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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Självskattad hälsa beskriver personens subjektiva uppfattning av sin hälsa. En lågt 

självskattad hälsa har samband med ökad framtida dödlighet. Ett starkt välbefinnande är enligt 

Katie Erikssons dimensioner av hälsa, förutsättningen för att hälsan ska skattas som bra. 

Syftet med denna studie var att beskriva eventuella skillnader i självskattad hälsa sett till olika 

levnadsvanor hos 40-åriga kvinnor och män. Metod: Enkätsvar från totalt 1144 40-åriga 

kvinnor och män har använts. Enkäterna genomfördes under 2014 på 55 vårdcentraler i två 

regioner i södra Sverige. Levnadsvanor som valdes till denna studie var fysisk aktivitet, 

grönsaks- och frukostvanor, alkoholintag, rökning, sysselsättning, sömn och stress. 

Självskattad hälsa kategoriserades som bra (”mycket bra” och ”bra”) och dålig (”någorlunda”, 

”dålig” och ”mycket dålig”). För att studera skillnader användes Student T-test på parametrisk 

data och Chi-två på icke parametrisk data. Resultat: De levnadsvanor som var vanligare 

förekommande hos de med bra självskattad hälsa var ansträngande/hård motion, låg nivå av 

stress och att vara i arbete (p<.001). Att inte röka hos män och att äta frukost och grönsaker 

hos kvinnor var också vanligare förekommande hos de med bra självskattad hälsa. Lågt intag 

av alkohol visade inte på några skillnader.  Slutsats: För att minska risken för framtida 

sjuklighet är det viktigt för distriktssköterskor, samt flera andra samhällsinsatser, att försöka 

påverka och uppmuntra hög fysisk aktivitet och minskad stress. 

  

Nyckelord: Självskattad hälsa, levnadsvanor, kvinnor, män, 40-åringar 
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Summary 

 

Background: Self-rated health describes a person's subjective perception of their health. A 

low self-rated health has been associated with increased mortality risk. A strong well-being is, 

according to Katie Eriksson’s health dimensions, a pre-condition for estimating health as well. 

The aim of this study was to describe eventual differences in self-rated health in terms of 

different life-style habits of 40-year old woman and men. Method: Survey responses from a 

total of 1144 40-year old woman and men have been used. The surveys were conducted in 

2014 at 55 health centers in two regions in southern Sweden. The living habits chosen for this 

study were physical activity, vegetable- and breakfast habits, alcohol consumption, smoking, 

employment, sleep and stress. Self-rated health was categorized as good ("very good" and 

"good") and poor ("reasonably", "poor" and "very poor"). To study the differences Student T-

test was made on the parametric data and Chi-square on the non-parametric data. Results: The 

living habits that were more common in those with good self-rated health were high physical 

activity, low level of stress and to have an employment (p<.001). Not smoking in men and to 

eat breakfast and vegetables in woman were also more common in those with good self-rated 

health. Low intake of alcohol showed no differences. Conclusion: To reduce the risk of future 

illness, it is important for district nurses, as well as several community actions, to try to 

influence and encourage physical activity and reduced stress. 

 

Keywords: Self-rated health, lifestyle habits, woman, men, 40-year old  
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Inledning 

Hälsosamma levnadsvanor anses kunna förebygga 80 procent av alla hjärt- kärlsjukdomar och 

30 procent av alla cancerformer (World Health Organization [WHO], 2011a; WHO, 2011b; 

WHO, 2011c). I distriktssköterskans profession ingår preventivt arbete, där ohälsa ska 

förebyggas genom att förespråka goda levnadsvanor (Irvine, 2007). Socialstyrelsen 

rekommenderar att hälso- och sjukvården arbetar aktivt för att förebygga tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2011).  

Det finns skillnader i hälsa sett till ålder och kön. I takt med ökad ålder ökar risken för att 

insjukna i hjärt- kärlsjukdomar och cancer (Folkhälsomyndigheten, 2016), sjukdomar som till 

stor del går att förhindra genom hälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). Det finns 

skillnader i hälsa mellan män och kvinnor då kvinnor drabbas oftare av psykisk ohälsa och 

fler män än kvinnor insjuknar i cancer och hjärt-kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 

2016).  

Ett begrepp som blivit allt mer aktuellt och viktigt när hälsa kartläggs är den subjektiva 

uppfattningen av hälsa, den självskattade hälsan (Jylhä, 2009). Forskning har visat att de som 

skattar sin hälsa som bra löper mindre risk för framtida sjukdomar och för tidig död 

(Schnittker & Bacak, 2014; DeSalvo, Fan, McDonell & Fihn, 2005). Det tycks alltså vara av 

vikt att en person skattar sin hälsa som bra för att vara en av de som lever längre.  

Forskning och utvecklingsenheten, FoU, i Jönköpings län, har samlat in data från hälsoenkäter 

som genomförts på sammanlagt 55 vårdcentraler i två regioner i södra Sverige. Data från 

dessa hälsoenkäter kan användas i forskningssyfte, vilket har gjorts i denna studie. Det vore 

av intresse att undersöka om vissa levnadsvanor är vanligare förekommande hos de som 

skattar sin hälsa som bra eller dålig. Om distriktssköterskan har kunskap om vilka 

levnadsvanor som bidrar till bättre subjektiv hälsa och om det finns skillnader mellan män och 

kvinnor, så kan hen i sitt preventiva arbeta framhäva dessa för att ge personerna möjlighet att 

förbättra sin hälsa. Ålder som valts till denna studie är 40 år. I denna ålder är sannolikheten 

mindre att ha drabbats av sjukdom som kan påverka den självskattade hälsan. 

Några, men få, svenska studier har gjorts som visar på skillnader mellan ett flertal utvalda 

levnadsvanor och självskattad hälsa. Det finns forskning från andra länder men denna är ej 

direkt applicerbar då det kan finnas kulturella skillnader i synen på hur levnadsvanor påverkar 

hälsan (Ayers et al., 2010; Chen, James & Wang, 2005; Koochek et al., 2011).  

 

Bakgrund 

Hälsa 

Världshälsoorganisationens definition av hälsa från 1946 är "ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” (WHO, 2006, s.1). I takt med stigande ålder ökar antalet insjuknade i 

hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Den psykiska ohälsan förekommer i alla åldrar, men är 

vanligast bland yngre 16-29 år. Den självskattade hälsan försämras i takt med stigande ålder 

(Folkhälsomyndigheten, 2016),  



6 

 

Hälsans dimensioner 

Katie Erikssons (2014) teorier kring begreppet hälsa beskriver den komplexitet som finns när 

en person ska beskriva sin upplevelse av hälsa. Upplevelsen av hälsa är individuell och 

personlig och varje människa är sin egen referens på sin hälsa. Eriksson beskriver hälsa som 

något en människa är, inte har. Hälsa ska ses som en helhet och det är denna helhet som avgör 

en persons upplevelse av att vara hälsa. Hälsan är hela tiden i rörelse och det är många 

faktorer som samspelar. Inre faktorer; attityder och värderingar, påverkar upplevelsen av 

hälsa. Dessa attityder och värderingar kan ha påverkats av samhället och det sociala arvet. 

Yttre faktorer; kulturella, miljömässiga och samhälleliga faktorer påverkar, om än i varierande 

grad, hälsan. Upplevelsen av hälsa blir således en sammansmältning av alla dessa faktorer.  

  

För att gradera upplevelsen av hälsa har Eriksson delat in hälsans dimensioner i fyra 

positioner där hälsans objektiva och subjektiva aspekter beaktas (Figur 1).          

                 

  

  

Figur 1. Hälsans dimensioner 

 

 

Efter att tagit ställning till hälsans dimensioner hamnar personen i position A, B, C eller D 

enligt ”Hälsans huvudpositioner” (Figur 2). Tankesättet bygger på att en person kan uppleva 

välbefinnande trots objektiva tecken på sjukdom. Det bästa vore att hamna i position B, men 

personer med t.ex. kronisk sjukdom kan ändå uppleva välbefinnande och hamna i position A. 
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Figur 2. Hälsans huvudpositioner 

Genom hälso- och sjukvårdens arbete med preventiv, promotiv, reparativ och rehabiliterande 

vård kan personer som befinner sig i position C och D förflyttas upp till position A och B med 

hjälp av ett ökat välbefinnande (Eriksson, 2014). 

Skillnader i hälsa mellan män och kvinnor  

Det finns en könsparadox avseende mäns och kvinnors olikheter i hälsa då kvinnor 

rapporterar mer ohälsa än män, men män dör tidigare.  Olikheterna i hälsa mellan män och 

kvinnor kan förklaras ur ett genusmedicinskt perspektiv där anatomiska, fysiologiska och 

genetiska skillnader tillsammans med psykologiska, socioekonomiska och kulturella 

skillnader bidrar till att män och kvinnor dels kan drabbas av sjukdomar i olika utsträckning 

men att de också kan uppleva sin hälsa och ohälsa på olika sätt (Gisselmann, Hemström & 

Toivanen, 2012).  I icke jämställda länder där kvinnans sociala status är låg ses stora 

skillnader i ohälsa mellan könen då kvinnorna i dessa länder har sämre tillgång till 

undervisning, sjukvård och förlossningsvård (Wamala & Lynch, 2002). Även om denna 

skillnad är betydligt mindre i mer jämställda samhällen, så finns det ändå skillnader i ohälsa 

och livslängd. I Sverige skiljer mäns och kvinnors hälsa sig åt även om dessa skillnader enligt 

senaste folkhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten (2016) minskar. Detta tros bero på att 

bra hälsa har ett starkt samband med hög utbildningsnivå och allt fler kvinnor studerar på 

eftergymnasial nivå. Det är fler kvinnor än män som idag studerar på högskola. 

Medellivslängden för kvinnor är längre med 84,1 år mot männens 80,4 år. Avseende män och 

kvinnor i ålder 35-44 år skattar män sin hälsa bättre än kvinnor.  Insjuknande i hjärt-

kärlsjukdomar, stroke och cancer är vanligare hos män än kvinnor, även om dessa skillnader 

utjämnats sedan tidigare rapporter. Psykisk ohälsa, med känslor av oro och ångest, är däremot 

vanligare hos kvinnor. Självskadebeteende är vanligare hos kvinnor, men självmord är 

vanligare bland män (Folkhälsomyndigheten, 2016).  I Sverige, som anses vara ett jämställt 

samhälle, tros skillnaderna i ohälsa vara  till störst del biologiskt orsakade (Gisselmann, 

Hemström & Toivanen, 2012; Lager, 2009).  
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Hälsopreventivt arbete 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) uppmanar hälso- och sjukvården att när det 

är lämpligt ge information om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Det är upp till 

huvudmännen att organisera sjukvårdsverksamheten så att befolkningen kan uppnå målet om 

en god hälsa på lika villkor. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

(2005) ska sjuksköterskan ”ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid 

behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer” (s. 12). Socialstyrelsen rekommenderar att 

hälso- och sjukvårdspersonal vid råd om livsstilsförändringar använder sig av tekniker som 

tillvaratar patienternas egen vilja och motivation till förändring, s.k. empowerment 

(Socialstyrelsen, 2011). I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är distriktssköterskans 

etiska förhållningssätt särskilt viktigt gällande patientens unikhet och integritet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008).  

Levnadsvanor 

Definition 

Definitionen för levnadsvana är enligt Socialstyrelsen: ”specifikt beteende i vardagliga 

aktiviteter och som individen själv kan påverka” (Socialstyrelsen, 2009a). Ohälsosamma 

levnadsvanor ger ökad risk för kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck 

och diabetes (WHO, 2009). Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 procent av alla 

hjärt- kärlsjukdomar och 30 procent av alla cancerformer (WHO, 2011a; WHO, 2011b; 

WHO, 2011c). 

Tobak 

Tobaksrökens innehåll av tjärprodukter irriterar och bryter ner luftrörsslemhinnan och 

lungvävnaden (International Agency for Research on Cancer, 2004).  När cigarettrök når 

lungorna stimuleras produktion av slem. Det transporteras vanligtvis bort av cilier i lungorna, 

men cigarettröken i sig försämrar funktionen i cilierna och de dör så småningom. Närvaron av 

cigarettrök och den ständiga slemproduktionen orsakar inflammation och gör luftrören trånga 

för luftutbyte. Infektionsrisken ökar då förmågan transport av främmande partiklar minskar. 

Cigarettrök innehåller också kolmonoxid som binder till hemoglobin och försämrar 

syreupptagningsförmågan. Inflammationen orsakar fibrös vävnad i luftrören som gör att de 

blir permanent trängre. På längre sikt förstörs alveolerna och den totala ytan för 

syreupptagning minskar (Hettle, 2003). Cigaretter innehåller 1000-tals kemikalier som är 

cancerframkallande p.g.a. sin tumörbildande effekt (International Agency for Research on 

Cancer, 2004). Cigaretter påverkar också koagulationsprocessen och endotelskiktet på insidan 

av blodkärlen och ger därmed upphov till hjärt-kärlsjukdomar (Barua, Ambrose, Saha & Eales 

Reynolds, 2002).  Försämringen av lungvävnaden orsakar på sikt kroniskt obstruktiva 

lungsjukdomar (Taghizadeh, Vonk & Boezen, 2016). I Sverige ses en minskning av 

cigarettförbrukningen men ökning av snusning (Lundqvist, 2011).  

Alkohol 

Användning av alkohol har förekommit så länge människan varit civiliserad. Alkohol används 

vanligtvis i sociala sammanhang (Statens folkhälsoinstitut, 2004) men också som ett sätt att 

koppla av (Foster, Read, Karunanithi & Woodward, 2010). Alkohol tas snabbt upp i 
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blodbanan efter att det druckits. Det passerar blod-hjärnbarriären och påverkar där olika 

transmittorsubstanser som ger personen som druckit kännbar effekt. Alkohol ökar 

dopaminhalten som påverkar viljan och motivationen till lust och njutning. Seretoninhalten 

ökar också och påverkar välbefinnande och humör. Glutamat är en transmittorsubstans som 

påverkar minnesinlärning och är involverad i förmågan att fatta förnuftiga beslut. Alkohol 

minskar frisättningen av glutamat och konsekvensen blir att omdömesförmågan under 

alkoholberusning är minskad och minnesförlust kan uppstå (Chastain, 2006). Långvarig 

användning av alkohol resulterar i flera adaptiva responser hos neuronen, förändringar i 

hjärnfunktioner och tydliga hjärnskador (Sutherland, Sheedy & Kril, 2013).  

Används alkohol i stor mängd och frekvent kan ett beroende utvecklas (Koob et al., 2004). 

Om alkoholanvändningen missbrukas medför den negativ påverkan på inte bara individen 

utan också omgivande familj (Berends, Ferris & Laslett, 2011; Velleman, 2006). Barn till 

föräldrar som missbrukar alkohol kan uppleva rädsla i hemmet då de ofta får bevittna våld och 

agressioner (Velleman, Templeton, Reuber, Klein & Moesgen, 2008). 

Det finns vissa uppfattningar om att alkohol i måttliga mängder kan vara bra för hälsan. Men 

forskningen kring alkoholens hälsoskyddande effekter är tvetydig. Gällande cancer menar 

vissa studier att alkohol i även måttliga mängder ökar risken för bl.a. bröst och coloncancer 

(Ellison, Zhang, McLennan, & Rothman, 2001; Cho et al., 2004). Gällande hjärt-

kärlsjukdomar menar vissa studier att alkohol i måttliga mängder är sjukdomsförebyggande 

(Costanzo, Di Castelnuovo, Donati, Iacoviello & de Gaetano, 2010) medan andra studier 

hävdar att det inte går att bevisa (Roerecke & Rehn, 2011).  

Sömn 

Sömn är en förutsättning för att människan ska kunna fungera vid vakenhet. Sömnen är inget 

passivt tillstånd, utan hjärnan arbetar för att återställa balans i kroppens organ. Under sömnen 

är kroppen i ett anabolt tillstånd, d.v.s. uppbyggande, i kontrast till det katabola tillståndet 

som är nedbrytande under vakenhet (Åkerstedt, 2007). Det finns två typer av sömn: NREM 

(non-rapid-eye-movement) och  REM (rapid-eye-movement). NREM-sömnen genomgår  fyra 

sömnstadier innan REM-sömn påbörjas . Stadie 1 varar cirka 1-7 minuter och är själva 

insomningen och är en övergångsfas mellan vakenhet och sömn (Porth, 2009). En person som 

blir väckt här anser kanske inte ens att de har sovit. I stadie 2 går personen djupare in i 

sömnen och det krävs en ljudstyrka på 45 decibel för att väcka personen. Andningen blir 

långsammare och ytligare, hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur minskar. Stadie tre 

och fyra innefattar den djupa sömnen och utgör cirka 15 % av totalsömnen. Det är svårt att 

väcka personen (Åkerstedt, 2007) och musklerna i kroppen är avslappnade, hjärtfrekvens och 

blodtryck är minskad och magtarmkanalens aktivitet är låg (Porth, 2009)  Efter denna 

djupsömn övergår personen till REM-sömn. Ett EEG under REM-sömnen visar att 

hjärnaktiviteten är hög, nästan alla hjärnceller är aktiva som under vakenhet, utom 

frontalloben, som styr omdöme, planering och koordination. Hjärnan är alltså "vaken" men de 

nervceller som styr  skelettmuskulaturen blockeras. Efter REM-sömnen startar en ny cykel 

från stadie 1 (Åkerstedt, 2007). Detta upprepas flera gånger under natten men varje cykel har 

kortare och ytligare perioder av NREM-sömn  och längre perioder av REM-sömn. Totalt är 

cirka 75% av nattens sömn NREM-sömn och 25% REM-sömn (Bear, Connors & Paradiso, 

2015). När sömncyklerna efterföljs av varandra i en harmonisk process, uppfattas sömnen 

vara av god kvalitet (Carskdon & Dement, 2011, refererad i Johansson, 2012.   
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Att det är dags för sömn eller vakenhet styrs i människans hjärna från hypotalamus via en 

inbyggd dygnsrytm, på engelska kallad circadian rythms. Hypotalamus styr med hjälp av 

ljuset, på en 24-timmarsbasis, sömn och vakenhet samt kroppsliga funktioner. Under sömnen 

aktiveras kroppens immunsystem, hormoner bildas och produktionen av stresshormon 

minskar (Porth, 2009).  

För vuxna är rekommenderad mängd sömn 6-9 timmar/natt men antalet timmar skiljer sig 

mellan olika personer. Det viktiga är att fungera bra dagtid (Bengtsson, 2013). Sömntimmar 

som förlorats under en eller några nätter, kan återhämtas inom de närmsta dagarna, då sömnen 

blir längre (Elmenhorst, Elmenhorst, Luks, Maass, Vejvoda & Samel, 2008). Psykologiska 

konsekvenser av sömnbrist är minskad förmåga till koncentration och prestation. Ju längre 

sömnbristen fortgår desto sämre kognitiv förmåga (Banks & Dinges, 2007). Sömnbrist 

påverkar också metabola funktioner (Depner, Stothard & Wright Jr, 2014, Spiegel et al., 

2004) som kan orsaka fetma (Leproult & Van Cauter, 2010). Leptin är en substans som styr 

aptiten. Sömnbrist ger högre nivåer av leptin och medför ökad aptit (Spiegel et al., 2004).  

Forskning visar att otillräcklig sömn kan minska antalet NK-celler (Fondell et al., 2011), som 

har till uppgift att i ett tidigt skede eliminera patogener och virusinfekterade celler (Janeway 

et al., 2008 refererad i Fondell et al., 2011). Sömnbrist och störd dygnsrytm ger högre nivåer 

av stresshormonet kortisol (Wright Jr et al., 2015). 

Stress 

Stress är en naturlig reaktion från urminnes tider för att kroppen i ett pressat läge ska kunna 

prestera bättre. Då kroppen blir stressad startar en fysiologisk reaktion som innefattar HPA-

axeln (hypotalamus-hypofys-binjure) samt de centrala och perifera komponenterna i det 

autonoma nervsystemet. Andningsfrekvensen, hjärtfrekvensen, blodtrycket, den 

kardiovaskulära spänningen, glukoneogenesen och lipolysen ökar. Kroppen hamnar i ett 

uppvarvat tillstånd som lindras då det som utlöst stressreaktionen försvinner. Då detta inte 

händer, som vid kronisk stress, blir följden en så kallad allostatisk överbelastning (Kyrou, 

Chrousos, & Tsigos, 2006). På kort sikt kan överbelastningen påverka den fysiska hälsan med 

trötthet (Gartland, O’Connor, Lawton, & Bristow, 2014).  Överbelastning ökar risken för att 

utveckla det metabola syndromet (Garbarino & Magnavita, 2015), ett samlingsnamn för en 

rad symtom såsom högt blodtryck, hyperlipidemi, glukosintolerans och bukfetma (Mottillo, et 

al., 2010).  Långvarig stress kan leda till utmattningsdepression (Kumari et al., 2009). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse där skelettmuskulaturen sammandragits och som krävt 

ökad energiförbrukning. Vid fysisk aktivitet ökar syrgaskonsumtionen och den är beroende av 

aktivitetens intensitet. Det krävs upp till 25 gånger mer syre vid hård ansträngning än i vila, 

från 0,25 liter/minut – 7 liter/minut. Vid ökad fysisk aktivitet, ökar de medvetna 

kroppsrörelserna, och det blir ökad aktivitet mellan motorcortex i hjärnan och de nerver som 

når skelettmuskelceller och där skapar kontraktionskraft och rörelse. För detta krävs energi i 

form av adenosintrifosfat, ATP. Utvinning av ATP genererar värme och bildning av laktat, 

mjölksyra. Laktat gör att pH sänks i muskelceller och blod, och den ökade värmen gör att 

kroppstemperaturen stiger. Ett minskat pH ökar pulsen, hjärtats minutvolym och 

andningsfrekvens vilket i sin tur ökar blodtrycket, hjärtat och musklernas genomblödning. 

Adrenalin och tillväxthormon och kortisol frisätts. Blodflödet ökar i de vävnader som arbetar 

och mag-tarmkanalens blodflöde minskar. Hudens genomblödning ökar för att kunna svettas. 
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Efter ett arbetspass sjunker andning, puls och blodtryck successivt samtidigt som upptaget av 

glukos fortsätter att vara förhöjt under 1–2 dygn. Många av de kemiska och molekylära 

förändringar i skelettmuskulatur och andra vävnader som sker i samband med ett enstaka 

träningspass varar oftast några timmar och klingar av under det första dygnet. Men vissa 

förändringar är mer bestående och kan finnas kvar veckor och månader efter avslutad träning. 

Det svar som träningen kan ge är beroende av vilken typ av träning som görs samt frekvens, 

duration och intensitet. De tre sistnämnda faktorerna avgör ”träningsdosen”. Ju högre dos, 

desto högre effekt (Henriksson & Sundberg, 2015).  

Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig mer effektivt sänka blodtrycket än ett enskilt 

blodtryckssänkande läkemedel (Fiuza-Luces, Garatachea, Berger & Lucia, 2013). 

Regelbunden träning med hög intensitet ökar hjärtats kammarmuskelmassa vilket i sin tur 

ökar hjärtats slagvolym och pulsen kan för en som tränat under några år sänkas med några 

slag per minut (Arbab-Zadeh et al., 2014). Fysisk aktivitet minskar blodplättsaggregation och 

för dem som är fysiskt aktiva med högre intensitet minskar också en typ av plasminogen, 

PAI-1, som annars hämmar nedbrytningen av blodproppar. Dessa faktorer minskar därmed 

risken för stroke och hjärtkärlsjukdomar (Gram et al., 2015). Hudens genomblödning 

förbättras av fysisk aktivitet. Svettningsfunktionen och värmeregleringsförmågan förbättras 

och innebär en vältränad person har bättre värmetolerans vid både vila och ansträngning 

(Laughlin et al., 2012).  

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar ett flera funktioner i nervsystemet. Omedelbar 

förbättring är t.ex. koordination, balans och reaktionsförmåga. Detta ökar funktionsförmågan, 

och kan bidra till det ökade välbefinnande som fysisk aktivitet ger (Henriksson & Sundberg, 

2015). I den del av hjärnan som behövs för bl.a. minnesbildning, Hippocampus, ökar 

genexpressionen av ett stort antal faktorer och den aktivitetsberoende synaptiska känsligheten 

är ökad (Voss, 2013). Ökad fysisk aktivitet innebär en ökad metabolism i delar av hjärnans, 

ryggmärgens och i det perifera nervsystemets celler som medför en ökad produktion av 

tillväxtfaktorer. Dessa tillväxtfaktorer tycks skydda hjärnceller och öka nybildningen av dem 

(Dishman et al., 2006).  

 Kost 

De livsmedel som ger bästa förutsättningarna för en bra hälsa är enligt livsmedelsverket en 

kost som är rik på grönsaker, t.ex. mörkgröna bladgrönsaker, baljväxter, kål, lök, rotfrukter, 

tomat, frukt, bär, nötter, fullkornsprodukter, fisk, skaldjur, vegetabiliska oljor och magra 

mjölkprodukter. En kost som däremot till stor del består av processat kött, rött kött (nötkött, 

griskött och lamm) och livsmedel med låg halt av essentiella näringsämnen men med stora 

mängder tillsatt socker och fett och hög salthalt är kopplade till negativa hälsoeffekter och 

kroniska sjukdomar (Livsmedelsverket, 2012). Grönsakers innehåll av oorganiskt nitrat har 

visat sig vara viktig för att skydda mot hjärt-kärlsjukdomar då det bidrar till vaskulär 

homeostas (Machha & Schechter, 2012). Grönsaker skyddar mot vissa cancersjukdomar i 

magtam-kanalen (Kunzmann et al., 2015; Zanini, Marzotto, Giovinazzo, Bassi & Bellavite, 

2015) då de innehåller aktiva komponenter som påverkar celltillväxten hos cancercellerna 

(Zanini, Marzotto, Giovinazzo, Bassi & Bellavite, 2015). Måltiderna ska vara jämt fördelade 

över dagen och att hoppa över frukosten är ingen hälsovinst. Forskning visar att de som äter 

frukost dagligen, ofta för övrigt har en hälsosam livsstil (Reeves, Halsey, McMeel & Huber, 

2013). Personer som inte äter frukost är oftare överviktiga eller feta (Horikawa et al., 2011; 

Wang et al., 2014) och det tros bero på den förskjutning av ”mat-klockan” som sker då 
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frukost inte äts, och leder till att mer mat intas på kvällen stället (Garaulet et al., 2005; 

Garaulet & Gómez-Abellán, 2014), ofta i kombination med mer sötsaker (Reeves et al., 

2014). 

Socialstyrelsens rekommendationer 

Socialstyrelsen (2011) lyfter fram fyra levnadsvanor som är av särskild vikt och som hälso- 

och sjukvård rekommenderas arbeta aktivt för att förändra. Dessa är tobaksbruk, riskbruk av 

alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Tobaksbruk innebär både 

rökning och snusning, men rökning dagligen utgör den största risken för ohälsa. Riskbruk av 

alkohol beräknas i antalet standardglas. Dels genomsnittlig konsumtion/vecka, dels 

intensivkonsumtion minst 1 gång/månad. Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12-15 cl 

vin eller knappt 4 cl sprit.  

Riskbruk för kvinnor anses vara: 

-        veckokonsumtion = 10 eller fler standardglas/vecka 

-         intensivkonsumtion = 4 eller fler standardglas/tillfälle 

Riskbruk för män är: 

-        veckokonsumtion = 15 eller fler standardglas/vecka 

-        intensivkonsumtion =  5 eller fler standardglas/tillfälle 

Otillräcklig fysisk aktivitet innebär att den fysiska aktiviteten är mindre än 150 minuter per 

vecka på en måttlig intensitetsnivå, eller mindre än 75 minuter på en hög intensitetsnivå. 

Ohälsosamma matvanor definierar valet av livsmedel avseende frukt, grönsaker och fisk 

gentemot chips, godis och läsk (Socialstyrelsen, 2011). Felaktig kost och motion kan leda till 

övervikt och fetma. Övervikt och fetma beräknas med hjälp av body mass index [BMI], då 

kroppsvikten i kilo divideras med kroppslängden i meter i kvadrat, kg/m². Värde mellan 25-

29,9 indikerar övervikt och värde över 30 indikerar fetma (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, 2004). Högt BMI ökar risken för att utveckla flera kroniska sjukdomar 

såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och vissa typer av cancer. Kombineras högt BMI 

dessutom med rökning så ökar risken för sjukdom ytterligare (Whitlock et al., 2009).   

Självskattad hälsa 

Självskattad hälsa innebär att individen gör en subjektiv bedömning av sin hälsa och det 

graderas vanligtvis på en fyra- eller femgradig skala. Frågan har i forskningssyfte använts 

flitigt inom sociologi sedan 1950-talet men ur ett medicinsk och epidemiologiskt perspektiv 

blev det intressant först när forskning i slutet på 1970-talet (Singer, Garfinkel, Cohen & 

Scrole, 1976, refererad i Jylhä, 2009) och början av 1980-talet (Mossey & Shapiro, 1982; 

Kaplan & Camacho, 1983, refererad i Jylhä, 2009) visade ett samband mellan självskattad 

hälsa och framtida dödlighet (Jylhä, 2009). Forskning om självskattad hälsa har sedan dess 

fortsatt och visar som tidigare att en person som skattar sin hälsa som låg löper dubbelt så stor 

risk för sjukdom och tidigare dödlighet i framtiden jämfört med dem som skattar sin hälsa 

högt (Schnittker & Bacak, 2014 och De Salvo 2005 ). Nutida forskning visar att validiteten i 
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att använda självskattad hälsa som ett mått på framtida dödlighet är starkare idag än på 1980-

talet. Det är alltså ett större gap nu i överlevnad mellan de som uppgett bra självskattad hälsa 

jämfört med de som uppgett dålig självskattad hälsa (Schnittker & Bacak, 2014). 

Befolkningens uppfattning av sin hälsa är en viktig del i folkhälsoarbetet (WHO, 1996) och 

frågan om självskattad hälsa är i hälsoenkäter en av de mest använda (Jylhä, 2009).  

Själva skattningen av hälsa är en kognitiv process som summerar flera aspekter av hälsa, både 

objektiva och subjektiva. Dessa kan t.ex. vara kulturella aspekter av vad hälsa är, medicinska 

diagnoser, kroppsliga funktioner, förväntningar på hälsan och jämförelse med omgivningen 

(Jylhä, 2009). Det finns stora sociala skillnader i självskattad hälsa då personer med låg 

socioekonomisk status i regel skattar sin hälsa som sämre (van Lenthe, 2004; Alvarez Galvez 

et al., 2013). Av denna anledning har det ur ett sociologiskt perspektiv funnits intresse att 

försöka förklara vad som påverkar hälsan och det verkar påverkas av både inre och yttre 

faktorer. Hälso- och välfärdsforskaren Elstad (2000) beskriver de inre och yttre faktorerna 

med hjälp av olika förklaringsmodeller. En modell är den materiella och strukturella miljön vi 

befinner oss i, t.ex. arbets- och boendemiljö, samt materiella villkor. En annan 

förklaringsmodell är den psykosociala miljön, d.v.s. vilken social stöttning personen har och 

vilka inneboende möjlighet som finns att hantera svårigheter.  Levnadsvanor som t.ex. 

rökning och fysisk aktivitet, är ytterligare en förklaringsmodell som påverkar den 

självskattade hälsan.  

Tidigare studier, som försöker utröna olika levnadsvanors påverkan på den självskattade 

hälsan, visar att kvinnor oftare skattar sin hälsa sämre än män (Chan et al., 2015; Darviri, 

Artemiadis, Tigani, Alexopoulos, 2011; Haseli-Mashhadi, 2009; Park, 2015) och att fysisk 

aktivitet har ett starkt samband med bra självskattad hälsa i flera studier (Chan et al., 2015; 

Darviri, Artemiadis, Tigani, Alexopoulos, 2011; Haseli-Mashhadi et al., 2009; Malinauskiene 

et al., 2011; Molarius et al., 2006; Mood, 2013; Sargent Cox et al., 2013). Gällande rökning 

visar en del studier att de som är aktiva rökare inte har sämre självskattad hälsa (Chan et al., 

2015; Malinauskiene et al., 2011; Park, Ahn & Lee, 2015), medan andra studier visar att 

rökare har sämre självskattad hälsa (Molarius et al., 2006; Mood, 2013; Sargent Cox et al., 

2013). Alkoholens påverkan på självskattad hälsa skiljer sig åt. I en malaysisk studie innebar 

intag av alkohol sämre självskattad hälsa (Chan et al., 2011) medan en australiensisk studie 

visade att måttligt drickande av alkohol hade positiv effekt på självskattad hälsa. Att helt avstå 

från alkohol hade till och med negativ inverkan på självskattad hälsa hos kvinnor i 60-

årsåldern (Sargent Cox et al., 2013). Intaget av frukt och grönsaker har ett samband med bra 

självskattad hälsa (Chan et al., 2015; Mood, 2013), men det är få studier som visar detta. En 

god sömnkvalitet har positiv effekt på självskattad hälsa i alla åldersgrupper (Darviri, 

Artemiadis, Tigani, Alexopoulos,2011; Haseli-Mashhadi et al., 2009). Det är inte många 

studier som inkluderar stress som en levnadsvana, men en studie från Litauen visar att stress i 

arbetet gav en sämre skattad hälsa (Malinauskiene et al., 2011). En svensk studie, där 

deltagarna var 18-79 år, visar att de som inte var i arbete p.g.a. pension eller utebliven 

anställning, hade sämre självskattad hälsa än de som arbetade (Molarius, 2006).   

Eftersom den självskattade hälsan visar hur personen upplever sin hälsa i skattningens stund, 

men också ger ett mått på risk för framtida sjuklighet och dödlighet, är det av vikt att se vilka 

levnadsvanor som bidrar till en bättre eller sämre skattad hälsa och om det skiljer sig åt 

mellan män ock kvinnor. Om distriktssköterskan vet vilka dessa levnadsvanor är kan hen i sitt 

arbete lyfta fram dessa levnadsvanor för att förebygga ohälsa.  
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Syfte 

Syftet är att beskriva eventuella skillnader i självskattad hälsa sett till olika levnadsvanor hos 

40-åringar.  

Metod 

Design och datainsamling 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design. Data har använts från en 

hälsoenkät som genomförts på vårdcentraler i samband med hälsosamtal i två regioner i södra 

Sverige under 2014. I region 1 deltog 23 vårdcentraler och i region 2 deltog 32 vårdcentraler. 

I region 1 skickades inbjudningar till alla 40-, 50- och 60-åringar. Totalt tillfrågades 4507 

personer. I region 2 skedde inbjudan, per post, genom slumpmässigt urval i åldersgrupperna 

40, 45, 50, 55, 60, 65 och 70 år. Totalt tillfrågades 4507 personer. Vid hälsosamtalet fyllde 

sjuksköterskan i en checklista om deltagaren godkänt att hälsoenkäten får användas till 

framtida studier. Då denna checklista är ofullständigt ifylld går antalet som tackat nej per 

åldersgrupp ej att utläsa.  

Vid hälsoenkätens genomförande har personal deltagit som genomgått en tvådagarsutbildning 

och under samtalet följdes en metodinstruktion. I hälsoenkäten har deltagaren fått svara på ett 

stort antal frågor som rör hälsa, levnadsvanor, sjukdomar i familjen och livssituation. De har 

själva skattat sitt hälsotillstånd.   

Inklusionskriterier till detta arbete var att deltagarna var 40 år. Denna ålder valdes för att 

personer som är 40 år har mindre sannolikhet att ha drabbats av sjukdom som kan påverka 

den självskattade hälsan än om en äldre åldersgrupp skulle valts. Forsknings- och 

utvecklingsenheten, FoU, i dessa regioner tillhandahöll materialet via mail efter att en 

ansvarsförbindelse undertecknats (Bilaga 1) 

Hälsoenkäten 

Hälsoenkäten är utformad i form av ett stort antal frågor och påståenden som deltagaren ska 

besvara. I denna studie används variabeln ”självskattning av hälsa” som beroende variabel. 

Frågan uppfyller de rekommendationer som WHO har angående hur frågan om självskattad 

hälsa ska utformas (WHO, 1996).    

I hälsoenkäten finns ett stort antal faktorer som anses kunna påverka hälsan. Några av dessa 

benämns levnadsvanorna och används vid den statistiska beräkningen som oberoende 

variabler. Levnadsvanor som valdes ut var fysisk aktivitet, vanor gällande frukost och 

grönsaker, alkoholintag, snusning, sömn och stress. Utöver levnadsvanorna studerades även 

sysselsättning. Frågorna är ställda som slutna frågor med varierat antal svarsalternativ från 2 

svar till 5 svar (Bilaga 2).  

Statistisk analys 

För att beskriva hur data fördelat sig mellan gruppen har antal (n) och procent (%) använts. 

Som parametriskt test har Student T-test använts och på icke parametrisk data Chi-två för att 

undersöka eventuella skillnader mellan grupper. I detta examensarbete har ett p-värde på 

<0.05 satts som gräns för benämningen signifikant skillnad.   
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I analysen har svarsalternativen för självskattad hälsa ”mycket bra” och ”bra” slagits samman 

och benämns ”bra självskattad hälsa”. Svarsalternativen ”någorlunda”, ”dålig” och ”mycket 

dålig” har slagits samman och benämns ”dålig självskattad hälsa”.  

För levnadsvanorna har svarsalternativen kodats om enligt följande: 

Tobaksbruk: Svarsalternativen som gavs var: ”aldrig rökt”, ”slutat röka för >6 månader 

sedan”, ”slutat röka <6 månader sedan”, ”röker, men inte dagligen” samt ”röker, dagligen”. 

De första tre alternativen sammanslogs och kodades till ”Nej” och de två senare till ”Ja”. 

Sömn. Svarsalternativen var: ”Ja definitivt”, ”Ja, i stort sett”, ”Nej, något otillräckligt”, ”Nej, 

klart otillräckligt” och ”Nej, långt ifrån tillräckligt”. De två första alternativen sammanslogs 

och kodades till ”Ja” och de övriga till ”Nej”. 

Stress. Alternativen var: ”Inte alls”, ”I viss mån”, ”Ganska mycket” och ”Väldigt mycket”. De 

två första alternativen kodades till; ”inte alls/ibland” och de två sista alternativen kodades till 

”ofta/mycket”. 

Sysselsättning. Alternativen var ”anställd”, ”egen företagare”, ”pensionär/sjukpensionär”, 

”arbetslös” eller ”annat”. De två förstnämnda sammanslogs och kodades till ”arbetar” och de 

tre sistnämnda kodades till ”arbetar ej”. 

Fysisk aktivitet. Alternativen var: ”stillasittande fritid”, ”måttlig motion”, ”ansträngande 

motion” och ”hård träning” och de två sistnämnda sammanslogs och kodades till 

”ansträngande/hård träning”. 

Frukostvanor. Svarsalternativen var: ”dagligen”, ”nästan dagligen”, ”några gånger/vecka”, 

”en gång/vecka eller mer sällan”. De två första alternativen sammanslogs och kodades till 

”dagligen/nästan varje dag” och de två sista alternativen kodades till ”sällan/aldrig”.  

Alkohol. Svarsalternativen var: ”aldrig”, ”mer sällan än en gång/månad”, ”varje månad”, 

”varje vecka” och ”så gott som dagligen”. De två första alternativen sammanslogs och 

kodades till ”ej riskbruk” och de tre sista alternativen kodades till ”riskbruk”.  

Grönsaker. Svarsalternativen var: ”någon gång/vecka eller mer sällan”, ”1 gång/dag” och 

”mer än en gång/dag”. De två sista alternativen sammanslogs och kodades till ”en gång/dag 

eller mer”. 

Vid de statistiska beräkningarna användes SPSS version 21. 

Etiska överväganden 

Deltagandet till hälsoenkäten som gjordes i regionerna var frivilligt. Till denna studie har 

endast svar från hälsoenkäten använts från de deltagare som gett sitt samtycke att delta i 

vidare forskning. Innan data blev tillgänglig till denna studie skrevs en ansvarsförbindelse 

under (Bilaga 1). Data som tillhandahållits från FoU är avidentifierad, d.v.s. namnen på de 

som deltagit i hälsokurvan framgår inte och det går inte att på något sätt att utröna vem som 

svarat vad. Data kommer efter studiens slut att återlämnas till FoU. Forskningsstudien är 

godkänd av etikprövningsnämnden i Linköping. Egengranskning av examensarbetet är utförd 

enligt direktiv från Hälsohögskolan i Jönköping. 
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Resultat 

Studiedeltagare 

Totalt ingick svaren från 1144 män och kvinnor i ålder fyrtio år (Tabell 1). Svarsfrekvensen 

varierade mellan de olika frågorna. Det var fler kvinnor än män som deltog då kvinnorna stod 

för cirka 60% av svarsfrekvensen. Det var totalt 1127 kvinnor och män som svarade på frågan 

om hur de skattade sin hälsa. Männen skattade sin hälsa bättre än kvinnorna då det bland 

männen var 81% och bland kvinnorna 75% som skattade sin hälsa som bra (p<0,05). 

Kvinnorna åt oftare frukost och grönsaker än männen (p<0,001) men drack mer sällan alkohol 

(p<0,001). Det var en större andel män som kände låg stressnivå (p<0,01) och det var fler 

män än kvinnor som var i arbete och ägnade sig åt hård motion eller träning (p<0,05). 

 

Tabell 1. Fyrtioåriga kvinnor och mäns levnadsvanor och självskattad hälsa. Svaren anges i antal och 

procent (%). 

 

Levnadsvanor     Antal svaranden¹ Kvinnor   Män 

 

Har god sömn  K 302, M 186  222 (74) 132 (71)    

Känner låg stressnivå K 656, M 436  518 (79) 373 (86)** 

Äter vanligtvis frukost K 676, M 460  638 (94) 405 (88)*** 

Äter grönsaker dagligen K 493, M 337  388 (79) 208 (62)*** 

Hård motion/träning K 642, M 442  256 (40) 206 (47)* 

Har ett arbete   K 508, M 353  461 (91) 335 (95)* 

Röker ej  K 681, M 463  655 (96) 439 (95) 

Alkohol <1ggr/månad K 667, M 445  625 (94) 348 (78)*** 

Anser sig ha god hälsa K 669, M 458  501 (75) 369 (81)* 

 

Chi-två test * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

K = kvinnor, M = män 

¹ = antal svarande på en specifik fråga 

 

Sömnkvalitet och stress 

Det fanns skillnader i upplevelse av god sömn mellan de som skattade sin hälsa som bra och 

de som skattade sin hälsa som dålig. Bland kvinnor som skattade sin hälsa som bra var det 

80% som upplevde sig ha en god sömn och bland kvinnor som skattade sin hälsa som dålig 

var det 55% som upplevde sig ha en god sömn (p<0,001). Bland män med bra skattad hälsa 

var det 74% som upplevde sig ha en god sömn och bland män med dåligt skattad hälsa var det 

69% som upplevde sig ha en god sömn (p=<0,05). Upplevelse av stress var vanligare 

förekommande i gruppen som skattade sin hälsa som dålig. Hos kvinnor som skattade sin 
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hälsa som bra var det 87% som sällan kände stress och hos kvinnor med dåligt skattad hälsa 

var det 56% som sällan kände stress (p<0,001). Bland män var det 90% hos de med bra 

skattad hälsa som sällan kände stress och 66% som sällan kände stress hos dem med dåligt 

skattad hälsa (p<0.001). 

 

Tabell 2. Kvinnors och mäns självskattade hälsa och självrapporterad sömnkvalitet och grad av stress. 

Svaren anges i antal och procent (%).    

  Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa  

  K n = 227, M n = 145 K n = 71, M n = 32 

 

Har en god sömn  

Kvinnor  182 (80)  39 (55)*** 

Män  108 (74)  22 (69)* 

 

Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa  

  K n = 481, M n = 349 K n = 165, M n = 83 

Känner sällan stress  

Kvinnor  419 (87)  93 (56)*** 

Män  315 (90)  55 (66)*** 

Chi-två test * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001  

K = kvinnor, M = män, n = antal svarande 

 

 

 

Matvanor 

Hos kvinnor fanns det skillnader i frukostvanor mellan de som skattade sin hälsa som bra och 

dålig. Bland kvinnor som skattade sin hälsa som bra var det 96% som vanligtvis åt frukost och 

hos de som skattade sin hälsa som dålig var det 90% som åt frukost (p<0,01). Hos män fanns 

ingen skillnad i frukostvanor mellan de som skattat sin hälsa som bra och dålig. Det fanns 

skillnad mellan könen då kvinnor som åt frukost oftare skattade sin hälsa som bra (p<0,001). 

Det fanns också skillnader hos kvinoor mellan grupperna bra skattad hälsa och dåligt skattad 

hälsa avseende grönsaksintaget. Det var större andel i gruppen bra skattad hälsa som åt 

grönsaker dagligen (p<0,01). Hos män fanns ingen skillnad.  

 

 



18 

 

Tabell 3. Kvinnors och mäns självskattade hälsa och självrapporterade matvanor. Svaren anges i antal 

och procent (%).  

 

  Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa  

  K n = 499, M n = 369 K n = 168, M n = 88 

Äter vanligtvis frukost  

Kvinnor  480 (96) #***  152 (90)** 

Män  327 (89)  75 (85) 

 

Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa  

  K n = 481, M n = 349 K n = 165, M n = 83 

Äter grönsaker dagligen 

Kvinnor  298 (82)  86 (70)** 

Män  171 (63)  35 (56) 

 

Chi-två test * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

K = kvinnor, M = män, n = antal svarande, # = skillnad mellan kvinnor och män 

 

  

 

Arbete och fysisk aktivitet 

Gällande fysisk aktivitet så fanns det en tydlig skillnad hos både män och kvinnor mellan de 

som skattat sin hälsa som bra och de som skattat sin hälsa som dålig. Hos kvinnor var det hos 

de som skattat sin hälsa som bra 47% som ägnade sig åt ansträngande/hård träning. I gruppen 

som skattade sin hälsa som dålig var det motsvarande 21% (p<0,001). Hos män var det 53% i 

gruppen som skattade sin hälsa som bra som motionerade ansträngande/hårt och motsvarande 

siffra var 21% i gruppen som skattade sin hälsa som dålig (p<0,001). De som var i arbete var 

hos både män och kvinnor vanligare förekommande i gruppen som skattade sin hälsa som bra 

(p<0,001). Det fanns också skillnad mellan män och kvinnor, då det var fler män som var i 

arbete och som skattade sin hälsa som bra (p<0,05).  
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Tabell 4. Kvinnors och mäns självskattade hälsa, om de arbetar och grad av fysisk aktivitet under 

fritiden. Svaren anges i antal och procent (%). 

  Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa  

  K n = 477, M n = 355 K n = 159, M n = 84 

Ansträngande/hård träning  

Kvinnor  222 (47)  33 (21)*** 

Män  187 (53)  18 (21)*** 

 

Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa  

  K n = 386, M n = 283 K n = 117, M n = 68 

Arbetar  

Kvinnor  360 (93)#*  93 (82)*** 

Män  275 (97)  58 (85)*** 

 

Chi-två test * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

K = kvinnor, M = män, n = antal svarande, # = skillnad mellan kvinnor och män 

 

 

Tobak och alkoholvanor 

Avseende rökning fanns det skillnader mellan de män som skattade sin hälsa som bra och de 

som skattade sin hälsa dålig. Bland de som skattade sin hälsa som bra var 96% icke rökare. 

Bland de som skattade sin hälsa som dålig var 89% icke rökare (p=<0,01). Bland kvinnorna 

kunde inga skillnader ses. 

De som drack sig berusade på alkohol mindre än 1 gång/månad var inte vanligare 

förekommande hos de som skattade sin hälsa som bra eller dålig, vare sig hos män eller hos 

kvinnor. 
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Tabell 5. Kvinnors och mäns självskattade hälsa och rökning och alkoholvanor. Svaren anges i antal 

och procent (%).  

Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa 

  K n = 501, M n = 369 K n = 168, M n = 89 

Röker ej  

Kvinnor  484 (97)  159 (95) 

Män  356 (96)  79 (89)** 

 

Bra självskattad hälsa Dålig självskattad hälsa 

  K n = 494, M n = 358 K n = 164, M n = 84 

Alkohol < 1 ggr/månad  

Kvinnor  460 (93)  159 (97) 

Män  280 (78)  66 (79) 

 

Chi-två test * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

K = kvinnor, M = män, n = antal svarande, # = skillnad mellan kvinnor och män 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva eventuella skillnader i självskattad hälsa sett till 

levnadsvanor hos 40- åringar. Resultatet visar att de levnadsvanor som var vanligare 

förekommande hos de med bra självskattad hälsa var ansträngande/hård motion, låg nivå av 

stress, god sömn, att vara i arbete, att inte röka hos män och att äta frukost och grönsaker hos 

kvinnor. Lågt intag av alkohol visade inte på några skillnader.    

Den självskattade hälsan skiljde sig åt mellan män och kvinnor, då fler män skattade sin hälsa 

som bra. Detta överensstämmer med tidigare studier (Chan et al., 2015; Darviri, Artemiadis, 

Tigani, Alexopoulos, 2011; Haseli-Mashhadi, 2009; Malinauskiene et al., 2011; Sargent Cox, 

Cherbuin, Morris, Butterworth & Anstey, 2013).   

Sett till Katie Erikssons dimensioner av hälsa är det känslan av välbefinnande som är grunden 

för en god skattad hälsa (Eriksson, 2014). Välbefinnande är något personen upplever här och 

nu. Det kan vara förklaringen till att de levnadsvanor som ger en direkt känsla av 

välbefinnande är vanligare förekommande hos de med bra självskattad hälsa. T.ex. att nyss ha 

motionerat, känna sig utvilad och ostressad är levnadsvanor som ger välbefinnande direkt, 

medan de positiva effekterna av att inta grönsaker inte är direkt märkbara. Om Socialstyrelsen 

skulle fokusera på självskattad hälsa och ha som mål att öka välbefinnandet hos befolkningen, 



21 

 

så skulle de enligt denna studie, behöva ändra rekommendationen av vilka levnadsvanor som 

hälso- och sjukvård ska påverka.   

Fysisk aktivitet var vanligare förekommande hos de som skattade sin hälsa som bra. Många 

andra liknande studier visar samma resultat (Chan et al., 2015; Darviri, Artemiadis, Tigani, 

Alexopoulos, 2011; Haseli-Mashhadi et al., 2009; Malinauskiene et al., 2011; Molarius et al., 

2006; Mood, 2013; Sargent Cox et al., 2013). Sammantaget blir det ett stort underlag som 

bevisar den fysiska aktivitetens betydelse och värde för hälsan. Livsstilsförändringar gällande 

fysisk aktivitet borde ta en större plats, inte bara på hälso- och sjukvårdsnivå, utan också i ett 

samhällsperspektiv. Den fysiska aktiviteten borde gynnas på alla samhällsplan; i skolan, på 

arbetsplatsen och i det offentliga rummet. Forskning visar att om skolgården utformas med 

större möjligheter till fysisk aktivitet så leder detta till att barnen blir mer fysiskt aktiva 

(Pagels, 2014). Fysisk aktivitet på jobbet, då viss arbetstid ersätts med träning, minskar 

sjukfrånvaron (von Thiele Scwarz & Hasson, 2012). Kostnadsfria träningstillfällen lockar fler 

till att delta, framförallt personer som är ekonomiskt utsatta (Silvia, Cashman, Kunte & 

Candib, 2012). Myndigheter och samhällsaktörer gick 2006 samman för att påbörja ett 

utvecklingsarbete om hur den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Kommunal 

fysisk planering bör gynna den fysiska aktiviteten. Lunds kommun har minskat 

bilanvändningen tack vare satsningar på infrastrukturen avseende gång- och cykeltrafik. I 

Örnsköldsvik har kommunen förlagt många av förskolor och skolor till närnaturområden för 

att locka elever och pedagoger till fysisk aktivitet och pedagogik (Faskunger, 2008). 

Subventionerade kostnader för att gynna fysisk aktivitet, samt insatser på skolor och på 

arbetsplatsen, kan på sikt bli en vinst för folkhälsan. Inom hälso- och sjukvården är det 

möjligt för legitimerad personal att ordinera fysisk aktivitet på recept, FaR. Syftet är att 

främja fysisk aktivitet och att hälso- och sjukvården är behjälplig att hitta en metod som 

passar (Statens folkhälsoinstitut, 2011).   

Förekomst av stress var vanligare förekommande hos de som skattade sin hälsa som dålig. 

Detta är i linje med en annan studie (Malinauskiene et al., 2009). I vårt moderna samhälle har 

stress och utbrändhet blivit nästintill en folkhälsosjukdom. Enligt Försäkringskassan i april 

2015 var stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning (Försäkringskassan, 2015). Detta kan 

enligt Socialstyrelsen (2009b) bero på att personer idag upplever högre ställda krav från 

arbetsgivaren och det leder till psykisk ansträngning och stress. Dessutom arbetar barnfamiljer 

i högre utsträckning idag än på 1980- och 1990-talet och detta tar föräldrarnas tid från barnen 

och leder till ökad stress (Socialstyrelsen, 2009b). De som är fysiskt aktiva har mindre 

förekomst av depression, oro, utbrändhet och stress (Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, 

Börjesson & Ahlborg, 2010; Sanches-Villegas et al., 2008).  Hälso- och sjukvården bör därför 

motivera personer med stress att bli mer fysiskt aktiva och i ett preventivt syfte, trots frånvaro 

av stress, motivera alla personer till fysisk aktivitet. På politisk nivå finns förslag på minskad 

arbetstid från åtta timmars arbete per dag till sex timmar, men både de ekonomiska och 

hälsorelaterade effekterna kring detta är omdiskuterade (Brynja & Bildt, 2005). Individer vars 

självkänsla starkt påverkas av prestationer är särskilt sårbara för höga yrkeskrav (Härenstam, 

Marklund, Berntson, Bolin & Ylander, 2006). Redan i ungdomsåren säger ungdomarna själva 

att det prestationssamhälle de lever i genererar stress (Statens offentliga utredning 2006:77). I 

ett samhällsperspektiv bör det funderas på om prestationskraven som ställs i dag är det bästa 

sett till folkhälsan. Hälso- och sjukvården kan försöka påverka personer till att fundera över 

prestationsjakten och föräldrar kan på barnhälsovården stöttas i att stärka sina barn på andra 

sätt än genom prestationer. Socialstyrelsen bör i större grad lyfta fram stress som en 

levnadsvana värd att arbeta preventivt med.   
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Rökare var vanligare förekommande hos de män som skattade sin hälsa som dålig. Detta 

överensstämmer med tidigare svensk forskning (Molarius et al., 2006; Mood, 2013) men 

motsäger utländska forskningsresultat (Chan et al., 2015; Malinauskiene et al., 2011; Park, 

Ahn & Lee, 2015). Att sätta in preventiva åtgärder i ett tidigt skede mot rökning är viktigt då 

dödlighet och sjuklighet ökar hos rökare i takt med ökad ålder (Østbye & Taylor Jr, 2004). 

Samhällsinsatserna gällande rökning har utvecklats avsevärt de senaste decennierna. 

Tobakslagen (1993:581) förbjuder rökning på arbetsplatser, sjukhus, vissa utomhusmiljöer 

och vissa lokaler. Förpackningar ska förses med åldersvarningar, åldersgräns är 18 år och det 

finns restriktioner i marknadsföring av tobak (Tobakslag, 1993:581). Med tanke på den 

hälsorisk rökning innebär, utan någon hälsovinst över huvud taget, bör ett totalt rökförbud 

vara att överväga.   

Denna studie kunde inte påvisa att de som drack sig berusade på alkohol mindre än en 

gång/månad oftare skattade sin hälsa som bra eller dålig.  Olika resultat från tidigare 

forskning, då alkohol dels visar på negativt samband med självskattad hälsa (Chan et al., 

2011), dels positivt samband (Sargent Cox et al., 2013), visar att alkoholens vara eller icke 

vara är tvetydig. Sett till endast livskvalitet så visar forskning att alkohol i måttliga mängder 

har en positiv effekt (Kim & Kim, 2015; Valencia Martin, Galán, Guallar Castillón & 

Rodriguez Artalejo, 2013). I Sverige är det statligt monopol på försäljning av starköl, vin- och 

spritdrycker då Systembolaget AB har ensamrätt att bedriva detaljhandelsförsäljning av dessa 

drycker. Uppdraget är att begränsa alkoholens skadeverkningar (Systembolaget, 2013). 

Forskning visar att om detaljhandeln skulle privatiseras skulle den ökade tillgängligheten av 

alkohol leda till kraftiga ökningar av alkholrelaterad dödlighet, våld, rattfylleri och 

sjukfrånvaro (Norström et al., 2010).  

Även de mängder som räknas till riskbruk av alkohol, sett till berusningsdrickande, är i 

Sverige ett socialt accepterat beteende (Mäkelä et al., 2006) och kan av den anledningen 

påverka välbefinnande och självskattad hälsa i positiv mening. Om distriktssköterskan ska 

rekommendera ökad eller minskad konsumtion av alkohol för att öka välbefinnande, och där 

med förflytta positionerna i ”Hälsans huvudpositioner”, får förbli osagt.  

Denna studie har enbart studerat skillnader i självskattad hälsa sett till olika levnadsvanor hos 

40- åringar men levnadsvanor är endast en del av vad som påverkar självskattad hälsa. Det 

vore intressant om framtida forskning studerade även den materiella/strukturella och 

psykosociala miljön (Elstad, 2000) för att försöka utröna vad i dessa miljöer som i högre grad 

påverkar självskattad hälsa. Om det kartlades kunde hälso- och sjukvård försöka påverka 

levnadsvanor samtidigt som samhälleliga strukturer i övrigt förändras för att uppnå optimal 

folkhälsa.  

Metoddiskussion  

Denna studies styrkor är det stora antalet deltagare och dess jämna fördelning över kön. 

Enkäten som data analyserades från hade standardiserade, strukturerade svar och ämnade 

studera samband mellan olika variabler. Därför är det motiverande att använda kvantitativ 

deskriptiv design (Patel & Davidsson, 2011). Denna tvärsnittsstudie studerade skillnader 

mellan variabler men inte vad som orsakade skillnaderna. För att beskriva det behövs framtida 

longitudinella studier inom området. Deltagarnas svar är självskattade och bör tas i beaktande 

då sådana svar kan orsaka bias, skevhet, i resultatet (Parahoo, 2014). Denna studie 
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inkluderade inte andra variabler såsom kronisk sjukdom, sociala förhållanden och kulturella 

värderingar, faktorer som också kan påverka deltagarnas självskattade hälsa.  

Syftet med kvantitativa studier är att urvalet ska avspegla hela populationen som studien avser 

(Parahoo, 2014). I denna studie avsåg det alla 40-åringar.  Det urvalsförfarande som bäst 

avspeglar populationen är slumpmässigt urval, och den svagaste formen av urval är frivilligt 

deltagande (Parahoo, 2014). Urvalet av deltagarna till hälsosamtalet skedde på olika sett i de 

två regionerna då region 1 hade frivilllighetsurval och region 2 hade slumpmässigt urval. De 

två regionernas sammanlagda deltagare, med olika urvalsprocesser,  gör att deltagarna redan 

vid hälsosamtalet inte fullt ut avspeglar populationen. Data som använts till denna studie är de 

som vid hälsosamtalet tackat ja till att delta i forskningsstudier, här sker alltså ytterligare ett 

frivillighetsurval. Det antal som tackade nej var stort och gör att bortfallet tyvärr är stort. Då 

det ej går att sammanställa antalet inbjudna per åldersgrupp går det inte att veta hur stort 

bortfallet var. Dessa faktorer minskar möjligheten till att generalisera resultatet 

(Parahoo,2006).  

Deltagandet till hälsosamtalen var frivilligt och det kan vara så att ovanligt friska personer är 

överrepresenterade bland deltagarna. Vidare går det inte veta om de som är ”friska” är mer 

angelägna över att tacka ja till att delta i vidare studier. Denna studie beskriver inte diagnoser 

och sjukdomar hos deltagarna och det går därför inte veta om urvalet är ovanligt friska eller 

sjuka. Detta är en svaghet i arbetet.  Studier som avser frivilligt deltagande har begränsningar 

eftersom vetskapen om de som inte deltagit saknas (Parahoo, 2014) 

För att en enkät ska ha hög reliabilitet är det viktigt att deltagarna uppfattar enkäten som det är 

tänkt. Då personal närvarar kan ”intervjuareffekt” inträffa (Patel & Davidsson, 2011). Då 

enkätsvaren till den studie fylldes i under närvaro av särskilt utbildad personal som följde en 

skriven metodinstruktion minskades risken för missuppfattning av enkäten samt 

intervjuareffekt. Enkäten har använts och utvärderats i ett flertal studier sedan 1980-talet. 

Studie av Haglund, Isacsson, Ryden & Rastam (1983) prövar validiteten och en studie av 

Persson, Lingfors, Nilsson & Molstad (2015) med uppföljande resultat stärker reliabilitet och 

validitet (Parahoo, 2014). Enkätens styrkor är att den har hög grad av standardisering och 

strukturering som gör den lätt besvara. Begrepp förklaras för att förtydliga frågorna. Frågor 

och svarsalternativ är varierande, vilket är av vikt för att behålla svarsdeltagarens intresse. 

Enkätens frågor kring kost, motion, stress, sömn, alkohol och tobak är tydliga med inte för 

många eller för få svarsalternativ. Svagheter i enkäten är att den är lång, vilket kan påverka 

deltagarens intresse och motivation i slutet av enkäten (Patel & Davidson, 2011). Frågan om 

sysselsättning innehöll svarsalternativet ”annat” som valdes att kodas tillsammans med 

”arbetar ej”, men det skulle kunna vara så att ”annat” också innefattar någon slags 

sysselsättning. Det gör att att resultatet för sysselsättning inte är tillförlitligt. Det var stort 

bortfall, cirka 42%, i frågan om sömn. Orsaken till bortfallet är oklar, men sannolikt är det 

inte p.g.a. låg svarsfrekvens, då FoU vid tidigare användning av samma data inte sett sådana 

bortfall, utan mer sannolikt är det orsakat av oren datainmatning. 

Avseende de svenska direktiven för riskbruk av alkohol studerades enbart alkoholvanor 

avseende berusningsdricka. Detta p.g.a. att när alkoholvanor avseende glas/vecka skulle 

studeras var detta ej möjligt då SPSS-programmet inte ville acceptera indelning av dels kön 

och dels ålder.  

Inga forskningsetiska problem har uppstått under denna studie. 
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Slutsatser 

Denna studie visar att det finns skillnader i självskattad hälsa och vissa levnadsvanor hos 40-

åringar. Framförallt hög fysisk aktivitet och låg stress är vanligare förekommande hos de som 

skattar sin hälsa som bra. På hälso- och sjukvårdsnivå och samhällsnivå finns det en hel del 

preventiva åtgärder som föreslås i syfte att gynna fysisk aktivitet, men avseende stress finns 

det mycket att göra. För att minska risken för framtida sjuklighet i ett folkhälsoperspektiv, är 

det viktigt, inte bara för distriktssköterskor, utan för alla inom hälso- och sjukvården samt 

flera andra samhällsinsatser, att försöka påverka och uppmuntra livsstilsförändring för ökad 

fysisk aktivitet och minskad stress.  
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Bilaga 2 

Frågor ur Hälsoenkäten: 

- Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
 Mycket bra   
 Bra 
 Någorlunda 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
- Minst en portion (motsv 1 kaffekopp) blandade grönsaker äter jag:  

 Så gott som dagligen 
 Några gånger i veckan 
 En gång i veckan 
 Mer sällan eller aldrig 

 
- Hur ofta äter du frukost? 

 Dagligen 
 Nästan varje dag 
 Några gånger i veckan 
 En gång i veckan eller mer sällan 

 
- Hur mycket rör du på dig på fritiden? (Om din aktivitet varierar mycket mellan 

t.ex. sommar och vinter, så försök ta ett genomsnitt). 
 Stillasittande fritid (Du ägnar dig mest åt läsning, TV, handarbete eller annan stillasittande 

sysselsättning.) 
 Måttlig motion (Du ägnar dig åt promenader, cykling, vanligt trädgårdsarbet eller liknande 

minst 4 timmar i veckan) 
 Ansträngande motion och träning (Du ägnar dig åt jogging, motionssimning, gympa, 

skidåkning, tyngre trädgårdsarbete eller liknande minst 2 timmar i veckan) 
 Hård träning (Du ägnar dig åt hård träning som motsvarar tävlingsidrott inom t.ex. 

löpning, simning, skidåkning eller liknande regelbundet och flera gånger i veckan) 
 
- Hur ofta dricker du som är kvinna 4 standardglas och du som är man 5 

standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle? (en folköl 50 cl, en starköl/cider 
33 cl, ett glas vin 12-15 cl, starkvin 8 cl, sprit t.ex. whisky 4 cl) 

 Aldrig 
 Mer sällan än en gång i månaden 
 Varje månad 
 Varje vecka 
 Så gott som dagligen 

 
- Mina rökvanor 

 Jag har aldrig varit rökare 
 Jag har slutat röka för mer än 6 månader sedan 
 Jag har slutat röka för mindre än 6 månader sedan 
 Jag röker men inte dagligen 
 Jag röker dagligen () cigaretter/dag, () cigarrer/dag, () paket piptobak/vecka 
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- Anser du att du får tillräckligt med sömn? 

 Ja, definitivt tillräckligt 
 Ja, i stort sett tillräckligt 
 Nej, något otillräckligt 
 Nej, klart otillräckligt 
 Nej, långt ifrån tillräckligt 

 
- Känner du dig för närvarande stressad? (Med stress menas ett tillstånd då man 

känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad) 
 Inte alls 
 I viss mån 
 Ganska mycket 
 Väldigt mycket 

 
- Vad är din sysselsättning? 

 Arbetar som anställd () % av heltid 
 Egen företagare 
 Pensionär/Sjukpensionär 
 Arbetslös 
 Annat ……………………. 

 


