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BMI – ETT PSYKOSOCIALT PROBLEM HOS EN MEDELÅLDERSBEFOLKNING? 
 

Emil Jatko 
 
Ger ett högre BMI negativa konsekvenser hos medelålders människor? Studien har analyserat 
svar från 6434 individer mellan 27 och 85 år (M 56.98, sd 10,54) i Sverige för att undersöka om 
BMI påverkar deras sömnvanor, copingbeteende, motionsvanor, sociala nätverk, utbildning och 
psykiska hälsa. Genom en enkätundersökning har data samlats in och analyserats för att svara på 
denna fråga.  Efter en korrelationsmätning av variabler följt av en multipel regressionsanalys  
visar det sig att det finns ett signifikant korrelationssamband mellan BMI och sömnapné (p = 
0,018), motionsvanor (p = 0,000), Utbildning (p = 0,000), Kön (p = 0,000) samt öppen coping 
med chefer eller arbetsledare (p = 0,003). Det verkar som att BMI påverkar människor olika 
beroende på ålder, då flera resultat säger emot tidigare forskning som baserats på yngre 
individer. Mer forskning behövs inom området. 
 
 
Högt Body Mass Index (BMI; kg/cm2) som är ett mått på människans längd i 
förhållande till dess vikt och är tänkt att snabbt kunna mäta övervikt. Ämnet 
övervikt och psykiska problem har studerats sedan över 20 år tillbaka i tiden, 
men i mycket av den forskning som har bedrivits har endast ett fåtal olika 
faktorer tagits hänsyn till i taget och detta har främst skett i yngre populationer. 
Vid en genomgång av tidigare forskning verkar det finnas ett samband mellan 
övervikt och flera psykologiska faktorer vilka samtliga ökar risken för övervikt, 
direkt eller indirekt.  
 
Högt BMI är ett allt vanligare fenomen i dagens samhälle (Calle & Kaaks, 2004; 
Flegal, Carroll, Kuczmarski & Johnson, 1998; Must, Spadano, Coakley, Field, 
Colditz & Dietz, 1999). Det är inte bara i USA som högt BMI och övervikt 
förekommer, utan även i många andra delar av världen (Calle & Kaaks, 2004; 
Fegal et al., 1998, Knaia, Suhrckeb & Lobsteinc, 2007). Övervikt är ett stort 
ekonomiskt problem för samhället och åkomman följs inte sällan av sjukdomar 
som exempelvis cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck för 
att nämna några (Knaia, Suhrckeb and Lobsteinc, 2007; Calle & Kaaks, 2004; 
Must et al., 1999). Det finns många faktorer som spelar roll för övervikt, och det 
verkar dessutom finnas ett samband mellan många av dessa faktorer.  
 
Att vara gravt överviktig (BMI >40) kan påverka en individ kraftigt när det 
kommer till ensamhet. På ”the loneliness scale” (De Jong-Giervelt& Kamphuls, 
1985) klassas en individ som ensam om resultatet på testet ger en totalpoäng 
någonstans mellan 2,8 och 3,4. En undersökning av Hörchner, Tuinebreijer, 
Kelder, & van Urk (2002) visade att de överviktiga indivder som var med i 
undersökningen skattade i genomsnitt 3,4 på skalan för ensamhet, vilket kan 
indikera att de överviktiga i undersökningen saknade nära relationer. Hos 
kvinnor fann man även en negativ korrelation mellan ensamhet och sökande av 
socialt stöd. Undersökningen kunde också påvisa att överviktiga kvinnor hade ett 
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mer inadekvat copingbeteende, dvs hur de hanterade olika stressande 
situationer,såsom undvikandebeteende, flyktbeteende eller att vänta och se vad 
som händer näst.  I samband med copingbeteendet rapporterade de 
vredeskänslor. Individerna själva skattade sina närmaste relationer som både 
instabila och inte speciellt intima. (Hörchner, Tuinebreijer, Kelder, & van Urk, 
2002) 
 
Det finns många studier som visar att sociala relationer buffrar mot stress och 
bidrar till effektiv stresshantering (coping; t ex Folkman & Moskowitz, 2004). 
Laitinen, Ek & Sovio (2002) gjorde en longitudinell studie där de fann ett 
samband mellan stress och övervikt. Författarna menar att en del människor 
tenderar att hantera stress genom att äta vilket kan ses som ett flyktbeteende 
(Solomon, 2001) och att detta är extra tydligt bland kvinnor. Den största 
riskfaktorn för att utlösa ett matrelaterat copingbeteende hos kvinnor var att de 
saknade socialt stöd, något som Hörchner et al. (2002) påvisade  i en studie om 
överviktiga kvinnor. Bland män fanns det flera riskfaktorer för ett högt BMI, men 
de viktigaste var att vara singel eller separerad, ha varit arbetslös en längre tid 
och ha en låg nivå av yrkesinriktad utbildning (Laitinen et al. 2002).  
 
Både övervikt och kön verkar dessutom spela roll när det kommer till coping. 
Rosenfield och Stevenson (1988) har påvisat ett samband mellan hur kvinnors 
ätbeteende förändras dagar då de utsätts för mycket stress. Ptacek, Smith, och 
Zanas (1992) har funnit att kön är förknippat med copingstrategi, där män 
tenderar att ha fokus på problemet medan kvinnor använder mer emotionell 
coping, detta trots att båda könen ansåg att problemfokuserad coping är en 
bättre coping när det kommer till stress (även om en problemfokuserad coping 
inte alltid behöver vara en bättre metod för att hantera stress). 
 
Vilket copingbeteende en individ använder sig av verkar kunna påverka 
blodtrycket. Dold coping (dvs att gå undan vid konflikt) hos män höjer 
blodtrycket, och det verkar även finnas tendenser på att blodtrycket höjs hos 
kvinnor som använder sig av dolda copingstrategier (Theorell, Alfredsson, 
Westerholm & Falck, 2000). Om coping påverkas av ett högt BMI, eller tvärtom, 
så kan en del av det höga blodtrycket som syns hos överviktiga individer (Must 
et al., 1999) förklaras av att individen använder sig av dold coping. 
 
Depression är en riskfaktor för övervikt (Reiner, 2002). Depression verkar vara 
vanligare hos överviktiga, särskilt bland människor med låg inkomst 
(Zimmerman & Katon, 2005). I Italien gjordes en undersökning som påvisade att 
barn med föräldrar med låg inkomst var mer överviktiga än genomsnittet, och 
att båda föräldrarnas sysselsättning spelade roll (Gnavi, Spagnoli, Galotto, 
Pugliese, Carta & Cesari, 2000). Det finns även ett samband mellan låg 
självkänsla och depression (Orth, Robins &Roberts, 2008), mellan depression 
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och ångest (Jylhä & Isometsä, 2006) och vidare finns ett samband mellan dessa 
faktorer och social isolering (Brown, Bifulco, Veiel & Andrews, 1990). Medan 
depression och övervikt verkar vara direkt kopplade till varandra så verkar 
social isolering ha en indirekt koppling till övervikt. Sambandet verkar också 
kunna gå åt det andra hållet, dvs en person kan först bli deprimerad och därefter 
går upp i vikt (Blaine, 2008; Walsh-Pierce & Wardle, 1997). Dessutom löper 
deprimerade större risk att drabbas av både övervikt och andra sjukdomar, 
exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar (Reiner, 2002).  
 
Motion, åtminstone måttlig sådan, minskar risken för depression samt hjärt- och 
kärlsjukdomar (Fletcher et al., 1996, Byrne & Byrne, 1993). I en metastudie gjord 
av Garrow och Summerbell (1995) visade det sig att överviktiga (dock ej gravt 
överviktiga) män som börjar träna kardiovaskulära träningsformer kan gå ner i 
snitt 3 kg på 30 veckor, och kvinnor 1.4 kg på 12 veckor, detta utan att begränsa 
kaloriintaget. I en studie från Bertram, Venter & Stewart (1990) delade man in 
45 kvinnor med ett BMI över 30 (dvs fetma) i tre grupper; grupp ett fick träna en 
timme tre gånger i veckan, grupp två fick lektioner om hälsosamma vanor och 
grupp tre var en kontrollgrupp. Samtliga grupper fick en kalorirestriktion på 
5000 KJ (1250 kcal) per dag. Efter 16 veckor hade samtliga minskat ungefär lika 
mycket i BMI men 47% av kontrollgruppen hade hoppat av.  
 
Forskarna menar att en av orsakerna till kontrollgruppens avhoppare var 
misslyckaden med att gå ner i vikt. Medelvärdet för avhopparnas viktnedgång i 
kontrollgruppenvar bara 0.5 kg. Det verkar med andra ord inte spela någon 
större roll om individerna tränar eller får föreläsningar om en hälsosammare 
kost, det viktiga för att gå ner i vikt verkar snarare vara att hålla motivationen 
uppe (Bertram, Venter & Stewart. 1990). I en metastudie som innefattade all 
vetenskapligt publicerad humanbaserad forskning om viktnedgång mellan åren 
1969 och 1994 fann dessutom Miller, Koceja och Hamilton (1997) att diet 
tillsammans med motion ger bäst resultat för viktnedgång, medan bara diet gav 
näst bäst resultat. Att enbart motionera utan att sänka kaloriintaget var betydligt 
sämre än att endast sänka kaloriintaget. Ett år senare visade det sig att de 
grupper som både begränsat kaloriintaget och motionerat vägde mindre i snitt 
än grupperna som bara anammat en av de två metoderna.  
 
Sömn och BMI har på senare tid utforskats i allt högre grad. Högre BMI verkar ge 
sämre sömn (Kohatsu et al. 2006; Namysłowski, Scierski, Mrówka-Kata, 
Kawecka, Kawecki & Czecior, 2005). Tidigare forskning har också funnit att 
övervikt är en riskfaktor för att utveckla obstruktiv sömnapné (OSAS) som 
kännetecknas av att den övre luftvägen kollapsar och individen kippar efter 
andan och slutar andas under korta perioder under sömnen. BMI kan användas 
som ett sätt att förutse en risk för patienter att utveckla sjukdomen 
(Namysłowski et al. 2005).  
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Sömnproblem ett ganska outforskat område, särskilt hos kvinnor, i relation till 
vikt, ålder och klimakteriet (Bixler et al. 2001). Bixler et al. (2001) kom fram till 
att kvinnor i klimakteriet som inte genomgår hormonbehandlig löpte större risk 
att utveckla sömnstörningar än kvinnor som inte kommit in i klimakteriet ännu 
även om andra riskvariabler, som exempelvis ålder och vikt tagits hänsyn till. 
Undersökningen visar även på att överviktiga män lider av sömnstörningar i 
större utsträckning än överviktiga kvinnor (Bixler et al. 2001). Kortare sömntid  
än 6 timmar kan också vara en riskfaktor till övervikt, och en teori är att det 
finns hormonella faktorer bakom då de aptitreglerande hormonen leptin och 
ghrelin påverkas av en störd dygnsrytm (Knutson et al., 2007). Kvinnor med 
högre BMI verkar också ha ett sömnmönster som är mer ”oberäkneligt”, då en 
studie fann att kvinnor med högre BMI verkade sova antingen för kort eller för 
lång tid medan männen i undersökningen hade en kortare sömn ju högre BMI de 
hade (Kohatsu et al. 2006). 
 
Den i västvärlden dominerande synen att en smal kvinnokropp är en attraktiv 
kropp kan bidra till att unga kvinnor för större risk att utveckla ätstörningar 
(Wongs et al, 2011). Denna teori stöds av McCarthy (1990), även om det västliga 
idealet inte behöver leda till direkta ätstörningar, utan även kan leda till en 
hälsosam viktnedgång för individer som är överviktiga (BMI >25) eller feta (BMI 
>30). Ätstörningar har dessutom ett samband med bland annat depression 
(Pollice, Kaye, Greeno & Weltzin, 2007;Braun, Sunday & Halmi, 1994; Lee, Rush & 
Mitchell, 1985; Swift, et al, 1985) som ovan visats ha koppling till BMI. Detta kan 
bidra till olikheter i hur kvinnor och män förhåller sig till kost och motion och 
därmed till dess BMI.  
 
Sammantaget verkar det finnas en stor mängd faktorer som har med övervikt att 
göra, och många problem som kan uppstå förstärker effekten av patologiska 
fenomen hos individen. Övervikt, isolering, låg självkänsla, depression och 
ångest har också samband med varandra (Eaton et al, 2005) vilket ger en 
komplex bild av sambanden mellan högt BMI och psykologiska faktorer. Ett 
problem med så gott som alla ovan citerade studier är att åldern på de 
undersökta sällan överstiger 40 år. Vilka riskfaktorer finns för ett ökat BMI i en 
medelålders population? Detta är viktigt att undersöka eftersom det är i 
medelåldern och äldre åldrar som sjukdomar börjar uppstå vilka kan orsakas 
eller förvärras av ett högt BMI. 
 
Syftet med denna studie är att studera multipla riskfaktorer för ökat BMI i en 
medelålders befolkning.  
 
Finns det ett samband mellan BMI och coping, depression, socialt nätverk, sömn, 
motion och utbildning i en medelålders befolkning? 
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Hypoteser 

Baserat på den litteratur som refererats till tidigare ställs följande hypoteser 
upp:  

• Det finns ett samband mellan BMI och motion.  
• Det finns också ett samband mellan BMI och sömn.  
• Det finns även ett samband mellan BMI och coping, depression, utbildning 

och inte minst socialt nätverk. 
• Givet de samband som påvisats i tidigare litteratur mellan de faktorer 

som påverkar BMI, utgör alla ovan nämnda faktorer riskfaktorer för BMI 
också när hänsyn har tagits till varandra. 

 
Metod 

 
Deltagare 

Efter att ha tagit bort extremvärden på vikt samt ett bortfall på 142 personer 
som ej angivit både längd och vikt återstod 6434 deltagare mellan 27 och 85 år 
som helt eller delvis fyllt i ett frågeformulär med inriktning på psykosocial 
arbetsmiljö, livsstil och hälsa. Av dessa var 4298 deltagare män och 2136 
kvinnor. Deltagarna presenteras i tabell 1 nedan. 

 
Material 

I denna studie användes databasen Work Lipids and Fibrinogen Uppföljning 
(WOLF-U). WOLF-U är den senaste av datainsamlingar i ett longitudinellt projekt 
med syftet att studera psykosocial arbetsmiljö, livsstil och hälsa. WOLF-U 
insamlades år 2009 genom att en enkät skickades ut till samtliga deltagare i 
tidigare WOLF-studier; WOLF-S, WOLF-N, WOLF-F där de sista bokstäverna står 
för Stockholm, Norrland samt Fortsättning. I de tidigare datainsamlingarna 
ingick en hälsoundersökning, helt eller delvis. Detta kunde dock inte erbjudas i 
WOLF-U. Tiotusen personer fick dock erbjudande om att delta i en omfattande 
enkätstudie varav 66% valde att frivilligt vara med. WOLF-U användes för denna 
studies syfte trots att vikt och längd var självskattade och trots att den endast 
utgör ett tvärsnitt, pga att den till skillnad från de andra WOLF databaserna 
innehåller variabler av intresse för föreliggande studie. 
 
Procedur 
Deltagarna fick WOLF-U enkäten hemskickade tillsammans med instruktioner om 
hur enkäten skulle fyllas i på ett korrekt sätt. Därefter har deltagarna anonymt fått 
fylla i enkäten och skicka in den i ett förfrankerat kuvert. Upp till tre påminnelser 
skickades om deltagaren inte aktivt valde att avstå.  
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Instrument 

Variablerna som studerats i denna studie är BMI,  ålder, kön, utbildning, 
depression, ångest, coping, ensamhet/isolering, motion, socialt nätverk, 
samhörighet, sömnvanor och andningsproblem under sömnen.  
Samtliga värdens medelvärde och standardavvikelse återfinns i tabell 1. 

BMI räknades ut utifrån deltagarnas  egenrapporterade längd och vikt. Formeln 
Vikt / ( Längd x Längd ) har använts för att beräkna BMI, där vikt är vikt i kilon 
och längd är längden uppmätt i meter med två decimaler.  

Ålder är ålder på deltagarna, räknat från deras födelseår som frågats efter i 
enkäten. 

Kön är det kön som deltagarna valt att fylla i, svarsalternativen var: Kvinna samt 
Man. Kodningsvärdet var 1 för man och 2 för kvinna. 

Utbildning frågar om individens utbildningsnivå. Nivåerna var: 1 = förskola, 2 = 
grundskola/enhetsskola eller liknande, 3 = realskola, 4 = flickskola 
normalskolekompetens, 5 = fackskola, 6 = yrkesskola, 7 = gymnasieskola 
praktiska linjer/program, 8 = gymnasieskola teoretiska linjer/program, 9 = 
folkhögskola, 10 = universitet eller högskola och 11 = annan högre utbildning. 
Därefter delades variablerna på två delar, utbildning under akademisk nivå och 
utbildning akademisk nivå. 

Subjektiv sömnkvalitet  mättes genom Karolinska Sleep Questionnaire, (KSQ; 
Åkerstedt m fl 2008)  och mäter en individs sömnkvalitet genom följande frågor. 
Hur ofta har du under de tre senaste månaderna haft: "Svårigheter att somna", 
"Upprepade uppvaknanden med svårigheter att somna om", "För tidigt 
uppvaknande" samt "Störd/orolig sömn". Svarsalternativen var 1 = aldrig, 2 = 
sällan, någon gång, 3 = ibland, flera ggr/månaden, 4 = ofta, 1-2 ggr/veckan, 5 = 
för det mesta, 3-4 ggr/veckan, 6 = alltid, 5ggr/veckan eller mer. Ett index 
räknades ut genom att summera frågorna. Cronbach’s alpha var 0,83. 

Upplevelsen av om man får tillräckligt med sömn och hur utvilad en individ 
känner sig studerades med frågorna: "Anser du att du får tillräckligt med 
sömn?", "Utöver sömnen, tycker du att du får tillräckligt med vila/avkoppling?" 
samt "Hur tycker du att du sover på det hela taget?", där svarsalternativen givits 
på en femgradig skala från 1 (ja, definitivt/mycket bra) till 5 (nej, långt ifrån 
tillräckligt/mycket dåligt). Ett index räknades ut genom att summera frågorna i 
respektive kategori. Cronbach’s alpha låg på 0,80. 
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Sömnapné mäter självskattad andningsproblematik under sömnen. Frågorna 
som använts är tagna ur Karolinska Sleep Questionnaire, (KSQ; Åkerstedt m fl 
2008) frågar om något av följande skett under de senaste tre månaderna: 
"Kraftiga egna snarkningar", "Kippar efter andan, ”frustar”, under sömnen" samt 
"Andningsuppehåll under sömnen" där svarsalternativen var 1 = aldrig, 2 = 
sällan, någon gång, 3 = ibland, flera ggr/månaden, 4 = ofta, 1-2 ggr/veckan, 5 = 
för det mesta, 3-4 ggr/veckan, 6 = alltid, 5ggr/veckan eller mer, där högt innebär 
större problem med andning under sömn.  Ett index räknades ut genom att 
summera frågorna. Enligt en studie av Nordin, Nordin & Åkerstedt (inskickat 
manus) har KSQ har sunda psykometriska egenskaper i en normal befolkning 
även om sömnapné är svårt att mäta med självuppskattade instrument eftersom 
man sällan själv upplever de kraftiga snarkningarna eller andningsuppehållen, 
utan man får det berättat för sig av partnern. Cronbach’s alpha låg på 0,82. 

Depression mättes medden svenska versionen av instrumentet Hospital Anxiety 
& Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983; Sullivan). Följande frågor 
mäter depression"Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat.", "Jag 
kan skratta och se det roliga i saker och ting.", "Jag känner mig på gott humör.", 
"Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad.", "Jag ser med glädje fram emot 
saker och ting." samt "Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller radioprogram.". 
Svarsalternativen var 1 = definitivt/lika mycket/lika ofta som tidigare/ofta eller 
liknande fram till 4 = nästan inte alls/aldrig/mycket sällan eller liknande, där 
frågorna sedan vänts och högt värde presenteras som negativt i rapporten. 
Cronbach’s alpha var 0,80. 

Coping vid konflikt på arbetet mättes genom dold och öppen coping gentemot 
arbetskollega/chef (Theorell m fl 2000; Theorell m fl 2005). Dold coping 
jämföras med passiv coping och med öppen coping avses en typ av 
problembaserad coping. Frågorna som ingick i indexet dold coping var: "Hur 
brukar du oftast reagera om du blir orättvist behandlad eller råkar i konflikt 
med en arbetsledare/chef (alternativt arbetskollega)? Jag låter saken passera 
utan att säga något" och  "Jag går därifrån" följt av fyra svarsalternativ där 1 = ja, 
oftast, 2 = ja, ibland, 3 = nej, sällan, samt 4 = nej, aldrig. Svarsalternativen har 
sedan vänts och högt värde presenteras i rapporten som hög dold coping. Ett 
index räknades ut genom att summera frågorna i respektive kategori. Cronbach’s 
alpha låg på 0,67 för dold coping gentemot arbetskollega och 0,62 gentemot 
chef.Öppen coping gentemot arbeteskollega/chef  (Theorell m fl 2000; Theorell 
m fl 2005) mättes av frågorna: "Hur brukar du oftast reagera om du blir orättvist 
behandlad eller råkar i konflikt med en arbetsledare/chef (alternativt 
arbetskollega)? Jag protesterar direkt" samt " Jag resonerar med vederbörande 
direkt". Detta har skattats på en fyrgradig skala där 1 = ja, oftast, 2 = ja, ibland, 3 
= nej, sällan, samt 4 = nej, aldrig, där högt innebär låg öppen coping. Skalan har 
sedan vänts om så att ett högt värde innebär en hög öppen coping. Ett index 
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räknades ut genom att summera frågorna i respektive kategori. Cronbach’s alpha 
låg på 0,76 för öppen coping gentemot arbetskollega och 0,75 gentemot chef. 

Motionsvanor mättes genom frågan "Hur mycket motionerar du" där 
svarsalternativen var en fyrgradig skala, från 1 = aldrig till 4 = jag motionerar 
regelbundet, minst en gång i veckan. Svaren har delats upp i två delar, där 1 till 3 
slagits ihop till mindre än en gång i veckan och 4 innebär minst en gång i veckan. 

Socialt nätverk mättes genom den svenska versionen av Availability of Social 
Integration (AVSI; Henderson, 1980; Undén & Orth-Gomér, 1984). Frågorna 
frågar om hur många människor som individen har en relation till. Frågorna 
ställdes både i relation till arbetskollegor och i förhållande till privatlivet . 
Frågorna "Hur många med samma intressen som du, känner du och har kontakt 
med?", "Hur många människor, som du känner, träffar du eller samtalar du med 
under en vanlig vecka?", "Hur många vänner har du som kan komma hem till dig 
när som helst och känna sig hemma? De skulle inte bry sig om ifall det var 
ostädat eller om du höll på att äta." samt "Hur många finns det, i din familj och 
bland dina vänner, som du kan tala öppet med utan att behöva tänka dig för?". 
Svarsalternativen var 1 = Ingen, 2 = 1-2, 3 = 3-5, 4 = 6-10 och 5 = "15 eller fler". 
Ett index räknades ut genom att summera frågorna i respektive kategori. 
Cronbach’s alpha låg på 0,71 för arbetskollegorna och 0,81 för vänner utanför 
arbetet.  

Samhörighet med arbetet och samhörighet i privatlivet mättes genom frågor 
som eftersöker ett emotionellt stöd från andra människor i eller utanför arbetet 
där frågorna som ställdes var: "Det finns en särskild person som jag känner att 
jag verkligen kan få stöd av", "Det finns en särskild person som känner sig stå 
väldigt nära mig" samt "Andra människor visar uppskattning av det jag gör" med 
tillägget på arbetet och utanför arbetet. Svarsalternativen gavs i form av en 
fyrgradig skala där 1 = stämmer helt, 2 = stämmer ganska bra, 3 = stämmer inte 
så bra, samt 4 = stämmer inte alls. Ett index räknades ut genom att summera 
frågorna i respektive kategori. Cronbach’s alpha var 0,74 för arbetskollegorna 
och 0,76 för människor utanför arbetet. 

Samhörighet med släkt mättes genom frågor om hur  stark samhörighet en 
individ upplever sig ha till sin familj och släkt genom frågorna: "Känner du stark 
samhörighet med din familj (din make/maka, sambo, barn)?" och "Känner du 
stark samhörighet med din släkt (utöver make/maka, sambo, barn)?", där 
svarsalternativen var 1 = stämmer helt, 2 = stämmer ganska bra, 3 = stämmer 
inte så bra, samt 4 = stämmer inte alls. Ett index räknades ut genom att summera 
frågorna i respektive kategori. Cronbach’s alpha låg på 0,45.Ensamhet mättes 
genom frågan "Händer det att du känner dig ensam?" där svarsalternativen 
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givits efter en fyrgradig skala där 1 = nej, aldrig, 2 = nej, sällan, 3 = ja, ibland och 
4 = ja, ofta.  
 
 
 
 
Tabell 1. Beskrivning av deltagare. 

 M (sd) N (%) 

Ålder 56,98 (10,54)  

Självskattadsömn 6,58 (2,20)  

Sömnapné 5,20 (2,93)  

Sömnkvalitet 9,73 (3,93)  

BMI 26,10 (3,87)  

Depression 8,24 (2,44)  

Dold cope arbkam 5,36 (1,44)  

Dold cope chef 5,43 (1,40)  

Öppen cope arbkam 6,16 (1,30)  

Öppen cope chef 6,22 (1,32)  

Motion 3,32 (0,93)  

Närverkarb 11,46 (3,36)  

Nätverkpriv 13,29 (3,25)  

Samhörighetarb 6,40 (2,16)  

Samhörighetfam 3,06 (1,14)  

Samhörighet hem 4,69 (1,71)  

Ensamhet 2,02 (0,85)  

Kön (Män)  4298 (66,8) 

Utbildning 
(Akademisknivå) 

 1833 (28,5) 

 
Statistisk analys 

Pearsons korrelation användes för att undersöka samband mellan BMI med de 
övriga variablerna och linjär regression användes med forward metod för att 
undersöka riskfaktorer för ökat BMI.  
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Regressionsmodellen som använts förklarar hur varje faktor enskilt påverkar 
BMI givet att de andra faktorerna är konstanta. forward innebär att faktorer 
läggs till i steg för att se om någon av dessa förlorar sin signifikans när andra 
faktorer är konstanta. Alpha sattes till 5%. 
 

 
Resultat 

 
Av de 6 434 personerna som inkluderades i denna studie, var majoriteten män 
(66,8 %). Medelåldern var ca 57 år (sd 10,5) och ungefär en tredjedel av samtliga 
deltagare hade högskoleutbildning. Medelvärdet för BMI var ca 26 vilket 
indikerar en lätt överviktig population. En beskrivning av urvalet utifrån 
bakgrundsvariabler och de variabler som studerats ges i tabell 1 ovan. 
Tabell 2 visar korrelationer mellan BMI och övriga variabler och deras p-värden. 
BMI korrelerade signifikant med kön, samtliga sömn och copingvariabler, 
motionsvanor, samhörighet hemma samt utbildning.  
 
De variabler som korrelerade signifikant med BMI användes i en multipel linjär 
regression med BMI som beroende variabel. Regressionsanalysen gjordes med 
forward metoden. Resultaten redovisas i tabell 3. De variabler som korrelerade 
med BMI men som inte återfinns i regressionsanalysen föll ur på grund av att 
signifikansen försvann när de andra variablerna räknades som konstanta. Bland 
de variabler som föll ur fanns variabeln depression. 
 
Resultaten från den multipla regressionsanalysen visar att alla de inkluderade 
variablerna bidrog till ökad BMI. Förklaringsvärdet (r2) för hela modellen var 
0,127.Sömnapné, motionsvanor, utbildning, kön och öppen coping gentemot chef 
var signifikanta i regressionsanalysen, där var och en av variablerna testas mot 
BMI givet att de andra korrelerande variablerna är konstanta. 
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Tabell 2: Korrelationer mellan BMI och samtliga studerade variabler samt 
signifikansnivå 

 BMI  p 

Ålder 0,001 0,953 

Kön -0,154 0,000* 

Självskattad sömn 0,044 0,000* 

Sömnapné 0,244 0,000* 

Sömnkvalitet 0,044 0,001* 

Depression 0,017 0,169 

Dold coping arbetskollegor 0,038 0,017* 

Dold coping chef 0,041 0,010* 

Öppen coping arbetskollegor 0,039 0,014* 

Öppen coping chef 0,062 0,000* 

Motionsvanor -0,174 0,000* 

Nätverk arbetskollegor 0,018 0,261 

Nätverk privat -0,013 0,326 

Samhörighet arbetskamrater -0,017 0,069 

Samhörighet familj -0,028 0,028* 

Samhörighet hemma -0,018 0,158 

Ensamhet 0,002 0,904 

Utbildning -0,150 0,000* 

* = Statistiskt signifikant med 5% alpha. 
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Tabell 3: Resultat från multipel linjär regression forward metod. Resultaten 
redovisas i form av förklaringsvärde (r2), standardiserat betavärde (β och 
signifikansnivå (p). 

 r2 β  p 

Sömnapné 0,077 0,037 0,018* 

Motionsvanor 0,021 -0,127 0,000* 

Utbildning 0,016 -0,114 0,000* 

Kön 0,010 -0,096 0,000* 

Öppen coping chef 0,002 -0,046 0,003* 

* = Statistisk signifikant med 5% alpha 

 

Diskussion 

Denna studie syftade till att studera multipla riskfaktorer för ökat BMI i en 
medelålders befolkning. Resultaten visar att kön, motion, sömnkvalitet, 
utbildning samt både dold och öppen coping alla är riskfaktorer för ökat BMI 
också när hänsyn tas till respektive variabel, vilket pekar på ett komplext 
samband. 
 
Den starkaste korrelationen som återfanns var den mellan BMI och 
motionsvanor. Även om tidigare forskning (Bertram, Venter & Stewart, 1990; 
Garrow & Summerbell,1995; Miller, Koceja & Hamilton, 1997) påvisat att motion 
inte hjälper lika mycket emot ett högre BMI som kost gör så påvisar dessa 
resultat ändå att det finns ett samband mellan att motionera regelbundet och ha 
ett lägre BMI hos individer som är lite äldre än den genomsnittliga deltagaren i 
liknande studier. Tyvärr så hade denna studie inte möjlighet att analysera 
kostvanor.  Ett litet problem i undersökningsvariabeln var att det inte fanns ett 
bra mått på hur ofta deltagarna hade motionerat, det är inte otänkbart att 
resultaten hade varit tydligare om svarsalternativen hade varierat mera. Det kan 
även vara så att sambandet går åt andra hållet, dvs att ett högt BMI gör att det 
blir svårare att motionera för individen. Exempel på detta kan vara att knän och 
höfter inte håller så bra för att gå eller jogga. Hypotesen att det skulle finnas ett 
samband mellan motion och BMI stämde väl in då ett negativt samband hittades.  
 
Att ett samband mellan sömn och BMI träder fram är föga förvånande, då det 
finns mycket tidigare forskning som tyder på detta. Människor med högt BMI 
verkar sova sämre, och en orsak till detta kan vara att människor som lider av 
övervikt riskerar att drabbas av sömnapné  (Kohatsu et al. 2006). Intressant är 
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även att det verkar finnas en hormonell orsak till att kvinnor i klimakteriet 
riskerar att få sömnproblem i form av sömnapné (Bixler et al., 2001). Hypotesen 
om att övervikt har en korrelation med sömn stämmersåledes, och även efter att 
en multipel regressionsanalys gjors så har det visat sig att ett högre BMI-värde är 
en riskfaktor för sömnapné. Det verkar även som att sömnapné är en 
riskfaktorför ett högre BMI-värde. Detta stämmer väl in med det Kohatsu et al 
(2006) funnit i sin studie. 
 
Den dolda copingen visar ett svagt samband med BMI, där överviktiga tenderar 
att använda sig av mer dold coping vilket stödjer litteraturen (Hörchner et al. 
2002). Hörchner et al. (2002) fann att överviktiga kvinnor är mer passiva och 
verkar undvika konflikter i större utsträckning än normalviktiga. Beteendet 
stämmer väl överens med de frågor som frågats i denna studie. Detta kan hänga 
ihop med att överviktiga kan ha sämre självkänsla och lägre självförtroende. Om 
det är så så kan det visa sig i att överviktiga individer tenderar att försöka 
undvika öppna konflikter mer än normalviktiga. Ett negativt copingbeteende kan 
leda till ökad stress, vilket i sin tur kan göra så att individer äter mer som ett 
flyktbeteende, detta är extra tydligt hos kvinnor enligt Solomon (2001). Som 
synes har tidigare forskning hittat könsskillnader i relationen mellan coping och 
BMI. Denna studie syftade inte till att studera könsskillnader i sambanden 
mellan BMI och andra faktorer, men att det finns könsskillnader i denna relation 
kan inte uteslutas. Snarare kan det bidra till att förklara att kön är en riskfaktor 
som sådan vad gäller ökning av BMI.  Hypotesen om att högre BMI påverkar 
coping hos människor förefaller vara riktig i denna studie.  
 
Öppen coping gentemot chef är en riskfaktor för högre BMI enligt resultaten i 
denna studie. Dessa resultat kan vara konfunderande då de indikerar att en 
individ med högre BMI har en högre öppen, och potentiellt problemlösande 
coping. Detta kan möjligtvis förklaras avoperationaliseringen av öppen coping. 
Att rapportera att man inte använder sig av öppen coping behöver inte betyda att 
man använder sig av negativa och inadekvata copingstrategier. Dessutom kan 
öppen coping, även om ansedd som en adekvat och positiv copingstrategi, 
innebära en stress i sig eftersom konflikter inte alltid kan lösas, även om man 
protesterar och pratar ut direkt. Kanske är det också särskilt stressande att vara 
öppen mot chefen. 
 
Ett intressant fynd är att en högre utbildning verkar ge lägre BMI. Det verkar 
finnas bra förklaringar på det också i litteraturen. Det verkar inte handla om 
utbildning, men om socioekonomisk status. Individer med högre utbildning 
tjänar i snitt mer pengar än individer med en lägre utbildning. Litteraturen visar 
att det finns ett samband mellan en lägre socioekonomisk klass och ett högre 
BMI och att det beror främst beror på att kosten ser annorlunda ut mellan 
människor med hög respektive låg socioekonomisk status. Detta kan bero på att 
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de med en lägre inkomst äter en kost som orsakar övervikt i högre grad än 
människor med högre inkomst gör (Gnavi et al. 2000).  
 
Det kan finnas två förklaringar till varför kosten ser annorlunda ut. Den ena är 
att kunskapen kring hur en välbalanserad diet ska se ut ser olika ut, där individer 
med högre utbildning och socioekonomisk status har en mer hälsosam syn på 
dieten (sett ur ett BMI perspektiv, där normalviktig ligger på mellan 20 och 
24.99) än vad individer med lägre utbildning och lägre socioekonomisk status 
har. Att individer som har en högre socioekonomisk status äter mer frukt och 
grönsaker får stöd av De Irala-Estévez, Groth, Johansson, Oltersdorf, Prättälä och 
Martinez-González (2000). Den andra förklaringen är att grönsaker kan vara 
ganska dyra i vissa områden, och även svåra att få tag i närområdet.  
 
Att grönsaker är sällsynta i innerstadsområden där enbart mindre affärer finns 
har Eisenhover (2001) skrivit om. Eisenhovers (2001) undersökning visar dock 
på ett fenomen som finns i USA och det verkar som att det kan vara svårare att få 
tag i grönsaker i urbana områden i USA än vad det är i Sverige. Av den 
anledningen så torde förklaringen ovan inte gälla Sverige. Hypotesen om att 
högre utbildning har en korrelation, i det här fallet ett negativt samband, med 
BMI stödjs av den här studien och låg utbildning är en riskfaktor för högt BMI. 
 
Den här studien fann ett samband mellan BMI och en individs samhörighet med 
familjen, men inte med någon annan samhörighetsfaktor. Tidigare forskning 
visar att kvinnor som är överviktiga tenderar att söka mindre socialt stöd än 
normalviktiga (Hörchner et al. 2002), vilket denna studie delvis stödjer. En av 
förklaringarna kan vara könsfördelningen i materialet. I den här studien är grovt 
hugget 2/3 av deltagarna män, medans Hörchner et al. (2002) har studerat 
kvinnor. En annan förklaringsvariabel kan vara åldern på individerna, där en 
äldre person kanske redan har djupt rotade kontaktnät som är mer stabila över 
tid än de lite yngre kvinnorna som Hörchner et al. (2002) studerat. Detta resultat 
kan kanske indikera att kontakt med nära anhöriga blir en av de mer viktiga 
faktorerna när det kommer till social samvaro. Det hade varit intressant att se 
om detta kan ha med barn och barnbarn att göra också, varav det senare 
alternativet ofta innebär att individerna hunnit bli över 40 år.Det bör även 
nämnas att cronbach’s alpha-värdet var ganska lågt för samhörighet familj, 
enbart 0,45, något som visar att frågorna för att mäta denna variabel troligtvis 
hade kunnat vara bättre ställda eller annorlunda. Hypotesen om att det finns ett 
samband mellan BMI och sociala nätverk måste förkastas i denna studie. 
 
Sambandet mellan kön och BMI säger att kvinnor har ett lägre BMI än män. Det 
är ett rimligt antagande då män tenderar att ha mer muskelmassa, speciellt om 
de jobbar inom fysiskt krävande yrken. Detta kan återspegla sig i denna 
undersökning där det visade sig att män hade ett högre BMI än kvinnor. Däri 
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ligger problemet med BMI också. Det är ett bra sätt att se hur mycket 
befolkningen väger i förhållande till sin längd, men det säger ingenting om 
individen har för mycket fett på kroppen.  
 
Utöver detta så kan det nämnas att siffrorna för längd och vikt kanske inte är helt 
sanningsenliga då de är självskattade. Det är ingen omöjlighet att en del av 
individerna har antingen höftat ett resultat eller kanske sminkat siffrorna lite. 
Detta borde egentligen inte störa resultaten då det troligtvis inte är många som 
drar ner BMI med väldigt mycket, samt att det troliga resultatet från detta är att 
det sker över ett större spann, dvs att om flera ändrat siffrorna så kommer det 
bara att leda till att hela BMI-skalan går neråt, relativt enhetligt. Utöver det så 
kan underviktiga skriva en lite högre vikt, vilket knuffar upp BMI-värdet lite. 
Detta bör med andra ord inte ha påverkat resultatet markant mer än att BMI-
fördelningen blir lite mer enhetlig.  
 
En studie gjord av Stevens, Kiel, Waid & Gazes (1990) visar att en 
egenrapporterad vikt inte skiljer sig speciellt mycket från den verkliga vikten. 
Stevens et al. (1990) fann att överviktiga skriver en lägre vikt än den de faktiskt 
väger medans underviktiga skriver upp vikten lite. Vidare indikerar Stevens et al. 
(1990) studie att en äldre befolkning ofta anger mer korrekt vikt än yngre. 
Eftersom denna studie är utförd på en befolkning med en relativt hög medelålder 
kan viktangivelserna förväntas vara ganska tillförlitliga. 
 
Intressant nog fanns det inget samband mellan depression, samhörighet på 
jobbet eller hemmet och BMI i föreliggande studie vilket var förväntat. Att 
samhörighet verkar ha en viss korrelation med BMI går att finna i denna studie, 
men det verkar som att det beror vilken grupp samhörigheten efterfrågas, 
således stödjs hypotesen till vill del av materialet som insamlats. En del av 
förklaringen till att resultaten inte entydigt stämmer in med tidigare forskning 
kan ligga i att medelåldern är högre i denna studie än i de flesta studier som har 
studerat riskfaktorer för BMI.  
 
Människor tenderar troligtvis att i allmänhet att bli mer självsäkra och därmed 
även mindre brydda i vad andra tycker om dem, något som kan bidra till varför 
depression och social isolering inte korrelerar med BMI i denna studie. Unga och 
gamla har förmodligen olika fokus på sitt utseende. Unga människor som är 
överviktiga lider mer av sin övervikt än vad äldre gör, då äldre kanske har fokus 
på något annat än att se ut som en västerländsk modell. Mycket av tidigare 
forskning inriktar sig på barn och unga och det verkar som att det överlag är 
sällsynt att medelåldern på undersökningar är så hög som över 50, såvida 
forskningen inte bedrivs mot ett specifikt åldersspann, exempelvis där man vill 
undersöka äldres psykosociala hälsa.  
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Det kanske är mest intressant att forska på yngre individer för om det går att 
identifiera problemområden hos unga människor så går det troligtvis att 
förhindra att ungdomar tar med sig problemen in i vuxenlivet. Det är dock också 
viktigt att förstå korrelaten med BMI även i äldre åldrar då ökat BMI kan leda och 
bidra till sjukdomar högre upp i åren. Det finns också ett växande behov av att 
undersöka äldres behov idag, inte minst eftersom vi på populationsnivå blir 
äldre, inte bara i Sverige, utan i stora delar av världen. När det pratas pensioner i 
Sverige idag så talas det om att färre måste försörja fler och att pensionsåldern 
måste öka om samhällsstandarden ska kunna upprätthållas. Men om människor 
ska kunna må bra och arbeta även när de är äldre så måste forskning bedrivas 
över äldre människors problem.  
 
Är BMI ett psykosocialt problem hos en medelålders befolkning, med tanke på 
dessa resultat? Det den här studien kanske främst visar är att BMI verkar ge 
olika problem beroende på ett antal individuella faktorer. Ålder verkar vara en. 
Kultur och lokalisering kan vara två andra, som skulle vara intressanta att forska 
vidare om.  
 
Resultaten i denna studie är intressanta. I tidigare forskning så är det väldigt lätt 
att finna ett mönster där ökad BMI ger mängder av negativa konsekvenser för 
individen, både psykiska och fysiska, där de fysiska konsekvenserna leder till 
negativa psykiska konsekvenser hos individen.  
 
Det kan finnas flera olika orsaker till varför resultaten skiljer sig något från övrig 
forskning. Det första som kan påverka är publication bias, dvs att 
forskningsrapporter som visar resultat troligtvis har lättare att bli publicerade 
än forskningsrapporter där inget signifikant dyker upp. Nollresultat är troligtvis 
inte lika intressanta att skriva om som skillnader som hittats. Forskning bygger 
trots allt på att finna nya saker och där är ett nollresultat troligtvis inte speciellt 
nyskapande eller banbrytande, såvida nollresultatet inte säger emot tidigare 
forskning inom givet område.  
 
Många av de litteraturreferenser som tagits upp har lite bristfällig 
undersökningsgrupp, både i antal och åldersspridning. Det är tyvärr ganska dyrt 
att genomföra studier med många försöksdeltagare och därför hålls nog antalet 
nere. Samtidigt så verkar det vara mer attraktivt att forska om människor under 
50 år än över. Den här studien har använt många referenser, då det ger mer 
trovärdighet till den tidigare forskningen och gör det lättare att binda ihop det 
arbetet var tänkt att undersöka. 
 
Det har tyvärr varit svårt att finna litteratur som berör människor i den 
åldersgrupp som använts i denna studie. Upplevelsen av att det är lite mer 
ovanligt att forska på människor som börjar närma sig pensionsåldern gör att 
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den tidigare litteraturen inte direkt kan bindas ihop med denna studie, då ålder 
kan vara en confoundingvariabel. Tvärsnittsstudier har en stor akilleshäl i att det 
inte går att säga vad om är hönan eller ägget. I en studie som denna kan endast 
korrelationer  påvisas och de risksamband som påvisas i resultaten kan innebära 
både att de i studien identifierade oberoende variablerna bidrar till högre BMI 
eller att BMI bidrar till  de andra studerade variablerna.  
 
Även Akilles hade två hälar och den andra nackdelen skulle i så fall kunna vara 
skensamband. Ett skensamband, eller en falsk korrelation är när data påvisar en 
korrelation mellan två olika variabler som egentligen inte alls har med varandra 
att göra. Av denna anledning är det väldigt svårt att säga att det finns ett 
samband enbart om man sett till en tvärsnittsstudie. Det går naturligtvis att 
finna skensamband oavsett metodval.  
 
Både längd och vikt är självskattade, vilket kan leda till felaktigheter i resultaten. 
Detta är troligtvis inte det mest vitala då felen i sig inte påverkar resultaten utan 
som mest att individer antingen får en lite lägre eller högre siffra. Stevens et al. 
(1990) kunde även visa att egenskattade mått för både vikt och längd är ganska 
bra, samt att noggrannheten är högre hos äldre individer. Sambanden mellan 
högre BMI och negativa konsekvenser för individen torde fortfarande kvarstå.  
 
Tyvärr så går ingen studie att göra perfekt, och det finns alltid saker att ändra på. 
Tiden för ett så stort arbete som det här hade kunnat vara skulle ta långt mycket 
mer tid än de veckor som har givits och därför så är arbetet naturligtvis haltande 
på flera parametrar. En faktor som helt kommit bort som hade kunnat tas med är 
civilstånd och om det verkar påverka eller påverkas av BMI. En annan är (i alla 
fall för kvinnor) barnafödande som en påverkande variabel på BMI. 
 
Det skulle även vara väldigt intressant att dela upp hela materialet i kön. Mycket 
av den tidigare forskningen har pekat på att kvinnor lider mer socialt av sin 
övervikt än män. Det är något som hade kunnat undersökas vidare i det 
datamaterialet som använts till den här studien. Det är inte omöjligt att ett 
samband mellan exempelvis BMI och sociala nätverk hade dykt upp bland 
kvinnor men inte hos män, i alla fall sett till de tidigare studierna i ämnet. Detta 
är ett intressant ämne för vidare forskning. 
 
Vidare så kan det tänkas att den här studien fått utslag på den sociala situationen 
med sin nära familj på grund av vuxna barn och eventuella barnbarn. Det kan 
vara så att detta är två viktiga delar hos en äldre befolkning, i synnerhet 
barnbarn. Då det verkar vara ganska sällsynt att forska om äldre människor och 
BMI så är det även troligt att få forskningsrapporter undersökt dessa två faktorer 
i förhållande till BMI. Framtidastudier skulle med fördel kunna undersöka 
samband mellan antalet födda barn hos kvinnor och BMI. 
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Det som kan sägas om den här studiens fördel är att ingen studie som författaren 
hittat har ens tagit upp hälften av alla dessa variabler. Med en multipel 
regressionsanalys går det att se vilka variabler som påverkar varandra, och det 
har visat sig att många korrelerande variabler föll ur i en sådan analys i den här 
studien.  

 
En annan sak som är värd att ta upp är hur storleken på undersökningen kan ha 
påverkat resultaten. Då en så pass stor deltagargrupp leder till att även väldigt 
små skillnader i den insamlade datan kan visa sig vara signifikant. Detta kan 
även tolkas i tabell tre, när den multipla regressionsanalysen används. Av totalt 
18 korrelerande variabler så är det blott fem som fortfarande är signifikanta när 
de andra variablerna är konstanta.  

Just skillnaden i antal variabler mellan tabell 2 och tabell 3 visar hur små 
skillnader det rör sig om och kanske framför allt hur så många av dessa variabler 
verkar höra ihop med varandra. Genom att undersöka mer specifierade grupper 
så kan det hända att resultaten hade blivit tydligare och fler variabler spelat roll. 
Det bör även understrykas att det här är en korrelationsstudie, och det finns 
alltid risk för falska korrelationer, även om tidigare forskning kraftigt indikerar 
att korrelationerna som funnits i denna studie verkar vara sanna. 

 

 

 

 

Slutsats 

Resultaten i denna studie indikerar att det inte verkar finnas entydiga svar kring 
riskfaktorer för ett stigande BMI hos en befolkning. Det är inte orealistiskt att 
anta att endel av de negativa samband som tidigare forskning indikerar kan vara 
kulturellt betingade. Andra problem kan gälla enbart vissa grupper i samhället. 
Eller vissa ålderskategorier. Den här studien visar på att ålder verkar vara en 
betydande faktor att ta med när forskning bedrivs inom området. Det kan vara så 
att faktorer som är viktiga för yngre personer inte är lika viktiga för äldre 
människor på grund av en annan livssituation och erfarenhet. Mer forskning 
inom området bör drivas för att se om andra faktorer som inte tagits upp i denna 
studie har påverkan på BMI hos äldre individen.  
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