäten inleddes med neutrala och grundläggande frågor för att 

få den bakgrundsinformation som behövdes, varpå frågor som 

var formulerade för att få svar på syftet och frågeställningarna i 

denna undersökning efterföljde. Alla deltagare fick  svara på 

exakt samma frågor, och respondenterna hade även blivit 

tillsagda att enbart ge ett svar på varje fråga. Kön, ålder, 

utbildningsnivå, institution, rökning och fysisk aktivitet var de 

variabler som undersöktes med enkäten (se bilaga 1).  

 

Enkäten bestod av två sidor varav första bestod av en kort 

förklaring av undersökningen, information om enkäten och 
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information om vilka som utförde undersökningen. Sedan 

följde de frågor som skulle svara på syftet på första och andra 

sidan. Enkäten avslutades sedan med ett tack till respondenten 

för att denne medverkat i undersökningen. 

 

 

3.5 Enkätens frågor 
 

Enkäten bestod av totalt 11 frågor och var utformad för att 

passa syftet med undersökingen. De två första frågorna 

handlade om kön och ålder, och fråga tre handlade om vilken 

utbildningsnivå testpersonerna hade och inspirerades av en 

enkät från Göteborgs Universitet som gjorts i samband med 

Statistiska Centralbyrån (SCB 2012). På den här frågan fanns 

sex svaralternativ från förgymnasial utbildning till  

forskarutbildning. Resultatet på frågan har sammanställts 

genom att de lägre utbildningsnivåerna, de mellersta 

utbildningsnivåerna och de högre utbildningsnivåerna slagits 

ihop till var sin kategori. Fråga fyra handlade om vilken 

institution testpersonen tillhör, vilket då var antingen HV, EH, 

SH eller SV. Den femte frågan på enkäten ställdes för att 

undersöka om testpersonen rökte. Om testpersonen svarade 

”Nej” på denna fråga behövde han/hon inte svara på 

nästföljande fråga. Om de däremot svarade ”Ja” fick de i nästa 

fråga besvara hur många cigaretter/pipor/cigarrer/cigariller de 

röker per dag med hjälp av alternativ från mindre än 5 stycken 

till fler än 20 stycken.  

Fråga sju till 11 handlade om fysisk aktivitet och är inspirerade 

från International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

(IPAQ.ki.se). (Se bilaga 1 för enkäten). 
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Frågorna har anpassats så att de ska svara på det syfte som 

fanns. Här fick testpersonerna svara på bland annat hur mycket 

de går eller cyklar per dag, hur ofta de är fysiskt aktiva på sin 

fritid samt hur långa aktivitetspassen är i snitt. De fick också 

svara på vilken nivå de tränar på och hur intensiv deras fysiska 

aktivitet är. Dessa frågor hade mellan fyra och sju 

svarsalternativ. Svaren på dessa frågor har sedan legat till grund 

för att utläsa eventuella skillnader mellan rökning och fysisk 

aktivitet (se bilaga 1). 

 

För att se om testpersonerna uppnår rekommendationerna för 

fysisk aktivitet så har de fått svara på: ”Hur lång tid cyklar eller 

går du per dag”, ”Hur ofta är du fysiskt aktiv på din fritid så att 

du får pulsökning (andfådd), blir svettig eller får uttröttade 

muskler”. Svaren på dessa två frågor har sedan jämförts med 

rekommendationerna för hur mycket fysiskt aktiv man skall 

vara varje dag. 

 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 

Vid utlämningen av enkäterna fick deltagarna veta att enkäterna 

var helt omärkta och att garanterad anonymitet gällde, vilket 

också medförde att alla respondenter var anonyma och de enda 

som kom i kontakt med enkäterna förrutom deltagarna var 

författarna. Respondenterna fick också veta att det var möjligt 

att välja att inte fullfölja enkäten om man inte ville. Detta då 

lagen om etikprövning av forskning, etikprövningslagen 

(2003:460), började gälla från 1 januari 2004. Syftet med lagen 

är att skydda och ge anonymitet till den enskilda människan 

och respekten för människovärdet vid forskning (Gustafsson et 

al 2011:20). 
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Alla personer som tillfrågades möttes med en hälsning varpå de 

fick en förfrågan om de hade tid att avsätta några minuter för 

att svara på en enkät, samt en kort förklaring om vad 

undersökningen gick ut på. Då det var 34 personer som svarade 

nej respekterades detta och de uteslöts direkt från 

undersökningen, då ingen av de tillfrågade skulle känna sig 

tvingade att deltaga om de inte ville. Att vara trevlig, 

bemötande och kunna svara på eventuella frågor var en 

ambition som författarna hade vid utdelandet av enkäterna. 

Detta för att få med så många personer som möjligt att vilja 

ställa upp och därmed öka trovärdigheten för resultaten.  

 

 

3.7 Dataanalys 
 

Kruskal Wallis test gjordes för att undersöka om graden av 

fysisk aktivitet skiljde sig åt mellan rökare och icke-rökare. 

Chi-2 test gjordes för att undersöka om rökandet skiljde sig åt 

mellan lågutbildade och högutbildade, samt för att undersöka 

om rökandet skiljde sig åt mellan institutionerna.  

 

Sammanställningen av enkätsvaren och datan bearbetades 

under 2012 med hjälp statistikprogrammet SPSS 19 (Wahlgren, 

2008).  

De uträkningar som gjordes var på:  

 

Utbildningsnivå i samband med rökning 

 

Fysisk aktivitet i samband med rökning 

 

Respondenternas svar på om de rökte eller inte 

 

Längd på hur mycket man cyklar eller går 
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Hur ofta man är fysisk aktiv på fritiden 

 

Längd på fysisk aktivitetspass 

 

Vilken nivå av fysisk aktivitet 

 

Vilken intensitet på fysisk aktivitet
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4. Resultat  

 

I detta kapitel presenteras resultaten av studien. Här finns en 

sammanställning av deltagarna samt korrelationen mellan 

rökning, fysisk aktivitet, utbildningsnivå och institution. 

Dessutom sammanfattas huvudresultatet. 

 
 

4.1 Sammanställning av deltagarna 
 

Medelåldern för svardeltagarna var 47,6 år (variationsvidd 27-

69 år). Kvinnornas medelålder var 47,4 år (variationsvidd 27-

69 år) och männens medelålder 48,1 år (varitionsvidd 28-65 

år). 

 

4.2 Rökning och fysisk aktivitet 
 

Resultatet visat att det var signifikanta skillnader mellan rökare 

och icke-rökare på nivån av fysisk aktivitet (p=0,001 Kruskal 

Wallis) och intensiteten på fysisk aktivitet (p=0,001 Kruskal 

Wallis). Detta visar i sin tur att rökarna (n=29) är mindre 

fysiskt aktiva än icke-rökarna (n=53). Figur 2 visar vilken nivå 

av fysisk aktivitet som rökare och icke-rökare tränar på och 

figur 3 visar intensiteten av fysisk aktivitet som rökare och 

icke-rökare tränar på. 
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Figur 2 – Procent av antal rökare och icke-rökare som 

tränar på olika nivåer av fysisk aktivitet 

Figuren visar antal procent av rökare och icke-rökare som 

tränar på olika nivåer av fysisk aktivitet. Y-axeln visar antal 

procent och x-axeln vilken nivå av fysisk aktivitet. I figur 2 kan 

man se att det inte var någon som tränade på elitnivå. 83 % 

(n=34) av de som tränar på en motionsnivå var icke-rökare och 

17 % (n=7) av de som tränade på samma nivå var rökare. 
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Figur 3 – Procent av antal rökare och icke-rökare som 

tränar på olika intensiteter 

Figuren visar antal procent av rökare och icke rökare som 

tränar på olika intensiteter. Y-axeln visar antal procent och x-

axeln vilken intensitet av fysisk aktivitet. I figur 3 kan man se 

att det är fler icke-rökare som tränar på en högre nivå av fysisk 

aktivitet jämfört med rökare. 82 % (n=32) av icke-rökarna 

tränar på en medel nivå av fysisk aktivitet och 18 % (n=7) av 

rökarna tränar på samma nivå. 61 % (n=14) av rökarna tränar 

på en lätt nivå av fysisk aktivitet och 39 % (n=9) av icke-

rökarna tränar på samma nivå. 
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4.3 Rökning och utbildningsnivå 
 

Resultatet visar också att det fanns signifikanta skillnader 

mellan rökare och icke-rökare i utbildningsnivå (p=0,001 Chi-

2). Detta visar att lågutbildade röker mer än högutbildade. Det 

gjordes en omkodning av utbildningsnivåerna för att få ett 

högre uppskattat värde. (Se figur 5). 

 

Figur 5 – Procent av antal rökare  på respektive 

utbildningsnivå 

Figuren visar antal procent av alla rökare och vilken 

utbildningsnivå de har. I figur 5 kan man se att det är 

procentuellt fler rökare vid låg utbildningsnivå än vid hög 

utbildningsnivå. Av rökarna har 75 % en 

förgymnasialutbildning eller en gymnasial utbildning som är ett 

år eller längre. 27 % av rökarna har en eftergymnasial 

utbildning som är ett år eller längre.  
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4.4 Fysisk inaktivitet fördelat på institution 

 

 

Figur 6 – Procent av fysisk inaktivitet fördelat på 

institution 

Figur 6 visar hur många procent av de anställda på respektive 

institution som inte är tillräckligt fysiskt aktiva att de inte når 

upp till WHO:s rekommendationer för att upprätthålla en god 

hälsa. Y-axeln visar antal procent och x-axeln vilken 

institution. Figuren visar att anställda i HV och anställda på SH 

är mest fysiskt inaktiva med (21 % på vardera).  

 

 

4.5 Sammanfattning av huvudresultat 
 

Av de 82 anställda som medverkade i studien var 18 % (n=15) 

av de som deltog i undersökningen inte tillräckligt fysiskt 

aktiva för att nå upp till WHO:s rekommendationer för att 

upprätthålla en god hälsa. Det föreligger också en signifikant 

skillnad mellan rökning, nivån och intensiteten på fysisk 

aktivitet. 50 % (n=15) av de som rökte låg på vardagsmotion 

och 83 % (n=34) anställda som inte rökte låg på motionsnivå. 
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39 % (n=14) av de som rökte tränar på lätt intensitet medan 82 

% (n=32) av icke-rökarna tränar på medelintensitet. Resultatet 

visade också att det var en signifikant skillnad mellan rökare 

och icke-rökare i utbildningsnivå. 75 % av alla som rökte hade 

låg utbildningsnivå och det var bara 17 % av alla som rökte 

som hade forskarutbildning (hög utbildningsnivå). 
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5. Diskussion  

 

Att det finns en viss skillnad mellan graden av fysisk aktivitet 

och rökning visar tidigare studier av Papathanasiou, et al. 

(2012), Eriksen, et al. (1998), Mattila, et al. (2012) och 

Mantilla, et al. (2011). Dessa studier styrker därför resultatet av 

denna studie att det finns vissa samband mellan rökning och 

graden av fysisk aktivitet. 

 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det finns 

skillnader i graden av fysisk aktivitet mellan rökare och icke-

rökare bland de anställda vid olika institutioner på 

Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Resultatet visar 

signifikanta skillnader (p=0,001) på nivån och intensiteten av 

fysisk aktivitet mellan rökare och icke-rökare, där icke-rökare 

är mer fysiskt aktiva när det gäller nivån och intensiteten. 

Resultaten visar också en signifikant skillnad i utbildningsnivå 

mellan rökare och icke-rökare (p=0,001) där lågutbildade röker 

mer än högutbildade.  

 

Audrain-McGovern et al (2003) skriver att fysisk aktivitet 

minskar risken att öka sitt rökande. Därför är det bra med fysisk 

aktivitet dels för att minska sitt rökande men också för att 

minska risken att börja röka, samt för de hälsovinster man får 

genom fysisk aktivitet som studier av Sesso et al. (2000), 

Wannamethee et al. (2001), Rubin et al. (1993) och Fox (1999) 

visar.  
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Ett annat intressant resultat som framkom i studien var att 

lågutbildade röker i större utsträckning än vad högutbildade 

gör. Detta var ett förväntat resultat då vår uppfattning var att 

lågutbildade röker i större utsträckning än vad högutbildade 

gör. Nédó och Paulik (2012) kom fram till att risken för att 

börja med rökning var högst hos dem med medelhög 

utbildningsnivå, medan denna studie visade att lågutbildade var 

de som rökte mest. Att man fått olika resultat kan bero på att en 

medelhög utbildningsnivå i Ungern och Rumänien är detsamma 

som en lågutbildad i Sverige, vilket i sin tur kan bero på 

kulturella skillnader länderna emellan. Studier har också visat 

att rökandet minskat bland de personer med grundutbildning 

(låg utbildning) mellan år 88/89 och 2004/05 (Socialstyrelsen 

2009).  

 

I denna studie kunde man se att 18 % (n=15) av de som deltog i 

denna undersökning inte var tillräckligt fysiskt aktiva för att nå 

upp till WHO:s rekommendationer för hur fysiskt aktiv man 

skall vara varje dag. Av den svenska befolkningen i åldrarna 

18-64 år är det drygt 40 % som motionerar regelbundet 

(Statistiska Centralbyrån 2010). Således visar denna studie att 

de anställda vid Linnéuniversitetet, campus Kalmar i 

förhållande till övriga Sverige följer WHO:s rekommendationer 

bra och är mycket fysiskt aktiva varje dag.  Andra studier visar 

ändå att det finns mycket fysisk inaktivitet eller låg fysisk 

aktivitet bland världsbefolkningen i stort. Papathanasiou et al 

(2012) fick fram att av 2000 hälsostudenter hade 45,4 procent 

låg fysisk aktivitet. Även Eriksen et al (1998) visade att 

rökning var förknippat med låg fysisk aktivitet.  
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Garcia-Aymerich et al (2006) kom fram till att måttliga till 

höga nivåer av fysisk aktivitet kan minska risken för att nedsatt 

lungfunktion och Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) bland 

rökare. Därav kan det visa sig att rökning och låg fysisk 

aktivitet hör ihop och att högre nivåer av fysisk aktivitet 

minskar riskerna för att drabbas av eventuella sjukdomar som 

rökning medför.  Sett till resultaten i denna studie bör vidare 

forskning se över rökningen först och främst och inte den 

fysiska aktiviteten då deltagarna i denna studie röker mycket 

men också motionerar mycket.  

  

Andra resultat som framkom var att antalet rökare inte skiljde 

sig signifikant åt mellan institutionerna (p=0,978, Chi-2).  

 

Ett annat resultat som framkom var att män tenderar att träna 

längre under sina träningspass än kvinnor (p=0,004). Resultat 

som kommit upp i andra studier visar att män är mer fysiskt 

aktiva än kvinnor (Papathanasiou, et al. 2012).  

 

Denna studie har även tittat på korrelationen mellan mängden 

cigaretter och intensiteten av fysisk aktivitet och sett att det 

tenderar att stämma. Intensiteten tenderar att sjunka med ökad 

rökning (p=0,131). Denna studie visar också att det möjligen är 

en trend att män har en högre utbildning än kvinnor (p=0,121). 

Detta i motsats till vad tidigare studier från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) visar då kvinnor i större utsträckning har 

högre utbildningsnivå än män.  
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5.2 Metoddiskussion  
 

I denna studie har valet varit att använda en enkät som metod 

med frågor som innefattade rökning, fysisk aktivitet, 

utbildningsnivå och institution. Detta för att snabbt och enkelt 

få de svar behövs för att svara på syftet. 

 

Deltagarna i denna undersökning arbetade alla på 

Linnéuniversitetet campus Kalmar, dock med olika yrken. Allt 

från städare, lärare, administratörer till forskare från olika 

institutioner deltog. Deltagarna i studien arbetade alla på olika 

institutioner, och författarna har gått ut individuellt för att få 

svar på enkäterna.  

 

Valet att träffa respondenten personligen istället för att skicka 

ut enkäter via mejl gör att det krävs mycket mer arbete för att 

samla in data, men det ger också en större säkerhet för att direkt 

kunna säkerhetsställa bortfallet och se andra faktorer som kan 

tänkas komma påverka utfallet. Chansen att kunna presentera 

sig själv och arbete på ett bättre sätt än vad man kan göra via ett 

mejl tillkommer också.  

 

Det var ett bortfall på 34 (41 %) personer i  denna studie. Av 

dessa hade 23 (68 %) personer inte tid att svara då de hade 

andra saker att göra, samt att 11 (32 %) personer helt enkelt 

inte ville deltaga. Varför dessa 11 personer inte ville deltaga i 

enkäten är inte lätt att veta, men man kan tänka sig att de 

kanske inte är så fysiskt aktiva och därav inte vill höra att de är 

det. En annan aspekt kan vara att de också röker och att de 
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därför  inte vill deltaga i studie då de kan veta om att rökning 

och fysisk aktivitet inte hör ihop. 

 

 

5.3 Framtida studier 
 

I framtida studier skulle denna studie kunna utvecklas och ha 

med ett större urval och samla in data under en längre 

tidsperiod. En annan intressant aspekt hade varit att ha ett annat 

urval än det som användes i denna studie. Detta för att se om 

det skulle bli liknande resultat med andra grupper eller 

arbetsplatser. Det skulle även vara intressant att undersöka om 

resultatet skulle bli detsamma om man tittade på låg- respektive 

högutbildad personal på andra arbeten. Vidare skulle man även 

kunna följa en grupp människor över en tid (longitudinell 

studie), precis som Mattila, et al. (2012) gjorde, för att se om 

resultatet skulle skilja sig mellan de olika tillfällerna. En annan 

intressant aspekt skulle vara att även titta på tobak i sin helhet 

för att då också få med snus som inte använts i denna studie, 

men som Mattila, et al. (2012) använde i sin studie. Det hade 

också varit intressant att titta på sambandet mellan alkohol och 

fysisk aktivitet som generellt inte hör ihop. Samt att se på 

sambandet mellan droger och fysisk aktivitet som också skulle 

vara en intressant aspekt att studera. Men även se om resultatet 

som blev i denna studie skulle bli detsamma i andra länder än 

Sverige. En sista intressant aspekt att titta på skulle vara 

sambandet mellan rökning och den socioekonomiska statusen. 
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5.4. Slutsats 
 

Denna studie visar att de anställda vid Linnéuniversitetet som 

röker är mindre fysiskt aktiva än de som inte röker när det 

gäller nivån och intensiteten på fysisk aktivitet. Studien visar 

också att det var fler rökare som var lågutbildade jämfört med 

icke-rökare. Studien stödjer forskning som visar att det finns ett 

samband mellan rökning och låg fysisk aktivitet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Enkäten 
 

Meningen med denna enkät är att undersöka i vilken grad 

anställda på Linnéuniversitetet är fysiskt aktiva samt 

förekomsten av rökning. Vi som gör undersökningen heter 

Rickard Abenius och Jimi Ljungqvist och är två 

sistaårsstudenter på Idrottsvetenskapliga programmet på 

Linnéuniversitetet här i Kalmar. Denna undersökning kommer 

vara en del i vårt examensarbete. 

 

 

Vi är mycket tacksamma för att du ställer upp och svarar på 

dessa frågor. Den beräknas ta 5-10 minuter att svara på. 

Enkäterna är helt omärkta och garanterad anonymitet gäller. 

 

Kryssa i det som stämmer in på dig. Endast ett svar på varje 

fråga. 

 

1. Kön       Kvinna  Man  

   

 

2. Ålder________ 

 

 

3. Utbildningsnivå? 

Förgymnasial utbildning  

Gymnasial utbildning. Kortare än 3 år  

Gymnasial utbildning. 3 år  

Eftergymnasial utbildning. Kortare än 3 år  

Eftergymnasial utbildning. 3 år eller längre  

Forskarutbildning  

 

 

4. Institution___________________________ 

 

 

 

5. Röker du?  Om nej hoppa till fråga 7 Ja               

Nej  

  

  



 
 

 

 

 

 

6. Hur många cigaretter/pipor/cigarrer/cigariller röker du per 

dag? 

Mindre än 5 stycken  

5 - 10 stycken  

10 - 15 stycken  

15 - 20 stycken  

Fler än 20 stycken  

 

 

 

7. Ungefär hur lång tid cyklar eller går du per dag? 

Mindre än 10 minuter  

11-20 minuter  

21-30 minuter  

31-40 minter  

Mer än 41 minuter  

 

 

 

8. Hur ofta är du fysiskt aktiv på din fritid så att du får 

pulsökning (andfådd), blir svettig eller får uttröttade 

muskler? 

Aldrig  

Någon gång/månad  

En gång i veckan  

2-3 gånger i veckan  

4-5 gånger i veckan  

6-7 gånger i veckan  

Fler än 7 gånger i veckan  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

9. Hur långa är dina fysiska aktivitetspass i snitt?  

Tränar inte  

Mindre än 30 minuter  

30 min – 1 timme  

1 – 2 timmar  

3 – 4 timmar  

Mer än 4 timmar  

 

 

10. När du är fysiskt aktiv, vilken nivå tränar du då på?  

Tränar inte  

Vardagsmotion (hundpromenad eller liknande)  

Motionsnivå (aerobics, stepp eller liknande)  

Elitnivå  

 

 

 

 

11. Skatta i snitt hur intensiv din fysiska aktivitet är  

Tränar inte  

Lätt (Uppvärmning, lätt gymträning eller 

liknande) 

 

Medel (Rask promenad, medel gymträning eller 

liknande) 

 

Intensiv (Löpning, hårt gympass eller liknande)  

 

 

Tack för din medverkan!
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