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Sammanfattning 

Inledning: Hälsoprofilbedömning™ (HPB) är en tvärvetenskaplig metod med förankring i 

såväl medicin, fysiologi och beteendevetenskap. Resultat från gjorda Hälsoprofilbedömningar 

åren 2011-2014 har möjliggjort skapandet av HPI Databas, som innehöll ca 100 000 

tillgängliga HPB vilket bildade grunden för statistisk analys av ett antal hälsovariabler.  

Syfte och frågeställningar: Studien hade två huvudsakliga syften. Det ena var att undersöka 

vilka som deltagit i HPB, hur dessa deltagare skiljde sig från det svenska folket (utifrån 

selekterade bakgrunds- och hälsovariabler) och om HPI Databas kan anses vara representativ 

för det svenska folket.  Fråga 1 sökte därför besvara huruvida deltagarna i HPI Databas skiljde 

sig från det svenska folket utifrån 12 variabler fördelade på 4 kategorier. Det andra syftet var 

att undersöka sambandet mellan hälsovanor och hälsoupplevelser respektive hälsodata. Fråga 

2 och 3 berörde därför vilka statistiska samband som förelåg mellan några hälsovanor 

(motion, kost, rökning) och hälsoupplevelser (upplevd stress, trötthet och hälsa) respektive 

hälsodata (BMI, O2 ml·kg-1·min-1, midjeomfång, blodtryck) inom HPI Databas. 

Metod: Design: Tvärsnittsstudie. Resultat baserades på statistiska jämförelser samt analyser 

av kvantifierade hälsovariabler. Studieobjektet var HPI Databas (2011-2014). I studiens första 

del (Frågeställning 1) användes olika jämförelseunderlag som ansågs vara representativa för 

det svenska folket. För denna del selekterades specifika frågor och variabler från HPI Databas 

för att kunna jämföra med respektive underlag. För frågeställning 2 och 3 användes olika 

former av regressionsanalys som statistisk metod. 

Resultat: Fråga 1: Deltagarna i HPI Databas skilde sig signifikant från jämförelseunderlaget 

genom mindre rökning, mindre upplevd stress, högre upplevd hälsa, lägre blodtryck och 

högre O2 ml·kg-1·min-1. . Däremot hade dessa deltagare signifikant högre BMI och större 

midjeomfång. Variablerna motion, kost och upplevd trötthet bedömdes ej vara jämförbara. 

Fråga 2 och 3: Hälsosamma motions- och kostvanor uppvisade överlag positiva korrelationer 

med positiva hälsoupplevelser och hälsodata. Kostvanor uppvisade starkast koppling till BMI 

och midjeomfång, medan motionsvanor korrelerade starkast med O2 ml·kg-1·min-1. Bägge 

uppvisade små, men signifikanta, samband med (lägre) blodtryck. Rökning var en svårtolkad 

variabel, med flera tvetydiga fynd som kan bero på rökningens effekter på nervsystemet. 

Konklusion: Det gick ej att avgöra huruvida HPI Databas kan anses vara representativ för det 

svenska folket. Signifikanta samband förelåg mellan motions- respektive kostvanor och 

hälsoupplevelser samt hälsodata. Samband relaterade till rökning var överlag tvetydiga. 



 
 

Abstract 

Introduction: Health Profile Assessment™ (HPB) is an interdisciplinary method with roots 

in several scientific disciplines; medicine, physiology and behavioral science. Data from 

HPBs conducted during the years 2011-2014 have enabled the creation of HPI Databas 

(Database), a database that (at the time of this study) contained approximately 100 000 HPBs.  

Purpose and Issues: This study had two main purposes. The first was to examine the group 

of people who’ve participated in HPB during this period of time, how these participants 

differed from the Swedish population and if HPI Databas can be considered representative of 

the Swedish population: Issue 1 sought to answer if and how HPI Databas differed from the 

Swedish population on the basis of 12 variables divided into 4 categories. The second purpose 

was to investigate the relationship between health habits, health experiences and health data: 

Issues 2 and 3 sought to investigate the statistical relationships between a few selected health 

habits (exercise, diet, smoking), health experiences (perceived stress, fatigue, health) and 

health data (BMI, O2 ml·kg-1·min-1, waist circumference, blood pressure) within HPI Databas. 

Method: The chosen method for this study was a cross-sectional design and was based on 

statistical comparisons and analyzes of quantified health variables. The studied object was 

HPI Databas. The study's first part used varying sources for comparison that were considered 

to be representative of the Swedish population. For this part specific questions were selected 

and cut-offs for each variable were specified in order to make the variables comparable. For 

issues 2 and 3 different types of regression analysis were selected as the statistical method. 

Results: Issue 1: Participants from HPI Databas smoked less than the average Swedish 

citizen, perceived less stress and better overall health, had lower blood pressure and better O2 

ml·kg-1·min-1. However, their BMI and waist circumference were greater than average. 

Exercise, dietary habits and perceived fatigue proved to be non-comparable. Issues 2 and 3: 

Healthy exercise and dietary habits showed overall positive correlation with positive health 

experiences and health data. Dietary habits showed the strongest connection to BMI and waist 

circumference, while exercise habits had the strongest connection to O2 ml·kg-1·min-1. Both 

correlated with (lower) blood pressure. Smoking proved to be a difficult variable to interpret, 

with several equivocal findings that may stem from how smoking affects the nervous system. 

Conclusion: It is unclear whether or not HPI Databas is representative of the Swedish 

population. Significant relationships were found between exercise- and dietary habits, and 

health experiences and health data. Relationships related to smoking were equivocal overall. 
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Inledning 

Bakgrund 

Introduktion 

Hälsoprofilbedömning™ (HPB) är en tvärvetenskaplig metod med förankring i såväl medicin, 

fysiologi och beteendevetenskap. Metoden är utvecklad och tillhandahållen av HPI Health 

Profile Institute (HPI) sedan 1976 (dåvarande ”HOS Hälsoprofilinstitutet”) för att på 

individnivå skapa en insikt om hälsa och livsstil, samt att vid behov motivera till 

livsstilsförändringar (Andersson & Malmgren 1976; Andersson 1987; Malmgren 1987).  

HPB är även en metod för att på gruppnivå kartlägga och analysera åtgärdsgrupper, 

sammanställa friskvårdsbehov, presentera nulägesanalyser samt följa upp och utvärdera 

genomförda friskvårdsinsatser. 

Metoden lärs ut av HPI till främst företagssköterskor och företagssjukgymnaster inom 

företagshälsor och finns sedan början av 1980-talet som grundkurs på högskolenivå. Sedan 

1980-talet genomförs tiotusentals HPB i Sverige varje år. HPI har utvecklat programvaran 

Plustoo™ som används vid genomförande och registrering av HPB på individnivå. Plustoo™ 

har möjliggjort skapandet av HPI Databas, som innehåller ca 100 000 tillgängliga HPB från 

åren 2011 till och med 2014 – vilket utgör grunden för denna studie.  

Medvetandegörande samtal 

HPB har utvecklats inom ett nyskapande fält för hälsoarbete kallat Medvetandegörande 

kommunikation (Revelatory communication)(Malmgren 1987). Detta innebär att i ett enskilt 

samtal skapa medvetenhet och insikt om individens eget ansvar för sina hälsovanor samt 

kopplingen mellan dessa vanor och grundläggande hälsoparametrar såsom kroppsvikt, 

kondition och blodtryck, samt olika hälsoupplevelser. Metoden och dess ursprung beskrivs 

närmare längre fram. 

Kärnan i HPB är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare. Inför 

detta möte besvarar deltagaren ett frågeformulär (bilaga 1) som omfattar frågor om 

fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt symptom, stress, ensamhet 

och (upplevd) hälsa. Svaren bildar sedan underlaget för ett medvetandegörande och 

motiverande hälsosamtal, som bland annat ger deltagaren möjlighet att förstå den egna 

livsstilens betydelse för hälsan. En HPB är alltid konfidentiell och behandlas enligt 

personuppgiftslagen. 
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Fysiologiska och medicinska mätningar 

Utöver det medvetandegörande samtalet innehåller HPB ett antal medicinska och fysiologiska 

mätningar: Längd, vikt, midjeomfång, kroppssammansättning och blodtryck. Deltagaren 

genomgår även ett submaximalt konditionstest på cykelergometer i 6-10 minuter. 

Mätningarna sker efter det inledande samtalet och innan en avslutande summering. 

Genomförande av dessa mätningar beskrivs närmare under Metod.  

Summering och reflektion 

Utifrån svaren i frågeformuläret och mätresultaten sammanställs det totala resultatet i en 

Hälsoprofil (bilaga 2), som ger en grafisk bild av hälsovanor och hälsoupplevelser samt 

mätresultat. Mätvärden såsom beräknad syreupptagningsförmåga kan jämföras med andra i 

samma kön- och åldersgrupp (Ekblom-Bak, Engström, Ekblom & Ekblom 2011) och sättas i 

ett hälsoperspektiv (Andersson 2014). Deltagaren får sedan, tillsammans med 

Hälsoprofilbedömaren, reflektera över vilka svar och resultat hen är mest nöjd med och vad 

som skulle kunna vara bättre samt vilka förändringar hen vill göra inför framtiden. 

Hälsoprofilbedömarens uppgift är här varken att moralisera eller detaljstyra. Förhoppningen 

är att deltagaren skall förstå att det krävs ett eget beslut och ett eget ansvar för att åstadkomma 

en livsstilsförändring (Malmgren 1987). Hälsoprofilbedömaren uppmanas däremot att 

sammanfatta det positiva i HPBn, förstärka deltagarens motivation till förändring och visa 

tilltro till att hen kommer att klara förändringen. Deltagaren föreslås i samband med detta att 

formulera en skriftlig Hälsovision (bilaga 3). Resultatet från en HPB registreras och det 

aktuella resultatet kan tillsammans med Hälsovision bilda underlag för kommande HPB i 

utvärderingssyfte. 

Hälsoprofilbedömning på grupp- och organisationsnivå 

I praktiken används HPB dels som en motiverande metod på individnivå, men även i stor 

utsträckning av svenska arbetsgivare. Då majoriteten av genomförda HPB sker inom ramarna 

för företagshälsa är det vanligt att anställdas resultat sammanställs på gruppnivå för att skapa 

en överblick över deras hälsa. Syftet med detta gruppresultat är att bilda ett underlag för en 

arbetsgivares strategiska hälsoarbete. Då en HPB alltid sker konfidentiellt är individuella 

resultat inte synliga för arbetsgivaren eller beställaren. Resultatet från en HPB ger möjlighet 

att dela in deltagare i olika grupper - utifrån deras bedömda risk för att nuvarande livsstil kan 

leda till framtida ohälsa. Klassifikationen omfattar fyra nivåer, från ”Mycket bra livsstil” till 

”Stort behov av livsstilsförändring”. En uppdelning görs mellan ”Riskgrupp” och 
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”Friskgrupp”. Exempel på gruppresultat av denna typ ses i (bilaga 4 & 5). Vid återkommande 

uppföljningar är målet för en arbetsgivare således att öka andelen personer i Friskgrupp. En 

person som mår dåligt eller har låg kondition är inte bara i riskzon vad gäller sin egen hälsa, 

utan kan även utgöra ett problem för en arbetsgivare. Samband har tidigare konstaterats 

mellan t ex hälsovanor och sjukfrånvaro inom ramarna för HPB (Andersson 1987, ss. 47-54). 

Hälsoprofilbedömningens vetenskapliga grund 

Tvärvetenskaplig utgångspunkt 

HPB har sin tvärvetenskapliga grund i såväl nationell som internationell forskning med bl a 

två doktorsavhandlingar i medicin vid Linköpings universitet (Andersson 1987; Malmgren 

1987). Den tidiga forskningen lade den principiella grunden för HPB som metod för 

Medvetandegörande kommunikation och screening av riskindivider, samtidigt som den 

belyste samband mellan livsstil och hälsa. Tvärvetenskapliga studier inom hälsa var vid denna 

tid något ovanligt och ovan nämnda avhandlingar var de första tvärvetenskapliga inom sitt fält 

vid Linköpings universitet. Den första studien direkt relaterad till HPB, "På jakt efter 

Hälsoprofilen" (Andersson et al 1976), studerade specifikt förhållandena på Flygdivisionen, 

Saab-Scania AB åren 1974-1975, där 1 313 anställda i åldrarna 50-59 år deltog. Vid denna 

studie gjordes en sambandsanalys mellan ett antal variabler relaterade till hälsa och arbetsliv. 

Flera av dessa variabler återfinns idag i Hälsoprofilbedömning™, medan andra har tillkommit 

genom åren. Bland annat studerades samband mellan centrala hälsoparametrar - så som fysisk 

aktivitet/inaktivitet, kondition, vikt, rökning och blodtryck - och sjukfrånvaro, vilket ofta 

används som ett mått på hälsa, i synnerhet av arbetsgivare. I samma studie användes ett 

frågeformulär för screening (”Arbetsfysiologisk Hälsokontroll”, bilaga 6) innehållande frågor 

om bland annat fysisk aktivitet, rökning och stress. Detta formulär kan anses vara ett tidigt 

utkast på dagens formulär - med en ordinalskala i fem steg och ett möjligt svarsalternativ per 

fråga. Andra utländska frågeformulär fanns vid denna tidpunkt utvecklade för hälsoscreening 

(Vogt 1981; Hunt, McKenna, McEwen, Williams & Papp 1981), med den viktiga skillnaden 

att deltagare i HPB uppmanades att aktivt ta del i bedömningen samt gavs möjlighet att i ett 

medvetandegörande samtal diskutera och reflektera kring sina svar utifrån ett hälsoperspektiv. 

Denna komponent är än idag både central och utmärkande för HPB som metod. 

I Anderssons doktorsavhandling från 1987 presenterades en utvecklad version av detta 

frågeformulär, där också hela metoden hade benämnts Hälsoprofilbedömning eller ”Health 

Profile Assessment” (Andersson 1987, ss. 81-94). Formuläret hade här kompletterats med 
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frågor om fritidsaktiviteter (utan fysisk anknytning), kost, alkohol, symptom (såsom värk, 

magbesvär eller sömnsvårigheter), upplevd ensamhet och upplevd total (fysisk och mental) 

hälsa. Skalan för svarsalternativ hade i denna version, för merparten av frågorna, försetts med 

ett tydligt neutralt mittenalternativ, t ex ”varken bra eller dåligt” och begärde specifikt att 

angivna svar endast speglade den senaste månaden. Denna struktur är densamma som 

återfinns idag. Under åren mellan den första studien 1976 till avhandlingarna 1987 användes 

metoden praktiskt runt om i Sverige, efter den första genomförda utbildningen i HPB 1979. 

Ca 50 000 Hälsoprofilbedömningar genomfördes under åren 1979 till och med 1985 

(Andersson 1987, s. 82). Metoden innefattade redan vid denna tid såväl frågeformulär som 

fysiologiska och medicinska mätningar - inklusive konditionstest på cykelergometer. 

Författarna, tillika upphovsmännen, beskriver hur metodutvecklingen under denna period 

ledde till ett ökat fokus på det medvetandegörande samtalet (Andersson 1987, s. 82).  

Utvecklingen av HPB som metod och den forskning som omgav den har beskrivits som 

banbrytande i Sverige av framstående forskare inom fysiologi. År 1999 publicerade 

Folkhälsoinstitutet rapporten "Fysisk aktivitet - för nytta och nöje", baserad på en rapport 

inlämnad till regeringen 1998 av Björn Ekblom och Per-Olof Åstrand. I denna går det bland 

annat att läsa att Anderssons och Malmgrens avhandlingar har haft stor betydelse för 

förståelsen för hur man skall påverka och medvetandegöra en beteendeförändring och vilka 

effekter detta kan få (Folkhälsoinstitutet 1999, s. 43). I samma rapport kan man läsa att 1987 

var året då kunskapen om fysisk aktivitets betydelse för god hälsa fick sitt stora genombrott 

inom medicinsk vetenskap (Powell, Thompson, Caspersen & Kendrick 1987; 

Folkhälsoinstitutet 1999, s. 28). Forskning om hälsovanors koppling till kroniska 

sjukdomstillstånd eller sjukfrånvaro hade förvisso bedrivits ända sedan tidigt 1950-tal 

(Morris, Heady, Raffle, Roberts & Parks 1953), men hälsofrämjande forskning ur ett 

livsstilsperspektiv var ovanligt under 1980-talet. Det kan i sammanhanget nämnas att Statens 

Folkhälsoinstitut inte grundades förrän 1992. Flera viktiga studier för områdets utveckling 

skedde under just denna period. (Blair, Kohl, Paffenbarger, Clark, Cooper & Gibbons 1989; 

Eriksson & Lindgarde 1991; Lochen & Rasmussen 1992). 

Hälsoprofilbedömningens kärna 

Kärnan i HPB är det medvetandegörande samtalet. Frågeformulär och mätningar ger förvisso 

viktiga svar, men syftar främst till att bilda ett underlag för diskussion. Målet med en HPB är, 

i kontrast till dess namn, inte att bedöma eller betygsätta en deltagares hälsa. Ordet 

”bedömning” i Hälsoprofilbedömning anger en viktig skillnad från ordet ”kontroll” genom att 
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deltagaren själv aktivt medverkar i bedömningen av både vanor och hälsoupplevelser, jämfört 

med att bara få besked på t ex provsvar. 

Målet med HPB blir därmed att i samspråk med deltagaren belysa såväl positiva som negativa 

levnadsvanor och hälsoupplevelser, ställt i relation till några fysiologiska och medicinska 

mätvärden. Detta är en viktig utgångspunkt för att motivera deltagaren till en förbättring, eller 

bibehållande, av en livsstil som främjar hälsa i ett längre perspektiv. Den grundläggande 

tanken är att deltagarens egna aktiva medverkan i bedömningen ger en ökad tillit till dess 

resultat samt en ökad insikt i svarens innebörd och den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

Tanken är inte att belysa specifika riskfaktorers koppling till specifika symptom utan att 

fokusera på livsstilen i sin helhet (Andersson 1987, s. 92) Viktigare är då att förstärka positiva 

hälsovanor. Hälsoprofilbedömarens uppgift är främst att medvetandegöra och motivera till en 

generell livsstilsförändring, inte att diagnostisera eller anta en terapeutisk roll. 

Medvetandegörande kommunikation 

Begreppet ”Medvetandegörande kommunikation” (Revelatory communication) myntades 

1987 av Sture Malmgren och Gunnar Andersson och härstammar från det engelska ordet 

”reveal”(= uppenbara). Konceptet är utförligt beskrivet i Malmgrens doktorsavhandling 

(Malmgren 1987). Konceptets kärna är, som tidigare nämnt, att i ett enskilt samtal skapa 

medvetenhet och insikt om deltagarens eget ansvar för sina hälsovanor samt kopplingen 

mellan dess vanor och grundläggande hälsoparametrar, men även den upplevda hälsan. En 

utmärkande aspekt för konceptet är att samtalet inte kretsar kring övertalning, utan att 

initiativet till förändring måste komma från individen själv. Detta är i linje med den 

transteoretiska modellen (Prochaska & DiClemente 1983; Prochaska & DiClemente 1992). 

Samtalet utgör ett första steg i en kognitiv process för att skapa gynnsamma förutsättningar 

för framtida beteendeförändringar. Hälsoprofilbedömaren försöker dels att medvetandegöra 

potentiella riskbeteenden, men även betona och förstärka positiva vanor och möjligheter till 

gynnsamma förändringar. Denna teknik påminner mycket om metoden Motiverande samtal 

(Miller 1983; Miller & Rollnick 1991; Miller & Rollnick 2010). 

Kompletterande litteratur 

Med ovanstående forskning som grund har ett antal studier gjorts med HPB i fokus. Flertalet 

av dessa har publicerats som uppsatser inom ramarna för universitetsutbildningar (Ordasi & 

Smålander 1997; Riquelme 2003; Dahlstrand 2006; Hamrén-Larsson 2005; Nyqvist 2005). 

Nyligen publicerades en artikel i European Journal of Physiotherapy, författad av en 
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sjukgymnast vid Linköpings Universitet, där HPB användes som metod för att motivera till 

livsstilsförändringar hos personer med förvärvad hjärnskada (Lilliecreutz-Huitema, 

Andersson & Samuelsson 2014). 1997 publicerades även två separata artiklar om HPB, 

författade av Andersson och Malmgren (Andersson 1997; Malmgren 1997). Slutligen har 

även ett antal böcker författats på ämnet, till exempel av Andersson och Johrén (2012). 

Urval av variabler 

En grundläggande hypotes för HPB är att människans hälsovanor påverkar dess 

hälsoupplevelser och fysiologiska värden (i denna studie benämnd ”hälsodata”), såsom 

syreupptagningsförmåga, kroppssammansättning och blodtryck. Detta generella samband har 

studerats i stor omfattning, och har även studerats inom ramarna för HPB (Andersson 1987) - 

men aldrig utifrån ett urval i denna storlek. Upprättandet av HPI Databas har skapat en 

möjlighet att statistiskt analysera genomförda HPB i en omfattning som tidigare ej varit 

möjlig. Genom att resultat från genomförda HPB registrerats i HPI Databas (via Plustoo™) 

finns nu möjlighet att kvantitativt studera dessa resultat mer ingående. 

Med HPI Databas´ stora omfattning i åtanke bedömdes en viss fokusering vara nödvändig. 

Därför har ett antal variabler selekterats för närmare analys, fördelat över tre kategorier: 

Hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata. Efter interna diskussioner inom HPI har ett antal 

variabler identifierats som särskilt betydelsefulla för den totala hälsan. Med stöd av 

vetenskaplig litteratur finns anledning att tro att dessa variabler har stor inverkan på den totala 

hälsan. Dessa variabler analyseras dels inom HPI Databas, men även som utgångspunkt för att 

se om deltagarna i HPI Databas kan anses representativa för det svenska folket. Nedan följer 

en kortfattad bakgrund till dessa variablers betydelse för ämnet: 

Hälsovanor 

Fysisk aktivitet och Motion 

Sambandet mellan fysisk aktivitet eller motion och hälsa är en av grundstenarna inom detta 

fält och får anses vara allmänt vedertagen. Regelbunden fysisk aktivitet har generellt positiva 

effekter på ett antal av kroppens viktiga funktioner såsom det kardiovaskulära systemet, 

lungor och rörelseapparaten, men även faktorer som immunförsvar, mental hälsa och 

välbefinnande (Henriksson & Sundberg 2008, ss. 11-37). Klara samband har i tidigare 

svenska studier konstaterats mellan regelbunden fysisk aktivitet och prevalens av metabola 

syndromet (Halldin, Rosell, de Faire & Hellenius 2007), hjärt- kärlsjukdomar (Blair, Cheng & 
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Holder 2001, ss. 419-420; Ekblom-Bak, Hellénius & Ekblom, Engström & Ekblom 2010) och 

förtida död (Lollgen, Bockenhoff & Knapp 2009). Minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet 

med måttlig intensitet har tidigare rekommenderats av experter på området för att uppnå 

viktiga skyddande hälsoeffekter (Jansson & Anderssen 2008). Diskussioner har dock förts i 

många år om vilken intensitet och duration som krävs för att uppnå optimal effekt (Blair et al 

2001, ss. 419-420).  

År 2011 togs nya rekommendationer fram av YFA (samt antogs av SLS), bland annat med 

hänsyn till faktorer som intensitet - men även till specificitet (aerob träning, muskelstärkande 

träning mm) och åldersgrupper (YFA 2011). Dessa rekommendationer baseras på 

internationell forskning och konsensusuttalanden från organisationer som ACSM (Garber et 

al, American College of Sports Medicine 2011). De nya rekommendationerna fastslår först 

och främst att "Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i 

sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög 

intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka". Denna fysiska aktivitet bör spridas ut 

över flera av veckans dagar, och utföras i pass om minst 10 minuter. Måttlig och hög 

intensitet kan med fördel varieras. Denna rekommendation avser arbete av aerob karaktär. 

Utöver det rekommenderas även andra typer av fysisk aktivitet. Bland annat rekommenderas 

muskelstärkande aktivitet minst 2 gånger per vecka. Det betonas dessutom att ytterligare 

hälsoeffekter kan uppnås om mängden fysisk aktivitet överstiger rekommendationerna samt 

att alla vuxna bör minimera långvarigt stillasittande. Utöver effekter på rörelse- och 

stödapparaten har regelbunden fysisk aktivitet även visat sig kunna ha positiva effekter på 

mental hälsa. Det har till exempel visat sig kunna förbättra koncentrationsförmågan hos barn 

(Ericsson 2003), vara en effektiv behandling vid depression (Kjellman, Martinsen, Taube & 

Andersson 2008; Rethorst, Wipfli & Landers 2009) och öka välbefinnande bland i övrigt 

friska individer (Galper, Trivedi, Barlow, Dunn & Kampert 2006). 

Kost 

Kosten påverkar hälsan på flera sätt och har en stor inverkan på faktorer som kroppsvikt, 

midjeomfång och tillgänglig energi (Kenney, Wilmore & Costill 2012, kap. 2, 5, 16), men 

även faktorer som blodtryck (King & Reimers 2014), och kondition i form av testvärde 

(maximal syreupptagningsförmåga dividerat på kilogram kroppsvikt) - då en tyngre kropp 

innebär en ökad belastning för kroppen att leverera syre till under fysiskt arbete.  
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Rökning 

Tobaksrökningens skadliga effekter för hälsan är omfattande. Rökning har en vetenskapligt 

belagd risk för 58 olika sjukdomstillstånd, varav de flesta är hjärt- och kärlsjukdomar 

(Agardh, Moradi & Allebeck 2008, s. 819). I Sverige dör cirka 12 000 människor i förtid 

varje år på grund av tobaksbruk (Socialstyrelsen 2014a, s. 7). Varannan rökare dör i förtid av 

sitt bruk och i genomsnitt lever en rökare tio år kortare än en icke-rökare (Doll, Peto, 

Boreham & Sutherland 2004). Antalet insjuknanden i sjukdomar relaterade till rökning 

beräknas i Sverige vara cirka 97 000 per år (Socialstyrelsen 2014a, ss. 22-28). Cancer (primärt 

lungcancer) är den vanligaste dödsorsaken som direkt kan tillskrivas rökning, medan 

lungsjukdomar är den vanligaste typen av sjukdom (Folkhälsomyndigheten 2014a, s. 91). 

Rökning beräknas till exempel orsaka cirka 80-95 % av alla fall av kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) i Sverige (Lundbäck 2006) Det är troligt att hjärt- och kärlsjukdomar 

orsakade av rökning skördar flest liv per år (Statens Folkhälsoinstitut 2009, ss. 20-24), men 

hur många dödsfall som indirekt orsakas av rökning är svårt att fastställa. 2002 beräknade 

WHO att cirka 20 % av all hjärt-kärlsjukdom orsakades av rökning (WHO 2002). Att rökning 

har en inverkan på mätvärden som blodtryck (primärt genom ateroskleros) och 

syreupptagningsförmåga är välkänt, men hur rökvanor påverkar hälsoupplevelser så som 

upplevd stress och trötthet är mindre utforskat. 

Hälsoupplevelser 

Upplevd stress 

Psykisk ohälsa är en allt vanligare orsak till sjukskrivning i Sverige, vilket har varit en 

ihållande trend sedan början av 2000-talet. År 2013 utgjorde psykiska sjukdomar den största 

diagnosgruppen i nybeviljande av sjukersättning för både kvinnor och män - 41 respektive 37 

procent (Försäkringskassan 2014, s. 6). Som jämförelse från år 2005 utgjorde psykiska 

sjukdomar knappt 36 procent av alla sjukskrivningar, och cirka 28 procent år 2002 

(Försäkringskassan 2006, s. 7). Det skall dock tilläggas att det totala antalet sjukskrivningar 

relaterade till psykiska sjukdomar har minskat de senaste åren, men andelen har alltjämt 

förskjutits från fysiska till psykiska sjukdomar. Exakt hur stor del av de psykiska sjukdomarna 

som utgörs av stress är omöjlig att fastställa, då stress inte kan definieras som en enskild 

diagnos, utan är en bidragande orsaksfaktor till ett antal stressrelaterade sjukdomar såsom 

utmattningsdepression (Socialstyrelsen 2003).  
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Bristen på återhämtning, främst i form av sömn, anses vara en centralt bidragande orsak till 

utvecklingen av stressrelaterad sjukdom (Åkerstedt 2004, 2007). Upplevd stress har visat sig 

kunna vara en indikator på reducerad arbetsförmåga och ökad risk för sjukfrånvaro i 

arbetslivet (Glise, Hadzibajramovic, Jonsdottir & Ahlborg 2010). Andelen människor i 

Sverige som upplever sig vara stressade var år 2013 cirka 17 procent (Folkhälsomyndigheten 

2013a).  

Upplevd trötthet 

Trötthet kan vara en komplicerad variabel att analysera. De flesta människor upplever 

perioder av trötthet, men trötthet som upplevelse kan vara allt ifrån en behaglig och naturlig 

följd av till exempel fysiskt arbete till ett kroniskt besvär. År 2013 svarade cirka 55 procent att 

de upplevde besvär av trötthet i en nationell folkhälsoenkät (Folkhälsomyndigheten 2013a). 

För hur många av dessa som trötthet innebär ett allvarligt problem är svårt att avgöra, men 

cirka 7 av dessa 55 procent klassade sina besvär som svåra. Bristen på återhämtning har som 

tidigare nämnt en nära koppling till utveckling av stressrelaterade besvär (Åkerstedt 2004, 

2007). Sömnsvårigheter och trötthet beskrivs som centrala faktorer i utvecklingen av tillstånd 

som utbrändhet och utmattningsdepression (Ekstedt & Kenttä 2011). De som drabbats av 

utmattningssyndrom beskriver ofta att de i sjukdomsutvecklingens tidiga skede inte uppfattat 

signaler av trötthet eller att de uppfattat tröttheten som en abstrakt, obehaglig känsla som de 

saknat resurser att hantera (Ekstedt & Fagerberg 2005). Otillräcklig sömn har i en relativt ny 

studie visat sig vara den viktigaste prediktorn för utmattningssyndrom hos unga, i övrigt 

friska individer (Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski & Akerstedt 2012). 

Upplevd hälsa 

Människors upplevda hälsa visar samband med resultat från medicinska hälsoundersökningar 

(Mossey & Shapiro 1982) och utnyttjandet av medicinsk vård (Hannay 1979). Upplevd hälsa 

visar också i flera uppföljningsstudier starka samband med mortalitet (Singer, Garfinkel & 

Cohen 1976; Mossey & Shapiro 1982; Kaplan & Camacho 1983; Gander, Lee, Hébert, Hooke 

& Blair 2011). Frågan om upplevd hälsa i HPB Frågeformulär avser både kropp och själ. Det 

innebär att den också tangerar begrepp som välbefinnande och livskvalitet. Andelen 

människor i Sverige som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som "dåligt" eller "mycket 

dåligt" var år 2013 cirka 6 procent (Folkhälsomyndigheten 2013a). 
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Hälsodata 

BMI 

Body Mass Index (BMI) är historiskt det mest använda måttet för att bestämma övervikt och 

fetma. BMI kan vara ett missvisande mått på övervikt på individuell nivå, särskilt för 

vältränade individer (Romero-Corral, Montori, Somers, Korinek, Thomas, Allison, 

Mookadam & Lopez-Jimenez 2006). BMI har dock visat sig vara ett bra mått på övervikt för 

större grupper och på befolkningsnivå (Rössner 2008, s. 456). Ett förhöjt BMI har visat sig 

vara en stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar, metabola syndromet (inklusive typ 2 

diabetes) och förtida död (Eyre, Kahn, Robertson, ACS, ADA & AHA 2004; Pischon, Boeing 

& Hoffman et al 2008). År 2014 klassas cirka hälften av Sveriges vuxna befolkning som 

överviktig, räknat i BMI (BMI ≥25) (SCB 2014a) och cirka 12 procent har fetma (BMI ≥ 30) 

Prevalensen av fetma har ökat kraftigt sedan 1980 och någon stabilisering av trenden ses i 

dagsläget inte (Folkhälsomyndigheten 2014a). Prevalensen av övervikt i vuxen ålder är 

signifikant högre bland män än bland kvinnor (Rössner 2008, s. 456), medan prevalensen av 

fetma endast är något högre bland män (Folkhälsomyndigheten 2014a). 

Midjeomfång 

Midjeomfång används som ett indirekt mått på bukfetma. Fördelning av kroppsfett beräknat 

utifrån midjeomfång har de senaste åren tillskrivits en större betydelse för överviktsrelaterad 

ohälsa än BMI (Janssen, Katzmarzyk & Ross 2004). Mer specifikt förefaller det som om det 

viscerala fettet är det som utgör den största risken för såväl hjärt-kärlsjukdomar (Lee, Huxley, 

Wildman & Woodward 2008) som typ 2 diabetes (Anjana, Sandeep, Deepa, Vimaleswaran, 

Farooq & Mohan 2004). Midjeomfång har visat sig vara ett bättre mått på visceral fetma än 

BMI (Klein, Allison, Heymsfield, Kelley, Leibel, Nonas & Kahn 2007). Räknat i 

midjeomfång är gränsvärdena för övervikt ≥ 80 cm för kvinnor och ≥ 94 cm för män. 

Motsvarande gräns för klinisk fetma är ≥ 88 cm för kvinnor och ≥ 102 cm för män (Han, van 

Leer, Seidell & Lean 1995; Klein et al 2007) Ett förhöjt midjeomfång innebär alltså en 

förhöjd risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och utveckling av det metabola syndromet. 

Blodtryck 

Blodtryck är ett uttryck för det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna. Trycket bestäms 

dels av mängden blod som pumpas ut från hjärtat, dels av pumpkraften i hjärtslagen och dels 

av blodkärlens storlek och elasticitet. Blodtryck är således en indikator på blodkärlens 
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tillstånd (Kenney et al 2012, kap. 6). Hypertoni är den viktigaste modifierbara riskfaktorn för 

kardiovaskulär sjukdom (Börjesson, Kjeldsen & Dahlöf 2008, s. 343). Obehandlad hypertoni 

kan på sikt leda till sekundära förändringar på kärlen, såsom ateroskleros, vilket bland annat 

tvingar hjärtat att arbeta mot ett ökat tryck. Detta kan i sin tur leda till en ond cirkel av 

ytterligare förhöjt blodtryck och ytterligare kärlskador (Vasan, Larson, Leip, Evans, 

O’Donnel, Kannel & Levy 2001) Blodtryck mäts med två mått, ett systoliskt och ett 

diastoliskt, som är uttryck för det aktuella trycket vid hjärtats systoliska respektive diastoliska 

fas. Ett normalt blodtryck i vila anses ligga kring 100-140 mmHg (systoliskt) och 60-90 

(diastoliskt). Hypertoni, (förhöjt blodtryck) definieras som blodtryck ≥ 140 mmHg systoliskt 

och/eller ≥ 90 mmHg diastoliskt, vid upprepade mätningar under standardiserade förhållanden 

(ESC 2007). Förutom medicin har främst fysisk aktivitet, men i viss mån även kost (främst 

genom minskat intag av salt), visat sig vara effektiva behandlingsalternativ vid måttligt 

förhöjt blodtryck (Börjesson et al 2008, s. 348; Vårdguiden 2012). 

Kondition och testvärde 

Begreppet kondition syftar vanligtvis till kroppens förmåga att utföra ett långvarigt, 

submaximalt fysiskt arbete. Kondition används vardagligt ofta synonymt med maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2max). VO2max (i liter/min) uttrycker dock kroppens maximala 

förmåga att ta upp och tillgodogöra sig syre vid maximalt fysiskt arbete (Kenney et al 2012, 

kap. 4). Denna förmåga korrelerar i viss grad positivt med kroppsstorlek, men bestäms främst 

av individens träningsgrad/fysiska aktivitetsnivå. En förhållandevis stor kropp ställer högre 

krav på en hög syreupptagningsförmåga än en mindre. Det krävs bildligt uttryckt en starkare 

motor för att driva en större kaross. ”God kondition” kan därmed, förenklat, beskrivas som 

”en hög syreupptagningsförmåga i relation till individens kroppsstorlek”. 

För att kunna göra funktionella jämförelser mellan individer relaterar man därför det absoluta 

värdet (VO2max i liter/min) till individens kroppsvikt (ml·kg-1·min-1). Denna relativa 

maximala syreupptagningsförmåga (kallat testvärde) beskriver därmed prestationsförmågan 

vid arbeten där kroppsvikt har stor betydelse (t.ex. gång, jogging) (Ekblom-Bak et al 2011). 

Kondition, uttryckt som maximal syreupptagningsförmåga, är en viktig predisponerande 

faktor för den totala hälsan (Henriksson & Sundberg 2008) och korrelerar starkt med den 

fysiska arbetsförmågan (Kenney et al 2012, kap. 10). En person med hög 

syreupptagningsförmåga tenderar att ha mer energi att utföra sitt vardagliga arbete på ett 

fullgott sätt än den med lägre värden, även om det aktuella arbetet inte är utmärkande fysiskt 
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till sin karaktär. Olika tröskelvärden för vilken kondition som krävs för att fysiskt kunna 

utföra olika arbeten på ett fullgott sätt har föreslagits (Andersson 2014). Samband har även 

konstaterats mellan låga konditionsvärden och ökad risk för förtida död. Det råder i skrivande 

stund ingen konsensus kring exakt vilken konditionsnivå som krävs för att uppnå en god 

skyddande effekt, men ett vanligt förekommande riktmärke är minst 33 samt 35 i testvärde för 

kvinnor respektive män (Blair et al 1989; Ekblom-Bak 2013, s. 18). 

Hypoteser 

Antalet deltagare i HPB är stort nog att rent statistiskt vara representativt för den svenska 

befolkningen. Då deltagarna kommer från en mångfald olika yrkesgrupper och delar av landet 

är det vid en första anblick tänkbart att denna grupp, genom sin mångfald, är representativ för 

det svenska folket. Vid närmare granskning finns det däremot anledning att tro att deltagarna i 

HPB (och således den studerade gruppen i HPI databas) skiljer sig från medelvärdet i den 

svenska befolkningen på ett antal punkter. Majoriteten av deltagarna i HPI Databas har bjudits 

in till HPB genom sin företagshälsa. Detta innebär att majoriteten av deltagarna i HPI Databas 

är i arbetsför ålder, har ett arbete att gå till och är vid sådan hälsa att de tar sig till och deltar i 

en HPB. Denna information allena ger indikationer om deltagarens hälsotillstånd men även 

om faktorer som socioekonomisk status, utbildningsnivå mm – faktorer med väl 

dokumenterad koppling till hälsovanor och hälsodata (Engström & Lindgärde 2004, Engström 

2014). Av tidigare erfarenhet vet vi även att den grupp som avstår från att genomföra en HPB 

är den grupp med statistiskt sämst hälsostatus (Andersson et al 1976). Från samma studie 

1976 vet vi även att bortfallet var cirka dubbelt så stort bland verkstadsanställda som hos 

tjänstemän. Hur motsvarande fördelning ser ut i dagsläget för denna studies urval är ej känt. 

HPI Databas är i dagsläget uppbyggt av HPB från ett begränsat antal företag (se Metod), 

vilket gör att somliga yrkesgrupper är överrepresenterade - och andra underrepresenterade. 

Genom samtal med erfarna hälsoprofilbedömare framkommer en tydlig hypotes om att de 

personer som deltar i en HPB överlag är mer medvetna om sina hälsovanor än den 

genomsnittliga svenske medborgaren. De skall även uppvisa en större kunskap om sambanden 

mellan livsstil och hälsa, samt ha en högre motivation till att behålla en hälsosam livsstil. 

Erfarenheter som dessa, tillsammans med kunskap om utbildningsnivå och socioekonomisk 

status koppling till hälsovanor (Engström 2014), bildar tillsammans en hypotes om att HPI 

Databas inte är representativ för det svenska folket. 
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För frågeställning 2 och 3 fanns inga uttalade hypoteser på samma vis som för frågeställning 

1. Förväntningarna på den statistiska analysens resultat var i linje med det kunskapsläge som 

beskrivits i stycket ”Urval av variabler”; det vill säga en förväntan om att sunda hälsovanor 

borde korrelera med mer positiva hälsoupplevelser och hälsodata. T ex borde regelbunden 

motion korrelera väl med mindre upplevd stress och trötthet samt bättre konditionsvärden och 

lägre blodtryck. På samma vis borde sunda kostvanor korrelera väl med ett förhållandevis 

lägre BMI och midjeomfång. Att regelbunden rökning kan påverka faktorer som 

pulsutveckling, aptit och blodtryck var känt på förhand, men det fanns vid denna studies start 

ingen uttalad hypotes om i vilken grad detta skulle kunna påverka resultaten. 

Syften 

Denna studie hade två huvudsakliga syften. Det ena var att undersöka vilka som deltagit i 

HPB, hur dessa deltagare skiljde sig från det svenska folket och om HPI Databas kan anses 

vara representativ för det svenska folket i stort. Därför sökte denna studie undersöka vilka 

som deltagit i HPB under åren 2011-2014, samt hur dessa deltagare skiljde sig från den 

svenska befolkningen utifrån några subjektiva och objektiva hälsomått. Denna kunskap 

bedömdes vara värdefull för att kunna tolka den statistik som genomförda HPB genererar 

samt i förlängningen för metodens framtida utveckling. Det andra syftet var att undersöka 

sambandet mellan hälsovanor och hälsoupplevelser respektive hälsodata i en stor grupp av 

den arbetsföra befolkningen. HPI Databas bedömdes vara ett lämpligt studieobjekt för detta. 

Frågeställningar 

1. Hur skiljer sig deltagare i HPI Databas från det svenska folket avseende: 

- Kön och ålder? 

- Motionsvanor, kostvanor och tobaksrökning? 

- Upplevd stress, upplevd trötthet och upplevd hälsa? 

- BMI, midjeomfång, blodtryck och kondition? 

 

2. Vilka samband råder i HPI Databas mellan variablerna motion, kost och rökning och 

variablerna upplevd stress, upplevd trötthet och upplevd hälsa? 

 

3. Vilka samband råder i HPI Databas mellan variablerna motion, kost och rökning och 

variablerna BMI, midjeomfång, blodtryck och kondition (testvärde, ml O2·kg-1·min-1)? 
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Metod 

Design 

Denna studie var en tvärsnittsstudie av Hälsoprofilbedömningar (HPB) genomförda åren 

2011-2014. Specifikt var studieobjektet HPI Databas som innehöll avidentifierade HPB, 

vilket utgjorde en andel av det totala antalet HPB under denna period. Detta var en 

undersökning av information om bakgrund, hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata i HPI 

Databas - i jämförelse med det svenska folket. Det var också en analys av några hälsovanors 

samband med några objektiva och subjektiva mått på hälsoupplevelser och hälsostatus. 

Studien delades således upp i två delar: En deskriptiv komponent där ovanstående variabler 

jämfördes med svenska folket. Detta gjordes för att kunna bedöma huruvida de svar som en 

statistisk analys av HPI Databas gav gick att generalisera till den övriga befolkningen. Den 

andra komponenten var en regressionsanalys av HPI Databas med syfte att undersöka 

eventuella samband mellan utvalda variabler inom Hälsoprofilbedömning™. 

Analys av data skedde från november 2014 till december 2014. All analyserad data var 

sekundärdata, insamlad av utbildade Hälsoprofilbedömare runtom i Sverige och därefter 

registrerade i HPI Databas. All data var kvantitativ. Studien utfördes av en legitimerad 

sjukgymnast under handledning av beteendevetare och medicine doktor vid HPI samt med 

hjälp av en statistiker vid Karolinska Institutet i Stockholm och en statistiker vid HPI. 

Urval 

HPI Databas 

Studieobjektet var HPI Databas, vilken var uppbyggd av avidentifierade HPB från åren 2011-

2014. Antalet tillgängliga HPB i databasen var vid denna studie drygt 100 000. Urvalet av 

HPB var i huvudsak begränsat och koncentrerat till åldrarna 18-65 år men var inte medvetet 

selekterat av denna studies författare i syfte att generera specifika resultat. Anledningen till 

denna begränsning var att majoriteten av alla HPB sker genom företagshälsor, varvid 

deltagaren i regel är i arbetsför ålder. Urvalet var i denna studie hämtat från ett begränsat antal 

av HPI's kunder, företrädelsevis företagshälsor. Dessa företagshälsor hade i sin tur avtal med 

ett stort antal arbetsgivare i Sverige. Betydligt fler än 100 000 HPB genomfördes under åren 

2011-2014. Det är således viktigt att komma ihåg att de resultat som redovisas i denna studie 

inte är en fullständig presentation av alla HPB som gjordes under denna period. 
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Bortfall 

Angående storleken på bortfall i HPI Databas, det vill säga hur många som bjöds in till en 

HPB men valde att inte delta, vet författaren av denna studie ingenting med säkerhet. Då 

genomförandet av HPB, och således insamlingen av data, skett externt (vanligen genom 

företagshälsor) och inte direkt av HPI var denna information inte möjlig att införskaffa. 

Erfarenhet har dock visat att bortfallet tenderar att bli lägre om man vid inbjudan till HPB 

vänder sig till sammanhängande enheter samtidigt, såsom arbetsgrupper och avdelningar, 

jämfört med om inbjudan skickas till utspridda individer, till exempel då inbjudan går till alla 

i en åldersgrupp vid ett större företag. Vid en koordinerad inbjudan till en enhet ökar även den 

praktiska möjligheten att hålla ett första gemensamt informationsmöte mellan de kommande 

deltagarna och Hälsoprofilbedömaren, vilket av erfarenhet kan undanröja många av de 

eventuella farhågor en deltagare kan uppleva inför en HPB. Resultaten från en HPB är av 

design dessutom lämpade att redovisas och utvärderas på gruppnivå, varvid denna 

rekryteringsprocess rekommenderas av HPI. Faktum kvarstår att bortfallet kan vara av 

varierande storlek beroende på faktorer som dessa, likväl som en mängd andra oförutsägbara 

faktorer. I Anderssons och Malmgrens originalstudie (1976) var bortfallet cirka dubbelt så 

stort bland verkstadsanställda som hos tjänstemän. Motsvarande data för denna studie finns ej. 

Jämförelseunderlag 

Nationella Folkhälsoenkäten: Hälsovanor och hälsoupplevelser 

Frågeställning 1 sökte besvara hur deltagare i HPI Databas skiljde sig från det svenska folket. 

För detta krävdes motsvarande data som kunde anses vara representativ för det svenska folket. 

Det fanns ett antal studier av denna typ att tillgå, varav den Nationella Folkhälsoenkäten 

(NFHe) valdes ut för denna studie (Folkhälsomyndigheten, 2013b). NFHe (även kallad ”Hälsa 

på Lika Villkor?”) är en nationell folkhälsoenkät som årligen genomförs av 

Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut, FHI). Enkäten skickas ut till 20 000 

slumpmässigt utvalda personer från befolkningsregistret i åldrarna 16-84 år. Deltagande är 

frivilligt och svarsfrekvensen har de senaste tre åren (2011-2013) varit i genomsnitt 51 

procent (Folkhälsomyndigheten 2014b). NFHe var (vid denna tidpunkt) uppbyggd av 14 

sektioner och sammanlagt 87 frågor varav ett antal liknade de frågor som återfanns i HPB,  

t ex om fysisk aktivitet, stress och upplevd hälsa. HPB Frågeformulär och NFHe skiljde sig 

dock åt på flera punkter vad gällde struktur och design. Till exempel kunde motsvarande 

frågor ofta skilja sig vitt i formulering och antalet svarsalternativ kunde i NFHe variera 
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mellan tre och fem, medan HPB Frågeformulär alltid gav fem svarsalternativ. Strukturella 

skillnader som dessa och det höga bortfallet till trots ansåg denna studies författare ändå att 

NFHe var det bästa tillgängliga alternativet att jämföra HPB Frågeformulär med på flera 

punkter. NFHe valdes således ut som referenspunkt för att jämföra hälsovanor och 

hälsoupplevelser. Vid tiden för denna studie var de senast publicerade resultaten från år 2013. 

Statistiska Centralbyrån: Ålder, Kön och BMI 

Information om ålder och kön noteras vid varje HPB.  För motsvarande statistik om svenska 

folket hämtades befolkningsdata från SCB (ULF/SILC 2012-2013 samt Befolkningsstatistik 

2014)(SCB 2014b; SCB 2014a). 

SBU Rapport: Blodtryck 

"Måttligt förhöjt blodtryck" (SBU 2007) är en systematisk litteraturöversikt och uppdatering 

av en tidigare SBU-rapport från 2004 (SBU 2004) som bland annat innehåller statistik om 

prevalens av hypertoni på nationell befolkningsnivå från andra studier. Rapporten från 2007 

var den senaste av sitt slag i Sverige. Gränsen för hypertoni är 140/90 och det räcker om 

endast det systoliska eller diastoliska värdet är lika med eller över gränsen för att det ska 

räknas som hypertoni.  Antalet deltagare i dess statistik och från vilka instanser som 

mätningarna hade samlats in framgick ej i rapporten och lämnades inte ut av SBU. 

LIV 2000: Kondition och Midjeomfång 

För jämförelse av kondition i form av testvärde (ml O2·kg-1·min-1) med Sveriges befolkning 

fanns endast äldre siffror att tillgå i adekvat omfattning, detta i form av LIV 2000-studien 

(Ekblom-Bak et al 2011). Urvalet till LIV 2000 var randomiserat på befolkningsnivå. 

Insamlad data var från åren 2000-2001. Uppföljningsstudien LIV 2013 påbörjades hösten 

2013 och har fortsatt även 2014, men resultaten från denna insamling var ännu ej publicerade. 

Data om midjeomfång hämtades också från LIV 2000-studien. Midjeomfång har som mått, 

fram tills relativt nyligen, inte tillskrivits samma betydelse som BMI och bland annat därför 

inte mätts i samma omfattning. 

Datainsamling: Genomförande av en HPB 

HPB Frågeformulär 

Hälsoprofilbedömare blir den person som har genomgått godkänd utbildning i HPB 

Grundkurs tillhandahållen av HPI. Utbildningen omfattar i regel fem heldagar, med praktiska 
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övningsuppgifter över några veckors uppehåll mellan kursdag 3 och 4. En 

Hälsoprofilbedömning sker, som tidigare nämnt, i ett antal steg: Deltagaren bjuds först in till 

en HPB, ofta genom sin företagshälsa (Bilaga 7: Inbjudan). Inför mötet med 

Hälsoprofilbedömaren besvarar deltagaren på förhand ett frågeformulär om livsstil och hälsa 

(Bilaga 1). Viktigt är att svaren endast speglar den senaste månaden och att varje fråga endast 

besvaras med ett kryss. Frågeformuläret medtas sedan till själva Hälsoprofilbedömningen 

(alternativt skickas digitalt på förhand via webbsidan Todaytoo.com™). Svaren från 

frågeformuläret bildar underlag för det medvetandegörande hälsosamtalet (se Inledning). 

Under detta samtal kan enskilda svar komma att ändras om deltagaren inser att ett tidigare 

angivet svar kan ha varit felaktigt, t ex om en fråga initialt har missuppfattats eller om 

deltagaren omvärderar sin bedömning av ett svar. De slutgiltiga svaren registreras sedan i 

programvaran Plustoo™ och därefter i HPI Databas där varje svar tillskrivs ett numeriskt 

värde som sedan används i kommande statistiska analys. Svarsalternativet längst till vänster 

(till exempel “Mycket dålig” på frågan Upplevd Hälsa) översätts till siffran 1, medan 

svarsalternativet längst till höger (i detta fall “Mycket bra”) översätts till siffran 5 och så 

vidare. Tanken är att gradera svaren utifrån ett hälsoperspektiv, där 1 i regel är det lägsta på 

skalan och 5 det högsta. Efter det inledande samtalet genomförs kompletterande fysiologiska 

och medicinska mätningar: 

Kroppssammansättning 

Längd och vikt mäts i regel på plats av Hälsoprofilbedömaren, men muntliga uppgifter från 

deltagaren förekommer också; exakt i vilken utsträckning är ej känt. Midjeomfång mäts enligt 

internationell konsensus (Klein et al 2007). Mätningen görs med personen stående och i 

normalt andningsläge. Mätningen utförs horisontellt mitt emellan nedre revbensbågen och 

övre höftkammen. Måttet tas utan slack i måttbandet, men utan att bandet drar åt i midjan. 

Blodtrycksmätning 

Blodtryck mäts enligt vedertagen medicinsk rutin. Deltagaren skall ha vilat i minst 5 minuter 

och inte utfört något fysiskt ansträngande arbete de senaste 30 minuterna. Deltagaren skall 

under samma tidsperiod heller inte ha druckit kaffe, rökt eller snusat. Deltagaren sitter 

bekvämt med ryggstöd och med (höger) arm i hjärthöjd. Ofta används blodtrycksmanschett 

med klämma, så kallad trippelmanschett. Blodtrycket mäts i höger armbågsveck. Luften 

släpps ur blåsan med en hastighet av 2–3 mmHg per sekund. Om uppmätt blodtryck vid en 

första mätning är förhöjt gör bedömaren en andra mätning i slutet av mötet, detta då nervositet 

(t ex) inför det stundande konditionstestet kan påverka blodtrycket. 
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Submaximalt konditionstest 

Avslutningsvis genomgår deltagaren ett submaximalt konditionstest på cykelergometer. 

Effekten (i watt) bestäms initialt utifrån uppgifter om deltagarens ålder, kön och nivå av 

fysisk aktivitet (motionsvanor).  Effekten kan därefter höjas under testets tidiga fas, ifall den 

upplevs som alltför lätt. Målet är att arbetet skall upplevas som "ganska ansträngande" (RPE: 

13-14), vilket motsvarar cirka 50 % av maximal syreupptagning (Borg 1970, 1982). För 

samtliga deltagare i HPI Databas (2011-2014) har Åstrands submaximala konditionstest 

använts (Åstrand & Rhyming 1954; Åstrand 1960) där varvtalet är konstant (50 varv per 

minut). Resultaten från Åstrands test i HPI Databas jämförs med resultat från studien LIV 

2000 (Ekblom-Bak et al 2011), vilket i detta fall representerar det svenska folket. Resultaten 

jämförs i form av testvärde, dvs ml O2·kg-1·min-1. Jämförelsen görs dessutom i två steg: Dels 

jämförs medelvärdet mellan grupperna och dels jämförs andelen i respektive grupp som 

uppnått ett önskvärt testvärde ur ett hälsoperspektiv.  

Summering, reflektion och hälsovision 

Efter avslutade mätningar sammanställs svar från frågeformulär och mätresultat i en 

Hälsoprofil (bilaga 2). Deltagaren får sedan, tillsammans med Hälsoprofilbedömaren, 

reflektera över vilka svar och resultat hen är mest nöjd med och vad som skulle kunna vara 

bättre (se Inledning) och formulera en Hälsovision (bilaga 3). De slutgiltiga svaren registreras 

sedan numeriskt i HPB databas genom programvaran Plustoo™. En hel HPB tar i regel 

mellan 60 och 75 minuter. En HPB är alltid konfidentiell och behandlas enligt 

personuppgiftslagen.  

Valda variabler, frågor och gränsdragningar 

Jämförelse av deltagare i HPI Databas med svenska folket (Frågeställning 1) skedde utifrån 

ett antal variabler. I de jämförelseunderlag som presenterats ovan skiljer sig ofta formulering 

av frågor, svarsalternativ och mätenheter från HPB. I enstaka fall var frågor och svar så pass 

lika att en direkt jämförelse kunde göras. I några fall var tyvärr respektive frågor så pass olika 

att en rättvis jämförelse inte bedömdes vara möjlig. För flertalet utvalda variabler krävdes att 

vissa förenklingar och dikotoma uppdelningar gjordes för att göra frågorna jämförbara. Nedan 

följer en punktvis redogörelse för respektive variabel och upplägg: 

Motion och Kost 

En jämförelse av motionsvanor mellan HPI Databas och NFHe bedömdes vid närmare 

granskning ej vara lämplig. Syftet var att undersöka hur stor andel, i respektive population, 
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som nådde upp till YFA’s/Läkarsällskapets rekommendationer fysisk aktivitet (YFA 2011): 

150 minuter per vecka med minst måttlig intensitet, alternativt 75 minuter per vecka med hög 

intensitet – eller en kombination av de båda. En dikotom uppdelning var alltså tänkt mellan de 

som 1) rapporterade en grad av fysisk aktivitet som motsvarade/översteg dessa 

rekommendationer och 2) de som rapporterade en otillräcklig grad av fysisk aktivitet för att 

nå upp till rekommendationerna. 

Vid en HPB intervjuar Hälsoprofilbedömaren respektive deltagare om hens motionsvanor och 

ber i samband med detta deltagaren att skatta ungefär hur många minuter per vecka som hen 

är fysiskt aktiv – uppdelat i hög respektive måttlig intensitet. Dessa data registreras i HPI 

Databas genom Plustoo™. Motsvarande insamling genom NFHe (bilaga 8) bedömdes dock 

inte vara jämbördig, dels på grund av den avsedda perioden. Se Diskussion.  

Även jämförelser av kostvanor bedömdes vara olämplig mellan HPI Databas och NFHe. En 

dikotom uppdelning var tänkt mellan de som 1) ansåg sina kostvanor var ”Bra” eller ”Mycket 

bra” ur ett hälsoperspektiv och de som 2) ansåg sina kostvanor vara ”Varken bra eller dåliga”, 

”Dåliga” eller ”Mycket dåliga” ur ett hälsoperspektiv. NFHe’s frågor om kost (”Matvanor”) 

var dock kvantitativa och/eller berörde intaget av grönsaker, rotfrukter, frukt och bär. Således 

var en jämförelse, byggd på kvalitet skattning, olämplig. Dessa variabler inkluderades 

däremot i den interna analysen av HPI Databas (Frågeställning 2 och 3). 

Rökning 

Frågan om rökning i HPB Frågeformulär (fråga 8) har svarsalternativ kopplat till hur många 

cigaretter som konsumeras per dag eller om man röker ”vid enstaka tillfällen/feströker” 

alternativt aldrig. Någon exakt motsvarande fråga fanns ej i NFHe. Istället selekterades två 

frågor ur NFHe; 42 och 43 (bilaga 8). För att kunna jämföra resultaten från de bägge 

formulären redovisades resultatet i form av en dikotom uppdelning: De som a) rökte minst 

dagligen och de som b) rökte mer sällan än så (inklusive inte alls).  

I resultatet klassades den ena gruppen för enkelhets skull som regelbundna rökare och den 

andra gruppen som icke-regelbundna rökare eller icke-rökare. Som exempel innebar detta att 

svarsalternativ 1-3 i HPB Frågeformulär räknades till den förstnämnda gruppen medan 

svarsalternativ 4-5 räknades till den sistnämnda. Sammanfattningsvis undersöktes alltså 

prevalensen av regelbunden rökning. 

Upplevd stress 

Fråga 24 i HPB Frågeformulär berör i vilken grad deltagaren upplever stress i sin livssituation 



20 
 

("Jag känner mig stressad avseende hela livssituationen, även arbetet..."). För jämförelse av 

denna fråga med svenska folket selekterades fråga 27 ur NFHe. En dikotom uppdelning 

gjordes i denna jämförelse mellan de som ansåg sig ha besvär av stress och de som inte gjorde 

det. I den förstnämnda gruppen räknades från HPB Frågeformulär svarsalternativen 1 och 2, 

det vill säga "Ofta" och "Mycket ofta". För NFHe (fråga 27) räknades svaren "Ganska 

mycket" och "Väldigt mycket". 

Upplevd trötthet 

En jämförelse av Upplevd Trötthet mellan HPI Databas och NFHe bedömdes ej vara lämplig. 

Respektive frågor (fråga 21 i HPB Frågeformulär och fråga 14f i NFHe) ansågs ej vara 

jämbördiga. Tänkt dikotom uppdelning var mellan de som upplevde trötthet regelbundet och 

de som inte gjorde det, men motsvarande uppdelning fanns ej i NFHe. Upplevd trötthet 

inkluderades dock som variabel i den statistiska analysen av HPI Databas i Resultat del 2. 

Upplevd hälsa 

Fråga 27 i HPB Frågeformulär berör hur deltagaren upplever sin hälsa ”till kropp och själ”. 

Denna fråga avslutar HPB Frågeformulär och är – relativt övriga frågor – en bredare fråga. 

Svarsalternativen är ”Mycket dålig” (1), ”Dålig” (2), ”Varken bra eller dålig” (3), ”Bra” (4) 

och ”Mycket bra” (5). För jämförelse av denna fråga med svenska folket selekterades fråga 1 

ur NFHe. En dikotom uppdelning gjordes i denna jämförelse mellan de som upplevde sin 

hälsa vara bra och de som inte gjorde det. För bägge frågeformulär räknades svaren "Bra” och 

"Mycket bra" till den förstnämnda gruppen och övriga svar till den andra gruppen. Frågans 

formulering skiljde sig mellan formulären, men svarsalternativen var näst intill identiska. 

BMI 

I jämförelsen mellan HPI Databas och svenska folket (Resultat del 1) jämfördes prevalensen 

av övervikt och fetma utifrån BMI. Övervikt definieras som BMI mellan 25,0 och 29,9. Fetma 

definieras som BMI lika med eller över 30. I denna studie gjordes inga ytterligare indelningar 

i olika grader av fetma. I den statistiska analysen av HPI Databas (Resultat del 2) gjordes en 

dikotom uppdelning mellan hälsosamt och icke-hälsosamt BMI. Till den förstnämnda gruppen 

räknades individer med BMI 18,5-24,9. Till den senare gruppen räknades därför såväl 

underviktiga (BMI < 18,5) som överviktiga inklusive feta (BMI > 25). 

Midjeomfång 

Vid jämförelse av midjeomfång mellan HPI Databas och svenska folket (genom LIV 2000) 
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studerades specifikt prevalensen av övervikt respektive fetma utifrån gränsdragningarna ≥ 80 

respektive ≥ 88 cm för kvinnor och ≥ 94 respektive ≥ 102 cm för män (Klein et al 2007). 

Blodtryck 

SBU Rapport 2007 redovisade endast prevalensen av hypertoni (≥ 140/90 mmHg) på 

befolkningsnivå, ej genomsnittligt blodtryck i absoluta värden. Således jämförde denna studie 

prevalensen av hypertoni dikotomt, och gjorde inga indelningar i grader av hypertoni. 

Kondition 

Kondition jämfördes med svenska folket (LIV 2000) i form av testvärde (ml O2·kg-1·min-1). 

Detta gjordes genom två mått: Dels genom jämförelse av medelvärde och dels genom 

jämförelse av andelen som uppnådde 33 (kvinnor) respektive 35 (män) eller högre i testvärde. 

Sambandsanalys, HPI Databas 

I studiens andra del var urvalet av variabler (10 stycken) detsamma som vid jämförelse med 

svenska folket. I denna del studerades dock statistiska samband mellan variabler internt för 

HPI Databas. Samma gränsdragningar för uppdelningar mellan grupper (till exempel för 

övervikt respektive fetma eller vilka svarsalternativ i HPB Frågeformulär som indikerar 

besvär av upplevd stress) gällde så som beskrivet ovan. Däremot, då hänsyn i detta avsnitt inte 

behövde tas till att göra svaren jämförbara med data från andra mätningar (så som NFHe), 

fanns här möjligheten att använda absoluta värden i analysen, till exempel för BMI och 

blodtryck. Sambanden studerades i en specifik riktning, nämligen hälsovanors koppling till 

hälsoupplevelser respektive hälsodata (se Frågeställningar). 

Statistisk bearbetning 

Frågeställning 1 

För frågeställning 1 sammanställdes data från ovan beskrivna jämförelseunderlag (NFHe, 

SCB, SBU, LIV 2000), som i denna studie representerade den svenska befolkningen. I tabell 

1-6 användes medelvärden från tre rapporter/år (NFHe 2011-2013). I övriga fall användes 

data från en rapport. Dessa data jämfördes sedan med motsvarande data från HPI Databas från 

åren 2011-2014. Detta skedde genom att jämföra svarsfördelning (frågor), prevalens (t ex av 

övervikt/fetma och hypertoni) eller medelvärden (ml O2·kg-1·min-1). Signifikansnivå 

beräknades genom t-test där medelvärden jämfördes (medelålder och ml O2·kg-1·min-1; tabell 

2 och 10). Chi2-test (”goodness of fit”-test med 1 frihetsgrad) användes för att jämföra 
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skillnader i prevalens (övriga tabeller). Den använda programvaran var ”R” (The R Project for 

Statistical Computing). Konfidensintervall (CI) var genomgående fastställt till 95 %. 

Frågeställning 2 och 3 

Den statistiska bearbetningen utgick från det beskrivna urvalet - det vill säga genomförda 

HPB från 2011-2014 som senast december 2014 fanns registrerade i HPI Databas. Ett antal 

mätningar exkluderades från analys, där orimliga (extrema) värden hade angetts, till exempel 

för längd, midjemått, BMI eller blodtryck. Exkluderades gjordes även deltagare under 18 år. 

Vid förekomst av flera mätningar från samma deltagare, till exempel från uppföljande HPB 

eller dubbletter, inkluderades endast den kronologiskt första av dessa. Den använda 

programvaran var SAS (Statistical Analysis System) 9.4. och bearbetningen utfördes av en 

statistiker vid Karolinska Institutet. Två huvudsakliga metoder användes för att studera 

samband mellan utvalda variabler från HPI Databas: Logistisk och linjär regression. 

Inledningsvis var den tänkta analysmetoden linjär korrelationsanalys. Efter tidiga försök 

visade det sig dock att denna metod var olämplig för ändamålet; det stora antalet variabler 

krävde en annan metod. Förhållanden som inte följer ett linjärt samband kan dessutom inte 

analyseras linjärt; för detta krävs andra metoder - till exempel regressionsanalys.  

Tänkt design fick därmed omprövas och nya metoder tas fram. I denna process rekryterades 

en statistiker och forskare vid Karolinska Institutet för hjälp med statistisk bearbetning. Denne 

statistiker utförde sedan den regressionsanalys som var kopplad till Frågeställning 2 och 3 

(Resultat del 2). Logistisk regression användes för att ta fram oddskvoter för de variabler som 

inte kunde analyseras linjärt (hälsoupplevelser och BMI). Linjär regression användes för att 

analysera medelvärden för övriga variabler – fördelat på respektive svarsalternativ från HPB 

Frågeformulär (motion, kost, rökning), grupp (enligt ovan beskrivna gränsdragningar) och 

utfall. Modellen GLM (Generalized Linear Model) användes för denna analys med så kallad 

ordinary least square regression där koefficienter skattas med maximum likelihood. 

Överlag gjordes först ojusterade analyser, därefter analyser med justering för 

confoundingvariabler (confounders). Signifikansnivåer beräknades genom t-test. 

Etiska aspekter 

Alla data i HPI Databas var avidentifierad. Detta var i linje med det övergripande kravet att en 

HPB alltid är konfidentiell. All data i HPI Databas var också godkänd av respektive kund som 

hade genomfört Hälsoprofilbedömningen och registrerat data. Avtal eller särskilda 

godkännande hade upprättats med dessa kunder som utgjorde några av HPI´s kunder. Dessa 
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etiska aspekter var anledningen till att resultat från fler genomförda HPB inte fanns i HPI 

Databas och därmed inte fanns tillgängliga för denna studie. Antalet kunder redovisas inte i 

denna studie, då en läsare per deduktion inte skall kunna lista ut vilka kunder det rör sig om. 

 

Resultat 

Del 1 - Jämförelse mellan HPI Databas och svenska folket 

I del 1 redovisas en sammanfattning av resultat utifrån frågeställning 1. Efter exkludering av 

statistiska outliers var det totala antalet inkluderade individer 103 497 stycken. 

Bakgrundsvariabler 

Ålder och kön 

Tabell 1 och 2 redovisas i medelvärden för åren 2011-2014 (HPI Databas) respektive 2011-

2013 (SCB). Andelen individer i åldrarna 35-44 år var överrepresenterade för HPI Databas 

jämfört med svenska folket. Andelen män var dessutom högre överlag. Observera att inga 

deltagare i HPI Databas var under 18 års ålder. Därför redovisas procentsatser endast för 

vuxna individer. Mindre än en procent av deltagarna i HPI databas var över 65 års ålder. 

Tabell 1. Ålder. Antal individer samt andelen (95 % CI) i HPI Databas respektive SCB, fördelat på 
åldersgrupp och kön. Observera att det i HPI Databas saknades uppgifter om kön för 16 individer.  

Grupp HPI Databas SCB (Svenska folket) 

0-17 år (< 18) - 1 933 241 

   

18-24 år, Totalt 5 457 - 5.27 % (5.14-5.41) 911 034 (11.94 %) – p < 0.001 

25-34 år, Totalt 20 430 - 19.74 % (19.50-19.98) 1 204 012 (15.78 %) – p < 0.001 

35-44 år, Totalt 29 110 - 28.13 % (27.85-28.40) 1 259 747 (16.52 %) – p < 0.001 

45-54 år, Totalt 28 780 - 27.81 % (27.53-28.08) 1 264 938 (16.58 %) – p < 0.001 

55-64 år, Totalt 18 727 - 18.09 % (17.86-18.33) 1 159 847 (15.21 %) – p < 0.001 

65-74 år, Totalt 953 - 0.92 % (0.86-0.98) 1 016 868 (13.33 %) – p < 0.001 

75+ år, Totalt 40 - 0.04 % (0.03-0.05) 811 517 (10.64 %) – p < 0.001 

   

Totalt åldrarna 18+ 103 497 7 627 963 

- II – Män 59 397 - 57.39 % (56.99-57.79) 3 775 324 (49.49 %) – p < 0.001 

- II – Kvinnor 44 084 42.60 % (42.13-43.06) 3 852 639 (50.51 %) – p < 0.001 

   

Alla åldersgrupper 103 497 9 561 204 

- II – Män 59 397 (57.39 %) 4 769 032 (49.88 %) – p < 0.001 

- II – Kvinnor 44 084 (42.60 %) 4 792 172 (50.12 %) – p < 0.001 
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Medelåldern för deltagare i HPI Databas var 2 år högre än bland svenska folket. Störst 

skillnad syntes mellan männen i de två jämförda grupperna. Överlag var medelåldern i bägge 

grupper cirka 40-44 år. 

Tabell 2. Medelålder (95 % CI) i HPI Databas respektive Statistiska Centralbyrån (SCB), fördelat på 
kön samt totalt.  

Grupp HPI Databas SCB (Svenska folket) Signifikansnivå 

Män  43.0 (42.9-43.0) 40.2 p < 0.001 

Kvinnor 43.5 (43.4-43.5) 42.2 p < 0.001 

Totalt 43.2 (43.1-43.3) 41.2 p < 0.001 

 

Hälsovanor 

Jämförelser gjordes ej av motionsvanor eller kostvanor (se Metod). Rökning jämfördes dock 

och grundande statistik är hämtad från HPI Databas 2011-2014 respektive Nationella 

Folkhälsoenkäten (NFHe) 2011-2013. För NFHe anges medelvärden för de tre åren. 

Rökning  

Andelen som rökte regelbundet (tabell 3) var totalt 2,2 procentenheter lägre i HPI Databas än 

bland deltagarna i NFHe (Svenska folket). En något större skillnad syntes för män än för 

kvinnor (2,2 mot 2,0 procentenheter). Skillnaden i andel icke-regelbundna rökare (tabell 4) 

var ytterligare något större totalt sett, men med en mindre skillnad mellan könen. Överlag 

rökte en högre andel kvinnor än män regelbundet, men en högre andel män rökte då och då. 

Tabell 3. Rökning. Jämförelse av andelen individer (95 % CI) som rökte regelbundet (minst dagligen), 
fördelat på kön samt totalt. För HPI Databas räknades svarsalternativ 1-3 i HPB Frågeformulär (fråga 
9). För NFHe (fråga 42) räknades svarsalternativet ”Ja”. 

Grupp HPI Databas  NFHe (Svenska folket) Signifikansnivå 

Män  8.3 % (8.1-8.6) 10.5 % (9.3-11.6) p < 0.001 

Kvinnor 10.1 % (9.8-10.4) 12.1 % (10.9-13.3) p < 0.001 

Totalt 9.1 % (8.9-9.3) 11.3 % (10.6-11.9) p < 0.001 

 

Tabell 4. Rökning. Jämförelse av andelen individer (95 % CI) som rökte då och då (ej regelbundet), 
fördelat på kön samt totalt. För HPI Databas räknades svarsalternativ 4 i HPB Frågeformulär (fråga 9). 
För NFHe (fråga 43) räknades svarsalternativet ”Ja”. 

 Grupp HPI Databas NFHe (Svenska folket) Signifikansnivå 

Män  9.0 % (8.7-9.2) 12.1 % (10.7-13.4) p < 0.001 

Kvinnor 6.5 % (6.3-6.8) 9.0 % (7.7-10.3) p < 0.001 

Totalt 7.9 % (7.8-8.1) 10.6 % (9.8-11.3) p < 0.001 
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Hälsoupplevelser 

Samtliga resultat under rubriken Hälsoupplevelser hämtades från HPI Databas 2011-2014 

respektive Nationella Folkhälsoenkäten (NFHe) 2011-2013. För NFHe anges medelvärden för 

de tre åren. Frågan om Upplevd trötthet ansågs ej vara jämförbar (se Metod och Diskussion). 

Upplevd stress 

Andelen individer som upplevde besvär av stress var något lägre i HPI Databas jämfört med 

deltagarna i NFHe (Svenska folket); i genomsnitt 2 procentenheter. Observera dock att frågor 

och svarsalternativ i jämförelseunderlaget (NFHe) skiljde sig från motsvarande frågor och 

svarsalternativ i HPB Frågeformulär. Överlag upplevde ca 1 av 7 individer i HPI Databas 

regelbunden stress avseende hela livssituationen, inklusive arbetet. 

Tabell 5. Upplevd stress. Jämförelse av andelen individer (95 % CI) som upplevde besvär av stress, 
fördelat på kön samt totalt. För HPI Databas räknades svarsalternativ 1-2 i HPB Frågeformulär (fråga 
24), det vill säga "Ofta" och "Mycket ofta". För NFHe (fråga 27) räknades svarsalternativen "Ganska 
mycket" och "Väldigt mycket". 

Grupp HPI Databas NFHe (Svenska folket) Signifikansnivå 

Män  10.2 % (9.9-10.4) 12.0 % (10.7-13.8) p < 0.001 

Kvinnor 19.1 % (18.7-19.4) 20.0 % (18.3-21.5) p < 0.001 

Totalt 14.0 % (13.7-14.2) 16.0 % (14.7-17.6) p < 0.001 

 

Upplevd hälsa 

Andelen individer som upplevde sin hälsa vara bra eller mycket bra var relativt lika mellan 

HPI Databas och deltagarna i NFHe (Svenska folket), med en genomsnittlig skillnad på 3 

procentenheter. Andelen var något högre bland män än kvinnor, särskilt för deltagarna i NFHe 

där nästan 3 av 4 upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra. Överlag upplevde en klar 

majoritet i bägge jämförda grupper sin hälsa som bra eller mycket bra. 

Tabell 6. Upplevd hälsa. Jämförelse av andelen individer (95 % CI) som upplevde sin hälsa vara "Bra" 
eller "Mycket bra", fördelat på kön samt totalt. För HPI Databas räknades svarsalternativ 4-5 i HPB 
Frågeformulär (fråga 27). För NFHe (fråga 1) räknades svarsalternativen ”Bra” och ”Mycket bra”.  

Grupp HPI Databas NFHe (Svenska folket) Signifikansnivå 

Män  70.4 % (70.0-70.8) 74.9 % (73.4-76.4) p < 0.001 

Kvinnor 68.6 % (68.1-69.0) 70.4 % (69.1-72.3) p < 0.001 

Totalt 69.6 % (69.3-69.9) 72.6 % (71.7-73.5) p < 0.001 
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Hälsodata 

Jämförelseunderlag i denna sektion hämtades från SCB (BMI), LIV 2000 (midjeomfång och 

kondition/testvärde) och SBU Rapport 2007 (blodtryck). Data från SCB avser åren 2012-

2013. Data i SBU Rapport 2007 (uppdatering av rapport från 2004) är hämtad från olika 

studier i början av 2000-talet. Data i LIV 2000 är insamlad under åren 2000-2001. Antalet 

deltagare noteras vid respektive tabell som berör LIV 2000. 

BMI 

Prevalensen av övervikt (inklusive fetma) var högre bland individer i HPI Databas än i SCB; 

totalt 7,6 procentenheter. Skillnaden var större bland män (7,8 procentenheter) än bland 

kvinnor (4,9 procentenheter). Prevalensen av fetma var också högre bland individer i HPI 

Databas än i SCB. Skillnaden var på denna punkt mindre mätt i absoluta värden (totalt 4,2 

procentenheter). Däremot var den relativa skillnaden större; cirka 26 procent (jämfört med 

cirka 14 procents skillnad avseende övervikt inklusive fetma).  

Män var överrepresenterade avseende både övervikt och fetma inom bägge jämförda grupper. 

Skillnaden var relativt stor avseende övervikt (inklusive fetma); ca 20 procentenheter i HPI 

Databas och ca 15 procentenheter i SCB, eller ca 28 procents skillnad i bägge underlag. 

Däremot var motsvarande skillnad avseende fetma desto mindre, med ca 1 procentenhets 

skillnad mellan könen i bägge underlag. 

Övervikt definierades som BMI ≥ 25 och fetma som BMI ≥ 30. Jämförelsen i tabell 7 är 

mellan HPI Databas (2011-2014) och SCB (ULF/SILC, 2012-2013). Observera att statistiken 

från SCB avsåg åldrarna 16-84 år medan HPI Databas avsåg åldrarna 18-65 år. 

Tabell 7. BMI. Prevalens (95 % CI) av övervikt inklusive fetma - respektive enbart fetma. Fördelat på 
kön samt totalt. Klassificering utifrån BMI: Övervikt: BMI ≥ 25. Fetma: BMI ≥ 30. 

Grupp 
HPI Databas 

Andel BMI ≥ 25 
Andel BMI ≥ 30  

SCB (Svenska folket) 
Andel BMI ≥ 25 
Andel BMI ≥ 30 

Signifikansnivå 

Män  
62.1 % (61.7-62.5) 
16.4 % (16.1-16.7) 

54.3 % (52.9-55.5) 
12.2 % (11.2-13.0) 

p < 0.001 
p < 0.001 

Kvinnor 
44.4 % (43.9-44.9) 
15.1 % (14.8-15.5) 

39.5 % (38.3-40.7) 
11.3 % (10.6-12.0) 

p < 0.001 
p < 0.001 

Totalt 
54.6 % (54.3-54.9) 
15.9 % (15.6-16.1) 

47.0 % (46.0-47.8) 
11.7 % (11.1-12.3) 

p < 0.001 
p < 0.001 
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Midjeomfång 

Jämfört med deltagare i LIV 2000-studien hade individer i HPI Databas överlag en högre 

prevalens av övervikt och fetma, klassificerat utifrån midjeomfång. Denna skillnad noterades 

främst bland kvinnor. Bland män var skillnaden liten, särskilt avseende övervikt inklusive 

fetma (midjeomfång ≥ 94 cm), och i somliga fall icke-signifikant. Bland män i åldern 50-65 

var förhållandet omvänt; med fler feta (midjeomfång ≥ 102 cm) i HPI Databas än i LIV 2000. 

Gränsdragningen för övervikt respektive fetma var ≥ 80 respektive 88 cm för kvinnor och ≥ 

94 respektive 102 cm för män. Observera att antalet uppgifter var markant fler från HPI 

Databas än från LIV 2000; 47 138 stycken individer från HPI Databas jämfört med 585 

stycken från LIV 2000. Observera även fördelningen av deltagare mellan respektive 

åldersgrupp: I LIV 2000 var antalet äldre överrepresenterade, särskilt bland män. I HPI 

Databas var istället åldrarna 35-49 år överrepresenterade. Denna ojämna fördelning påverkade 

den totala prevalensen. Decimaler för prevalens fanns ej tillgängliga från rapporten LIV 2000. 

Tabell 8. Midjeomfång. Prevalens (95 % CI) av övervikt inklusive fetma - respektive enbart fetma. 
Fördelat på kön och ålder samt totalt. Klassificering utifrån midjeomfång: Övervikt definierades som 
midjeomfång ≥ 80 cm för kvinnor och ≥ 94 cm för män. Fetma definierades som midjeomfång ≥ 88 
cm för kvinnor och ≥ 102 cm för män. ”n =” avser antalet individer i respektive jämförd grupp. 

Grupp  

HPI Databas 
 

Andel ≥ 80/94 cm 
Andel ≥ 88/102 cm 

LIV 2000 
(Svenska folket) 

Andel ≥ 80/94 cm 
Andel ≥ 88/102 cm 

Signifikansnivå 

20-34 år    

Män (n = 6 861 / 62) 
32.8 % (31.6-33.9) 
13.7 % (12.9-14.6) 

33 % (21.9-46.2) 
10 % (4.2-20.9) 

p = 0.669 
p < 0.001 

Kvinnor (n = 4 047 / 97) 
42.9 % (41.4-44.5) 
20.1 % (18.9-21.4) 

33 % (23.1-42.3) 
11 % (5.8-19.4) 

p < 0.001 
p < 0.001 

35-49 år    

Män (n = 12 643 / 91) 
55.5 % (54.6-56.3) 
26.7 % (26.0-27.5) 

54 % (43.3-64.4) 
21 % (13.4-31.1) 

p = 0.001 
p < 0.001 

Kvinnor (n = 8 568 / 92) 
62.9 % (61.8-63.9) 
34.8 % (33.8-35.8) 

52 % (43.3-64.3) 
23 % (15.1-33.2) 

p < 0.001 
p < 0.001 

50-65 år    

Män (n = 9 131 / 116) 
70.6 % (69.6-71.5) 
36.7 % (35.7-37.7) 

71 % (61.7-78.9) 
45 % (35.8-54.5) 

p = 0.413 
p < 0.001 

Kvinnor (n = 5 888 / 127) 
77.4 % (76.3-78.5) 
51.1 % (49.9-52.4) 

62 % (52.2-68.5) 
38 % (29.7-47.1) 

p < 0.001 
p < 0.001 

Alla åldersgrupper (20-65)    

Män (n = 28 635 / 269) 
54.8 % (54.3-55.4) 
26.8 % (26.3-27.3) 

59 % (52.8-64.9) 
28 % (22.8-33.8) 

p < 0.001 
p < 0.001 

Kvinnor (n = 18 503 / 316) 
63.1 % (62.4-63.8) 
36.8 % (36.1-37.5) 

46 % (36.4-57.3) 
23 % (18.6-28.1) 

p < 0.001 
p < 0.001 



28 
 

Blodtryck 

I SBU Rapport 2007 redovisas att ”förekomsten av högt blodtryck (hypertoni) i Sverige kan 

uppskattas till omkring 1,8 miljoner personer, motsvarande 27 procent av den vuxna 

befolkningen (20 år och äldre). Hypertoni är lika vanligt hos kvinnor som hos män”. 

Prevalensen av hypertoni var 4,6 procentenheter lägre i HPI Databas jämfört med SBU 

Rapport 2007 – sett över bägge könen. Skillnaden var över 10 procentenheter mellan 

kvinnorna i HPI Databas jämfört med kvinnorna i SBU Rapport 2007, medan skillnaden 

mellan männen var icke-signifikant (p = 0.158). Observera att skillnaden mellan män och 

kvinnor inom HPI databas var över 10 procentenheter, medan det i SBU Rapport 2007 inte 

rådde någon skillnad mellan könen. 

Vidare uppgifter om åldersfördelning fanns ej att tillgå från SBU, ej heller uppgifter om källor 

för datainsamling. Uppgifter om decimaler och spridningsmått saknades likaså. 

Tabell 9. Blodtryck. Prevalens (95 % CI) av hypertoni (blodtryck ≥ 140/90 mmHg) bland individer i 
HPI Databas och svenska folket (SBU Rapport 2007). Fördelat på kön samt totalt.  

Grupp 
HPI Databas 

 
Andel ≥ 140/90 mmHg 

SBU Rapport 2007 
(Svenska folket) 

Andel ≥ 140/90 mmHg 
Signifikansnivå 

Män 26.7 % (26.4-27.0) 27 % p = 0.158 

Kvinnor 16.5 % (16.3-16.7) 27 % p < 0.001 

Totalt 22.4 % (22.1-22.6) 27 % p < 0.001 

 

Kondition (testvärde) 

Det genomsnittliga testvärdet (ml O2·kg-1·min-1) var för HPI Databas högre i alla 

åldersgrupper och kön jämfört med deltagare i LIV 2000-studien (Svenska folket). Störst 

skillnad syntes i grupperna män 40-49 och 60-65 år samt kvinnor 50-59 år. Minst skillnad 

syntes i grupperna män 20-29 år och kvinnor 30-39 år. 

Överlag var det genomsnittliga testvärdet lägre ju äldre den studerade gruppen var. Kvinnor 

hade i de yngre åldersgrupperna (< 40 år) ett högre medelvärde än män (med undantag för 

gruppen 20-29 år i LIV 2000 med totalt 97 st deltagare). I gruppen 40-49 år var skillnaden 

minimal mellan män och kvinnor i HPI Databas. I de äldre åldersgrupperna (≥ 50 år) hade 

män oftast ett högre medelvärde än kvinnor. Totalt sett (alla åldersgrupper) var medelvärdet 

högre bland män (4 procentenheter) än bland kvinnor (1,3 procentenheter) i HPI Databas 

jämfört med LIV 2000. Spridningsmått saknades från LIV 2000 för denna post. 
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Tabell 10. Kondition. Jämförelse av testvärde (95 % CI) mellan individer i HPI Databas och deltagare i 
LIV 2000-studien. Enhet: ml O2·kg-1·min-1. Baserat på Åstrands submaximala konditionstest. 
Medelvärden. ”n =” avser antalet individer i respektive jämförd grupp. 

Grupp 
HPI Databas 

 
(ml·kg-1·min-1) 

LIV 2000 
(Svenska folket) 
(ml·kg-1·min-1) 

Signifikansnivå 

20-29 år 42.5 (42.3-42.7) - - 

Män (n = 7 634 / 41) 42.3 (42.1-42.5) 41.9 (38.7-45.1) p < 0.001 

Kvinnor (n = 4 650 / 56) 42.8 (42.5-43.1) 41.1 (37.8-44.4) p < 0.001 

30-39 år 39.4 (39.3-39.6) - - 

Män (n = 12 107 / 46) 39.1 (38.9-39.3) 37.4 (33.7-41.1) p < 0.001 

Kvinnor (n = 8 867 / 64) 39.8 (39.6-40.1) 39.2 (36.5-41.9) p < 0.001 

40-49 år 35.5 (35.3-35.6) - - 

Män (n = 14 453 / 54) 35.5 (35.4-35.7) 31.2 (29.1-33.3) p < 0.001 

Kvinnor (n = 11 171 / 55) 35.4 (35.2-35.6) 34.0 (30.9-37.1) p < 0.001 

50-59 år 31.8 (31.6-31.9) - - 

Män (n = 10 090 / 66) 32.1 (32.0-32.3) 30.1 (28.2-32.0) p < 0.001 

Kvinnor (n = 8 130 / 77) 31.4 (31.2-31.6) 28.9 (24.5-30.3) p < 0.001 

60-65 år 29.3 (29.1-29.5) - - 

Män (n = 2 995/ 21) 29.7 (29.4-29.9) 25.2 (23.3-27.1) p < 0.001 

Kvinnor (n = 2 356/ 20) 28.8 (28.5-29.1) 27.4 (23.3-27.1) p < 0.001 

Alla åldersgrupper (20-65)    

Män (n = 47 279 / 228) 36.4 (36.3-36.5) 32.4 p < 0.001 

Kvinnor n = 35 174 / 272) 36.1 (36.0-36.2) 34.8 p < 0.001 

 

Andelen individer med minst 35 (män) respektive 33 (kvinnor) i testvärde var överlag högre i 

HPI Databas än i LIV 2000. Skillnaden var störst i grupperna kvinnor 20-34 år (ca 15 

procentenheter) och män 35-49 år (ca 19 procentenheter) mätt i absoluta värden. Den relativa 

skillnaden var störst i gruppen män 50-65 år (drygt 40 procents skillnad mellan deltagarna i 

HPI Databas och LIV 2000). 

Inom HPI Databas var totalt sett en högre andel kvinnor än män över respektive gränsvärde 

(59,6 mot 53,7 %). Denna relation var densamma sett över samtliga tre åldersgrupper. Det 

totala resultatet (alla åldersgrupper sammanlagt) för LIV 2000 gick ej att få tag på. LIV 2000 

redovisade ej antalet deltagare per åldersgrupp i sin studie och redovisade heller ej decimaler 

och spridningsmått för respektive undergrupp. 

Sammanfattningsvis föreföll det som om konditionsnivån bland deltagarna i HPI Databas 

överlag var något högre än bland deltagarna i LIV 2000 – vilka i denna jämförelse 

representerade det svenska folket i stort. Viktigt att notera i sammanhanget är den stora 

skillnaden i antalet deltagare i respektive underlag samt tidpunkten för insamlad data. 
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Tabell 11. Kondition. Andelen (95 % CI) med testvärde ≥ 35 (män), respektive 33 (kvinnor). Fördelat 
på ålder och kön. Baserat på Åstrands submaximala konditionstest. ”n =” avser antalet individer i 
respektive jämförd grupp. Spridningsmått, decimaler och antalet deltagare per åldersgrupp (samt 
resultat för alla åldersgrupper sammanlagt) saknades från LIV 2000. 

Grupp 
HPI Databas 

 
Andel testvärde ≥ 35/33 

LIV 2000  
(Svenska folket) 

Andel testvärde ≥ 35/33 
Signifikansnivå 

20-34 år    

Män 73.4 % (72.6-74.1) 68 % p < 0.001 

Kvinnor  81.3 % (80.4-82.1) 66 % p < 0.001 

35-49 år    

Män 54.4 % (53.7-55.0) 35 % p < 0.001 

Kvinnor 62.2 % (61.4-62.9) 51 % p < 0.001 

50-65 år    

Män 32.8 % (32.0-33.6) 19 % p < 0.001 

Kvinnor 38.0 % (37.1-39.0) 35 % p < 0.001 

Alla åldersgrupper (20-65)     

Män (n = 47 279 / 228) 53.7 % (53.2-54.2) - - 

Kvinnor (n = 35 174 / 272) 59.6 % (59.1-60.2) - - 
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Del 2 - Statistisk analys av HPI Databas 

I del 2 redovisas en sammanfattning av resultat utifrån frågeställning 2 och 3. Efter 

exkludering av statistiska outliers var det totala antalet individer inkluderade i denna del 103 

497 stycken. Resultaten redovisas stegvis utifrån respektive frågeställning och variabel. De 

statistiska sambanden mellan variablerna studerades utifrån hälsovanors påverkan på 

hälsoupplevelser respektive hälsodata. Gemensamt för samtliga tabeller är att svarsalternativ 

från HPB Frågeformulär (hälsovanor) redovisas i vänster kolumn. I inledande tabeller 

redovisas dessa i form av en dikotom gruppindelning (exempelvis svarsalternativ 1-3 mot 4-

5). I senare tabeller redovisas även respektive svarsalternativ (1-5) stegvis. 

Hälsovanor och hälsoupplevelser 

Denna sektion redovisar resultat kopplade till Frågeställning 2. Genom dessa beskrivs 

samband mellan tre hälsovanor (motionsvanor, kostvanor och rökning) och tre 

hälsoupplevelser (upplevd stress, upplevd trötthet och upplevd hälsa). Resultaten redovisas 

utifrån respektive hälsoupplevelse. Resultaten redovisas i form av oddskvoter med 95 % CI. 

Upplevd stress 

I tabell 12 redovisas samband mellan hälsovanor och upplevd stress i form av oddskvoter. 

Det starkaste av dessa uppmätta samband var det mellan (bra) kostvanor och (mindre) 

upplevd stress, ett samband som var starkare bland kvinnor än män.  

Tabell 12. Oddskvoter (95 % CI) för motion, kost och rökning mot upplevd stress. Jämförelse mellan 
dikotoma grupper. Spridningsmått och signifikansnivå anges i parenteser.  

Motion 
Upplevd stress 

”Då och då”, ”Sällan” eller ”Aldrig” (3-5) 

Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 1 1 1 

4-5 (≥ 3 ggr/vecka) 1.43 (1.34-1.52; p<0.001) 1.63 (1.55-1.72; p<0.001) 1.48 (1.42-1.54; p<0.001) 

    

Kost  
Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-3 (≤ Varken bra/dåliga) 1 1 1 

4-5 (Bra/Mycket bra) 1.76 (1.67-1.86; p<0.001) 1.97 (1.87-2.08; p<0.001) 1.64 (1.58-1.70; p<0.001) 

    

Rökning  
Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-4 (Rökare)  1 1 1 

5 (Icke-rökare) 1.22 (1.14-1.31; p<0.001) 1.22 (1.15-1.30; p<0.001) 1.21 (1.15-1.26; p<0.001) 
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Upplevd trötthet 

I tabell 13 redovisas samband mellan hälsovanor och upplevd trötthet i form av oddskvoter.  

Det starkaste av dessa samband var mellan (bra) kostvanor och (mindre) upplevd trötthet, ett 

samband som var starkare bland kvinnor än män. Samma mönster syntes för variabeln 

motion, där sambandet mellan motion och (mindre) upplevd trötthet var starkare bland 

kvinnor än män. För rökning däremot var detta förhållande omvänt. 

Samtliga skillnader, i denna dikotoma gruppjämförelse, var signifikanta och oddskvoterna var 

högre än för motsvarande jämförelser avseende hälsovanor och upplevd stress (tabell 12).  

Tabell 13. Oddskvoter (95 % CI) för motion, kostvanor och rökning mot upplevd trötthet. Jämförelse 
mellan dikotoma grupper. Spridningsmått och signifikansnivå anges i parenteser.  

Motion 
Upplevd trötthet 

”Då och då”, ”Sällan” eller ”Aldrig” (3-5) 

Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 1 1 1 

4-5 (≥ 3 ggr/vecka) 1.69 (1.60-1.78; p<0.001) 1.86 (1.77-1.94; p<0.001) 1.69 (1.64-1.75; p<0.001) 

    

Kost  
Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-3 (≤ Varken bra/dåliga) 1 1 1 

4-5 (Bra/Mycket bra) 1.98 (1.89-2.07; p<0.001) 2.15 (2.05-2.25; p<0.001) 1.78 (1.73-1.84; p<0.001) 

    

Rökning  
Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-4 (Rökare) 1 1 1 

5 (Icke-rökare) 1.37 (1.30-1.45; p<0.001) 1.30 (1.23-1.37; p<0.001) 1.31 (1.26-1.36; p<0.001) 

 

Upplevd hälsa 

I tabell 14 redovisas samband mellan hälsovanor och upplevd hälsa i form av oddskvoter. 

Oddskvoterna var för denna variabel överlag högre än för upplevd stress och upplevd trötthet, 

vilket indikerar starkare samband mellan hälsovanor och upplevd (total) hälsa.  

Trenden var fortsatt den att sambandet mellan (bra) kostvanor och positiva hälsoupplevelser 

var starkare än motsvarande samband för (regelbunden) motion och (frånvaro av) rökning. 

För variablerna kost och rökning var detta samband starkare bland kvinnor än bland män. 

Förhållandet var dock omvänt avseende motionsvanor (3,10 mot 2,76). 
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Tabell 14. Oddskvoter (95 % CI) för motion, kostvanor och rökning mot upplevd hälsa. Jämförelse 
mellan dikotoma grupper. Spridningsmått och signifikansnivå anges i parenteser. 

Motion 
Upplevd hälsa 

”Bra” eller ”Mycket bra” (4-5) 

Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 1 1 1 

4-5 (≥ 3 ggr/vecka) 3.10 (2.97-3.24; p<0.001) 2.76 (2.63-2.89; p<0.001) 2.91 (2.82-3.01; p<0.001) 

    

Kost  
Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-3 (≤ Varken bra/dåliga) 1 1 1 

4-5 (Bra/Mycket bra) 3.97 (3.83-4.12; p<0.001) 4.55 (4.34-4.76; p<0.001) 3.99 (3.88-4.11; p<0.001) 

    

Rökning  
Grupp Män Kvinnor Totalt 

1-4 (Rökare) 1 1 1 

5 (Icke-rökare) 1.62 (1.55-1.69; p<0.001) 1.70 (1.62-1.79; p<0.001) 1.65 (1.60-1.71; p<0.001) 

 

Justerade oddskvoter, hälsovanor mot hälsoupplevelser 

I tabell 15 redovisas justerade oddskvoter för samband mellan hälsovanor och 

hälsoupplevelser. I vänster kolumn listas respektive svarsalternativ per fråga (från HPB 

Frågeformulär) samt en indelning mellan två dikotoma grupper, baserade på de 

gränsdragningar som gjorts för respektive variabel (se Metod). 

När justering gjordes för confounders dämpades styrkan i alla uppmätta samband: För de 

flesta av dessa samband var påverkan liten, men i vissa fall var skillnaden förhållandevis stor. 

Samband som involverade variablerna motion och kost (i relation) till upplevd stress 

respektive upplevd trötthet påverkades förhållandevis lite. Motsvarande samband som 

involverade upplevd hälsa påverkades något mer, medan samtliga samband som involverade 

rökning påverkades mer. Utmärkande för just variabeln rökning var att den i somliga fall 

genererade icke-signifikanta resultat efter justering för confounders.  

Sammanfattningsvis noteras att kostvanor tycktes ha en stark koppling till samtliga 

hälsoupplevelser, särskilt upplevd hälsa. Steget från ”varken bra eller dåliga” till ”bra” 

kostvanor föreföll vara av stor betydelse. Regelbunden motion föreföll också ha en tydlig 

koppling till bättre hälsoupplevelser. Rökning som hälsovana uppvisade varierande resultat. 

Mindre rökning föreföll hänga samman med mindre upplevd stress och trötthet, men 

skillnaden mellan rökare (1-4) och icke-rökare (5) var minimal eller icke-signifikant.  

Mindre rökning uppvisade en signifikant koppling till bättre upplevd (total) hälsa. 
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Tabell 15. Justerade oddskvoter (95 % CI) för hälsovanor mot hälsoupplevelser. Redovisas för män + 
kvinnor sammanlagt (totalt). Spridningsmått och signifikansnivå anges i parenteser. 

Hälsovanor 

 

Hälsoupplevelser 
 

Upplevd stress (3-5) 
(n = 100 216) 

Upplevd trötthet (3-5) 
(n = 100 212) 

Upplevd hälsa (4-5) 
(n = 100 224) 

Motion*    

1 (Aldrig) 1 1 1 

2 (Då och då) 1.28 (1.20-1.36; p<0.001) 1.26 (1.19-1.32; p<0.001) 1.27 (1.21-1.34; p<0.001) 

3 (1-2 ggr/v) 1.55 (1.46-1.65; p<0.001) 1.77 (1.68-1.86; p<0.001) 2.14 (2.04-2.24; p<0.001) 

4 (3-5 ggr/v) 1.92 (1.80-2.04; p<0.001) 2.24 (2.12-2.36; p<0.001) 3.55 (3.37-3.74; p<0.001) 

5 (≥ 6 ggr/v) 1.83 (1.65-2.04; p<0.001) 2.27 (2.07-2.49; p<0.001) 3.61 (3.29-3.95; p<0.001) 

    

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 1 1 1 

4-5 (≥ 3 ggr/vecka) 1.41 (1.35-1.47; p<0.001) 1.56 (1.51-1.62; p<0.001) 2.27 (2.19-2.35; p<0.001) 

    

Kost**    

1 (Mkt dåliga) 1 1 1 

2 (Dåliga) 1.61 (1.36-1.92; p<0.001) 1.77 (1.49-2.10; p<0.001) 1.76 (1.42-2.19; p<0.001) 

3 (Varken bra/dåliga) 3.18 (2.70-3.74; p<0.001) 3.39 (2.88-3.99; p<0.001) 4.01 (3.25-4.94; p<0.001) 

4 (Bra) 4.49 (3.82-5.28; p<0.001) 5.17 (4.39-6.07; p<0.001) 10.74 (8.72-13.22; p<0.001) 

5 (Mycket bra) 5.05 (4.25-6.00; p<0.001) 5.79 (4.88-6.86; p<0.001) 17.15 (13.83-21.28; p<0.001) 

    

1-3 (≤ Varken 
bra/dåliga) 

1 1 1 

4-5 (Bra/Mycket bra) 1.63 (1.56-1.70; p<0.001) 1.73 (1.67-1.79; p<0.001) 3.18 (3.08-3.28; p<0.001) 

    

Rökning***    

1 (≥ 20 cig/dag) 1 1 1 

2 (11-19 cig/dag) 1.37 (1.14-1.65; p=0.001) 1.18 (1.00-1.40; p=0.048) 1.10 (0.93-1.29; p=0.26) 

3 (1-10 cig/dag) 1.39 (1.17-1.66; p<0.001) 1.28 (1.09-1.50; p=0.002) 1.23 (1.05-1.43; p=0.008) 

4 (Enstaka tillfällen) 1.38 (1.16-1.64; p<0.001) 1.19 (1.02-1.39; p=0.028) 1.38 (1.18-1.60; p<0.001) 

5 (Aldrig) 1.35 (1.15-1.59; p<0.001) 1.30 (1.13-1.51; p<0.001) 1.57 (1.37-1.81; p<0.001) 

    

1-4 (Rökare) 1 1 1 

5 (Icke-rökare) 1.00 (0.95-1.04; p=0.86) 1.08 (1.04-1.13; p<0.001) 1.26 (1.21-1.31; p<0.001) 

 

Justerad för: 
* Kost, rökning, kön, ålder och BMI  
** Motion, rökning, kön, ålder och BMI  
*** Motion, kost, kön, ålder och BMI 
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Hälsovanor och hälsodata 

Denna sektion redovisar resultat kopplade till Frågeställning 3. Genom dessa beskrivs 

samband mellan tre hälsovanor (motion, kost och rökning) och fyra typer av hälsodata (BMI, 

midjeomfång, blodtryck och kondition (testvärde). Resultaten redovisas utifrån respektive 

hälsodata. För BMI redovisas resultaten i form av oddskvoter. För övriga hälsodata redovisas 

skillnader i medelvärden, utifrån ett referensvärde (svarsalternativ 1 i HPB Frågeformulär). 

BMI 

I tabell 16 redovisas samband mellan hälsovanor och hälsosamt BMI (18,5-25) i form av 

oddskvoter: Starkast uppmätta samband var de kopplade till kostvanor, särskilt bland kvinnor. 

Samband kopplade till motionsvanor var också signifikanta, medan de kopplade till rökning 

var förhållandevis svagare – särskilt bland män (icke-signifikant). 

I kolumnen längst till höger redovisas justerade oddskvoter: 

Skillnaden mellan de som skattade bra kostvanor (4-5) och de som inte gjorde det (1-3) 

påverkades minimalt av denna justering. (Bra) Kostvanors samband med ett hälsosamt BMI 

förblev därmed det starkaste av de tre studerade sambanden – särskilt bland kvinnor. 

Skillnaden mellan de som motionerade ≥ 3 gånger per vecka (4-5) och de som motionerade 

mer sällan (1-3) var mindre efter justering, men fortfarande signifikant. Skillnaden mellan 

rökare (1-4) och icke-rökare (5) var dock icke-signifikant efter justering för confounders. 

Tabell 16. Oddskvoter (95 % CI) för hälsovanor mot hälsosamt BMI (18.5-24.9 kg/m2). Spridnings-
mått och signifikansnivå anges i parenteser. *Justerad för motion, kost, rökning, kön och ålder. 

Hälsovanor 
Hälsosamt BMI 
(18.5-24.9 kg/m2) 

Motion Kvinnor Män Totalt Totalt* 

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 1 1 1 1 

4-5 (≥ 3 ggr/vecka) 
1.59 (1.53-1.66; 

p<0.001)  
1.41 (1.36-1.46; 

p<0.001)  
1.52 (1.48-1.56; 

p<0.001)  
1.22 (1.19-1.26; 

p<0.001) 

Kost     

1-3 (≤ Varken bra/dåliga) 1 1 1 1 

4-5 (Bra/Mycket bra) 
2.43 (2.32-2.55; 

p<0.001)  
1.87 (1.80-1.93; 

p<0.001)  
2.22 (2.16-2.28; 

p<0.001)  
2.19 (2.12-2.26; 

p<0.001) 

Rökning     

1-4 (Rökare) 1 1 1 1 

5 (Icke-rökare) 
1.20 (1.14-1.27; 

p<0.001)  
0.99 (0.94-1.03; 

p=0.51)  
1.08 (1.04-1.12; 

p<0.001)  
0.99 (0.96-1.03;  

p=0.77) 
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Kondition (testvärde)  

I tabell 17 redovisas samband mellan hälsovanor och konditionsnivå i form av testvärde. I 

vänster kolumn listas respektive svarsalternativ per fråga samt en dikotom gruppindelning, 

baserad på tidigare beskrivna gränsdragningar (se Metod). I tabellen noteras ett antal fynd: 

Testvärdet var högre ju oftare deltagaren (enligt egen uppgift) motionerade - särskilt bland 

män. För både kvinnor och män var skillnaden procentuellt störst i steget 2-3, dvs från att 

motionera då och då till att motionera 1-2 gånger per vecka. Skillnaden mellan svarsalternativ 

3 och 4 (1-2 gånger per vecka respektive 3-5 gånger per vecka) var också relativt stor, medan 

skillnaden mellan svarsalternativ 4 och 5 (minst 6 gånger per vecka) var relativt liten. 

(Bra) Kostvanor uppvisade även en positiv korrelation med ett högre testvärde. Skillnaden 

mellan könen var här mindre, men följde samma mönster (större skillnad per svarsalternativ 

för män). Här var skillnaden – för bägge kön – störst mellan svarsalternativ 3 och 4; dvs från 

”varken bra eller dåliga” till ”bra” kostvanor. 

Däremot var sambanden mellan rökning och konditionsnivå tvetydiga. Mindre rökning 

korrelerade överlag med ett högre testvärde, men de som rökte då och då (4) hade ett högre 

testvärde än de som aldrig rökte (5). Detta mönster syntes tydligast för kvinnor, men även för 

män. Skillnaden mellan rökare och icke-rökare som dikotoma grupper (1-4 mot 5) blev 

därmed mycket liten bland kvinnor. Viktigt att notera är att skillnaden mellan svarsalternativ 

1 och 2 respektive 1 och 3 inte var statistiskt signifikant. 

I kolumnen längst till höger redovisas motsvarande resultat efter justering för confounders: 

Motionsvanors korrelation med högre konditionsnivå dämpades något, men förblev klart 

positiv och med liknande avstånd mellan de olika stegen (svarsalternativen). 

Kostvanors samband med konditionsnivå dämpades dock avsevärt efter justering för 

confounders. Skillnaden mellan de dikotoma grupperna (1-3 mot 4-5) minskade från 3,1 till 

1,1 enheter efter justering. 

Sambandet mellan rökning och konditionsnivå dämpades också avsevärt efter justering för 

confounders. Den viktigaste skillnaden var att de som rökte då och då efter justering hade ett 

lägre testvärde än de som aldrig rökte – ett förhållande som alltså var omvänt innan justering. 

Skillnaden mellan grupperna rökare (1-4) och icke-rökare (5) var dock mycket liten både 

innan och efter justering för confounders. 
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Tabell 17. Hälsovanors samband med kondition (testvärde); kvinnor, män och totalt. Resultat 
uttryckt som skillnad i medelvärde (95 % CI) från referensvärdet (svarsalternativ 1 respektive 1-3 i 
HPB Frågeformulär). Signifikansnivå anges i parenteser. 

 

* Justerad för kost, rökning, kön, ålder och BMI 
 

 

 

 
Hälsovanor Kondition (testvärde – ml O2·kg-1·min-1) 

Grupp Kvinnor Män Totalt Totalt* 

     (n = 82 379) 

Motion     

1 (Aldrig) 28.8 28.9 28.9 28.9 

2 (Då och då) 0.98 (p<0.001) 1.4 (p<0.001) 1.2 (p<0.001) 0.83  (p<0.001) 

3 (1-2 ggr/v) 4.0 (p<0.001) 5.2 (p<0.001) 4.7 (p<0.001) 3.4 (p<0.001) 

4 (3-5 ggr/v) 7.5 (p<0.001) 9.2 (p<0.001) 8.5 (p<0.001) 6.3 (p<0.001) 

5 (≥ 6 ggr/v) 7.4 (p<0.001) 11.0 (p<0.001) 9.3 (p<0.001) 7.0 (p<0.001) 

 
 

    

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 31.2 31.4 31.3 31.3 

4-5 (≥ 3 ggr/vecka) 5.0 (p<0.001) 6.6 (p<0.001) 5.8 (p<0.001) 4.3 (p<0.001) 

 
 

     

Kost      

1 (Mkt dåliga) 27.8 28.8 28.3 28.3 

2 (Dåliga) 1.9 (p=0.013) 1.8 (p<0.001) 1.9 (p<0.001) 0.89 (p=0.016) 

3 (Varken bra/dåliga) 2.9 (p<0.001) 3.3 (p<0.001) 3.2 (p<0.001) 1.7 (p<0.001) 

4 (Bra) 5.5 (p<0.001) 6.0 (p<0.001) 5.8 (p<0.001) 2.6 (p<0.001) 

5 (Mycket bra) 7.1 (p<0.001) 7.5 (p<0.001) 7.2 (p<0.001) 3.0 (p<0.001) 

 
 

    

1-3 (≤ Varken bra/dåliga) 30.7 31.6 31.3 31.3 

4-5 (Bra/Mkt bra) 3.1 (p<0.001) 3.2 (p<0.001) 3.1 (p<0.001) 1.1 (p<0.001) 

 
 

     

Rökning      

1 (≥ 20 cig/dag) 29.1 27.9 28.3 28.3 

2 (11-19 cig/dag) 0.73 (p=0.33) 1.9 (p<0.001) 1.6 (p<0.001) 0.72 (p=0.033) 

3 (1-10 cig/dag) 1.6 (p=0.030) 3.3 (p<0.001) 2.8 (p<0.001) 0.89 (p=0.005) 

4 (Enstaka tillfällen) 5.6 (p<0.001) 6.8 (p<0.001) 6.5 (p<0.001) 2.0 (p<0.001) 

5 (Aldrig) 3.8 (p<0.001) 6.1 (p<0.001) 5.3 (p<0.001) 2.3 (p<0.001) 

 
 

    

1-4 (Rökare) 32.2 32.3 32.3 32.3 

5 (Icke-rökare) 0.75 (p<0.001) 1.3 (p<0.001) 1.1 (p<0.001) 0.94 (p<0.001) 
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Midjeomfång 

I tabell 18 redovisas samband mellan hälsovanor och midjeomfång mätt i centimeter. I vänster 

kolumn listas respektive svarsalternativ per fråga samt en dikotom gruppindelning.  

Midjeomfånget var mindre ju oftare deltagaren uppgav att hen motionerade, i genomsnitt 9 

cm mindre för de som motionerade minst 6 gånger per vecka (5) jämfört med de som aldrig 

motionerade (1). Skillnaden mellan de som motionerade ofta (4-5) och de som motionerade 

sällan (1-3) var i genomsnitt 4,7 cm. Störst skillnader syntes i stegen mellan svarsalternativ 2 

och 3 respektive 3 och 4. Skillnaden mellan könen var överlag liten. 

Kostvanor föreföll ha ett än starkare samband med midjeomfång, med en genomsnittlig 

skillnad på 15,8 cm i midjeomfång mellan de som bedömde sina kostvanor vara mycket bra 

(5) och de som bedömde dem vara mycket dåliga (1). Skillnaderna mellan de som upplevde 

sina kostvanor som negativa eller neutrala (1-3) och de som upplevde dem som positiva (4-5) 

var i genomsnitt 7,0 cm. Störst skillnader syntes just i steget mellan ”varken bra eller dåliga” 

(3) och ”bra” (4) kostvanor. Skillnaden var överlag större bland män än bland kvinnor. 

För rökning och midjeomfång följde sambanden liknande mönster som i föregående tabell: 

Mindre rökning korrelerade överlag med ett mindre midjeomfång, men de som rökte då och 

då (4) hade ett mindre midjeomfång än de som aldrig rökte (5). Denna gång var mönstret 

däremot tydligare bland män än bland kvinnor. Skillnaden mellan rökare och icke-rökare som 

dikotoma grupper (1-4 mot 5) blev därför mycket liten bland män. 

I kolumnen längst till höger redovisas motsvarande resultat efter justering för confounders: 

Motionsvanors korrelation med mindre midjeomfång dämpades avsevärt. Skillnaden mellan 

de dikotoma grupperna (1-3 mot 4-5) sjönk från -4,7 till -1,5 cm efter justering. 

Även (bra) kostvanors korrelation med mindre midjeomfång dämpades rejält. Skillnaden för 

svarsalternativ 4 och 5 minskade i genomsnitt med ca 10 cm, vilket resulterade i att skillnaden 

mellan de dikotoma grupperna (1-3 mot 4-5) sjönk från -7,0 till -1,5 cm. 

Motsvarande siffror för rökning blev efter justering mycket små och ingen signifikant skillnad 

kunde påvisas mellan de olika stegen – i relation till referensvärdet. Ingen signifikant skillnad 

rådde heller mellan de dikotoma grupperna rökare (1-4) och icke-rökare (5). 
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Tabell 18. Hälsovanors samband med midjeomfång; kvinnor, män och totalt. Resultat uttryckt som 
skillnad i medelvärde (95 % CI) från referensvärdet (svarsalternativ 1 resp. 1-3 i HPB Frågeformulär). 
Signifikansnivå anges i parenteser. 

 

*Justerad för kost, rökning, kön, ålder och BMI 
 

 

Hälsovanor           Midjeomfång (cm) 
 

Grupp Kvinnor Män Totalt Totalt* 

    (n = 47 317)  

Motion     

1 (Aldrig) 90.4 99.4 96.9 96.9 

2 (Då och då) -2.3 (p<0.001) -1.3 (p<0.001) -2.0 (p<0.001) -0.56 (p<0.001) 

3 (1-2 ggr/v) -5.1 (p<0.001) -3.7 (p<0.001) -5.3 (p<0.001) -1.3 (p<0.001) 

4 (3-5 ggr/v) -7.5 (p<0.001) -6.3 (p<0.001) -7.8 (p<0.001) -2.3 (p<0.001) 

5 (≥ 6 ggr/v) -7.8 (p<0.001) -7.5 (p<0.001) -9.0 (p<0.001) -2.8 (p<0.001) 

 
 

     

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 86.8 97.3 93.6 93.6 

4-5 (≥ 3 ggr/vecka) -4.0 (p<0.001) -4.4 (p<0.001) -4.7 (p<0.001) -1.5 (p<0.001) 

 
 

     

Kost      

1 (Mkt dåliga) 94.6 106.1 101.8 101.8 

2 (Dåliga) -1.9 (p=0.15) -4.3 (p<0.001) -3.1 (p<0.001) -1.5 (p<0.001) 

3 (Varken bra/dåliga) -4.8 (p<0.001) -7.5 (p<0.001) -6.1 (p<0.001) -3.1 (p<0.001) 

4 (Bra) -10.1 (p<0.001) -11.8 (p<0.001) -12.0 (p<0.001) -4.2 (p<0.001) 

5 (Mycket bra) -13.2 (p<0.001) -14.3 (p<0.001) -15.8 (p<0.001) -5.0 (p<0.001) 

 
 

     

1-3 (≤ Varken 
bra/dåliga) 

90.3 99.2 96.6 96.6 

4-5 (Bra/Mkt bra) -6.4 (p<0.001) -5.2 (p<0.001) -7.0 (p<0.001) -1.5 (p<0.001) 

 
 

     

Rökning      

1 (≥ 20 cig/dag) 88.9 98.3 95.9 95.9 

2 (11-19 cig/dag) -1.0 (p=0.43) -0.79 (p=0.30) -2.6 (p<0.001) -0.48 (p=0.22) 

3 (1-10 cig/dag) -1.3 (p=0.31) -2.1 (p=0.003) -3.8 (p<0.001) -0.24 (p=0.51) 

4 (Enstaka tillfällen) -3.9 (p=0.002) -3.0 (p<0.001) -3.9 (p<0.001) -0.29 (p=0.42) 

5 (Aldrig) -3.7 (p=0.002) -2.5 (p<0.001) -4.2 (p<0.001) -0.51 (p=0.13) 

 
 

     

1-4 (Rökare) 86.6 96.0 92.6 92.6 

5 (Icke-rökare) -1.5 (p<0.001) -0.18 (p<0.001) -0.80 (p<0.001) -0.22 (p=0.011) 
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Blodtryck 

I tabell 19 redovisas samband mellan hälsovanor och blodtryck mätt i mmHg. I vänster 

kolumn listas respektive svarsalternativ per fråga samt en dikotom gruppindelning.  

Såväl systoliskt som diastoliskt blodtryck var lägre ju oftare deltagaren uppgav att hen 

motionerade. Störst skillnad syntes i steget från svarsalternativ 2 (”då och då”) till 3 (1-2 

gånger per vecka) – särskilt gällande systoliskt tryck. Skillnaderna var dock överlag relativt 

små (om än signifikanta), med ca 3,5 mmHg mellan svarsalternativ 1 och 5. 

En liknande trend syntes för kostvanor, om än i mindre styrka. Här var skillnaden störst 

mellan svarsalternativet ”varken bra eller dåliga” och ”bra” kostvanor – särskilt gällande 

diastoliskt tryck. Överlag var skillnaderna även här relativt små med ca 3 mmHg mellan 

svarsalternativ 1 och 5. 

Jämfört som dikotoma grupper var skillnaderna också små med ca 1,5-2,5 mmHg skillnad 

mellan de olika kontrasterande grupperna – för både motion och kost. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bra motions- och kostvanor föreföll ha ett litet 

men signifikant samband med ett lägre blodtryck, såväl systoliskt som diastoliskt. 

Sambanden mellan rökning och blodtryck var dock tvetydiga även denna gång. Mindre 

rökning korrelerade överlag med ett lägre blodtryck – särskilt systoliskt. Däremot hade de 

som rökte då och då (4) ett lägre blodtryck än de som aldrig rökte (5) – både systoliskt och 

diastoliskt. I jämförelsen mellan rökare (1-4) och icke-rökare (5) syntes inga signifikanta 

skillnader. 

Efter justering för confounders förändrades flera samband: Motionsvanors samband med 

(lägre) blodtryck försvagades och tendenser observerades till och med för att de som 

motionerade 6 eller fler gånger per vecka (5) hade ett högre systoliskt blodtryck än de som 

inte motionerade alls (1). Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant (p=0.21). 

Skillnaden mellan de dikotoma grupperna förblev dock signifikant, om än kraftigt minskad. 

Även (bra) kostvanors samband med (lägre) blodtryck försvagades när denna variabel 

isolerades genom justering för confounders. Skillnaden mellan de dikotoma grupperna (1-3 

mot 4-5) halverades ungefär, men förblev signifikant.  

Trenden att mindre rökning korrelerade med lägre blodtryck försvagades också efter denna 

justering, till den grad att de flesta skillnader blev icke-signifikanta. Skillnaden mellan 

gruppen rökare (1-4) och icke-rökare (5) förblev dock signifikant för systoliskt blodtryck. 
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Tabell 19. Hälsovanors samband med blodtryck, totalt (bägge kön tillsammans). Separat redovisat 
för systoliskt och diastoliskt tryck. Resultat uttryckt som skillnad i medelvärde (95 % CI) från 
referensvärdet (svarsalternativ 1 resp. 1-3 i HPB Frågeformulär). Signifikansnivå anges i parenteser.  

Hälsovanor         Blodtryck (mmHg) 
 

Grupp Systoliskt Diastoliskt Systoliskt* Diastoliskt* 
   (n = 99 835) (n = 99 852) 
Motion     

1 (Aldrig) 128.4 79.9 128.4 79.9 
2 (Då och då) -1.3 (p<0.001) -0.76 (p<0.001) -0.53 (p<0.001) -0.23 (p=0.036) 
3 (1-2 ggr/v) -3.0 (p<0.001) -2.2 (p<0.001) -0.80 (p<0.001) -0.72 (p<0.001) 

4 (3-5 ggr/v) -3.4 (p<0.001) -3.2 (p<0.001) -0.14 (p=0.38) -0.95 (p<0.001) 
5 (≥ 6 ggr/v) -3.3 (p<0.001) -3.5 (p<0.001) 0.31 (p=0.21) -1.1 (p<0.001) 
 
 

    

1-3 (≤ 2 ggr/vecka) 126.5 78.6 126.5 78.6 
4-5 (≥ 3 ggr/vecka) -1.5 (p<0.001) -2.0 (p<0.001) 0.51 (p<0.001) -0.52 (p<0.001) 
 
 

  
  

Kost     

1 (Mkt dåliga) 126.8 79.5 126.8 79.5 
2 (Dåliga) 0.26 (p=0.69) 0.33 (p=0.46) -0.04 (p=0.94) 0.32 (p=0.43) 
3 (Varken bra/dåliga) 0.85 (p=0.16) -0.18 (p=0.67) -0.06 (p=0.92) -0.48 (p=0.21) 

4 (Bra) -1.4 (p=0.019) -2.1 (p<0.001) -1.0 (p=0.059) -1.5 (p<0.001) 
5 (Mycket bra) -2.9 (p<0.001) -3.2 (p<0.001) -1.7 (p<0.001) -2.0 (p<0.001) 
 
 

  
  

1-3 (≤ Varken bra/dåliga) 127.6 79.4 127.6 79.4 
4-5 (Bra/Mkt bra) -2.4 (p<0.001) -2.1 (p<0.001) -1.1 (p<0.001) -1.2 (p<0.001) 
 
 

  
  

Rökning     

1 (≥ 20 cig/dag) 130.0 80.6 130.0 80.6 
2 (11-19 cig/dag) -1.8 (p=0.002) -1.4 (p<0.001) -0.13 (p=-0.80) -0.42 (p=0.24) 
3 (1-10 cig/dag) -3.8 (p<0.001) -2.5 (p<0.001) -1.0 (p=0.035) -0.82 (p=0.015) 

4 (Enstaka tillfällen) -5.6 (p<0.001) -3.9 (p<0.001) -1.3 (p=0.007) -0.76 (p=0.021) 
5 (Aldrig) -4.0 (p<0.001) -2.7 (p<0.001) -1.5 (p<0.001) -0.79 (p=0.012) 
 
 

  
  

1-4 (Rökare) 125.9 77.8 125.9 77.8 
5 (Icke-rökare) 0.07 (p=0.058) 0.14 (p=0.13) -0.58 (p<0.001) -0.11 (p=0.19) 

 
*Justerad för kost, rökning, kön, ålder och BMI 

 

 

 



42 
 

Diskussion 

Denna studie hade två huvudsakliga syften. Det ena var att undersöka vilka som deltagit i 

HPB 2011-2014, hur dessa skiljde sig från det svenska folket och om HPI Databas kan anses 

vara representativ för det svenska folket. För detta syfte skrevs Frågeställning 1. 

Det andra syftet var att undersöka sambandet mellan hälsovanor och hälsoupplevelser 

respektive hälsodata i en stor grupp av den arbetsföra befolkningen. Nyckeln till detta var HPI 

Databas, som genom tillgängliga uppgifter från ca 100 000 Hälsoprofilbedömningar gav ett 

stort statistiskt underlag att analysera. Frågeställning 2 och 3 skrevs med detta syfte i åtanke. 

Resultatdiskussion 

Frågeställning 1: Jämförelse mellan HPI Databas och svenska folket 

Bakgrundsvariabler  

Redan i Inledning presenterades en hypotes om att majoriteten av deltagarna i HPI Databas är 

i arbetsför ålder och har ett arbete att gå till. Denna hypotes byggde på vetskapen om att 

majoriteten som deltar i HPB har bjudits in genom sin respektive företagshälsa. Att en stor 

andel av personerna i HPI Databas var i åldrarna 35-54 var därmed ingen överraskning. Den 

tydliga överrepresentationen av män i HPI Databas (cirka 8 procentenheter högre andel än i 

SCB) kan delvis ha sin förklaring i att fler män än kvinnor har ett arbete i Sverige - drygt 5 

procentenheter fler i augusti 2014 (SCB 2014c). 

Att medelåldern var något högre i HPI Databas (2 år) kan delvis förklaras av att alla 

individer i HPI Databas var minst 18 år gamla. Samtidigt bör detta ha kompenserats något av 

att endast ca 1 procent av deltagarna HPI Databas var över 65 års ålder, jämfört med ca 19 

procent för svenska folket (SCB). 

Hälsovanor 

Överlag var det svårt att jämföra hälsovanor mellan HPI Databas och svenska folket. Två av 

tre frågor (motionsvanor och kostvanor) gick inte att jämföra genom med data från den 

Nationella Folkhälsoenkäten (NFHe) så som planerat. Frågan om kostvanor framstod redan 

tidigt som icke jämförbar, då frågorna skiljde sig markant mellan HPB Frågeformulär och 

NFHe: HPB Frågeformulär bad deltagaren att göra en kvalitativ bedömning av sina kostvanor 

ur ett brett hälsoperspektiv, medan NFHe bad deltagaren att skatta hur ofta hen åt grönsaker, 

rotfrukter, frukt och bär eller om deltagaren ville öka sitt intag av frukt och grönsaker. 
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En jämförelse av motionsvanor syntes däremot vid första anblick vara genomförbar genom 

fråga 37 i NFHe (bilaga 8). Svaren från denna fråga skulle jämföras mot den information om 

antal minuter av fysisk aktivitet per vecka som en deltagare alltid uppger vid en HPB. Tanken 

var att besvara hur stor andel i respektive grupp som uppnådde YFA’s rekommendationer om 

fysisk aktivitet (YFA 2011). Vid närmare granskning bedömdes detta tyvärr vara olämpligt då 

frågorna i respektive underlag inte ansågs vara jämbördiga: 

Vid en HPB intervjuar Hälsoprofilbedömaren respektive deltagare om hens motionsvanor och 

ber i samband med detta deltagaren att skatta ungefär hur många minuter per vecka som hen 

varit fysiskt aktiv den senaste månaden – uppdelat i hög respektive måttlig intensitet. 

Hälsoprofilbedömare och deltagare resonerar ofta fram och tillbaka, tar exempel från 

deltagarens vardag och landar sedan i en samlad bedömning. Genom NFHe finns förstås 

ingen sådan naturlig möjlighet, utan deltagaren ombeds välja mellan fyra stycken (relativt 

breda) svarsalternativ. Förhållandena bedömdes därför vara så pass olika att en rättvis 

jämförelse inte vore möjlig. Till detta skall läggas att fråga 37 i NFHe avser de senaste 12 

månaderna medan alla frågor i HPB endast avser den senaste månaden. 

Det var förstås beklagligt för Frågeställning 1 att dessa frågor inte gick att jämföra. Samtidigt 

kan det vara vanskligt att dra stora slutsatser från jämförelser av motions- och kostvanor. 

Överlag kan det vara svårt att få tillförlitliga resultat när man genom enkäter ber människor att 

svara på frågor om hälsovanor: Ett exempel är en studie av Maria Hagströmer och kollegor 

(Hagströmer, Ainsworth, Oja & Sjostrom 2010) där stora skillnader syntes mellan 

självrapporterade nivåer av fysisk aktivitet och uppmätta nivåer med accelerometer. 

Frågan om rökning var däremot väl jämförbar mellan HPB Frågeformulär och NFHe. Utifrån 

respektive fråga, som förvisso skiljde sig något i utformning, kunde resultat redovisas i 

andelen som rökte regelbundet respektive då och då (ej regelbundet): Totalt sett var andelen 

regelbundna rökare lägre i HPI Databas än bland svenska folket (9,1 mot 11,3 procent). Det är 

i sammanhanget värt att notera att regelbunden rökning var vanligare bland kvinnor än män 

och att kvinnor, som nämnt, var underrepresenterade i HPI Databas. Då män däremot i större 

utsträckning rökte ”då och då” (ej regelbundet) än kvinnor så vore det enligt den logiken 

rimligt att tro att andelen ”då och då”-rökare totalt sett vore högre i HPI Databas – men så var 

inte fallet. Tvärtom var skillnaden här ännu större (7,9 mot 10,6 procent). 

Mönstret att fler kvinnor röker regelbundet men fler män röker då och då har sett likadant ut i 

NFHe sedan mätningarna först publicerades år 2004. Den totala prevalensen av rökning bland 

kvinnor har dock minskat år för år under samma period, från 19 till cirka 11 procent. Det är 
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tänkbart att det existerar samband mellan rökvanor och sociala markörer som yrkestillhörighet 

eller utbildningsnivå som förklarar skillnaden mellan HPI Databas och svenska folket, men 

om sådana eventuella samband kan denna studie inte ge några svar. 

Hälsoupplevelser 

Den uppmätta skillnaden i upplevd stress mellan HPI Databas och svenska folket (NFHe) var 

relativt liten, totalt 2 procentenheter (tabell 5). Totalt sett upplevde cirka 1 av 7 individer 

regelbunden stress (”ofta” eller ”mycket ofta” sett till hela livssituationen inklusive arbetet) i 

HPI Databas. Viktigt att notera är att såväl frågeformulering som svarsalternativ skiljde sig 

mellan HPB Frågeformulär och NFHe (bilaga 1 mot 8), varvid resultatet bör tolkas med viss 

försiktighet. Att prevalensen av upplevd stress var klart högre bland kvinnor än män i bägge 

underlag (8,9 respektive 8,0 procentenheters skillnad) får anses vara ett intressant bifynd. 

Varför det förhåller sig så är oklart, men en ökad förekomst av dubbelarbete bland kvinnor 

har tidigare beskrivits som en tänkbar förklaringsmekanism (Lundberg, Krantz & Berntsson 

2003). Resultatet stämmer annars överens med befolkningsstatistik över sjukskrivningar, där 

cirka 4 procentenheter fler kvinnor än män är sjukskrivna på grund av psykiska besvär, där 

stressrelaterade sjukdomar är den största gruppen (Försäkringskassan 2014). Det är även känt 

att brist på sömn är en central riskfaktor för utveckling av stressyndrom (Glise et al 2010). 

Motsvarande data om sömnbesvär och upplevd trötthet hade ur det perspektivet varit 

intressant att analysera: 

En jämförelse av upplevd trötthet mellan HPI Databas och NFHe bedömdes dock ej vara 

lämplig. Respektive frågor (fråga 21 i HPB Frågeformulär och fråga 14f i NFHe) ansågs ej 

vara jämbördiga. Svarsalternativen i HPB Frågeformulär var Mycket Ofta / Ofta / Varken ofta 

eller sällan / Sällan / Aldrig. Motsvarande svarsalternativ i NFHe var ”Nej”, ”Ja, lätta besvär” 

och ”Ja, svåra besvär”. Det bedömdes därmed vara omöjligt att dra en rättvis, gemensam 

gräns för vad som i detta fall kunde anses vara prevalens av upplevda besvär. 

Frågan om upplevd hälsa var den fråga som avseende utformning stämde bäst överens 

mellan de bägge frågeformulären. Jämförelsen av denna variabel var på så vis speciell. Att det 

svenska folket i NFHe rapporterade sin upplevda hälsa som god eller mycket god (4-5) i 

högre utsträckning än HPI Databas var därmed ett intressant fynd (tabell 6). Skillnaden var 

dock inte större än 3 procentenheter (69,6 mot 72,6 procent) och blev således inte avgörande 

för några slutsatser. I bägge grupper bedömde en klar majoritet sin hälsa som bra eller mycket 

bra. Andelen var i bägge underlag något högre bland män än bland kvinnor. 
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Hälsodata 

En av de hypoteser som presenterades i Inledning var att deltagarna i HPI Databas torde ha en 

större kunskap om sambanden mellan livsstil och hälsa än svenska folket i allmänhet. Det 

vore då tänkbart att dessa människor borde ha en högre motivation till att behålla en hälsosam 

livsstil. Att andelen överviktiga (inklusive feta) och feta enligt BMI (tabell 7) var högre i HPI 

Databas (totalt 7,6 respektive 4,2 procentenheters skillnad) än bland svenska folket (SCB) var 

således ett överraskande resultat. Skillnader kan dock föreligga i hur data har samlats in till 

respektive underlag: Exakt i vilken utsträckning som data om BMI till HPI Databas har 

hämtats genom självrapportering respektive objektiv mätning (våg och stadiometer) är ej känt. 

Instruktionen från HPI är att mäta längd och vikt på plats vid en HPB, men muntliga uppgifter 

från respektive deltagare förekommer också. Motsvarande data till SCB samlades dock 

uteslutande in genom självrapportering från respektive deltagare. Således föreligger risk för 

felaktiga uppgifter – i olika utsträckning – från bägge källor. En del av skillnaden mellan HPI 

Databas och svenska folket kan möjligen förklaras genom den överrepresentation av män i 

HPI Databas som tidigare beskrivits. Detta då prevalensen av övervikt och fetma var högre 

bland män än bland kvinnor - vilket därmed bör ha höjt det totala medelvärdet. Det bör också 

noteras att det förelåg viss skillnad i åldersspann mellan HPI Databas (18-65 år) och SCB (16-

84 år). Det är oklart i vilken mån detta påverkade resultatet. 

Vid efterföljande jämförelse av midjeomfång (tabell 8) var trenden motsatt vad gällde män 

och kvinnor. Prevalensen av övervikt (inklusive fetma) och fetma, nu räknat i midjeomfång, 

var överlag fortfarande högre i HPI Databas än bland svenska folket (LIV 2000), men här 

utgjordes skillnaden av kvinnor istället för män. Faktum var att skillnaden mellan män i 

samtliga åldersgrupper var minimal (35-49 år) eller icke-signifikant (20-34 samt 50-65 år) 

avseende övervikt inklusive fetma (midjeomfång ≥ 94 cm). I kontrast var motsvarande 

prevalens bland kvinnor (midjeomfång ≥ 80 cm) cirka 10 procentenheter högre i HPI Databas 

för alla tre åldersgrupper jämfört med LIV 2000. Hur detta omvända förhållande mellan 

könen (jämfört med BMI/tabell 7) kunde uppstå är oklart. 

Totalt sett (alla åldersgrupper) var mönstret något annorlunda: Här var prevalensen av 

övervikt (inklusive fetma) högre även för män i HPI Databas. Detta berodde på en 

överrepresentation av män 50-65 år i LIV 2000 – en grupp som har en högre andel med 

midjeomfång ≥ 94 cm än yngre män. Detta orsakade sannolikt skillnaden i resultatet. 

Motsvarande fenomen gällde även för kvinnor, men i klart lägre utsträckning. Kontentan är att 

det totala resultatet (alla åldersgrupper) bör tolkas med försiktighet. 
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Vad gällde fetma (midjeomfång ≥ 88 respektive ≥104 cm) var prevalensen högre bland män i 

HPI Databas för grupperna 20-34 och 35-49 år. Däremot var prevalensen klart lägre bland 

män 50-65 år i HPI Databas (36,7 procent) än i LIV 2000 (45 procent). Det gjorde att den 

totala prevalensen (alla åldersgrupper) var högre i LIV 2000 än i HPI Databas. För kvinnor 

var motsvarande prevalens mer entydig med en högre prevalens i alla åldersgrupper och totalt 

för HPI Databas (36,8 procent) jämfört med LIV 2000 (23 procent). 

Det är i sammanhanget viktigt att notera att jämförelseunderlaget för midjeomfång var LIV 

2000 och inte SCB (som för BMI). LIV 2000 är en cirka 15 år gammal studie. Antalet 

deltagare var i LIV 2000 markant färre än i övriga jämförelseunderlag och fördelningen 

mellan åldersgrupperna ojämn – så som nyss beskrivet. Det innebär att samtliga jämförelser 

med LIV 2000 bör tolkas med försiktighet. Faktum kvarstår att prevalensen av övervikt och 

fetma totalt sett var högre i HPI Databas, oavsett om jämförelsen gjordes med siffror från 

SCB (i BMI) eller med siffror från LIV 2000 (i midjeomfång). Denna observation, med två 

mätenheter och två jämförelseunderlag, stärker indikationen om att prevalensen av övervikt 

och fetma var högre bland deltagare i HPI Databas än bland svenska folket i stort. 

Av erfarenhet vet man inom HPI att en viss oklarhet råder kring standardisering av 

midjeomfångsmätning vid uppföljningskurser för Hälsoprofilbedömare. Instruktionerna har i 

många år varit desamma - i enlighet med internationell konsensus (Klein et al 2007) - men i 

vilken utsträckning dessa instruktioner efterföljs i praktiken förefaller alltså vara oklart. 

BMI får i allmänhet anses vara ett bra mått att använda på gruppnivå, bland annat då risken 

för mätfel torde vara mindre än vid mätning av midjeomfång (med hänsyn till 

mätstandardisering för midjeomfång och i vilken grad dessa efterföljs, så som diskuterats). 

Däremot är midjeomfång troligen ett mer relevant mått på individnivå ur ett hälsoperspektiv.  

Detta då det mer specifikt mäter individens bukfetma/viscerala fett än vad BMI gör (Klein et 

al 2007), vilket har större betydelse för överviktsrelaterad ohälsa (Janssen et al 2004). 

Visceralt fett är mer metabolt aktivt än subkutant fett (Donohoe, Doyle & Reynolds 2011) 

vilket bland annat innebär att det fortare kan bilda blodproppar och orsaka till exempel 

ateroskleros (Ekblom-Bak et al 2009). Visceralt fett förefaller överlag vara en större riskfaktor 

än BMI för framtida ohälsa, i form av till exempel hjärt-kärlsjukdomar (Lee et al 2008) och 

typ 2 diabetes (Anjana et al 2004). Socialstyrelsen skrev i december 2014 (Socialstyrelsen 

2014b) att ”En svaghet med BMI är att måttet inte kan skilja mellan fett- och muskelmassa. 

Förändringar av midjeomfånget avspeglar bättre än BMI hur mängden bukfett varierar över 

tid och har starkare samband med insjuknande i bland annat typ II-diabetes.” 
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Det kanske mest intressanta fyndet gällande blodtryck var inte huvudfyndet - att prevalensen 

av hypertoni totalt var 4,6 procentenheter lägre i HPI Databas än i SBU Rapport (2007) - utan 

bifyndet; att skillnaden inom HPI Databas var hela 10,2 procentenheter mellan män och 

kvinnor. Som kontrast uppgavs ingen skillnad mellan könen i SBU Rapport (2007). Hur 

skillnaden kunde vara så stor i HPI Databas är oklart, men till exempel långvarig stress kan 

orsaka en bestående blodtryckssänkning genom ökad parasympatikusaktivering (Andersson 

2014, ss. 123-124). Och som diskuterats ovan upplevde en högre andel kvinnor än män besvär 

av stress och trötthet. Regelbundna rökare som grupp kan ha ett lägre blodtryck än icke-rökare 

och kvinnor rökte regelbundet i större utsträckning än män, som synes i tabell 3. 

Det är sedan tidigare känt att regelbunden fysisk aktivitet/motion kan resultera i en sänkning 

av blodtryck vid måttligt förhöjt blodtryck (Börjesson et al 2008, s. 348). Huruvida deltagare i 

HPI Databas var fysiskt aktiva i högre grad än deltagarna i NFHe kunde denna studie dock 

inte ge besked om. Däremot är det inom HPI Databas känt att kvinnor i högre utsträckning 

rapporterar sunda motionsvanor än män. I resultat del 2 (tabell 19) redovisades ett litet men 

signifikant samband mellan bra kostvanor och lägre blodtryck. I HPI Databas rapporterar 

kvinnor i högre utsträckning sina kostvanor som bra (svarsalternativ 4-5) än män. Dessa 

observationer om motionsvanor och kostvanor inom HPI Databas skulle kunna erbjuda en 

viss förklaring av den stora skillnaden i prevalens av hypertoni mellan könen. Faktum 

kvarstår att skillnaden är uppseendeväckande. 

Resultaten från jämförelse av kondition (testvärde) stämde relativt väl överens med 

hypotesen om att deltagare i HPI Databas – där majoriteten förmodas vara i arbete – bör ha 

mer gynnsamma hälsovanor än svenska folket i genomsnitt och därigenom ha en bättre 

kondition (Engström et al 2004, Engström 2014). Skillnaden var signifikant mätt i såväl 

medelvärden (tabell 10) som i andelen med hälsosam konditionsnivå (tabell 11). Med 

vetskapen om att prevalensen av övervikt och fetma var högre i HPI Databas jämfört med LIV 

2000 kan man anta att skillnader i VO2max är ännu större mellan grupperna. De viktigaste 

resultaten ur ett hälsoperspektiv får anses vara de i tabell 11; andelen med ett testvärde över 

33 respektive 35 – dels ur aspekten risk för framtida sjukdom (Blair et al 1989; Ekblom-Bak 

2013, s. 18) men även avseende förmåga att orka med sitt vardagliga arbete på ett fullgott sätt 

och ha energi över till en hälsosam fritid (Andersson 2014). Att skillnaderna mellan HPI 

Databas och svenska folket (LIV 2000) här var signifikanta för varje undergrupp är därför 

betydande för gruppens hälsa, särskilt för medelålders män (35-49 samt 50-65 år) som var de 

grupper med störst procentuell skillnad mot LIV 2000 (tabell 11). Det är sedan tidigare känt 



48 
 

att god kardiovaskulär kondition är en viktig skyddsfaktor mot hjärt-kärlsjukdomar (Blair et al 

2001; Ekblom-Bak et al 2009). 

Skillnaderna mellan grupperna bör, såsom med midjeomfång, tolkas med viss försiktighet då 

data från LIV 2000 samlades in för ca 15 år sedan samt att antalet deltagare och 

åldersfördelning i respektive underlag skiljde sig åt markant. LIV 2000 redovisade förvisso ej 

antalet deltagare per åldersgrupp för tabell 11, men fördelningen förmodas vara liknande den i 

tabell 10; med en överrepresentation av individer i de äldre grupperna – särskilt män. I tabell 

10 jämfördes medelvärdet totalt (alla åldersgrupper sammanlagt). Så som i tabell 8 

(midjeomfång) förelåg därför en viss snedvridning av det sammanlagda resultatet, då äldre 

människor i genomsnitt har ett lägre testvärde än yngre. 

Uppdaterad statistik om kondition på befolkningsnivå fanns år 2014 ej att tillgå, men 

undersökningar pågick vid denna studies tidpunkt genom projektet LIV 2013. I LIV 2000 var 

den generella trenden att allt fler människor i Sverige har ett lågt testvärde ur ett 

hälsoperspektiv – jämfört med föregående studie ”LIV 90” (Ekblom-Bak et al 2011, s. 87). 

 

Frågeställning 2: Statistisk analys av samband mellan hälsovanor 

och hälsoupplevelser 

Hälsovanor och upplevd stress 

Analysen av hälsovanor i relation till upplevd stress (tabell 12) genererade ett antal fynd: 

Samtliga jämförelser genererade signifikanta skillnader mellan de olika dikotoma grupperna.  

Starkast uppmätta samband var det mellan kostvanor och upplevd stress, ett samband som var 

starkare bland kvinnor än män. Oddskvoten var här 1,97 för gruppen kvinnor som bedömde 

sina kostvanor som positiva (svarsalternativ 4-5; ”bra” eller ”mycket bra”) jämfört med 

referensgruppen (1-3). Liknande mönster syntes mellan variablerna motion och upplevd 

stress, med något lägre oddskvoter: De som motionerade tre eller fler gånger per vecka 

upplevde signifikant mindre stress än de som motionerade mer sällan. För variabeln rökning 

syntes ingen skillnad mellan män och kvinnor. Skillnaden mellan gruppen rökare (1-4) och 

icke-rökare (5) avseende upplevd stress var liten, men signifikant (oddskvot 1,21 totalt). 

Stressrelaterade sjukdomar har först nyligen uppmärksammats på bred front och är ett aktuellt 

forskningsämne (Jonsdottir & Ursin 2008, ss. 571-79). Långtidseffekterna av till exempel 

fysisk aktivitet på stress är ännu inte klarlagda. Det är däremot känt att fysisk aktivitet har en 

reglerande effekt på de stressfysiologiska systemen varvid någon form av samband bör 
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föreligga (Jonsdottir et al 2008, ss. 574-75). Vad gäller kostvanors påverkan är 

förklaringsmekanismen oklar. I en relativt ny studie (Barrington, Beresford, McGregor & 

White 2014) konstaterades samband mellan kostvanor och upplevd stress, där bland annat ett 

ökat intag av dietärt fett uppvisade samband med ökad stress. En kritik mot studiens slutsats 

är dock huruvida osunda kostvanor ökar den upplevda stressen eller om upplevd stress leder 

till osunda kostvanor. Korrelationen mellan rökning och upplevd stress visade ett svagt men 

signifikant samband. En tidigare studie har dock visat på samband mellan rökstopp och 

minskad upplevd stress (Hajek, Taylor & McRobbie 2010). I samma studie beskrevs att cirka 

85 procent av deltagarna som rökte trodde att rökning hjälpte dem att minska sin upplevda 

stress. Vilken roll som placebo har i röknings påverkan på upplevd stress är ett ämne för 

vidare studier. 

Hälsovanor och upplevd trötthet 

Sambanden mellan hälsovanor och upplevd trötthet (tabell 13) liknade de för hälsovanor och 

upplevd stress: Det starkaste av dessa samband var det mellan (bra) kostvanor och (mindre) 

upplevd trötthet, ett samband som återigen var starkare bland kvinnor än män. (Självbedömt) 

Positiva kostvanor (4-5) innebar alltså en signifikant skillnad i upplevd trötthet gentemot de 

som upplevde sina kostvanor som neutrala eller negativa (1-3). En signifikant skillnad syntes 

mellan de som motionerade tre eller fler gånger per vecka och de som motionerade mer 

sällan. Detta utfall får anses vara väntat, men det är intressant att notera hur kost som variabel 

uppvisade en starkare koppling till upplevd trötthet än vad motion gjorde. Hur mycket av det 

som berodde på betydelsen av respektive hälsovana och hur mycket som berodde på val av 

metod (till exempel gränsdragning för respektive dikotom grupp) är oklart. Således bör 

slutsatser kring detta resultat (och jämförelser av denna typ) göras med viss försiktighet. 

Gruppen rökare (1-4) upplevde signifikant mindre trötthet än gruppen icke-rökare (5). 

Oddskvoterna för denna jämförelse var dock avsevärt lägre än motsvarande oddskvoter för 

variablerna motion och kost. Överlag var annars oddskvoterna avseende upplevd trötthet 

något högre än motsvarande oddskvoter för upplevd stress. Det kan tolkas som att de (tre) 

studerade hälsovanorna hade en starkare koppling till upplevd trötthet än till upplevd stress. 

Det är sedan tidigare känt att hälsosamma kostvanor och regelbunden träning kan förbättra 

ork och energitillgänglighet, men hur dessa variabler påverkar upplevd trötthet är oklart. Då 

upplevd stress och upplevd hälsa som variabler har uppvisat liknande trender genom hela 

studien och har visat sig påverka varandra på flera sätt (Åkerstedt 2004, 2007; Ekstedt et al 



50 
 

2005, 2011; Söderström et al 2012) är det tänkbart att de faktorer som påverkar den ena 

variabeln även påverkar den andra. 

Hälsovanor och upplevd hälsa 

De uppmätta sambanden mellan hälsovanor och upplevd hälsa (tabell 14) följde liknande 

mönster som de för upplevd stress och upplevd trötthet: Kost som variabel uppvisade starkast 

koppling till upplevd hälsa följt av motion och rökning i fallande ordning. Det som stod ut i 

denna analys var att oddskvoterna från respektive gruppjämförelse var klart större än för 

motsvarande jämförelser ovan (tabell 12 och 13). En möjlig tolkning är att dessa tre 

hälsovanor hade en större påverkan på upplevd hälsa än på upplevd stress och trötthet. 

Begreppet upplevd hälsa är dock mycket brett och vad som innefattas i begreppet skiljer sig 

troligen från person till person. Det är således svårt att identifiera varför dessa hälsovanor 

hade en större påverkan på just upplevd hälsa jämfört med övriga hälsoupplevelser. 

Hälsovanor och hälsoupplevelser – efter justering för confounders  

Styrkan i samtliga uppmätta samband (oddskvoter) minskade efter justering för confounders 

(tabell 15). Justeringen hade en förhållandevis liten påverkan på samband som involverade 

variablerna motion och kost i relation till upplevd stress respektive upplevd trötthet. Effekten 

var dock större gällande samband som involverade upplevd hälsa och rökning. Mönstret var 

efter justering fortfarande sådant att variabeln kost uppvisade starkast koppling till respektive 

hälsoupplevelse, följt av motion och slutligen rökning. Skillnaden mellan gruppen rökare (1-

4) och icke-rökare (5) var efter justering icke-signifikant (p=0,86). 

Utmärkande för denna tabell var att samtliga samband redovisades stegvis och inte bara som 

jämförelser mellan dikotoma grupper. Några av de observationer som gjordes här var: 

• Ju oftare en person motionerade desto mer positiv var respektive hälsoupplevelse, utom för 

upplevd stress där mer än 5 motionspass per vecka tycktes ha en något negativ effekt. 

• Ju mer positivt som en person skattade sina kostvanor desto mer positiv var respektive 

hälsoupplevelse. Avstånden mellan respektive svarsalternativ (i effekt på respektive 

oddskvot) var ofta stora och särskilt avseende variabeln ”upplevd hälsa” där skillnaden mellan 

steg 3 och 4 respektive 4 och 5 var mycket stora. Steget från ”varken bra eller dåliga” till 

”bra” eller ”mycket bra” kostvanor tycks således ha en stor effekt på upplevd hälsa i stort – 

vilket också syns i den dikotoma jämförelsen mellan grupperna (1-3) och (4-5). 

• Ju mindre en person rökte desto mer positiv var respektive hälsoupplevelse, utom för 

upplevd stress där oddskvoterna var snarlika för de olika stegen och ibland även indikativa för 
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att mer rökning kunde innebära mindre upplevd stress. Att rökning kan ha en avstressande 

effekt är sedan länge känt – särskilt för någon som utvecklat ett nikotinberoende. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till dessa tvetydiga resultat. 

Tolkning av vad som kan anses vara en stark oddskvot är delvis subjektiv. En oddskvot över 

2,0 indikerar att sannolikheten för ett utfall är dubbelt så stor som för det alternativa utfallet 

(Borg & Westerlund 2012). I analysen av hälsovanor och upplevd hälsa syntes oddskvoter 

kring eller över 4, vilket indikerar samband av sådan styrka att klara motbevis krävs för att 

kunna förkasta dem (Szumilas 2010). Vid justering för confounders blev somliga oddskvoter 

betydligt lägre. Det betyder inte nödvändigtvis att de ojusterade sambanden är missvisande, 

utan att indirekt kausalitet kan råda. Bra kostvanor kan påverka andra variabler (confounders) 

som i sin tur inverkar på den upplevda hälsan. Det har tidigare observerats att goda 

hälsovanor hänger samman (Andersson et al 1976). Om en hälsovana är god är sannolikheten 

stor för att övriga hälsovanor också är goda. Därför är det inte överraskande när sambanden 

blir svagare efter justering för confounders. 

Frågeställning 3: Statistisk analys av samband mellan hälsovanor 

och hälsodata 

Hälsovanor och BMI 

Sambanden mellan sunda hälsovanor och ett hälsosamt BMI (tabell 16) varierade i styrka: 

Gruppen med bra kostvanor (4-5) uppvisade en signifikant högre prevalens av hälsosamt BMI 

än referensgruppen (1-3) med en oddskvot på 2,22. Sambandet var starkare bland kvinnor än 

män (2,43 mot 1,87). Liknande trend syntes avseende motionsvanor och BMI, fast med lägre 

oddskvoter (1,52 totalt) i jämförelsen mellan de som motionerade tre eller fler gånger per 

vecka (4-5) och de som motionerade mer sällan (1-3). Även här var sambandet starkare bland 

kvinnor, men med mindre skillnad mellan könen (1,59 mot 1,41). Gruppen icke-rökare (1-5) 

hade överlag en signifikant högre prevalens av hälsosamt BMI än gruppen rökare (1-4). 

Denna skillnad var dock inte signifikant bland män och efter justering för confounders inte 

heller för gruppen som helhet (p=0,77). Övriga samband påverkades förhållandevis lite av 

denna justering och skillnaderna mellan grupperna förblev signifikanta. 

Att sambanden mellan (sunda) motions- respektive kostvanor och ett hälsosamt BMI var 

tydliga får anses vara väntade: Att ökad fysisk aktivitet och en sund kosthållning i regel leder 

till en mer hälsosam vikt är välkänt. I utfallet "icke-hälsosamt BMI" räknades förvisso BMI 

under 18,5 in, men andelen underviktiga i den vuxna befolkningen är mycket liten, cirka 2 
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procent (Andersson 2014). Att rökning har en stimulerande effekt på ämnesomsättningen är 

känt (O'Malley, King, Conte, Ellingrod & Ramnath 2014), men rökning har även en negativ 

effekt på regelbunden fysisk aktivitet och flera andra fysiologiska faktorer. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till att inga signifikanta skillnader syntes mellan grupperna rökare och icke-

rökare.  

Hälsovanor och kondition (testvärde) 

Testvärde (O2 ml·kg-1·min-1) är ett uttryck för kondition. Detta tas fram genom att dividera 

maximalt syreupptag i liter syre per minut med kilogram kroppsvikt. Således är det logiskt att 

ett högre testvärde hänger samman med hur pass ofta en person motionerar och huruvida hen 

har en hälsosam kosthållning. Att sambanden mellan motions- respektive kostvanor och 

testvärde var starka får därmed anses vara väntat (tabell 17). Däremot kan det finnas 

anledning att titta närmre på dessa resultat: Stora skillnader syntes i medelvärde mellan de 

som motionerade ofta (svarsalternativ 4 och 5) och de som inte motionerade alls 

(svarsalternativ 1). Detta var väntat. Vad som var mindre väntat var de relativt stora 

skillnaderna mellan de som motionerade sällan (eller inte alls) och de som motionerade 1-2 

gånger per vecka: De som (uppgav att de) motionerade 1-2 ggr per vecka (svarsalternativ 3) 

hade i genomsnitt 4,7 enheter högre testvärde än de som inte motionerade alls - och 3,5 

enheter högre än de som motionerade ”då och då” (svarsalternativ 2). En skillnad på 4,7 eller 

3,5 enheter i testvärde kan möjligtvis tyckas vara liten, men så som ses i tabell 10 ligger 

många åldersgruppers medelvärde nära gränsvärdena 33 och 35 (för kvinnor respektive män), 

varvid en skillnad på 4,7 eller 3,5 enheter för många kan innebära en direkt skillnad mellan en 

hälsosam och en icke-hälsosam konditionsnivå (Blair et al 1989; Andersson 2014).  

Små förändringar i motionsvanor kan för fysiskt inaktiva/måttligt aktiva alltså innebära 

avgörande skillnader för konditionen ur ett hälsoperspektiv. Fynd som dessa är potentiellt 

viktiga pedagogiska redskap för att motivera människor, däribland deltagare i HPB, till att 

förbättra sina motionsvanor. För fysiskt inaktiva som målgrupp bör det vara motiverande att 

veta att en ökning från ”motionerar aldrig” till ”motionerar 1-2 gånger per vecka” i 

genomsnitt innebär cirka hälften av den konditionsförbättring som det skulle innebära att 

motionera 6 eller fler gånger per vecka (4,7 jämfört med 9,3). Detta är synnerligen viktigt 

utifrån vetskapen om att många fysiskt inaktiva tror att de måste avsätta mycket tid för att 

uppnå betydelsefulla resultat. Skillnaden mellan svarsalternativ 3 (1-2 gånger per vecka) och 

4 (3-5 gånger per vecka) var också relativt stort, men var mindre än i steget mellan 

svarsalternativ 4 och 5 (6 eller fler gånger per vecka). Motionsfrekvens tycks således ha en 
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avtagande avkastning vad gäller påverkan på konditionsnivå. Efter justering för confounders 

var detta mönster detsamma; den totala skillnaden i varje steg minskade men avstånden 

mellan varje steg förblev relativt lika. 

En liknande trend syntes för kostvanor, men kontrasten mellan svarsalternativen kan vara 

svårare att belysa i HPB's fråga om kost. Vad är till exempel den konkreta skillnaden mellan 

"dåliga" och "varken bra eller dåliga" kostvanor? Vad som däremot gick att konstatera var att 

skillnaden i testvärde mellan de som upplevde sina kostvanor som bra eller mycket bra (4-5) 

och de som bedömde dem som dåliga eller mycket dåliga (1-2) var i liknande storleksordning 

(minst 3,5 enheter) som de skillnader som ovan diskuterades för motionsvanor. När samband 

mellan kostvanor och testvärde diskuteras är det viktigt att hålla confounders i åtanke, då det 

är sannolikt att en förbättring av testvärde genom god kosthållning beror på en viktminskning 

och inte en förbättring av maximal syreupptagningsförmåga. Att justering för confounders 

dämpade korrelationen mellan kostvanor och testvärde behöver inte betyda att sambandet är 

svagare än vid första anblick, utan att förändringar i kostvanor kan påverka många andra 

variabler som i sin tur påverkar konditionsnivå. 

Att mindre rökning, efter justering för confounders, inte uppvisade några tydliga samband 

med högre testvärde är också en viktig fråga för diskussion. Att rökning försämrar människors 

syreupptagningsförmåga genom skador på respiratoriska organ, hjärta och kärl med mera är 

välkänt. Varför korrelerar då inte färre rökta cigaretter per dag med ett högre testvärde i denna 

studie? Förklaringen har troligen sin grund i hur rökning påverkar resultat i Åstrands 

submaximala konditionstest. Rökning orsakar akut en ökad sympatikusaktivering, vilket bland 

annat ger en pulshöjning. Men för en regelbunden rökare kan på sikt denna pulshöjning skapa 

en mer permanent sympatikusstimulans och därmed en obalans i det autonoma nervsystemet. 

Effekten kan bli att kroppen aktiverar parasympatikus i ett försök att bromsa det påslag som 

sympatikus orsakar, ungefär som en betablockerande medicin. Effekten blir att regelbundna 

rökare kan ha en lägre puls vid en given submaximal ansträngningsnivå än icke-rökare. Då 

testvärde, i Åstrands submaximala konditionstest, beräknas utifrån arbetspulsen vid en given 

submaximal effekt blir resultatet att testvärdet kan överskattas för regelbundna rökare som 

grupp. På så vis finns det motstridiga mekanismer vad gäller röknings samband med testvärde 

när den beräknas genom Åstrands submaximala konditionstest (Andersson 2014). 

Hälsovanor och midjeomfång 

Sunda motions- och kostvanor uppvisade tydliga samband med ett mindre midjeomfång. 

Förhållandet mellan motion och midjeomfång följde ett liknande mönster per svarsalternativ 
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som för motion och testvärde. Ju högre deltagaren skattade sin motionsnivå, desto mindre var 

midjeomfånget. Störst skillnad syntes återigen i stegen mellan svarsalternativ 2 och 3 

respektive 3 och 4, med exempelvis en genomsnittlig skillnad i midjeomfång på 5,3 cm 

mellan de som aldrig motionerade (1) och de som motionerade 1-2 gånger per vecka (3). Att 

en ökad grad av fysisk aktivitet korrelerar med ökad energiomsättning är välkänt. Utmaningen 

för många som vill minska sitt midjeomfång är att samtidigt sköta sina kostvanor: 

Just kostvanor uppvisade ett starkt samband med midjeomfång; särskilt för svarsalternativ 4 

och 5 (”bra” respektive ”mycket bra” kostvanor). Skillnaden mellan svarsalternativ 1 och 5 

var i genomsnitt 15,8 centimeter. Men ur samma perspektiv som för motion och testvärde 

ovan kan det vara mer intressant att belysa skillnaden i resultat mellan svarsalternativ 1 och 3: 

En genomsnittlig skillnad på 6,1 cm. Skillnaden mellan svarsalternativ 1 och 4 (”mycket 

dåliga” till ”bra”) var ännu större; i genomsnitt 12,0 centimeter. Även här blir därför 

slutsatsen att relativt små förändringar av en hälsovana kan innebära en direkt skillnad mellan 

ett hälsosamt och ett icke-hälsosamt utfall. 

Att hälsosamma kostvanor korrelerar väl med ett hälsosamt midjeomfång är känt. I dessa 

resultat syns hur midjeomfånget var successivt mindre ju högre svarsalternativ som deltagaren 

rapporterat gällande sina kostvanor. Detta ger en indikation om att självrapporterade 

kostvanor tycks korrelera väl med faktiska kostvanor – åtminstone inom ramarna för HPB.  

Att styrkan i dessa samband minskade avsevärt efter justering för confounders är intressant att 

notera. Detta behöver dock, så som tidigare diskuterats, inte betyda att de ojusterade 

sambanden är missvisande. Detta belyser endast att kostvanor har en förhållandevis mindre 

påverkan som isolerad faktor. Dess betydelse tycks dock vara större när man tar hänsyn till 

indirekt påverkan genom andra faktorer. 

Sambandet mellan färre rökta cigaretter per dag och midjeomfång är ett särskilt intressant 

ämne för diskussion. Såsom med rökning och testvärde (vid Åstrands test) råder här 

motstridiga mekanismer. Att personer som röker generellt är mindre fysiskt aktiva än icke-

rökare är ett rimligt antagande. Detta borde i så fall innebära att icke-rökare har ett lägre 

midjeomfång än rökare - då det i denna studie noterats att ökad motion korrelerar med lägre 

midjeomfång. Men då rökning även kan leda till minskad aptit (genom höjd blodsockerhalt) 

och öka ämnesomsättningen är det vanligt att regelbunden rökning kan leda till en 

viktminskning och således till ett lägre midjeomfång (Andersson 2014; O'Malley et al 2014):  

I tabell 18 syns hur mindre rökning stegvis korrelerade med mindre midjeomfång, men att 

gruppen som rökte ”då och då” (4) hade ett mindre midjeomfång än de som aldrig rökte (5). 



55 
 

Hälsovanor och blodtryck 

Att de som motionerade regelbundet hade ett lägre blodtryck än de som motionerade "då och 

då" eller ”aldrig” är i linje med tidigare kunskap: Att regelbunden fysisk aktivitet kan sänka 

blodtrycket och därför regelbundet ordineras som behandling mot måttligt förhöjt blodtryck 

(Börjesson et al 2008). Effekten av motion tycks dock ha varit avtagande ju oftare man 

motionerade. Störst skillnad syntes i steget från svarsalternativ 2 till 3. 

Bra kostvanor visade överlag ett litet men statistiskt signifikant samband med lägre blodtryck. 

Även detta är i linje med tidigare kunskap (King et al 2014). En observation som stod ut i 

denna tabell var att ingen signifikant skillnad syntes för svarsalternativ 2 och 3 i jämförelse 

med referensgrupp (1 = ”mycket dåliga” kostvanor). För svarsalternativ 4 var skillnaden 

signifikant gällande diastoliskt tryck, men ej systoliskt, och för svarsalternativ 5 var 

skillnaden signifikant för både systoliskt och diastoliskt tryck. Detta mönster kvarstod efter 

justering för confounders. 

Lägre konsumtion av cigaretter korrelerade överlag med ett lägre blodtryck, såväl systoliskt 

som diastoliskt. Detta mönster var väntat utifrån vad som tidigare är känt om röknings 

påverkan på blodtryck, till exempel genom ateroskleros. Däremot antydde resultatet att 

sporadisk rökning (4 = ”då och då”) kunde innebära ett i genomsnitt lägre blodtryck än att inte 

röka alls (5). I och med detta syntes ingen signifikant skillnad mellan grupperna rökare (1-4) 

och icke-rökare (5). En tänkbar förklaring på detta går i linje med tidigare resonemang, 

nämligen att rökning kan ha en akut sympatikusstimulerande effekt, men efter en viss tids 

regelbundet bruk kan ge upphov till en ökad parasympatikusaktivering, såsom vid användning 

av betablockerande medicin. Efter justering för confounders var skillnaden mellan grupperna 

dock signifikant, åtminstone avseende systoliskt tryck men inte diastoliskt. Skillnaden mellan 

de olika svarsalternativen och referensvärdet (svarsalternativ 1) minskade däremot i flera fall 

till en icke-signifikant nivå efter denna justering. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att dessa hälsovanor uppvisade en förhållandevis 

svag koppling till blodtryck – såväl systoliskt som diastoliskt. Efter justering för confounders 

syntes inga skillnader i medelvärde större än ca 2 mmHg från referensvärdet; detta i 

jämförelsen mellan ”mycket bra” och ”mycket dåliga” kostvanor avseende diastoliskt tryck. 

Att skillnaderna inte var större än så får anses vara ett överraskande resultat utifrån befintlig 

litteratur på området. 
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Metoddiskussion 

Design 

Författare och handledare bestämde tidigt att HPI Databas var det önskade studieobjektet. 

Detta då databasen utgjorde ett stort och outforskat statistiskt underlag baserat på en 

väletablerad metod med vetenskaplig förankring (HPB). Med obegränsade resurser och tid 

vore en fullständig sambandsanalys mellan databasens samtliga variabler det optimala.  

HPB Frågeformulär består dock av 27 frågor. Därtill kommer ett antal medicinska och 

fysiologiska mätningar, vars resultat alla registreras i HPI Databas. Att analysera, tolka och 

presentera alla variablers samband med varandra på ett överskådligt sätt bedömdes därför inte 

vara rimligt. Istället selekterades 10 variabler som dels ansågs vara betydande för den totala 

hälsan och dels representerade så många aspekter av HPB som möjligt. Självklart fanns det 

andra variabler som hade kunnat vara intressanta att analysera, men det får bli ett ämne för 

framtida studier. 

Stycket "Urval av variabler" i Inledning syftar till att sammanfatta den kunskap som låg till 

grund för varför respektive variabel valdes ut för vidare analys. Med hänsyn till studiens 

tänkta omfattning begränsades frågeställningen till att enbart studera hälsovanors samband 

med hälsoupplevelser respektive hälsodata, istället för varje variabels samband med varandra. 

Att utgå från hälsovanor bedömdes vara ett logiskt steg, då hälsovanor i större grad antogs 

påverka hälsoupplevelser och hälsodata än tvärtom. 

Frågeställning 1 tillkom först efter att Frågeställning 2 och 3 var framtagna. Förhoppningen 

var att kunna jämföra respektive variabel med en likvärdig källa som kunde anses vara 

representativ för det svenska folket i stort. Syftet var att kunna bedöma ifall resultat från 

Frågeställning 2 och 3 kunde generaliseras till en större population. Denna kunskap var dels 

värdefull för att öka förståelsen för dessa variablers samband med varandra, men även för 

framtida utveckling av HPB som metod. Valet att studera dessa variabler kvantitativt var 

intuitivt, då HPB Frågeformulär är uppbyggd kring frågor med 5 svarsalternativ och alla svar 

därmed registrerats kvantitativt i HPI Databas. Då även all hälsodata mäts kvantitativt blev 

studiens statistikcentrerade design en logisk följd. 

En invändning mot studiens upplägg kan vara valet att i detalj analysera variabler som 

hälsoupplevelser kvantitativt. En berättigad fråga är hur väl självrapportering av till exempel 

upplevd trötthet kan översättas till ett numeriskt värde och kvantitativt analyseras mot en 

variabel som rökning. Detta väcker frågor om HPB Frågeformulärs förmåga att adekvat mäta 
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hälsoupplevelser: Hur väl är frågorna formulerade? Ger de tillgängliga svarsalternativen 

möjlighet för deltagaren att ge uttryck för sina upplevelser? Hur god är den genomsnittliga 

förmågan att bedöma den egna nivån av upplevd trötthet för den senaste månaden? Risk finns 

att bedömningen påverkas av hur trött deltagaren är just där och då istället för att representera 

den senaste månaden, så som frågan är tänkt. Samma potentiella problematik gäller förvisso 

bedömning av samtliga hälsoupplevelser och är en ofrånkomlig del av 

undersökningsmetoden. Symptomskalan i HPB Frågeformulär är dock framtaget enligt 

vedertagen metod i forskning om upplevd trötthet, smärta, stress, upplevd hälsa mm. Att 

gradera svarsalternativen i en skala med ytterligheter, tendensalternativ och ett neutralt 

mittalternativ (Borg 2013). Ett alternativ hade varit att göra en avgränsad kvalitativ studie 

med hälsoupplevelser i fokus. 

Ett annat alternativ hade varit att analysera en variabel som sjukfrånvaro, ett frekvent 

förekommande mått på hälsa både i studier och i redovisningar av hälsoläge bland företag. 

Sjukfrånvaro är enkelt att införskaffa statistik om på befolkningsnivå, innefattar inga eller 

minimala problem avseende frågeformulering och svarsalternativ, och skulle kunna vara en 

lätthanterlig variabel att kvantitativt jämföra mellan HPI Databas och svenska folket. 

Sjukfrånvaro är dock inget bra mått på hälsa. Det är sedan tidigare känt att sjukfrånvaros 

samvariation med upplevd hälsa är svag. Istället uppvisar faktorer som rökning, övervikt och 

sömnbesvär mycket tydligare samband med sjukfrånvaro (Socialförsäkringsrapport 2014, ss. 

35-38). Huruvida någon är sjukfrånvarande eller ej går heller inte att enbart bestämma utifrån 

om personen är sjuk eller inte. Vad som för en individ är anledning till sjukskrivning, är 

nödvändigtvis inte det för en annan. Huruvida en person sjukskriver sig eller inte kan vara ett 

mått på dennes attityd, arbetsmoral eller disciplin, likväl som ett mått på dennes hälsotillstånd 

eller till och med arbetsmarknadspolitiska skäl. Sjukfrånvaro har också samband med 

konjunktur, karensdagar och ersättningsnivåer från F-kassan. Redan i Anderssons 

originalstudie (1976, ss. 104-106) gjordes bedömningen att hälsa inte kan bedömas utifrån 

sjukfrånvarosiffror, samt att prognoser om framtida sjukfrånvaro inte går att göra utifrån 

rådande sjukfrånvarosiffror. Det går heller inte att enbart fokusera på sjukfrånvaro, eftersom 

det finns arbetstagare som är på jobbet, trots att de på grund av ohälsa egentligen borde vara 

hemma, s k sjuknärvaro. Kombinationen sjukfrånvaro/sjuknärvaro har dock visat sig ha ett 

starkt samband med just självrapporterad upplevd hälsa (Aronsson 2009). 

I studiens tidiga fas fanns planer på att inkludera bakgrundsvariabler som yrke och 

utbildningsnivå att justera för. Det är sedan tidigare känt att dessa faktorer har starka samband 
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med framför allt hälsovanor och genom detta en indirekt påverkan på hälsoupplevelser och 

hälsostatus (Engström & Lindgärde 2004, Engström 2014). Att dessa variabler exkluderades 

ur studien berodde på att studiens omfattning i så fall hade vuxit bortom vad som bedömdes 

vara hanterbart. Bara arbetet med att kategorisera yrken och utbildningsnivåer i adekvata 

grupper var tidskrävande. Att sedan presentera resultaten utifrån dessa variabler (samt ålder 

och kön) hade mynnat ut i en resultatdel större än den nuvarande, som redan får anses vara 

omfattande. Det är dock sannolikt att ytterligare intressanta fynd hade gjorts utifrån detta 

utökade perspektiv. 

Jämförelseunderlag 

I jämförelsen med svenska folket krävdes motsvarande data som kunde anses vara 

representativ för det svenska folket. För statistik om ålder, kön och BMI var SCB det logiska 

valet då SCB's statistik omfattar i princip hela befolkningen och uppdateras kontinuerligt.  

För jämförelse av hälsovanor och hälsoupplevelser valdes NFHe (se Metod för beskrivning). 

NFHe valdes främst för att det hanterade många av de variabler som denna studie ville 

undersöka, men också för dess stora och slumpmässiga urval och det faktum att 

undersökningen genomförts i många år, sedan 2004. Både NFHe och HPB Frågeformulär 

genererade svar som gick att redovisa kvantitativt, men skillnader mellan underlagen fanns.  

Den kanske viktigaste skillnaden låg i hur data samlades in: Till HPI Databas samlades data 

om hälsovanor och hälsoupplevelser in genom HPB Frågeformulär – som sedan diskuteras 

vid ett personligt möte med en Hälsoprofilbedömare. En typisk deltagare i HPI Databas har 

dessutom självmant valt att delta i en HPB. NFHe samlade in data genom en omfattande enkät 

som skickats ut till slumpvist utvalda personer och utan något personligt möte i anslutning.  

Att respektive underlags frågor (formulering) och svarsalternativ (antal alternativ, skalsteg 

mm) ofta skiljde sig åt har kommenterats angående respektive resultat ovan. Till exempel 

undersökte NFHe ofta intensiteten i upplevda besvär, medan HPB Frågeformulär fokuserade 

på frekvensen i upplevda besvär. Det gjorde i flera fall frågorna svåra att jämföra på ett 

rättvist sätt. I några fall fick resultaten förenklas, till exempel till dikotoma svarsalternativ 

(såsom ”förekomst: Ja/Nej”) för att kunna jämföras. Enstaka variabler bedömdes omöjliga 

eller olämpliga att jämföra då skillnaden mellan frågorna var för stor. Allt detta begränsar 

denna studies möjlighet att avgöra i vilken grad HPI Databas kan anses vara representativ för 

det svenska folket. 

En annan aspekt var det höga svarsbortfallet i NFHe, vilket kort nämndes i Metod. 

Svarsfrekvensen var för åren 2011-2013 i NFHe i genomsnitt cirka 51 procent, alltså ett 
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bortfall på cirka 49 procent. På grund av detta utförde FHM (dåvarande Statens 

Folkhälsoinstitut) år 2009 en bortfallsanalys för att besvara vad bortfallet har för betydelse för 

resultatet i folkhälsoenkäter (Boström 2009). Analysen utfördes förvisso innan år 2011, men 

svarsbortfallet för NFHe var ännu högre då. Rapporten, som är mycket omfattande, kan 

sammanfattas i följande punkter: 

• Bortfallet (de som inte svarat på NFHe) tycktes inte ha ett avvikande svarsmönster gentemot 

de som svarat på enkäten. 

• Inga statistiskt säkerställda förändringar i prevalens sågs då fler och fler svarade. 

• Endast en liten del av bortfallet i NFHe svarade på frågorna om varför de inte deltog. 

Det förefaller således svårt att med säkerhet säga något om bortfallets betydelse, men från den 

information som bortfallsanalysen gav tycks det inte som om bortfallet haft en signifikant 

betydelse för NFHe's resultat. 

Vad gäller SBU Rapport (2007) framgick ingenting om bortfall, antalet deltagare eller från 

vilka instanser som mätningarna hade samlats in (annat än att det var en systematisk 

litteraturöversikt över rådande kunskapsläge). SBU har sökts för mer information kring detta, 

men kunde ej bistå: Tidigare ansvarig för rapporten i fråga jobbade ej kvar på SBU. 

Hänvisningar gjordes istället till litteraturöversiktens författare som heller ej gått att nå. 

Författarna till LIV 2000-studien beskrev i sin egen bortfallsanalys att de medicinska och 

fysiologiska testresultaten från studien kan visa upp en något mer positiv bild än vad som är 

verkligheten. Det viktigaste att notera angående LIV 2000 är att mätningarna i den studien 

utfördes för snart 15 år sedan, att urvalet var avsevärt mindre än i HPI Databas samt att 

fördelningen mellan de olika åldersgrupperna var ojämn med bland annat en högre andel äldre 

än yngre deltagare. Alla jämförelser med LIV 2000 i denna studie bör därför tolkas med viss 

försiktighet. LIV 2000 har ändå använts som jämförelseunderlag i svenska studier på senare 

år (Ekblom-Bak et al 2009, 2010), då uppföljningsstudien LIV 2013 ännu ej är publicerad. 

Sammanfattningsvis fanns det väsentliga skillnader i kohort, tidsperiod och insamlingsmetod 

mellan HPI Databas och flera av jämförelseunderlagen. Detta gjorde det svårt att dra säkra 

slutsatser kring Frågeställning 1. 

Datainsamling 

All data i denna studie var, som tidigare beskrivet, sekundärdata. Uppgifterna i HPI Databas 

utgjordes av resultat från ca 100 000 tillgängliga HPB genomförda under åren 2011-2014. 
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Uppgifterna samlades in av utbildade Hälsoprofilbedömare under standardiserade former. 

Detta anses vara en av studiens styrkor, något som diskuteras vidare nedan. 

Frågor och gränsdragningar 

I flera delar av denna studie gjordes kontrasterande jämförelser med hjälp av dikotoma 

grupper och utfall. En tänkbar kritik är de gränsdragningar som gjordes för dessa indelningar, 

till exempel varför svarsalternativ 1 och 2 räknades som prevalens av upplevd stress eller 

trötthet medan svarsalternativ 3 inte gjorde det. Det genomgående resonemanget var att söka 

skilja mellan ”Positivt” och ”Icke-positivt” samt mellan ”Regelbundet” och ”Icke-

regelbundet”. För det förstnämnda kan exemplet kostvanor användas: 

• (Grupp)Uppdelningen gjordes mellan positiva och icke-positiva kostvanor: 

Den ena gruppen bestod således av Bra/Mycket bra kostvanor (4-5) medan den kontrasterande 

gruppen bestod av Mycket dåliga/Dåliga/Varken bra eller dåliga (1-3) kostvanor. 

För det sistnämnda kan exemplet upplevd stress användas: 

• (Utfalls)Uppdelningen gjordes mellan regelbundet och icke-regelbundet upplevd stress: 

Det ena utfallet bestod således av Ofta/Mycket ofta (1-2) medan den kontrasterande gruppen 

bestod av Då och då/Sällan/Aldrig (3-5). 

För frågan om fysisk aktivitet/motion gjordes (grupp)uppdelningen mellan svarsalternativ 1-3 

och 4-5. Anledningen var att 1-2 motionstillfällen per vecka (svarsalternativ 3) bedömdes 

kunna vara för lite för att uppnå de 150 minuter per vecka som krävs enligt YFA’s 

rekommendationer för att klassas som tillräckligt fysiskt aktiv ur ett hälsoperspektiv.  

För kategorin hälsodata och dess respektive utfall (hälsosamt/icke-hälsosamt BMI, 

midjeomfång, blodtryck, kondition (testvärde)) fanns däremot tydliga gränsdragningar i 

befintlig vetenskaplig litteratur som styrde. 

Statistisk metod och presentation 

Den valda statistiska metoden bedöms i efterhand ha varit väl lämpad för Frågeställning 2 och 

3. De svårigheter som uppstod i att jämföra HPI Databas med svenska folket berodde i 

huvudsak på skillnader i jämförelseunderlag (kohort, frågor, svarsalternativ, enheter mm 

såsom diskuterats ovan), men till viss del även på vald statistisk metod. Med facit i hand 

kunde åtgärder ha vidtagits för att kringgå några av dessa problem, såsom att göra 

kompletterande regressionsanalyser med ”ålder” som en confoundingvariabel. Detta hade 

potentiellt kunnat möjliggöra en mer rättvis jämförelse med data från t ex LIV 2000. 
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Rökning som variabel betedde sig avvikande och genererade inte de resultat som man, utifrån 

rådande kunskapsläge om dess inverkan på de flera av studiens selekterade hälsoupplevelser 

och hälsodata, kunde ha förväntat sig. Tänkbara skäl till detta har diskuterats ovan och har 

med stor sannolikhet inte med vald statistisk bearbetningsmetod att göra. Studiens författare 

har ingen anledning att misstänka att den valda analysmetoden genererade några fel. 

Under studiens gång övervägdes vid flera tillfällen att presentera resultat i tabell 12-16 som 

relativ risk istället för oddskvoter. Anledningen var att relativ risk bedömdes vara mer 

(pedagogiskt) intuitivt att ta till sig som läsare/åhörare. Tanken var då att presentera relativ 

risk för respektive utfall (t ex bra/icke-bra upplevd hälsa) utifrån respektive hälsovana. Till 

sist föll ändå valet på oddskvoter, då det var det naturliga utfallet från de regressionsanalyser 

som utfördes. Att presentera bägge alternativ bedömdes ha blivit alltför omfattande. 

I resultat del 1 varierade formatet för resultatpresentation: I somliga tabeller redovisades 

resultaten i form av Män/Kvinnor/Totalt utan hänsyn till ålder. I andra tabeller var resultatet 

uppdelat i åldersgrupper plus kön. Denna stratifiering gjordes i de fall där fördelningen mellan 

åldersgrupper var särskilt ojämn. I tabell 8 och 11 syns tydligt hur resultaten skiljer sig åt 

beroende på om de studeras per undergrupp eller som en total.  

Från LIV 2000 saknades i några fall fullständig data med decimaler och spridningsmått. För 

tabell 8 gick spridningsmått ändå att räkna fram och delvis för tabell 10, men för tabell 11 

saknades data om antalet deltagare per undergrupp, vilket omöjliggjorde detta. Till tabell 

saknades dessutom resultat för alla åldersgrupper sammanlagt från LIV 2000, vilket tyvärr 

gjorde den avslutande jämförelsen ogenomförbar. Att antalet deltagare särskilt redovisades i 

tabell 8, 10 och 11 syftade dels till att belysa skillnaden mellan underlagen i stort (tiotusentals 

mot hundratals deltagare) och dels till att belysa den ojämna spridningen mellan de olika 

undergrupperna. Att åldersindelningen skiljde sig mellan tabell 10 och 11 (t ex från ”20-29 

år” och ”20-34 år”) berodde på en indelning som gjorts i LIV 2000. Då detaljerad information 

om antalet deltagare per åldersgrupp alltså saknades från LIV 2000 så gick detta inte att 

omvandla i efterhand. 

Även i resultat del 2 skiljde sig somliga tabeller formatmässigt åt inom samma sektion. I 

Tabell 15 redovisades till exempel inte resultaten uppdelat på män respektive kvinnor. Detta 

kan tyckas underligt då tabell 12-14 var könsuppdelade, men bedömningen gjordes att detta 

skulle innebära onödig upprepning i en redan skrymmande resultatdel. Liknande resonemang 

gällde tabell 19, där trenderna var tämligen lika könen emellan.  
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Studiens styrkor och begränsningar 

Studiens två största styrkor var HPI Databas som källa och HPB som insamlingsmetod. HPI 

Databas styrka var dess omfattande statistiska underlag och breda urval. Vanliga problem som 

statistisk power och statistisk signifikans på grund av små urval försvann genom detta. 

Vidare, att ha tillgång till detaljerade uppgifter om hälsovariabler från deltagare över hela 

Sverige är en stor styrka när denna typ av samband skall studeras. 

Styrkan i HPB som insamlingsmetod berör såväl reliabilitet som validitet. Med det stora 

antalet mätningar som ligger till grund för HPI Databas är det omöjligt att garantera 

exaktheten i varje enskild mätning. Däremot har HPB, genom sin vetenskapliga grund och 

åratal av utveckling, blivit en väletablerad metod och hur en HPB skall genomföras är väl 

dokumenterat. Att metoden lärs ut genom standardiserade utbildningar på högskolenivå med 

tillhörande kursmaterial och litteratur bidrar starkt till att höja interbedömarreliabiliteten i 

mätningarna genom att slumpartade moment elimineras i stor utsträckning.  

Den grundläggande vetenskapen och det metodiska arbete som ligger bakom HPB har även en 

positiv inverkan på metodens validitet, på så vis att inkluderade frågor successivt har 

omprövats och såväl frågor som mätningar regelbundet stämts av utifrån rådande vetenskap 

och konsensusuttalanden, såsom med mätningar av blodtryck och midjeomfång. Detta ökar 

sannolikheten att metoden i högre grad mäter de variabler som den avser att mäta, vilket 

indirekt höjer kvalitén på denna studie. Frågorna i HPB Frågeformulär besvaras visserligen i 

förväg av deltagaren, men diskuteras tillsammans med en Hälsoprofilbedömare. Det finns då 

möjlighet att ompröva sina svar om det visar sig att frågan initialt har missförståtts. 

När denna typ av studier skall utföras på studentnivå är ett vanligt problem att studenten först 

behöver arbeta fram en adekvat mätmetod och sedan validera metoden innan den kan 

användas i en pilotstudie. Genom att utgå från HPB kunde fokus istället direkt läggas på att 

söka svar på de aktuella frågeställningarna. Hjälpen från en utbildad statistiker får även anses 

vara en styrka, då den ökade precisionen i mätningarna och gav möjlighet att belysa resultaten 

ur flera synvinklar, bland annat genom att resultat kunde justeras för confoundingvariabler. 

Ytterligare en styrka med studien var att alternativa jämförelseunderlag söktes för flera 

variabler. Till exempel söktes mer uppdaterad statistik för midjeomfång på befolkningsnivå 

och institutioner som SCB, FHM och SBU söktes i omgångar för assistans med denna typ av 

frågor - för att försöka undvika att adekvata jämförelseunderlag förbigicks. 
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En av studiens begränsningar var däremot just ett av jämförelseunderlagen, NFHe. Så som 

diskuterats ovan föreföll NFHe i studiens planeringsfas vara ett bra jämförelsealternativ för 

hälsovanor och hälsoupplevelser, men av olika skäl uppstod svårigheter med att jämföra 

somliga variabler. Studiens oförmåga att jämföra motionsvanor var särskilt en besvikelse. 

LIV 2000-studien hade också sina begränsningar som jämförelseunderlag och det hade för 

studien varit positivt med ett mer uppdaterat och utökad jämförelseunderlag än LIV 2000. 

En annan begränsning som kort har berörts är avsaknaden av kvalitativ data. Ett kvalitativt 

perspektiv hade kunnat belysa aspekter av såväl abstrakta variabler (främst hälsoupplevelser) 

som deltagarnas uppfattning om HPB som metod. Att blanda kvantitativ och kvalitativ data i 

samma studie hade dock inneburit nya problem och det var troligen klokt att så inte skedde. 

På temat breddat perspektiv var avsaknaden av variablerna yrkestillhörighet och 

utbildningsnivå också en begränsning. Med studiens tänkta omfattning i åtanke var det 

däremot klokt att exkludera dessa variabler. 

Avslutningsvis bör frågan om bortfall kommenteras: Det hade varit intressant att veta 

storleken på bortfall i HPI Databas (hur många som bjöds in till en HPB men valde att inte 

delta) samt om vissa grupper var överrepresenterade i bortfallet. Då all data var sekundärdata 

(insamlad av respektive företagshälsa) så gick dessa data inte att införskaffa. 

Summering och svar 

Frågeställning 1 

Hypotesen var på förhand att HPI Databas inte skulle vara representativ för det svenska 

folket. Detta byggde bland annat på antaganden om att deltagare i HPI Databas i stor 

utsträckning var människor aktiva i arbetslivet, vilket torde innebära en högre förekomst av 

positiva hälsovanor och därmed sundare hälsodata (Engström et al 2004, Engström 2014).  

Denna studie kunde inte entydigt besvara om HPI Databas kunde anses vara representativ för 

den svenska befolkningen. På några punkter var skillnaden mellan grupperna liten, på andra 

punkter var skillnaden stor och vissa variabler kunde inte jämföras alls.  

Medelåldern bland deltagarna i HPI Databas var 2 år högre än för det svenska folket i 

genomsnitt. Åldersgrupperna 35-44 samt 45-54 år var överrepresenterade. Överrepresenterade 

som grupp var även män; med ca 8 procentenheter fler än befolkningsmedelvärdet. Det skall 

noteras att HPI Databas helt saknar representation i åldrarna 0-17 år, samt nästintill helt i 

åldrarna 65 år och äldre.  
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Av de tre hälsovanor som selekterades för analys gick endast rökning att jämföra: Andelen 

rökare (både regelbunden och icke-regelbunden rökning) var lägre i HPI Databas än i 

jämförelseunderlaget från NFHe (11,3 mot 9,1 procent). Det faktum att varken motions- eller 

kostvanor gick att jämföra var olyckligt för studiens möjlighet att pröva denna hypotes - och i 

förlängningen negativt för studiens möjlighet att generalisera resultat gällande samband om 

motions- och kostvanor (i Resultat del 2) till en större population. 

Gällande hälsoupplevelser: Prevalensen av upplevd stress var drygt 2 procentenheter lägre i 

HPI Databas än i NFHe (16,0 mot 14,0 procent). Ett intressant bifynd var att prevalensen av 

upplevd stress var klart högre bland kvinnor än män i bägge underlag (8,9 respektive 8,0 

procentenheter). Sömnsvårigheter sammanfaller ofta med upplevd stress, varvid variabeln 

upplevd trötthet hade varit särskilt intressant att studera utifrån detta perspektiv. Tyvärr 

bedömdes en rättvis jämförelse av upplevd trötthet (mellan HPI Databas och NFHe) ej vara 

genomförbar, varvid statistik om den variabeln inte presenterades i denna studie. 

Prevalensen av ”bra” eller ”mycket bra” upplevd hälsa var hög i bägge underlag, med cirka 3 

procentenheter högre prevalens i NFHe (69,6 mot 72,6 procent). 

I jämförelsen av hälsodata skiljde sig resultaten från punkt till punkt: Konditionsnivån (ml 

O2·kg-1·min-1) var överlag högre bland deltagarna i HPI Databas jämfört med svenska folket, 

både mätt i medelvärden (tabell 10) och som andelen med ett hälsosamt testvärde (tabell 11). 

Prevalensen av övervikt och fetma var generellt sett högre bland deltagarna i HPI Databas än 

bland svenska folket, dels mätt i BMI och dels mätt i midjeomfång (med undantag för män 

som hade något lägre prevalens av övervikt och fetma mätt i midjeomfång). 

Möjligtvis kan dessa siffror indikera att deltagare i HPI Databas har sundare motionsvanor, 

men sämre kostvanor än det svenska folket i genomsnitt. Denna studie gör inga anspråk på att 

besvara den frågan, men det är en tänkbar hypotes. I tabell 17 respektive 18 syns samband 

mellan motionsvanor och konditionsnivå respektive kostvanor och midjeomfång. Däremot 

syns i tabell 18 även samband mellan bra kostvanor och lägre midjeomfång – vilket talar emot 

en sådan hypotes. 

Prevalensen av hypertoni var lägre bland deltagare i HPI Databas än bland svenska folket 

(22,4 mot 27 procent). Det är i sammanhanget intressant att notera att regelbunden fysisk 

aktivitet har en både skyddande och behandlande effekt mot/vid måttligt förhöjt blodtryck 

(Börjesson et al 2008, s. 348). Ett intressant bifynd var att prevalensen av hypertoni totalt var 

10,2 procentenheter lägre bland kvinnor än män inom HPI Databas. 
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Sammanfattningsvis var vissa frågor väl jämförbara, andra frågor gick att jämföra med vissa 

modifikationer och några frågor gick inte att jämföra alls. Skillnader i frågeformulering, 

svarsalternativ, insamling av data (intervju eller enkät etc), kohort, tidpunkt med mera gör att 

flera resultat från Frågeställning 1 bör tolkas med försiktighet. Innebörden av detta är att 

resultaten från Frågeställning 2 och 3 endast kan göra anspråk på att spegla deltagare i HPI 

Databas (och Hälsoprofilbedömning) – men inte det svenska folket i allmänhet. För att kunna 

generalisera dessa resultat till en större population krävs vidare studier av denna typ. 

Frågeställning 2 

Sambanden mellan hälsovanor och hälsoupplevelser följde ett mönster: Kost- och 

motionsvanor uppvisade överlag tydliga kopplingar till samtliga hälsoupplevelser, särskilt 

variabeln upplevd hälsa. Starkast samband syntes mellan variablerna kostvanor och upplevd 

hälsa. Motsvarande samband mellan rökning och hälsoupplevelser var genomgående svagare. 

Mindre rökning föreföll överlag hänga samman med mindre upplevd stress och trötthet men 

efter justering för confounders var skillnaden mellan grupperna rökare och icke-rökare liten 

eller icke-signifikant. Mindre rökning uppvisade däremot en tydlig koppling till bättre 

upplevd hälsa överlag – inklusive en signifikant skillnad mellan rökare och icke-rökare. 

Små nyanser observerades mellan olika steg i tabell 15. Som exempel var skillnaden i regel 

stor mellan motion ”då och då” och ”1-2 gånger/vecka”, medan skillnaden mellan ”3-5 

gånger/vecka” och ”6 eller fler gånger per vecka” var klart mindre. Liknande mönster syntes 

även för kostvanor, medan skillnaden mellan respektive steg var mindre gällande rökning. 

Sammanfattande svar på frågeställning 2: Sunda motions- och kostvanor uppvisade 

signifikanta samband med mindre upplevd stress, mindre upplevd trötthet och högre prevalens 

av ”bra” eller ”mycket bra” upplevd hälsa. Starkast koppling syntes mellan variabeln 

kostvanor och de tre ovan nämnda hälsoupplevelserna. Sambanden mellan rökning och dessa 

hälsoupplevelser var förhållandevis svagare och ibland tvetydiga. Det gick dock att konstatera 

att prevalensen av upplevd trötthet var signifikant lägre bland icke-rökare än rökare och att 

icke-rökare i större utsträckning upplevde sin hälsa som ”bra” eller ”mycket bra” än rökare. 

Frågeställning 3 

Analys av hälsodata var i denna studie speciellt på så vis att alla variabler utom en (BMI) 

analyserades genom linjär regression. Detta genererade medelvärden och skillnader i 

medelvärden utifrån ett givet referensvärde.  
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För kondition (testvärde) och midjeomfång korrelerade sunda motions- och kostvanor med 

ett högre testvärde respektive mindre midjeomfång. Förhållandet var sådant att ju mer motion 

eller ju bättre kostvanor som deltagaren uppgett, desto högre testvärde och lägre midjeomfång 

blev utfallet. Detta gällde för alla skalsteg/svarsalternativ.  

För motionsvanor var skillnaden i testvärde ungefär lika stor mellan referensvärdet 

(svarsalternativ 1) och svarsalternativ 3 som det var mellan svarsalternativ 3 och 5. Uttryckt 

på ett annat sätt innebar detta att motion 1-2 gånger per vecka motsvarade mer än hälften av 

den ökning i konditionsnivå som motion 6 eller fler gånger per vecka innebar. 

De som motionerade 1-2 gånger per vecka hade i genomsnitt ett 4,7 enheter högre testvärde 

än de som aldrig motionerade. De som motionerade 6 eller fler gånger per vecka hade i 

genomsnitt ett 9,3 enheter högre testvärde än de som aldrig motionerade. Utifrån detta kan 

man konstatera att effekterna av motionsfrekvens är avtagande gällande konditionsnivå. 

Från Resultat del 1 i denna studie gick det att konstatera att många åldersgrupper (I HPI 

Databas) har ett genomsnittligt testvärde i närheten av de kritiska gränserna 33 respektive 35 

ml O2·kg-1·min-1. För många av dessa tycks således små förändringar i motionsvanor kunna 

betyda en direkt skillnad mellan en icke-hälsosam och en hälsosam konditionsnivå. Det är en 

av de viktigaste slutsatserna som denna studie kan presentera. 

Liknande mönster syntes gällande kostvanor och midjeomfång (även mellan motionsvanor 

och midjeomfång), där stora skillnader observerades mellan olika svarsalternativ. Till 

exempel hade de deltagare som skattade sina kostvanor som ”varken bra eller dåliga” (3) 6,1 

centimeter mindre midjeomfång än de som skattade sina kostvanor som ”mycket dåliga”. På 

motsvarande sätt – som nyss diskuterats för motion och kondition – kan en förändring från 

”mycket dåliga” till ”varken bra eller dåliga” kostvanor för många innebära en direkt skillnad 

mellan ett icke-hälsosamt och ett hälsosamt midjeomfång. 

Uttryckt ur ett bredare perspektiv kan resultat från denna studie förhoppningsvis stärka teorin 

om att små förändringar i hälsovanor kan innebära signifikanta skillnader i såväl upplevd 

hälsa som uppmätt hälsa. 

Motsvarande samband avseende rökning var tvetydiga. Rökning som variabel uppträdde 

överlag avvikande gällande samtliga studerade samband med hälsodata. Dessa anomalier kan 

ha sin förklaring i hur regelbunden tobaksrökning påverkar det autonoma nervsystemet – 

liknande de effekter som syns vid intag av betablockerade medicin. Rökning har även 

väldokumenterade effekter på aptit och ämnesomsättning. Detta har diskuterats i detalj ovan. 
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Gällande blodtryck syntes signifikant lägre värden (både systoliskt och diastoliskt) bland de 

som motionerade 3 eller fler gånger per vecka jämfört med de som motionerade mer sällan – 

eller inte alls. Däremot var skillnaden mellan de olika skalstegen minimal. Liknande mönster 

syntes för motsvarande samband mellan kostvanor och blodtryck. 

För rökning var mönstret däremot omvänt. Här syntes istället små eller till och med icke-

signifikanta skillnader mellan grupperna rökare och icke-rökare, medan skillnaden mellan 

respektive skalsteg (antalet rökta cigaretter per dag) var tydligare. Även detta har sannolikt sin 

förklaring i de effekter som tobaksrökning kan ha på det autonoma nervsystemet. 

Angående BMI: Prevalensen av ett hälsosamt BMI (18,5-24,9) var signifikant högre bland de 

som motionerade 3 eller fler gånger per vecka (jämfört med de som motionerade mer sällan) 

och bland de som skattade sina kostvanor som ”bra” eller ”mycket bra” (jämfört med de som 

skattade sina kostvanor som sämre). Skillnaden mellan grupperna rökare och icke-rökare var 

liten men signifikant innan justering för confounders, men blev därefter icke-signifikant. 

Överlag minskade styrkan i flera samband vid justering för confounders. Detta betyder inte 

nödvändigtvis att dessa samband var svagare än vid första anblick, utan att sunda hälsovanor 

kan påverka andra variabler (confounders) som i sin tur påverkar hälsodata.  

Det sammanvägda svaret på frågeställning 3 blir att hälsosamma motions- och kostvanor 

uppvisade tydliga samband med ett högre testvärde och mindre midjeomfång. Sambandet 

mellan dessa två hälsovanor och ett lägre blodtryck var också signifikant, men förhållandevis 

svagare. Sunda motions- och kostvanor korrelerade även med ett hälsosamt BMI (i synnerhet 

kostvanor), men denna analys gjordes endast genom dikotoma gruppindelningar och logistisk 

regression. På grund av detta kunde ingen jämförelse göras mellan i vilken grad som dessa 

hälsovanor påverkade BMI jämfört med midjeomfång. Detta dilemma gick inte att kringgå, då 

BMI inte kan analyseras linjärt. Rökning uppvisade tvetydiga samband med respektive 

hälsodata och var överlag en svårtolkad variabel. Dessa anomalier tros i stor utsträckning bero 

på de effekter som tobaksrökning har på det autonoma nervsystemet. 

Implikationer och rekommendationer 

Utifrån syftet att undersöka sambandet mellan hälsovanor och hälsoupplevelser respektive 

hälsodata i en stor grupp av den arbetsföra befolkningen har denna studie genererat flera 

viktiga svar. Somliga variabler uppvisade tydliga samband med varandra, medan andra var 

svårtolkade. Det kan betyda att vissa variabler lämpar sig bättre för denna typ av analys än 

andra. Rökning har väldokumenterade hälsoskadliga effekter på flera av de variabler som 
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denna studie har fokuserat på, men på grund av de mekanismer som diskuterats (autonoma 

nervsystemet mm) har flera anomalier uppstått i resultaten. Så här i efterhand framstår det 

tydligt att särskild hänsyn behöver tas till hur man analyserar rökning i denna typ av studier. 

Från analysen av motions- och kostvanor framkom däremot ett flertal resultat som kan ge 

intressanta implikationer: Statistik som visar hur relativt små förändringar av hälsovanor 

(motion eller kost) kan innebära en direkt skillnad mellan till exempel en icke-hälsosam och 

en hälsosam konditionsnivå är potentiellt värdefull kunskap för framtida undervisning om 

fysisk aktivitet och hälsa – både inom ramarna för Hälsoprofilbedömning, men även i övriga 

samhället. Rent fysiologiskt är detta gammal kunskap, men att kunna redovisa statistisk i 

denna omfattning ger det hela en dimension som tidigare saknats. 

Många av de variabler och samband som studerades bekräftade tidigare kunskap – så som att 

regelbunden motion har positiva effekter på konditionsnivå, midjeomfång eller blodtryck – 

snarare än att nya, uppseendeväckande teorier växte fram. Detta betyder på intet sätt att 

studien saknade betydelse. Istället gav denna studie möjligheten att studera hur dokumenterad 

fysiologisk kunskap ter sig kvantitativt i en stor population. Det som utmärkte denna studie 

var nämligen underlaget, HPI Databas, en databas av enorm storlek med data från hela landet. 

Att dessa data dessutom är insamlad genom standardiserade Hälsoprofilbedömningar ger HPI 

Databas en unik status i Sverige. 

Att fynden överlag stämde väl överens med känd fysiologisk kunskap ger en viss bekräftelse 

om precisionen i den genomförda (regressions)analysens. Denna metod bör således, med vissa 

modifikationer, kunna användas i framtida studier av denna typ. 

Några av studiens mer intressanta fynd var bifynd, såsom skillnaden i blodtryck mellan män 

och kvinnor i HPI Databas, eller den – jämfört med män - höga prevalensen av upplevd stress 

bland kvinnor. Fynd som dessa ger upphov till nya frågor och potentiellt nya studier. 

Att jämförelsen mellan HPI Databas och svenska folket inte kunde genomföras såsom 

planerat var olyckligt. Resultatet av detta är att det inte går att säga om HPI Databas är 

representativt för det svenska folket i stort, varvid alla resultat från Frågeställning 2 och 3 inte 

kan generaliseras till en större population – annat än med försiktighet. 

Inför framtida studier ges tre specifika rekommendationer: 

1) En kvalitativ studie om HPB. Denna studie visar inte vad deltagarna i HPB upplever om 

HPB som metod; om de bedömer att resultaten från en HPB gör dem rättvisa, om de tycker 
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sig ha möjlighet att ge uttryck för sina upplever i frågeformuläret och vilken innebörd som de 

olika resultaten har för deltagaren i relation till det medvetandegörande samtalet. 

2) En kvantitativ studie med liknande upplägg som denna, men med betoning på markörer 

som utbildningsnivå och yrkestillhörighet. Med den vetenskapliga grund som finns från 

forskare som Lars-Magnus Engström avseende framför allt hälsovanor finns i en sådan studie 

potential att belysa samband ur ett perspektiv som denna studie inte kan. 

3) Ta särskild hänsyn till hur rökning som variabel skall analyseras. Detta med tanke på de 

fysiologiska effekter som tobaksrökning kan ha på till exempel pulsutveckling, 

ämnesomsättning och aptit – men även på faktorer som upplevd stress och trötthet. Rökning 

är tveklöst en viktig hälsovana att analysera, men på grund av dessa mekanismer kan 

animalier uppstå i denna typ av statistikstudie. 

 

Konklusion 

Deltagare i HPI Databas skiljde sig från det svenska folket avseende flera av de utvalda 

variablerna. På somliga punkter var skillnaden förhållandevis stor. På andra punkter var 

skillnaden förhållandevis liten. Ibland var statistiken mer hälsosam för deltagarna i HPI 

Databas, ibland var förhållandet omvänt. Några variabler gick dessutom inte att jämföra. 

Denna studie kunde därför inte med avsedd precision beskriva skillnader (och likheter) mellan 

deltagare i HPI Databas och svenska folket utifrån selekterade variabler. 

Konklusionen blir således att denna studie inte kan avgöra huruvida HPI Databas kan anses 

vara representativ för den svenska befolkningen i stort. I förlängningen innebär detta att 

resultat kopplat till Frågeställning 2 och 3 inte kan generaliseras till en större population, 

annat än med försiktighet. Vidare studier behövs för att kunna besvara Frågeställning 1 med 

säkerhet. 

Det föreföll som om en tydlig koppling rådde mellan sunda motions- och kostvanor och 

mindre upplevd stress, mindre upplevd trötthet och bättre upplevd (total) hälsa. Starkast 

koppling till dessa hälsoupplevelser tycktes kostvanor ha. Även rökning tycktes ha en liten 

men signifikant påverkan på dessa hälsoupplevelser, men korrelationen var här svagare och 

efter justering för confoundingvariabler i somliga fall icke-signifikant. 

Sunda motions- och kostvanor uppvisade tydliga samband med högre konditionsnivå och 

mindre midjeomfång. I flera fall gick det att konstatera att små skillnader i motions- och 

kostvanor tycks kunna innebära avgörande skillnader mellan till exempel en hälsosam och 
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icke-hälsosam konditionsnivå och/eller midjeomfång. Motsvarande samband för rökning var 

tvetydiga. Rökning som variabel uppträdde överlag avvikande gällande samtliga studerade 

samband med hälsodata. Det kan ha sin förklaring i hur regelbunden tobaksrökning påverkar 

det autonoma nervsystemet. 

Samma mönster som ovan syntes även gällande BMI, där den grupp som motionerade ofta (3 

eller fler tillfällen per vecka) eller bedömde sina kostvanor som sunda (”bra” eller ”mycket 

bra”) hade signifikant högre prevalens av hälsosamt BMI än de som inte gjorde detta – medan 

skillnaden mellan rökare och icke-rökare var minimal eller icke-signifikant. 

Sunda motions- och kostvanor uppvisade mindre, men signifikanta, samband med lägre 

blodtryck – såväl systoliskt som diastoliskt. Mindre rökning föreföll överlag sammanfalla 

med lägre blodtryck, men skillnaden mellan rökare och icke-rökare var icke-signifikant – 

troligtvis även detta på grund av tobakens effekter på det autonoma nervsystemet. 

Slutligen bedöms den valda metoden ha varit väl lämpad för Frågeställning 2 och 3 (med 

undantag för variabeln rökning), men ej för Frågeställning 1. 
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MEDICIN AldrigSällanDå och dåOftaMycket ofta

Jag använder värktabletter ...

Jag använder sömnmedel ...

Jag använder magmedicin ...

Jag använder stämningsreglerande ...

Övrig medicin: ..........................................................

FRÅGEFORMULÄR

FYSISK AKTIVITET

Jag utövar (minst 10 min/tillfälle) vardagsmotion 
som gör mig lätt andfådd och ökar min puls ...

Jag motionerar/tränar med syfte att behålla/
förbättra kondition, hälsa och välbefinnande ...

Jag promenerar eller cyklar till och/eller 
från arbetet ...

Minst 6 ggr/vecka3-5 ggr/vecka1-2 ggr/veckaDå och dåAldrig

Minst 30 min/dag20-29 min/dag10-19 min/dag5-9 min/dag
Mindre än  
5 min/dag

Minst 150 
min/vecka

100-149
min/vecka

50-99  
min/vecka

Mindre än
50 min/veckaAldrig

KOST Mycket braBra
Varken bra 
eller dåligaDåligaMycket dåliga

Jag bedömer att mina kostvanor avseende  
både regelbundenhet och innehåll är ...

TOBAK

Aldrig
Vid enstaka tillfällen/
Högst 1 dosa/vecka2-3 dosor/vecka4-6 dosor/veckaMinst 1 dosa/dag

Jag röker ...
Pipa eller annan tobak omräknas i cigaretter

Jag snusar ...

Aldrig
Vid enstaka tillfällen/ 

”feströker”1-10 cig/dag11-19 cig/dagMinst 20 cig/dag

ALKOHOL
Mycket braBra

Varken bra 
eller dåligaDåligaMycket dåliga

Jag bedömer att mina alkoholvanor ur  
ett hälsoperspektiv är ...

UPPLEVD STRESS AldrigSällanDå och dåOftaMycket ofta

Jag känner mig stressad avseende hela 
livssituationen, även arbetet ... 

Jag känner mig stressad på arbetet ...

UPPLEVD ENSAMHET AldrigSällanDå och dåOftaMycket ofta

Jag känner mig ensam avseende hela 
livssituationen, även arbetet ... 

Jag känner mig ensam på arbetet ...

Mycket braBra
Varken bra 
eller dåligDåligMycket dåligUPPLEVD HÄLSA

Jag upplever att min hälsa till kropp  
och själ är ...

UPPLEVDA SYMPTOM AldrigSällanDå och dåOftaMycket ofta

Jag har rygg-/nackbesvär ...

Jag har värk ...

Jag har sömnsvårigheter ...

Jag har magbesvär ...

Jag upplever trötthet ...

Övriga symptom: ......................................................

Alla frågor gäller den SENASTE MÅNADEN. 
Markera med kryss.

PERSONNUMMER (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

FÖRNAMN (VÄNLIGEN TEXTA) EFTERNAMN (VÄNLIGEN TEXTA)

FRITID Mycket oftaOftaDå och dåSällanAldrig

Jag umgås med familj, släkt och vänner ...

Jag ägnar mig åt studier, utbildning, föreningsliv ...

Jag går på teater, utställning, konsert, bio, idrotts-
evenemang, café, pub ...

Jag ägnar mig åt övriga fritidsintressen: 
t ex litteratur, internet, musik ....................................
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TOBAK

UPPLEVDA SYMPTOM

UPPLEVD STRESS

UPPLEVD ENSAMHET

UPPLEVD HÄLSA

HÄLSOPROFIL

HÄLSOPROFILBEDÖMARE

FYSISK AKTIVITET UR ETT HÄLSOPERSPEKTIV

FYSISK AKTIVITET MED 
HÖG INTENSITET

FYSISK AKTIVITET MED 
MÅTTLIG INTENSITET

ANTECKNINGAR

FYSISKT AKTIV UR ETT 
HÄLSOPERSPEKTIV

TESTDATUM

HÄLSODATA

BERÄKNAT TESTVÄRDE

KONDITIONSNIVÅ UR 
ETT HÄLSOPERSPEKTIV
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LÄNGD

MIN VIKT UR ETT HÄLSOPERSPEKTIV

HJÄRTKÄRLSYSTEMET

BLODFETTERNA

DIAGNOSTICERAT
HÖGT BLODTRYCK

UPPMÄTT BLODTRYCK

MEDICIN PÅVERKANDE:

DIABETES

ASTMA

VIKT

NAMN PERSONNUMMER

ORGANISATION E-POST

HÄLSOPROFILBEDÖMNING - RESULTAT
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PULSUTVECKLING UPPLEVD ANSTRÄNGNING
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BERÄKNINGSUNDERLAG

AKTUELL VIKT

ÅLDER

ÖNSKAD VIKT

KÖN LÄNGD

BELASTNING

Din arbetspuls är din genomsnittliga puls under den sista 

minuten av konditionstestet.

Din maxpuls beräknas genom formeln 220 slag per minut minus 

din ålder. Det finns en stor individuell spridning i maxpuls mellan 

olika individer i samma ålder.

ARBETSPULS

BERÄKNAD/UPPMÄTT MAXPULS

BORG RPE-SKALAN®

INGEN ANSTRÄNGNING ALLS

EXTREMT LÄTT

MYCKET LÄTT

LÄTT

NÅGOT ANSTRÄNGANDE

ANSTRÄNGANDE

MYCKET ANSTRÄNGANDE

EXTREMT ANSTRÄNGANDE

MAXIMAL ANSTRÄNGNING

6
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11
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17

18

19

20

NAMN PERSONNUMMER

ORGANISATION E-POST

KONDITIONSTEST



När den maximala syreupptagnings förmågan 
uttrycks i förhållande till vikten kallas det för 
Testvärde.

Testvärdet beräknas genom att fördela den 
maximala syreupptagnings för mågan 
(motorstyrkan) på vikten (karossen).

En högre vikt (större kaross) ger ett lägre 
Testvärde.

Exempel: 
Då två personer springer lika fort behöver den 
som väger mest ha en starkare motor.

VIKTEN PÅVERKAR TESTVÄRDET

Vikt

AKTUELL VIKT ÖNSKAD VIKT

MAXIMAL SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA

Beräknad maximal  
syreupptagning

BERÄKNAD MAXIMAL 

SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA

Den maximala syreupptagningsförmågan anger 
kroppens maximala “motorstyrka”.

Maximal syreupptagningsförmåga anger den 
volym syre per minut som kroppens muskler 
kan använda vid maximal ansträngning.

Ju bättre tränad du är desto mer syre kan 
musklerna använda och desto högre 
syreupptagningsförmåga har du.

Du kan öka din maximala syreupptag nings-
förmåga genom konditionsträning.

Din beräknade maximala syreupptagningsförmåga divideras med din vikt för att 
beräkna ditt Testvärde enligt formeln nedan:

TESTVÄRDE OCH KONDITIONSNIVÅ UR ETT HÄLSOPERSPEKTIV

Forskning visar att Testvärde under 35 ml/(kg*min) innebär en ökad risk för att drabbas 
av ohälsa. Testvärde 35 ml/(kg*min) och högre visar samband med bättre hälsa. Ditt 
Testvärde graderas därför ur ett hälsoperspektiv.

KONDITIONSNIVÅ UR ETT HÄLSOPERSPEKTIV

BERÄKNAT TESTVÄRDE

TESTVÄRDE UR ETT HÄLSOPERSPEKTIV 

NAMN PERSONNUMMER

ORGANISATION E-POST

KONDITIONSTEST - RESULTAT
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INBJUDAN TILL 
HÄLSOPROFILBEDÖMNING™ 
Hälsoprofilbedömning•M, HPB, är den ledande metoden att på individnivå motivera till förändringar i livsstil och 
därmed påverka hälsan. Varje år genomförs fler än 100 000 HPB i Sverige. Metoden Hälsoprofilbedömning•M 
som grundar sig på en kombinat ion av beteendevetenskap, medicin och fysiologi bygger på över 35 års 
tvärvetenskaplig och beprövad utveckling. 

Så här går en Hälsoprofilbedömning™ till 
Du får i förväg besvara ett frågeformulär, via webbsajten Todaytoo.com•M eller via ett frågeformulär på papper, 
Dessa frågor rör dina hälsovanor och hälsoupplevelser den senaste månaden och du bedömer dig själv på en 
terngradig skala. Svara så sanningsenligt som möjligt. Om du upplever att någon fråga är svår att besvara kan 
du diskutera detta med din hälsoprofilbedömare. 

Dina svar skickas automatiskt från Todaytoo.com•M till din Hälsoprofilbedömare, alt tar du med dig ditt ifyllda 
frågeformu lär. 

Hälsoprofilbedömning•M ger dig en chans att 
• diskutera dina svar från frågeformuläret 

• få din kroppssammansättning beräknad och din viktsituation belyst 

• få veta ditt blodtryck 

• utifrån ett lättare cykeltest i 6-12 minuter se hur din aktuella konditionsnivå är -i ett hälsoperspektiv 

• se kopplingen mellan dina hälsova nor, hälsoupplevelser och hälsodata 

l ett avslutande samtal tolkar Hälsoprofilbedömaren och du sedan gemensamt resultatet i din Hälsoprofil, där 
du själv lyfter upp eventuella förändringar som du vill genomföra i din livsstil. 

LÄS MER OM HÄLSOPROFILBEDÖMNING'M 
Läs mer om Hälsoprofilbedömning•M, och de lyckosamma projekt som har genomförts, i HPB broschyren som 
kontaktpersonen på din avdelning tillhandahåller eller på www.hpinord ic.se. 

PUL, PERSONUPPGIFTSLAGEN 
Din personliga integritet värnas genom att inga obehöriga får ta del av din HälsoprofiL 

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DIN HÄLSOPROFILBEDÖMNING'M 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Ta med ombyte, t -shirt och lediga byxor/ shorts för cykeltestet . 

Avstå från tyngre motion eller fysisk aktivitet 24 timmar före din Hälsoprofilbedömning 

Undvik att äta en större måltid 2 timmar innan du kommer . 
Rök eller snusa inte timmen innan . 
Besvara frågeformuläret som du får via Todaytoo.com•M eller på informationsträffen i lugn och ro och 
ta med det till din Hälsoprofilbedöma re. 

Om du är sjuk så försök att omboka din tid så snart som möjligt. 

Om du använder mediciner så skriv ner namnen på dessa och ta med . 

En Hälsoprofilbedömning tar 60-90 minuter att genomföra . 

Varmt välkommen t ill din Hälsoprofilbedömning f 

Versionsdatum 2013-08-01 
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Bilaga 8. Utdrag ur Nationella Folkhälsoenkäten 2013 
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Exempel på sökningar som gav relevanta resultat: 

 
• KIB: Self reported physical activity, coronary risk 

 Lochen et al 1992. The Tromso study: physical fitness, self reported physical activity, 
and their relationship to other coronary risk factors. 

 

• PubMed: Self-reported health, cardiorespiratory fitness 

 Gander el al 2011. Self-rated health status and cardiorespiratory fitness as 
predictors of mortality in men. 

 

• KIB: ”Stages of change” Prochaska 

 Prochaska et al 1992. Stages of change in the modification of problem behaviors. 
 

• KIB/PubMed: Self-reported exhaustion, work ability 

 Glise et al 2010. Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir IH, Ahlborg GJ. (2010). Self-
reported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and increased risk 
of sickness absence among human service workers. 

 

• KIB: Cigarette smoking, Metabolism 

 Effects of cigarette smoking on metabolism and effectiveness of systemic therapy for 

lung cancer. 

 

• KIB: Visceral, Central and Abdominal fat, Diabetes 

 Anjana et al 2004. Visceral and central abdominal fat and anthropometry in relation 

to diabetes in Asian Indians. 

 

• Google Scholar: Blood Pressure, Sodium Intake, Nutrition  

 King et al 2014. Beyond blood pressure: new paradigms in sodium intake reduction 
and health outcomes. 

 

• KIB: Stopped smoking, Perceived stress 

 Hajek et al 2010. The effect of stopping smoking on perceived stress levels. 

 

 

 

Kommentarer: 

Referenser kommer till stor del från rekommendationer av handledare och kollegor. 

Jag har annars utgått mycket från ett par specifika källor: FYSS 2008, Elin Ekblom-Baks 

avhandling (2013) och Physiology of Sports and Exercise (Kenney et al 2012). 

Flera referenser är hämtade från rapporter som jag lutat mig mot i arbetet, t ex 

”Folkhälsan i Sverige: Årsrapport 20123” av FHI/FHM eller ”Registeruppgifter om 

tobaksrökningens skadeverkningar” av Socialstyrelsen. Ett antal referenser kommer från 

tidigare studier på KI och från föreläsningar på GIH med bland annat Örjan Ekblom. 

Ett stort antal referenser i Inledning är hämtade från Gunnar Anderssons avhandling och 

andra litterära verk samt annan litteratur som behandlat Hälsoprofilbedömning 


