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Abstrakt 
Det generella sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende 
undersöktes. Etthundratrettiofem enkäter delades ut till studenter på 
Sjuksköterskeprogrammet sjuksköterskeprogrammet på Högskolan 
Kristianstad. Resultatet i denna studie visar att det fanns ett signifikant 
generellt samband mellan riskuppfattning och riskbeteende. När 
riskuppfattning och riskbeteende korrelerades inom varje hälsodomän 
fanns ett signifikant samband inom domänerna rökning, motionering 
och användning av mobiltelefon, medan det inte fanns något samband 
inom domänerna solning och alkoholkonsumtion. Starkast var 
sambandet mellan uppfattning och beteende inom domänen motion. 
Även utbildningsnivåns inverkan på sambandet mellan riskuppfattning 
och riskbeteende studerades. Här kan ingen signifikant påverkan 
fastslås. 

 
 
Nyckelord: riskuppfattning, riskbeteende, utbildningsnivå 
 
 
 
INLEDNING 
 
Varje dag står vi inför en mängd olika beslut som innebär vissa risker. Ofta handlar det om små 
beslut om hur vi ska agera i olika vardagssituationer. Oavsett vad beslutet gäller så handlar det 
om ett beslut som kan vara baserat på en uppfattad risk. Denna uppsats fokuserar sig på frågan 
om våra beteenden har ett samband med vår uppfattning av hur pass riskabla vi uppfattar dessa 
beteenden.  
 
Vad är då risk egentligen? Paul Slovic (2002), klarlägger det faktum att det finns ett flertal olika 
uppfattningar om begreppet risk.  Enligt Slovic är de mest vanliga begreppen: 1) risk som en fara, 
exempel ”Vilka risker bör vi ta hänsyn till?” 2) risk som en sannolikhet, exempel ”Hur stor är 
risken att få aids från en infekterad nål?” 3) risk som en konsekvens, exempel ”Vad är risken att 
låta parkeringstiden gå ut?”(svar: ”Du kan få böta”) eller 4) risk som potentiell motgång eller hot, 
exempel ”Hur stor är risken att köra motorcykel?”. Själva begreppet risk innehåller följaktligen 
inslag av subjektivitet som visar hur komplext riskbegreppet faktiskt är (Slovic, 2002). 
 
Oavsett hur risk definieras är det, enligt Slovic (2002), ett vanligt antagande att risker är objektivt 
kvantifierade genom riskvärderingar. Han anser i en sammanställning av tidigare studier, att det 
dock inte finns någon ”verklig risk” eller ”objektiv risk”. Även när kärnkraftsingenjörer värderar 
risk för en kärnkraftsolycka och när läkare värderar kemikaliers cancerrisk, baseras riskerna på 
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teoretiska modeller där strukturerna är subjektiva och beroende av bedömningar. Risk ses istället 
av Slovic som ett begrepp som människor uppfunnit för att bemästra faror och osäkerheter i livet. 
Som med de flesta risker, så är det således den uppfattade eller de subjektiva riskerna i en 
händelse, snarare än den verkliga risken, som individen reagerar på när han/hon tar sitt beslut 
(Lundborg, 2002). Subjektiv risk är följaktligen den uppfattade risken och objektiv risk är den så 
kallade verkliga risk som föreligger vid någon sorts fara t.ex. hälsofara. Den aspekt av risk som är 
av intresse för denna uppsats är subjektiv risk, dvs. riskuppfattning 
 
Denna studie fokuserar på sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende, inte mellan 
riskkunskap och riskbeteende. I motsats till denna studie har andra studier fokuserats på 
kunskaper om risker som betraktas som objektiva. T ex., en studie av Cook och Bell (2001) som 
sambandet mellan risktagande beteende och förståelse av riskinformation ur ett brett perspektiv. 
Tidigare studier har haft för avsikt att uppskatta kunskap och uppfattning för ett begränsat antal 
beteenden, medan denna studie fokuserade på att uppskatta sambandet mellan beteende och 
kunskap över ett vidare område av faktorer. Ett stort antal studier (Fischhoff 1978, i Cook 2001) 
har visat att människor underskattar risker som är associerade med frivilliga beteenden t ex. 
oskyddat sex, medan både risk från yttre orsaker och sådana risker som uppfattas att ha en 
allvarlig påföljd t ex. kärnkraftsolycka överskattas. Människor föredrar följaktligen att ha kontroll 
över de risker de tar, men uppfattar det kontrollerade beteendet som mindre riskfyllt. Vidare är 
det mer troligt att risktagare uppfattar både frivilliga och ofrivilliga beteende som mindre 
riskabla. Individer brukar också övervärdera händelser med lägre sannolikhet, t ex. 
naturkatastrofer och undervärdera händelser med högre sannolikhet t ex. trafikolyckor, vilket 
stämmer bra överens med den litteratur som finns i psykologin inom detta område (Viscusi, 
1990). 
 
I den tidigare nämnda studie av Cooks och Bell (2001) där sambandet mellan individers 
riskbeteende, kunskap och uppfattning undersöktes kunde det inte påvisas att mer kunskap om 
risker är relaterat till ett mindre riskbeteende. Det var faktiskt så att de individer som hade en 
bättre förståelse av en viss risk, som hörde samman med ett speciellt beteende, var mer troliga att 
vara större risktagare, medan de som ständigt övervärderade risker, var mindre risktagare. Denna 
studie visade även att inte heller riskuppfattning kunde förklara så mycket om variationen av 
olika riskbeteenden. 
 
Information är en annan faktor som kan ha betydelse i samband med riskuppfattning och 
riskbeteende. Det talas just nu en hel del i både TV och tidningar om t ex. genmodifierad mat och 
hur människor uppfattar riskerna av att konsumera manipulerad föda. Påverkar informationen vi 
får genom utbildning, media och kultur vår riskuppfattning och därmed vårt riskbeteende? 
Allmänhetens riskuppfattning vad gäller t ex. genmodifierad mat visar hur vissa faktorer 
genererar en utbredd oro i samhället, vilket för med sig vissa beteendeförändringar, medan andra 
faror som t ex. trafikolyckor inte lyckas framkalla en likvärdig reaktion. Hälsokampanjer tar ofta 
förgivet att allmänheten tolkar och tar till sig riskinformation på ett logiskt sätt och att människor 
reducerar sitt riskbeteende så att det överrensstämmer med den informerade risken. Lundborg 
(2002) fann i sin studie om ungdomar och deras uppfattning om riskuppfattning och 
alkoholkonsumtion, att de individer som fått information om alkohol, droger och tobak 
uppfattade risken att bli alkoholist som lägre än de som inte fått information. Rationella modeller 
som att människor reducerar sina beteenden efter riskinformation går följaktligen inte alltid 
nödvändigtvis att styrka. Riskbeteenden som t ex. rökning, överdriven alkoholkonsumtion 
förekommer ju även i välinformerade grupper med god kunskap så som t ex. läkare och 
sjuksköterskor.  
.  
Det intressanta med att studera sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende är att se om 
det verkligen är så som det kanske ofta anses vara nämligen att en individs uppfattning ligger till 
grund för dennes beteende. Detta resultat kan i sin tur vara till hjälp vid senare arbete inom hälso- 
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och sjukvård där det är av stort intresse att förstå detta samband. Att kunna förebygga 
riskbeteende genom att stärka en persons riskuppfattning kan innebära att antalet personer som 
insjuknar i t ex. lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar minskar avsevärt. Försvinner 
riskbeteenden så försvinner följaktligen likaså konsekvenserna av ett sådant beteende. 
 
 
 
 
BAKGRUND 
 
I detta avsnitt presenteras resultat från tidigare studier som undersökt sambandet mellan 
riskuppfattning och riskbeteende. Stödjer tidigare undersökningar denna studies hypotes, eller 
finns det studier som kommit fram till motsägande resultat? 
 
Viscusis (1990) visar i en undersökning att nivån av riskuppfattning vad gäller att få lungcancer 
är väldigt hög. Denna riskuppfattning i sin tur reducerar signifikant sannolikheten av rökning.. 
Individer övervärderar ofta risker som ofta förekommer i media, och detta resulterar i den 
riskuppfattning om rökning som finns idag. Även olika olycksrisker t.ex. flygolyckor som fått 
stor publicitet har en större sannolikhet att övervärderas. Det enorma sociala trycket som används 
mot cigarrettrökning har med säkerhet också påverkat individers uppfattning av den framställda 
risken, så att den substantiella rollen av riskuppfattningen stämmer överens med det förväntade 
beteendet. Offentlig spridning av riskinformation har varit omfattande, speciellt de senaste två 
decennierna (Viscusi, 1991). Dessutom har den ökade sociala kontroversen angående rökning 
ökat allmänhetens medvetande i frågan. Omfattande mediebevakning och socialt tryck påverkar 
följaktligen med all sannolikhet riskuppfattning. 
 
 
Resultaten i en undersökning gjord av McCaul (2001) visade att rökare såg riskpåföljden som 
större än icke-rökares. Ingen signifikant skillnad hittades mellan riskgrupper när risk mättes 
genom att fråga om en generell risk av ett visst beteende. Ju mer involverade i riskbeteendet som 
de rökande studenterna var, ju riskablare värderade de sitt eget beteende i jämförelse med de 
andra i åldersgruppen. I samma studie visades motsatta resultat när riskuppfattning och 
sexbeteende undersöktes. Deltagarna som inte var involverade i sexuella beteenden hade 
generellt högre riskuppfattning än de som var involverade. Det fanns följaktligen en signifikant 
skillnad där studenter som är involverade i riskbeteenden uppfattar sig själva att ha en lägre risk. 
Lundborg (2001) fann liknande resultat där alkoholkonsumenter uppfattar risker signifikant lägre 
än icke-konsumenter. 
 
En studie i Norge (Rundmo, 1996) som fokuserade på sambandet mellan riskuppfattning, 
anställdas riskbeteende och ”objektiv” risk när det gäller säkerhet på en oljeplattform, fann att 
riskuppfattning och riskbeteende är signifikant korrelerade. Denna riskuppfattning är dock inte en 
kausal faktor av olyckor på oljeplattformen, dvs. det gick inte med hjälp av riskuppfattning 
förutse arbetsrelaterade olyckor. Att öka individuella riskuppfattningar skulle följaktligen inte ge 
ett förändrat riskbeteende som i sin tur skulle öka säkerheten på oljeplattformen. 
 
Tidigare forskning visar (Weinstein, i McCaul 2002) att: a) rökare erkänner att deras risk för 
hälsoproblem är större än för icke-rökare, b) icke-rökare uppskattar rökning som mer riskabelt än 
vad rökare gör och c) rökare underskattar omfattningen/storleken av de risker som de utsätter sig 
själva för. Weinsteins sammanställning innefattar studier om rökbeteenden, men han föreslår att 
liknande mönster troligen finns även bland andra beteenden. Viscusi (1991) å sin sida poängterar 
att det är viktigt att belysa att hans studie vill ge en bättre förståelse av hur konsumenter tar beslut 
vad gäller rökning men att den inte representerar konsumenters generella riskbeteende. 
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Lundborg (2002) har i två olika studier funnit liknande resultat vad gäller sambandet mellan 
riskuppfattning och riskbeteenden. De är båda gjorda på ungdomar och undersöker om det finns 
något samband mellan riskuppfattning och alkoholkonsumering respektive rökvanor. 
Sammanställning av resultat från tidigare studier som Lundborg (2002) gjort indikerar att 
individer tar hänsyn till riskuppfattning när de beslutar sig för om de ska röka eller inte. 
Resultaten i hans egen studie om rökbeteende visade att alla dvs. rökare, före detta rökare och 
icke-rökare överskattar riskerna att få lungcancer och att denna riskuppfattning i sin tur 
signifikant påverkar sannolikheten för rökning. Dessa resultat stödjer inte uppfattningen om att 
unga människor generellt inte är medvetna om riskerna som medföljer rökning. 
Att aktivt röka hade en negativ korrelation med riskuppfattning.  Det vill säga att  
ju högre deltagarna uppfattade risken att få lungcancer , desto mindre var sannolikheten att de var 
rökare. Även i hans andra undersökning där riskbeteendet var alkoholkonsumtion fann han att 
individer med högre riskuppfattning var mindre troliga att konsumera alkohol. 
 
 Liu (1995) visade  liknande resultat i en studie där konsumenters uppfattning om rökrisker och 
förhållandet mellan denna uppfattning och rökbeteende undersöktes. Deras resultat föreslår att 
nivån på riskuppfattningen vad gäller risk att få lungcancer av rökning är klart överskattad och att 
denna riskuppfattning i sin tur har en signifikant negativ effekt på sannolikheten av minskat 
rökningsbeteende. Ungdomar i denna studie har även här en signifikant högre riskuppfattning 
jämfört med de äldre deltagarna. Individer i Taiwan har en klar medvetenhet vad gäller 
rökningsrisker och de agerar i enlighet med denna riskuppfattning när de tar beslut angående sitt 
rökbeteende. Detta stämmer överrens med resultat från mer utvecklade länder som tex. USA. 
Resultaten föreslår även följande: (1) Den yngsta åldersgruppen (18-23 år) och utbildade 
individer har högre riskuppskattningar än genomsnitt; (2) Nuvarande rökare har lägre 
riskuppskattning än icke-rökare och före detta rökare; (3) Riskuppfattning ökar som ett resultat av 
varningsetiketter som de svarande har sett. 
 
Alla artiklar som jag använt mig av i bakgrunden föreslår att fler studier inom detta område krävs 
för att få en bättre förståelse för sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende.  
 
 
SYFTE 
 
Utifrån ovanstående var syftet med denna studie att studera ett eventuellt generellt samband 
mellan riskuppfattning och riskbeteende. Förutom att undersöka om ett generellt samband finns 
är det även intressant att se om det finns samband mellan uppfattning och beteende specifikt för 
varje enskild domän. Tidigare undersökningar (Lundborgs, Viscusis & Lius) är intressanta ur 
perspektivet att majoriteten av rökare börjar i tonåren och att en ökad förståelse i sambandet 
mellan riskuppfattning och riskbeteende kan hjälpa till att förebygga att individer överhuvudtaget 
påbörjar sitt riskbeteende. Min undersökning baserar sig på en population av högskolestudenter, 
vilket gör att mitt resultat förhoppningsvis kan användas till hjälp för att förändra ett redan 
påbörjat och inlärt beteende. Tidigare litteratur visar tydliga indikationer på att min frågeställning 
kommer att visa sig stämma.  De studier som jag baserar mitt antagande på har bl.a. använt sig av 
ungdomar (12-18) och unga vuxna (18-22) (Lundborg, 2002). Det ska bli intressant att se om 
samma resultat och samband går att finna i en något äldre population. Många undersökningar har 
inriktat sig på riskuppfattning och riskbeteende vad gäller t ex. enbart rökning, eller 
alkoholkonsumtion (Lundborg, 2002). Denna undersökning vill ta med ett flertal andra frågor och 
se om det finns ett generellt samband mellan riskuppfattning och riskbeteende över ett bredare 
spektrum inom hälsodomänen. 
 
En domän-specifik risk-attitydskala (Weber, 2002) som gjordes för att mäta riskuppfattning och 
riskbeteende visade att sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende är starkt domän-
specifikt, dvs. att samband inom ett område så som hälsa inte sträcker sig över andra områden 
som t ex. ekonomi. De fem domäner (rökning, motionering, alkoholkonsumtion, 
 4



mobilanvändning, och solning) som valdes att undersökas i denna studie är således alla inom 
hälsoområdet. De rymmer även alla beteenden som individer själva kan påverka och i stor 
utsträckning kontrollera. Anledning till att just dessa domäner valdes ut är för att de alla rymmer 
aktuella beteenden som hälso- och sjukvården försöker förändra.  
 
Ett sekundärt syfte med uppsatsen var att studera om utbildningsnivå har någon inverkan på 
sambandet mellan riskuppfattning respektive riskbeteende. Den grupp som kommer att 
undersökas är blivande sjuksköterskor med anledning av att det finns skäl att tro att deras 
undervisning tar upp de aktuella domäner som denna studie vill undersöka. Det skulle kunna falla 
sig så att de studenter som fått mer information om riskerna inom de domäner som undersöks 
skulle uppfatta riskerna annorlunda och kanske korrigera sitt beteende därefter, jämfört med de 
studenter som precis börjat läsa till sjuksköterskor. 
 
 
METOD  
 
Deltagare 
  
Deltagare i studien var studenter på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Kristianstad. 
Studien vände sig till två grupper av studenter. Studerande som avslutade sin första termin och 
studerande som avslutade sin femte termin, enligt utbildningsplanen ”Sjuksköterskeutbildning 
120p”. Antalet deltagare i den första årskursen var totalt 89 och i den tredje årskursen 46 
studerande. Deltagarna var mestadels kvinnor (91 %) med en medelålder på 28 år. Alla var 
mellan 19 och 46 år. Alla närvarande valde att medverka i undersökningen men alla valde inte att 
svara på alla frågor. 
 
Material 
 
Materialet utgjordes av en enkät som bestod av två delar, riskuppfattning och riskbeteende inom 
hälsoområdet, som båda behandlade 5 olika domäner: rökning, alkoholkonsumering, solning, 
motionering, mobilanvändning (bilaga 2). 
 
Enkäten inleddes med demografiska fakta vad gällde kön, ålder och utbildningsnivå.  
Huvuddelen av enkäten konstruerades av undersökaren med hjälp av frågor från två tidigare 
studier (Lundborg, 2002; McCaul, 2002).  
 
 Totalt fanns 20 frågor i enkäten; 10 frågor om riskuppfattning och 10 frågor om riskbeteende. I 
hälften av enkäterna kom frågor om riskuppfattning först, och i andra hälften kom frågorna om 
riskbeteende först. Både för frågorna om riskbeteenden och frågorna om riskuppfattning gällde 
att det fanns två frågor för varje domän. Ordningen mellan de olika domänerna i enkäten var som 
följer: Riskuppfattning: rökning, mobilanvändning, solning, motionering, och 
alkoholkonsumering, och Riskbeteende: rökning, alkoholkonsumtion, mobilanvändning, 
motionering och solning.  
 
Varannan fråga om riskuppfattning avsåg risken för den egna personen och besvarades på en 
kontinuerlig skala. Varannan fråga om riskuppfattning avsåg en generell riskbedömning för 
populationen och innehöll svarsalternativ mellan 1 och 100. Frågorna om riskbeteende hade alla 
fasta svarsalternativ. De var av två slag så att varje fråga om frekvens av riskbeteende 
(konsumtion) följdes av en fråga om den mängd som konsumerades. 
 
För att öka begreppsvaliditeten genomfördes en pilotundersökning bland en grupp studenter vid 
det Folkhälsopedagogiska programmet vid institutionen för hälsovetenskaper. Efter 
pilotundersökningen gjordes det ändringar i enkäten. Frågorna om riskbeteenden förtydligades 
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och ändrades så att alla var lika mycket värda, dvs. respektive fråga hade ett värde på högst 5 
poäng. De gjordes även om så att alla frågor var formulerade på samma sätt där endast domänen 
skiljde frågorna åt. Frågorna om riskuppfattning förtydligades genom betoning av att risken det 
frågades om var relaterad till personens hälsa.  
 
 
 
Databearbetning 
 
I frågeformuläret besvarades beteende respektive risk på vardera 2 frågor inom varje domän. 
Frågorna har vägts samman parvis innan de bearbetats vidare, varför resultatredovisningen 
innehåller en beteendefråga och en riskfråga på varje domän. Avsikten var att öka reliabiliteten i 
frågorna. Reliabiliteten förbättrades inte, men de sammanvägda frågorna har ändå använts sedan 
de bedömts ge en innehållsligt bredare bedömning 
 
Samtliga frågor i enkäten kodades på så sätt att högst 5 poäng totalt erhölls på varje fråga. Ett 
värde på riskbeteende inom varje domän erhölls genom att addera ihop de två frågorna inom 
varje domän. Således max 10 poäng för riskbeteende inom varje domän. Ett generellt värde på 
riskbeteende erhölls genom att slå samman poängen för de 5 domänerna, således max 50 
riskbeteendepoäng. Ett värde på riskuppfattning erhölls genom att addera ihop de två frågorna 
inom varje domän. Således max 10 poäng för riskbeteende inom varje domän. Ett generellt värde 
för riskuppfattning erhölls genom att slå samman poängen för de 5 domänerna. Såldes max 50 
riskuppfattningspoäng. 
 
 
 
 
Genomförande  
 
Frågeformuläret delades ut av undersökaren personligen till de olika årsklasserna och besvarades 
omedelbart av de studerande. Enkäten inleddes med information om syftet och anledningen till 
studien. För att eliminera misstankar om att ordningen på frågorna skulle påverka resultatet fick 
hälften av studenterna vid varje testtillfälle först svara på frågorna om riskuppfattning och sen 
frågorna om riskbeteende och andra hälften tvärtom. Frågeformulären var uppdelade så att 
vartannat frågeformulär började med riskuppfattning och slutade med riskbeteende och vice 
versa. Detta för att utdelningen skulle ske så smidigt som möjligt och utan att någon skulle se att 
frågeformulären skiljde sig från varandra. Studenterna fick 10 minuter på sig att besvara 
frågeformuläret, vilket gav dem tid att i lugn och ro svara på alla frågorna. Innan frågeformulären 
delades ut blev studenterna informerade om att de var fullständigt anonyma, och att alla svar 
behandlades konfidentiellt. De blev också informerade om att det var alldeles frivilligt att 
medverka i undersökningen, och om det var någon fråga de inte ville besvara var det bara att 
hoppa över den och fortsätta med nästa (bilaga 1). Alla närvarande valde att medverka.  
 
Design 
 
Den statistiska metod som kommer att användas för undersökningen av samband mellan 
riskuppfattning och riskbeteende är Spearman’s rho korrelationskoefficient. Först kommer ett 
generellt samband mellan riskuppfattning och riskbeteende att analyseras och sedan kommer 
sambandet för varje hälsodomän var för sig att undersökas. Till sist undersöks det om ålder, 
utbildningsnivå och ordning av frågeformulär kommer att påverka dels riskuppfattning, dels 
riskbeteende. One-Way ANOVA kommer då att användas. 
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RESULTAT 
 
Realibilitetanalys 
 
När reliabiliteten analyserades hos riskuppfattnings-testet visade det en låg reliabilitet. När alla 
10 frågor/ ”items” för riskuppfattning analyserades med hjälp av  Cronbach’s alpha framkom ett 
alphavärde på 0.56. När de två frågorna/  ”items” för riskuppfattning inom varje  domän 
analyserades framkom följande alphavärden: motionsuppfattning: alpha= 0.0235, 
mobiluppfattning: alpha= ,1906,  rökuppfattning: alpha=,0856 , soluppfattning: alpha=  ,0287 , 
alkoholuppfattning: alpha=,0531. 
 
 
Det generella sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende  
 
Spearman’s rho visade ett signifikant samband mellan riskuppfattning och riskbeteende  
(rho = -0,225 , p< 0,05, två-sidigt). Se bild 1. 
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Bild 1:Plottning av total riskuppfattning mot total riskbeteende. 
 
 
 
Sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende för varje enskild domän 
 
Det fanns ett signifikant samband endast för tre av domänerna. Se tabell 1 
 
 
Tabell 1: Korrelationer mellan riskuppfattning och beteende för var och en av domänerna. Endast vid domänerna 
mobil (p>0.05), motion och rökning (p>0.01) var korrelationen signifikant. 
Domän              Spearman’s rho 
Alkohol 
Mobil 
Motion 
Rökning 
Solning 
 

-0.184 
  -0.181* 

    -0.322** 
    -0.285** 

-0.067 

  *. Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivån (tvåsidig) 
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**. Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivån (tvåsidig) 
 
 
 
 
 
 
Effekt av utbildningsnivå på riskbeteende och riskuppfattning 
 
För att se om eventuella skillnader i utbildningsnivåer fanns gjordes ett försök att hitta en effekt 
av utbildningsnivå på generell riskuppfattning respektive generell riskbeteende genom att 
använda en One-way ANOVA. Riskuppfattning var högre för utbildningsnivå 3 (M=24.66, 
SD=7.08) än för utbildningsnivå 1 (M=22.52, SD=5.76). Se bild 2. Skillnaden var dock ej 
signifikant F(1)=3.45, p=0.065. 
 
Riskbeteende var högre för utbildningsnivå 1 (M=26.76, SD=5.47) än för utbildningsnivå 3 
(M=26.62, SD=5.02). Se bild 2. Skillnaden var dock ej signifikant F(1)=0.02, p=0.88. I denna 
undersökning visar resultaten följaktligen att den information och kunskap som 
sjuksköterskeutbildningen ger inte signifikant påverkar varken de studerandes uppfattning av risk 
eller deras riskbeteende. 
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Bild 2: Utbildningsnivåns medelvärde av uppfattning respektive beteende 
 
 
 
Effekten av ålder på riskuppfattning och riskbeteende 
 
För att se om eventuella skillnader i ålder påverkar gjordes ett försök att hitta ett samband mellan 
ålder och riskuppfattning respektive riskbeteende. På grund av spridningen i ålder fördelades 
deltagarna i tre grupper. Grupp nummer 1 hade en frekvens på 12 personer och en spännvidd i 
ålder på 0-20 år, grupp 2 hade en frekvens på 69 och en spännvidd på 21-30 år och grupp 3 hade 
en frekvens på 42 och hade en spännvidd på 31 år och äldre. Riskuppfattning var högre för 
åldersgrupp 3 (M=23.44, SD=6.33) än vad den var för åldersgrupp 1 (M=22.75, SD=7.31) och 
åldersgrupp 2 (M=23.38, SD=6.19). Skillnaderna mellan riskuppfattning i de olika 
åldersgrupperna var dock ej signifikanta F(2)=0.118, p=0.889.  
 
Riskbeteendet var högre för åldersgrupp 1 (M=27.53, SD=3.1) än vad det var för åldersgrupp 2 
(M=26,83, SD=5.18) och åldersgrupp 3 (M=26.79, SD=6.05). Skillnaderna mellan riskbeteende i 
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de olika åldersgrupperna var dock ej signifikanta F(2)= 0.096, p= 0.908. Åldern i denna studie 
påverkade inte deltagarens uppfattning eller beteende. 
 
 
 
Effekten av ordning på riskuppfattning och riskbeteende 
 
På samma sätt gjordes även analyser för att se om ordningen på frågeformuläret (uppfattning – 
beteende, eller beteende – uppfattning) påverkar riskuppfattning respektive riskbeteende. 
Riskuppfattning var högre när ordningen var ”uppfattning/beteende” (M=23.24, SD= 6.80) än när 
ordningen var ”beteende/uppfattning”(M=23.34, SD=5.89, n=62). Skillnaden var dock ej 
signifikant F(1)=0.008, p=0.929). Riskbeteende var högre när ordningen var 
”uppfattning/beteende”(M= 25.81, SD=4.65) än när ordningen var ”beteende/uppfattning” 
(M=27.57, SD= 5.77). Skillnaden var dock ej signifikant F(1)=3.78, p=0.054. Varken uppfattning 
eller beteende påverkades av den ordning som frågorna ställdes i.  

 
 

 
DISKUSSION 
 
Det är en stor utmaning för alla, utifrån denna kunskap, med yrken inom hälso- och sjukvård att 
förstå olika riskbeteenden bättre, för att utveckla strategier som kan förebygga att människor 
börjar eller fortsätter med beteenden som har inflytande på hälsa, ekonomi och livskvalitet.  
 
Primärt var syftet med denna studie att undersöka om det fanns ett generellt samband mellan 
riskuppfattning och riskbeteende. Resultaten indikerar att riskuppfattning av olika hälsorelaterade 
aktiviteter har ett signifikant negativt samband med själva beteendet. Detta generella samband 
visade sig när den sammanlagda summan av riskuppfattning och riskbeteende inom alla domäner 
lades samman och korrelerades med varandra. Detta är ett intressant resultat eftersom det med ett 
antal olika domäner täcker ett bredare spektrum inom hälsoområdet och skiljer sig därigenom 
från många tidigare studier som enbart riktat in sig på en specifik domän, som t.ex. rökning, eller 
alkoholkonsumtion (Lundborg, 2002). Ju högre riskuppfattning desto mindre är sannolikheten att 
det finns ett aktivt riskbeteende. Ju mer aktiva människor är med ett beteende desto sannolikare 
är det att dessa människor inte uppfattar det som ett riskabelt beteende. Med denna undersökning 
går det följaktligen inte att se om det finns något kausalt samband, att t.ex. riskuppfattningen 
framkallar riskbeteendet och vice versa. De studier som denna undersökning baserats på har bl.a. 
använt sig av ungdomar (Lundborg, 2002, McCaul 2002). Resultatet i denna studie indikerar att 
sambandet mellan riskuppfattning och riskbeteende går att finna även i en något äldre population. 
 
Förutom det generella sambandet har även enskilda skillnader mellan de olika domänerna 
undersökts. Rökning och dess effekt på vår hälsa är nog den domän inom hela det hälsospektra 
som finns som diskuterats mest och som de senaste årtionden har fått mest uppmärksamhet i både 
media och den samhällsinformation som utkommer. De flesta studier om uppfattning och dess 
samband med beteende har baserats på just rökning. Ett samband mellan rökuppfattning och 
rökbeteende var således väntat. Med den bakgrund som finns kunde likväl ett starkare signifikant 
samband än rho = -0.285 vara väntat.  
 
Riskuppfattning och riskbeteende hade det starkaste sambandet när motion undersöktes. Detta 
kan tyda på att många års information i media om hur viktigt det är med motion kan ha givit 
utslag. Idag är det en utbredd uppfattning att människor mår bättre om de aktiverar sig fysiskt. 
Även inom denna domän var ett starkare signifikant samband väntat.   
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Att undersöka sambandet mellan mobilanvändning och riskuppfattningen om mobiltelefonering 
var intressant i den bemärkelsen att förevarande domän är så ny. Ett signifikant samband mellan 
riskuppfattning om mobiltelefon och mobilanvändning hittades. Utsträckningen av 
mobiltelefonen har skett explosivt under en kort tid. Det har kommit ut rön om risker av 
användning av mobiltelefonen men fortfarande är det osäkert hur hälsofarligt det egentligen är att 
använda den. Resultatet är således högst intressant då användning av mobiltelefon är relativt ny 
och forskare är oeniga om risker och konsekvenser av en längre tids användning.  
 
Ett signifikant samband mellan alkoholuppfattning och alkoholbeteende gick inte att fastställa. 
En förklaring till detta kan vara att frågeformuleringen i delen om riskuppfattning kanske var 
ställd på ett sätt som gjorde att deltagarna inte kände att det fanns tillräckligt med information för 
att svara på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Uppfattningen om hur skadlig 
alkoholkonsumtion är baseras vanligen på hur mycket som konsumeras, vilket inte framgår i 
frågorna. Hade en annan formulering används med en bättre och klarare bild av vad som skulle 
bedömas hade kanske ett signifikant samband hittats även inom denna domän. En annan 
förklaring kan vara att deltagarna tyvärr under båda testtillfällena var tvungna att sitta bredvid 
varandra utan större avskildhet från varandra. Alkoholkonsumtion är ett känsligt ämne i vårt 
samhälle så förutsättningarna under testtillfället kan ha påverkat svaren i denna domän, jämfört 
med övriga domäner 
 
Något signifikant samband mellan solningsuppfattning och solningsbeteende gick inte att styrka. 
En oklar frågeformulering kan ha påverkat resultatet. Kommentarer från deltagare i slutet av en 
del enkäter indikerar att en viss oklarhet funnits vad gäller riskuppfattningen inom denna domän. 
Otydligheten låg i frågan; ”Hur riskabelt för din hälsa anser du det är att vistas i solen?”. 
Menades det med eller utan skydd på kroppen? Frågan var menad att besvaras med tanken att det 
inte fanns något skydd på vid solningstillfället, men det är förståligt att missförstånd kan ha 
förekommit. I övrigt har information om riskerna med att sola utan skydd varit prioriterat i den 
samhällsinformation som lämnas ut varje sommar det senaste årtiondet, vilket förväntades ha 
gjort intryck.  
 
Sekundärt var syftet med studien att undersöka om utbildningsnivå påverkade sambandet mellan 
riskuppfattning och riskbeteendet. Här kunde inget signifikant samband påvisas. Förklaring till 
varför utbildningsnivå inte påverkade riskuppfattning och riskbeteende kan finnas i att 
undervisning inom de domäner som undersökts i studien inte var schemalagda.. Det kan även 
vara så att den information som givits inte har varit tillräcklig för att påverka den uppfattning och 
det beteende som redan existerade.  
  
Ordningen av ifyllnad av enkäten undersöktes också för att se om den signifikant påverkade 
riskuppfattning respektive riskbeteende. Ingen signifikans kunde fastslås. Vilket innebär att 
frågor om uppfattning av en viss risk inte influerar de svar som sedan anges på frågor om 
beteende, och vice versa.  
 
Till sist analyserades åldern på deltagarna för att se om den påverkade riskuppfattningen 
respektive riskbeteendet. Ingen signifikans kunde fastslås. 
 
Sammanfattningsvis indikerar resultaten i denna studie på att riskuppfattning kan användas när 
försöka till ändring av ett beteende vill göras. Detta är högst intressant då följande information 
kan användas t ex. vid hälsokampanjer av olika slag. Genom att stärka riskuppfattningen kan 
således riskbeteendet minskas. Hur riskuppfattningen påverkas i rätt riktning går dock inte att 
finna i denna studie då det bör poängteras att endast ett generellt samband mellan riskuppfattning 
och riskbeteende har hittats. 
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Eftersom beteende alltid har rötterna i uppfattning, intelligens, och känslor och förekommer i ett 
sammanhang, är det viktigt att förstå riskbeteenden inte bara från ett kognitivt perspektiv, utan 
också från ett känslomässigt och socialt perspektiv (Bothmer & Rudebeck, 2003). Även Slovic 
(2002) menar att känslor spelar en viktig roll i riskuppfattning. Han argumenterar att rökares 
beslut är grundade på intuitivt känslomässigt tänkande. Bland individer är positiva känslor till 
cigaretter associerade med både lägre riskuppfattning och en ökad tro på sig själv när det gäller 
att sluta röka. När individer bestämmer sig för att röka, litar de på känslor istället för på 
förnuftiga och rimliga analytiska modeller. Slovic förehåller vidare att den osannolika 
optimismen att ”det händer inte mig” också påverkar rökares beslut. Detta kan vara sant även 
inom andra hälsodomän men måste undersökas vidare innan slutsatser kan dras. 
 
I kommande studier kan det vara av intresse att undersöka just den känslomässiga inverkan på 
riskuppfattning. Går det fortfarande att hitta ett samband mellan riskuppfattning och riskbeteende 
när det tas hänsyn till andra faktorer som t ex. känslor?  Denna studie baseras på en homogen 
grupp bestående mestadels av kvinnor. I framtiden kan det vara intressant att se om liknande 
resultat kan hittas även i en generell population. 
 
Denna undersökning har koncentrerat sig på att se om det finns ett generellt samband mellan 
riskuppfattning och riskbeteende. Hur skulle det kunna utrönas om det finns ett kausalt samband? 
I en framtida studie skulle två likvärdiga grupper kunna undersökas där den ena gruppen 
manipuleras genom att undersökaren skrämmer deltagarna med överdriven riskpåföljd av de 
aktuella beteendena. Andra gruppen förblir opåverkad. Kan det urskiljas en signifikant skillnad 
mellan den exponerade gruppen och den opåverkade gruppens riskbeteende finns det ett kausalt 
samband mellan riskuppfattning och riskbeteende. 
 
När cronbach´s alpha användes för att undersöka reliabiliteten i testet för de tio 
riskuppfattningsfrågorna visade det sig att alpha värdet var 0.5587. Detta kan inte betraktas som 
fullt acceptabelt. Frågorna bör därför ses över och korrigeras så att testet blir mer reliabelt.  
Alfavärdena för de enskilda domänerna visade sig vara mycket låga. Det kan därför ifrågasättas 
om det var meningsfullt att undersöka korrelationen mellan riskuppfattning och riskbeteenden för 
varje enskild domän. Troligtvis skulle reliabiliteten för varje enskild domän bli högre om fler än 
två frågor/ items ingick i varje domän. 
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BILAGA 1 

 

Mitt namn är Anette Percy och jag skriver min c-uppsats i psykologi på beteendevetenskapliga 

institutionen på högskolan i Kristianstad. Syftet med min uppsats är att undersöka 

riskuppfattning, riskbeteende och utbildningsnivå. Alla uppgifter som ni lämnar är anonyma och 

behandlas konfidentiellt. Det är frivilligt att besvara frågorna så är det någon fråga ni inte vill 

svara på är det bara att hoppa över den. Ni får 10 minuter på er att fylla i frågeformuläret vilket är 

gott om tid. Är det sedan någon som vill ta del av resultatet av denna studie kan ni skicka mig ett 

e-mail senast nästa vecka. Min adress står på tavlan här bakom. Tack på förhand! 

 

Efter 10 minuter samlade undersökaren in alla frågeformulär med framsidan nedåt så att inga svar 

kunde ses av någon. Undersökaren tackade än en gång för hjälpen och lämnade klassrummet. 

Hela undersökningstillfället tog 15 minuter att genomföra. 
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BILAGA 2 

 

 
Läs detta innan du börjar svara på frågorna! 
 
Du får 10 minuter på dig att besvara frågorna. Blir du klar innan tiden är ute så 
sitt kvar till dess att jag kommer och samlar in frågeformulären. Du är totalt 
anonym och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. ingen 
annan än jag kommer att få ta del av dessa uppgifter. 
Det är frivilligt att svara på frågorna men jag är givetvis tacksam för så många 
svar som möjligt. 
 
Försök besvara varje fråga så gott du kan! 
 
 
Tack på förhand! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demografi 
 
 
Kön: ___ Kvinna (1)  ___ Man (2) 
 
 
Ålder:  _____ 
 
 
Antal genomgångna utbildningsterminer på högskolenivå:______ 
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Denna del av enkäten handlar helt och hållet om din personliga uppfattning och inte alls om 
tidigare kunskap. 
 
Svara på frågorna 1, 3, 5,7, 9 genom att markera med ett kryss på den streckade linjen: 
 
 
1) Hur riskabelt för din hälsa anser du att det är att röka? 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
INTE ALLS  MEDEL  EXTREMT 
 
 
 
 
2) Av 100 rökare hur många tror du kommer att få lungcancer inom 30 år pga. av sin rökning? 
 
Svar:____ st 
 
 
 
 
3) Hur riskabelt för din hälsa anser du att det är att tala i mobiltelefon? 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
INTE ALLS  MEDEL  EXTREMT 
 
 
 
 
4) Av 100 personer som talar regelbundet i mobiltelefon hur många tror du kommer att få 
allvarliga sjukdomar som t.ex. hjärntumör inom 30 år? 
 
Svar:____ st 
 
 
 
 
5) Hur riskabelt för din hälsa anser du det är att vistas i solen? 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
INTE ALLS  MEDEL  EXTREMT 
 
 
 
 
 
6) Av 100 personer som inte skyddar sin hud mot solens strålar hur många tror du kommer att få 
någon form av hudcancer inom 30 år? 
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Svar:____ st 
 
 
7) Hur riskabelt för din hälsa anser du att det är att inte motionera? 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
INTE ALLS  MEDEL  EXTREMT 
 
 
 
 
8) Av 100 personer som inte motionera eller röra på sig regelbundet hur många tror du kommer 
att få någon hjärt&kärlsjukdom inom 30 år? 
 
Svar:____ st 
 
 
 
 
9) Hur riskabelt för din hälsa anser du att det är att dricka alkohol? 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
INTE ALLS  MEDEL  EXTREMT 
 
 
 
 
10) Av 100 personer som konsumerar alkohol hur många tror du kommer att få allvarliga 
alkoholrelaterade skador på inre organ (t.ex. lever) inom 30 år? 
 
Svar:____ st 
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Frågorna i denna del är baserade på hur ofta och hur mycket du för tillfället utför en viss 
vana i veckan. Om dina vanor varierar mycket från en vecka till en annan försök ge ett 
genomsnittligt svar. Kryssa för det alternativ som passar bäst in på dig. 
 
 
1) Hur många dagar i veckan röker du minst 1 cigarett? 

 
__ 0-1 dagar 
__ 2-3 dagar 
__ 4-5 dagar 
__ 6-7 dagar 

 
 
2) Hur många cigaretter röker du i veckan? 
 

 __ 0 cigaretter 
 __ 1-5 cigaretter 
 __ 6-20 cigaretter 
 __ 21-40 cigaretter 
 __ 41eller flera cigaretter 

 
 
 

3) Hur många dagar i veckan dricker du alkohol motsvarande minst 1 glas vin, 1 starköl, eller 1 
snaps (6cl)?  

 
__ 0-1 dagar 
__ 2-3 dagar 
__ 4-5 dagar 
__ 6-7 dagar 

  
 
 
4) Hur många glas alkohol i veckan (kan vara vid samma tillfälle) dricker du motsvarande  
1 glas vin, 1 starköl, eller 1 snaps (6cl)?  
 

__    0  glas 
__ 1-3  glas  
__ 4-6 glas 
__ 7-10 glas 
__ 12 eller flera glas 

 
 
 
 
5) Hur många dagar i veckan ägnar du dig åt någon pulshöjande aktivitet i minst 30 min?  (raska 
promenader, aerobics, joggning eller dylikt) 
 

__ 0-1 dagar 
__ 2-3 dagar 
__ 4-5 dagar 
__ 6-7 dagar 
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6) Hur många timmar i veckan ägnar du åt någon pulshöjande aktivitet? 
 

__ 0 timmar 
__ 1-2 timmar 
__ 2-3 timmar 
__ 3-4 timmar 
__ 4 eller fler timmar 

 
 
 
7) Hur många dagar i veckan talar du minst 1 gång i mobiltelefon? 
 

__ 0-1 dagar 
__ 2-3 dagar 
__ 4-5 dagar 
__ 6-7 dagar 

  
 
 
8) Hur många minuter i veckan talar du i mobiltelefon? 
 

__ 0 min 
__ 1-5 min 
__ 5-20 min 
__ 21-40 min 
__ 41-60 min 
__ 61 eller fler min 

 
 
 
9) Hur många dagar i en solig sommarvecka är du ute i solen mellan klockan 11-15 utan att 
skydda din hud mot solstrålar?  
 

__ 0-1 dagar 
__ 2-3 dagar 
__ 4-5 dagar 
__ 6-7 dagar 

 
 
 
10) Hur många timmar i en solig sommarvecka är du ute i solen mellan klockan 11-15 utan att 
skydda din hud mot UV-strålar? 
 

__ 0   tim 
__ 1-5 tim 
__ 5-10 tim 
__ 10 -15 tim 
__ 15 eller fler tim 

 
Undersökningen är nu slut. Om du vill tillägga något eller har andra kommentarer kan du 
skriva det nedan. 
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TACK! 
 
 

 19


