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Vad är hälsa?
Hälsa är ett brett begrepp, som berör många delar i våra liv. Hälsa kan delas in i tre olika 
kategorier, fysisk, psykisk och social hälsa, dimensioner som visar på vidden i vad hälsa 
innefattar. Olika människor kan definiera hälsa på olika sätt, men de flesta håller säkert 
med om att en av grunderna för att uppnå och bibehålla ett gott liv är att ha en god hälsa. 
Men alla människor prioriterar av olika anledningar inte sin hälsa. Man kan dock göra 
val och leva på sätt som främjar en bättre hälsa. 

I den här boken kommer vi att visa på olika sätt att uppnå ett hälsosammare liv.  
God individuell hälsa bidrar även till en bättre folkhälsa i landet, och just folkhälsa är  
ett annat begrepp som den här boken kommer att beröra och diskutera. Vad är hälsa 
respektive folkhälsa och vad skiljer begreppen åt? Och framförallt, hur kan du personligen 
uppnå en god hälsa? Egentligen finns det ingen entydig definition som beskriver vad  
hälsa är. Vad hälsa innebär kan skilja sig från person till person. Vad du anser vara god 
hälsa behöver inte nödvändigtvis stämma överens med vad jag anser vara god hälsa.

Hälsa och folkhälsa

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA
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Kunskaper för hälsa
Arbetet med att definiera hälsa har bidragit till att begreppet hälsa och synen på vad hälsa 
är och innebär har vidgats och utvecklats. Idag anses man kunna arbeta med sin hälsa 
på olika sätt, där välbefinnande ses som en ständigt pågående process som omfattar hur 
individer på olika sätt strävar efter att uppnå hälsa. Olika metoder fungerar olika väl för  
olika människor. Kunskap är en betydelsefull faktor som ofta utgör grunden för individens  
arbete med att uppnå en god hälsa. Med detta studiematerial hoppas vi att du ska få nya  
kunskaper om hälsa som du kan använda i ditt vardagliga liv. 

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA
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Psykisk och social hälsa
Diskussionen om hälsa har på senare tid kommit att huvudsakligen handla om psykiskt 
och socialt välbefinnande, till skillnad från förr då den till stor del handlade om den 
fysiska hälsan. Denna ansågs bestå av det medicinska, och god hälsa definierades som 
frånvaro av sjukdom. Idag läggs stor vikt vid upplevelser av meningsfullhet och känsla av 
sammanhang och välbefinnande, vilka alla är känslotillstånd kopplade till den psykiska 
och sociala hälsan. 

Numera ses människan som en social varelse med egna värderingar och upplevelser. 
Detta är ett synsätt som annars lätt kan förbises i den mer traditionella förklaringsmo-
dellen, som definierar hälsa endast som frånvaro av sjukdom. Att människan ses som 
en del av samhället, där individen samspelar med andra, är utgångspunkten för en mer 
positiv och humanistisk syn på hälsa. 

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA
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• WHO, världshälso- 
 organisationen, myntade  
 år 1948 sin definition av  
 hälsa som används än idag:

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt,  
psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott  
frånvaron av sjukdom eller handikapp.”

Vad WHO ville komma fram till var att hälsoutvecklingen i världen inte bara skulle 
handla om bättre sjukvård och om hur man kan förebygga sjukdom, utan också belysa 
att samhället både kan orsaka sjukdom och bidra till en bättre hälsa hos befolkningen. 
Dock är WHO:s definition bred och kan kritiseras, för vad är egentligen fullständigt 
välbefinnande? Och måste verkligen alla tre delarna i definitionen vara fullständigt 
uppnådda för att vi ska känna välbefinnande? 

Under de senaste åren har flera olika definitioner av hälsa antagits, men numera 
är de flesta hälsovetare överens om att hälsa och välbefinnande inte är något annat än 
det du själv anser vara hälsa och välbefinnande. Hälsa ses nu alltså som ett självupplevt 
tillstånd som skiljer sig från individ till individ. 
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”Med begreppet hälsa menas ett jämviktstillstånd  
av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt  
välmående, vilket både är en resurs och en  
förutsättning för mänskligt liv.” 
Pellmer m.fl., s. 11

”Begreppet hälsa inbegriper fyra var för sig lika  
viktiga värdebegrepp, nämligen långt liv, friskt liv,  
rikt liv och jämlikt liv.”
Pellmer m.fl., s.11

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA



16

Förutsättningar för hälsa
Ett annat sätt att förklara hälsa är genom vad som kallas hälsans bestämningsfaktorer, 
alltså faktorer som kan vara avgörande för hur vår hälsa yttrar sig. Vilka förutsättningar 
har den enskilda individen för att uppnå en god hälsa? Sådana bestämningsfaktorer, eller 
förutsättningar, har ett direkt samband med och påverkar hälsan. De allra mest grund-
läggande förutsättningarna som ålder, kön och ärftliga faktorer kan du som individ inte 
påverka själv, men dessa spelar roll för hur du mår och bestämmer på sätt och vis din 
hälsa. 

Hälsans bestämningsfaktorer kan delas in i fyra så kallade lager utöver de grund-
läggande förutsättningarna, utifrån hur möjliga de är för individen att påverka. Det 
första och mest påverkansbara och individorienterade lagret i modellen består av indi-
viduella levnadsvanor och livsstilsfaktorer. Det kan handla om matvanor, motion och 
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hur vi förhåller oss till tobak och alkohol. Dessa bestämningsfaktorer påverkas även av 
förutsättningarna i de andra lagren, men går också att påverka genom de val vi själva gör 
i vardagen och den livsstil vi väljer att ha. 

Det andra lagret utgörs av våra sociala och privata nätverk, socialt stöd och våra 
kontakter med andra. Levnads- och arbetsvillkor ingår i det tredje lagret, där du som 
enskild individ till viss del kan påverka din situation genom de olika val du gör. Du kan 
ofta påverka sådant som ditt boende och din utbildning, men denna sektor är också 
politiskt styrd, där beslut fattas bland annat på arbetsmarknaden och inom hälso- och 
sjukvården.

Det yttersta lagret består av socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade för- 
hållanden, som i hög grad påverkas av politiska lagar och bestämmelser och därmed  
kan vara svåra för enskilda individer att påverka.
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Livsstil och folkhälsoarbete
Levnadsvanorna skiljer sig åt för olika grupper av människor. Utsatta grupper av 
människor väljer ofta en livsstil som är mindre hälsosam. Grupper av människor som 
lever under bättre socioekonomiska förhållanden har möjligheten att göra andra val. 
Ur ett socioekonomiskt perspektiv handlar folkhälsoarbetet i mångt och mycket om att 
stärka utsatta- eller riskgrupper för att på så sätt minska klyftorna kring hälsa i landet. 
En fin tanke är att vi i Sverige skall uppnå en jämlik hälsa för befolkningen eftersom alla 
människor har rätt till en god hälsa. 

Det politiska folkhälsoarbetet går ut på att skapa goda förutsättningar för alla 
människor att på lika villkor uppnå en god hälsa. Ett mönster man kan se är att  
lågutbildade och arbetslösa människor har fler ohälsosamma levnadsvanor i jämförelse 
med människor som inte är socioekonomiskt utsatta. Levnadsvanorna är en del av din 
livsstil och din livsstil bestäms utifrån dina levnadsvanor. 

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA
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”Målet för hälsoarbete är att uppnå en sådan nivå  
av hälsa att det stödjer människor i att kunna leva  
socialt och ekonomiskt produktiva liv.”
Pellmer m.fl., s.12

Vad är folkhälsa?
När vi pratar om hälsa menar vi oftast den individuella hälsan hos varje person.  
Folkhälsa däremot är ett samlingsbegrepp för det allmänna hälsotillståndet i ett land. 

”Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet 
och dödlighet liksom levnadsvanor, hälsorisker och 
skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper.  
Begreppet innefattar inte bara summan av individernas 
hälsa utan även mönster av större eller mindre olikheter i 
hälsa som råder mellan olika grupper inom befolkningen.”
Pellmer m.fl., s.13

Folkhälsoarbetet syftar till att minska hälsoklyftorna för att skapa ett ur hälsosynpunkt 
så jämlikt land som möjligt. Hur detta ska göras blev mer tydliggjort när Sveriges riksdag 
år 2013 antog elva nationella folkhälsomål, vilka ska ligga till grund för det svenska 
folkhälsoarbetet. Detta innebar att arbetet kom att bli mer systematiskt, men också att 
folkhälsoarbetet fick ett politiskt stöd.

Det stora och långsiktiga målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att 

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa  
på lika villkor för hela befolkningen” 
www.folkhalsomyndigheten.se

Här tydliggörs det ansvar som samhället bär. De elva nationella målen utgör de delmål 
som folkhälsoarbetet ska utgå från och genom vilka det övergripande målet kan uppnås. 

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA
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Här följer en beskrivning av delmålen, som också har kopplingar till hälsans 
bestämningsfaktorer: 

11 punkters program

Program

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA

1
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8

9
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Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
- Detta är ett mål som ska bidra till en 
långsiktig hälsoutveckling genom ett 
förebyggande och främjande hälso- 
arbete inom vården.
Skydd mot smittspridning - Målet är 
att minska smittsamma sjukdomar 
samt att behålla de framsteg som gjorts 
fram till idag, för att skydda oss mot 
smittspridning.
Sexualitet och reproduktiv hälsa  
- Detta är viktigt för den självupp- 
levda hälsan och välbefinnandet.
Fysisk aktivitet - Målet är att skapa 
ökade förutsättningar för fysisk 
aktivitet hos hela befolkningen. 
Matvanor och livsmedel - Goda 
matvanor och säkra livsmedel 
anknyter främst till att minska eller 
förebygga övervikt. 
Tobak, alkohol, narkotika, dopning 
och spelmissbruk - Beroende och 
missbruk i olika former leder till 
ohälsa och drabbar allt fler.

Delaktighet och inflytande i samhället  
- Detta är en grundläggande förutsättning 
för folkhälsan och handlar om att stärka 
förmågan och skapa möjligheter för  
individer att vara delaktiga. 
Ekonomiska och sociala förutsättningar 
- Det finns tydliga mönster som visar att 
både psykisk och fysisk hälsa är starkt 
sammankopplat till det socioekonomiska 
och det är därför viktigt med trygga 
inkomster och boendemiljöer.
Barns och ungas uppväxtvillkor - På  
senare tid har ohälsa bland barn och unga 
ökat, det måste därför vara ett mål i sig 
att trygga barns och ungas uppväxt.
Hälsa i arbetslivet - Bra arbetsvillkor 
minskar ohälsa och bidrar samtidigt  
till en bättre folkhälsa.
Miljöer och produkter - Ett mål är att  
Sverige skall kunna erbjuda sunda och 
säkra miljöer och produkter.

Sammanfattning
Hälsa i dess vidaste bemärkelse tar stor plats i våra liv. Vi skulle kunna säga att på ett 
eller annat sätt har allt du gör i ditt liv med hälsa att göra och därför är det viktigt att 
du vårdar och värnar om din hälsa. Vi lägger alla olika mycket vikt vid vår hälsa och 
förhåller oss till hälsa på olika sätt, men en god hälsa borde få vara det primära för alla 
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Fråga?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA

människor. I Sverige strävar vi efter att alla ska få möjlighet att kunna påverka sin egen 
hälsa, på sitt sätt och utifrån vad som är viktigt för individen själv.

Begreppet hälsa kan tolkas och definieras olika från person till person. Vi mår bra 
av olika anledningar och vi är olika bra på att hantera krissituationer. Det finns dock 
förutsättningar för hälsa som är grundläggande och gemensamma för alla, som tillgång 
till föda, vatten, sömn osv.

Idag lägger vi allt större fokus på den humanistiska synen på hälsa, som berör den 
psykosociala delen av våra liv mer än den fysiska delen av hälsobegreppet. Samhället och 
arbetsplatsen anses idag ha ett allt större ansvar för att människor ska må bra och ha det 
bra, men vi har alla också ett eget ansvar för vår hälsa. Det är dock viktigt att ha i åtan-
ke att det inte alltid bara är du själv som kan avgöra vilken livsstil du skall ha. Hälsans 
bestämningsfaktorer påverkas inte bara av oss själva, utan även av hur samhället styrs 
och vad det erbjuder oss. 

Hälsa och folkhälsa är starkt sammankopplade och innefattar att enskilda individer, 
grupper och befolkningen i stort skall uppnå så god hälsa som möjligt. Detta är också det 
övergripande målet med de elva delmålen för det nationella folkhälsoarbetet. 

Diskussionsfrågor
Vad är hälsa för dig?
Vad får dig att må bra? 
Hur gör du för att uppnå god hälsa i vardagen?
Kan du se en koppling mellan det som gör dig glad och din hälsa? 
Hur mycket tycker du att du kan påverka din hälsa och på vilket sätt?
Vilka levnadsvanor som du har idag skulle du vilja ändra på?
Vilka levnadsvanor är du stolt över? Dela med dig! 

Tryckta källor
Pellmer, Kristina, Bengt Wramner och Håkan Wramner. Grundläggande 

folkhälsovetenskap. 3:e uppl., Stockholm: Liber, 2012.
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God och hälsosam mat
Mat skall vara hälsosam och god. Vi äter för att få energi och kraft, samtidigt som det är 
viktigt att maten och måltiden blir en samlingsplats och ett tillfälle för social samvaro 
och njutning. I dagens samhälle är utbudet av mat stort, nya varor presenteras ständigt 
genom t.ex. reklam, och det kan vara svårt att veta vad som är den bästa näringen för oss.  
Det är också viktigt att vi är goda förebilder för våra barn och att vi redan när våra barn 
är små, försöker att ge dem bra matvanor som de sedan kan ta med sig när de blir vuxna.

Maten som vi äter kan delas in i olika beståndsdelar. Det finns protein, fett och 
kolhydrater, dvs. det som också kallas makronäringsämnen. Dessa makronäringsämnen 
innehåller mikronäringsämnen, dvs. vitaminer och mineraler. 

GOD OCH HÄLSOSAM MAT
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Energi
Maten som vi äter skall ge oss energi, eller kalorier, vilket är viktigt för att vi skall kunna 
leva och må bra. Olika råvaror innehåller olika mängder energi. Den energi som maten 
ger oss mäts i enheten kilokalorier (kcal). Män, kvinnor och barn har olika behov och 
behöver lite olika mängd kilokalorier per dag. Ammande och gravida kvinnor har ett 
ökat behov av energi, liksom växande barn har ett större behov av energi, sett till deras 
storlek, jämfört med vuxna. 

Grundomsättningen av energi är högst hos barn och ungdomar, och avtar med åren. 
Det talas om att kroppen strävar efter att ha ”energibalans”, vilket innebär att energi-
intaget från maten motsvarar energiförbrukningen. Energiförbrukningen påverkas av 
fysisk aktivitet och kroppen försöker även att kompensera t ex med viktuppgång om vi 
medvetet överäter, genom att reglera t ex aptiten och viljan att röra på oss.

GOD OCH HÄLSOSAM MAT
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Protein
Protein finns i många av våra livsmedel, men det förknippas ofta med kött och andra 
animaliska livsmedel. Protein är viktigt för kroppens funktion och finns såväl i djurriket 
som i växtriket. Kött, ägg, fisk och ost innehåller störst mängd protein, men protein finns 
också i vegetabiliska livsmedel som t ex baljväxter (ärter, bönor och linser), nötter och 
frön. Protein innehåller och är kemiskt uppbyggt av ett tjugotal aminosyror. Kroppens 
celler och vävnader behöver protein för att reparera sig och byggas upp, och protein  
behövs också för att vi skall kunna bilda viktiga enzymer och hormoner.

Fett
Fett är livsnödvändigt för oss, och de s.k. essentiella fettsyrorna behövs bland annat för 
immunförsvaret, synen, hjärnans funktion, hudens funktion och kroppens reglering av 
cellernas proteintillverkning. Fettsyror kan delas in i mättade, enkelomättade och fler-
omättade. Oljor, smör och grädde är källor till fett, men också andra livsmedel som t.ex. 
ost, köttfärs, fet fisk, nötter, frön och avokado. Att tillsätta fett i maten brukar ge en ökad 
mättnadskänsla och bättre smak, eftersom flera smakämnen behöver fett för att komma 
till sin rätt.

GOD OCH HÄLSOSAM MAT
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Kolhydrater
Kolhydrater är ett samlingsnamn för olika sockerarter, stärkelse och kostfibrer. Kol- 
hydrater finns i mer eller mindre mängd i många av våra livsmedel, men när man talar om 
kolhydratrik mat så syftar man oftast på bröd, potatis, rotfrukter, baljväxter och frukt. 

Det finns olika typer av sockerarter; enkla sockerarter, dubbla sockerarter och samman- 
satta sockerarter. Sockerarter finns bl.a. i mogna frukter, men också i rotfrukter och i 
mjölk, och här finns sockret tillsammans med andra viktiga näringsämnen t ex mineraler 
och vitaminer. Socker som framställs från sockerbetor, ”vanligt vitt socker”, kallas också 
sackaros eller sukros och tillför endast energi. Att människor har en förkärlek för det söta 
hänger ihop med evolutionen; söta livsmedel har ett högt energiinnehåll och är oftast inte 
giftiga, varför preferenser för söta smaker har haft ett starkt överlevnadsvärde. Den första 
smaken som ett nyfött barn upplever i livet är också söt, nämligen den från modersmjölken. 
Problemet idag är att det söta är väldigt lättillgängligt och konsumtionen av socker har på 
ett sekel ökat från nästan ingenting till ca. 40 kg per person och år. 

GOD OCH HÄLSOSAM MAT
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Stärkelse finns i olika spannmålsprodukter, liksom potatis, rotfrukter och grönsaker. 
Kostfibrer finns i växternas cellväggar och skal, och fungerar som ett slags ”skelett”, 
genom att ge volym åt maten. 

Man talar ibland om ”snabba” och ”långsamma” kolhydrater, och då talar man 
om att livsmedlets glykemiska index (GI) är högt eller lågt. Livsmedel som har ett högt 
GI-värde innehåller ofta också mycket socker och/eller stärkelse, dock finns det undan-
tag. Tanken är att man med hjälp av GI ska jämföra livsmedel inom samma kategori, t.ex. 
vitt bröd med grovt bröd, fullkornsris med vitt ris osv. Man skall dock komma ihåg att GI 
tar hänsyn till hur blodsockret förändras vid intag av ett visst livsmedel, medan det inte 
tar hänsyn till vitaminer och mineraler i ett visst livsmedel, fettkvalitet eller mängden 
protein. 

Vitaminer och mineraler
Vitaminer är viktiga byggstenar för hälsan. De bygger skelett, blod och hormoner, men 
är också viktiga för den mentala hälsan. Vitaminer måste vi få i oss med maten, men det 
finns också vissa vitaminer (D och K) som kroppen kan tillverka själv med hjälp av andra 
ämnen. Skonsam tillagning av mat, t.ex. genom ångkokning av grönsaker, gör att fler 
vitaminer bevaras.  

Vitaminer kan vara vattenlösliga eller fettlösliga. B-vitaminer och C-vitamin är 
vattenlösliga. Vitamin B12 är en mycket viktig vitamin för bl.a. blodproduktionen och 
nervsystemet, och finns nästan uteslutande i animaliska livsmedel.

Mineraler måste vi också få med maten och de har en mängd olika funktioner i 
kroppen. De behövs bl.a. som en komponent till enzymer, för att enzymer i sin tur skall 
kunna underlätta olika kemiska reaktioner i kroppen. Mineraler är också viktiga för att 
nervimpulser skall fungera som de ska. Exempel på mineraler är järn, magnesium, zink 
och selen. 

Mineraler utgör byggstenarna för vår existens och de samverkar alla på olika sätt 
för att ge kroppen det som den behöver. Exempel på mineraler är järn, magnesium, zink, 
kalcium och selen. Järn kan delas upp i hemjärn och icke-hemjärn, där hemjärn ute- 
slutande finns i animaliska livsmedel medan icke-hemjärn finns i vegetabiliska livsmedel. 
Det finns också vissa livsmedel som hämmar järnupptaget såsom mjölk, kaffe och vissa 
grönsaker. Vitamin C däremot ökar järnupptaget. 

GOD OCH HÄLSOSAM MAT
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Antioxidanter och fria radikaler
Antioxidanter är ett samlingsnamn på ett stort antal ämnen som skiljer sig åt på många 
sätt, men som har det gemensamt att de skyddar mot fria radikaler. De flesta antioxidanter 
består av enzymer och de viktigaste antioxidanterna, däribland glutation, produceras i 
våra kroppar. De flesta livsmedlen innehåller självklart även antioxidanter, såsom färg- 
ämnen i grönsaker och svavelinnehållande ämnen i exempelvis lök och kål. Den allra 
bästa skyddseffekten tyckts antioxidanter få när man varierar sin kost.

Vad är då fria radikaler? Jo, det är olika ämnen som är väldigt reaktiva och som kan 
reagera med i stort sett allt som de träffar på i våra kroppar. Fria radikaler är dock inte 
alltid av ondo; exempelvis fysisk aktivitet medför att det bildas fria radikaler, men så 
länge det motbalanseras av antioxidanter är det ingen fara. Andra källor till fria radikaler 
är solstrålning och rökning. 

GOD OCH HÄLSOSAM MAT
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Goda råd och hälsosamma tips
En känd hälsoguru lär ha sagt: ”Ät ingenting som inte din mormors mor skulle betrakta 
som mat”. Genom att undvika processad mat så undviker vi också det som bara ger tomma 
kalorier, och därmed inte så mycket näring.
”Minns att den du äter också äter”, är ett annat gott råd att ta till sig. Med det menas att 
fodret som man ger till djuren, som sedan blir vår mat, också påverkar den näringsmässiga 
kvalitén på vår mat, oavsett om det rör sig om kött, ägg eller mjölk.

Sist några enkla tips att ta fasta på: 
• Ät mer grönsaker 
•  Välj kött av bra kvalité
• Ät fisk ett par gånger per vecka
• Drick vatten till maten
• Undvik socker
• Undvik läsk
• Laga mat från grunden av riktiga råvaror.

Tips!

GOD OCH HÄLSOSAM MAT
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Mat i olika kulturer
Mat har alltid haft en stor social och kulturell betydelse för människor runt om i världen. 
Mer än en miljon människor i Sverige har idag ett annat ursprung än det svenska, och 
detta har påverkat inte minst matkulturen i landet. Många av de rätter som vi tror är 
traditionellt svenska kommer från andra länder från början. Exempelvis köttbullar och 
kåldolmar är från början turkiska rätter.

Den svenska matkulturen kan skilja sig åt beroende på var i landet man befinner sig. 
Ofta har mattraditionerna en bakgrund i vilka livsmedel som var lätta att komma över 
förr i tiden. Då fick man på ett helt annat sätt än idag anpassa kosthållningen efter vad 
som fanns att tillgå under rådande säsong och efter vad som var utmärkande för just den 
geografiska platsen, t ex om man befann sig nära havet.  Surströmming är en traditionell 
svensk maträtt, gjord på syrad strömming, som serveras med potatis, gräddfil och lök.

GOD OCH HÄLSOSAM MAT



31

Kräftor är också en populär maträtt som vanligtvis äts i augusti. Förr i tiden fångade 
man kräftor vid denna tid. Kaffe är en vanlig dryck i Sverige. Tillsammans med Finland, 
är vi ett av de mest kaffedrickande länderna i världen.

Olika religioner har många gånger också olika traditioner kring mat; det finns exempel- 
vis olika regler och ritualer kring mat. Judar använder t.ex. inte samma köksredskap till 
kött- och mjölkprodukter. Köttet skall också vara slaktat på ett visst sätt. Katoliker har 
också vissa kostregler, de äter t.ex. inte kött på fredagar och man har också en tradition 
av att fasta under vissa dagar och perioder.  Inom Islam äter man inte griskött eller gris-
blod eftersom det anses ”orent”. Enligt buddhister och hinduer är vegetarismen viktig, 
och inom hinduism bestämmer t.ex. kastsystemet vilken mat som får ätas och hur den 
skall tillagas. Kastsystemet bestämmer också vilka regler som gäller för fasta.

Diskussionsfrågor
Hur kan man äta för att finna balans i sin kosthållning?
Vad kan du tillföra mer av i din kost?
Vilken mat bör man undvika i sin kost?

Digitala källor
http://www.foodetc.se
http://www.hungrig.nu
http://www.livsmedelsverket.se
http://www.mimersbrunn.se

Tryckta källor
Brunnberg, Martin och Fredrik Paulún. Modern näringslära. Stenhamnra: 

Svenska Näringsakademin Förlag, 2017.
Johansson, Ulla. Näring och hälsa. 3:e uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014.
Pollan, Michael. Till matens försvar. Stockholm: Ordfront, 2008.
Skolin, Inger. Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. 2:a uppl., Lund: 

Studentlitteratur, 2014.
Sundin, Anki. Idrottarnas kostbok. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2009.

Fråga?
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Goda sömnvanor
Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck 
och kunskap. När du sover bra på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar 
under dagen. Vi sover närmare en tredjedel av dygnet och alltså en tredjedel av livet. 
Sömnen är livsviktig. Det hjärnan slitit ut under dagen måste återställas och sömnen är 
hjärnans återställare. Då stänger hjärnan av alla vanliga tankeprocesser och låter större 
delen av hjärnans celler återhämta sig, samtidigt som intryck och kunskap bearbetas  
och lagras. Under sömnen aktiveras immunsystemet vilket leder till att olika läknings- 
processer i kroppen startar. Kroppens muskler vilar och återhämtar sig när vi sover  
och vi lagrar energi. 

GODA SÖMNVANOR
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• Hur lång tid du har varit 
vaken. Ju längre tid du har 
varit vaken, desto djupare 
och snabbare sömn.

• När på dygnet du sover. 
Det är lättast att sova när 
den biologiska klockan är 
inställd på natt och kroppens 
ämnesomsättning är låg.

Sömncykler
Sömnen är uppdelad i så kallade sömncykler på mellan en och två timmar. Dessa är 
insomningsstadiet, stabil sömn, djupsömn och drömsömn. Kroppens återhämtning  
och uppbyggnad sker under djupsömnen. Hjärnan arbetar långsammare och till- 
verkningen av stresshormon går på sparlåga. Drömmar dyker under de olika sömn-
stadierna, men de är vanligast under drömsömnen. Då arbetar hjärnan på ett sätt 
som påminner om när man är vaken.

Hinder för en god sömn
De allra flesta har någon gång upplevt en sömnlös natt på grund av att man är  
stressad, uppjagad eller bekymrad över något. Kroppen är så sinnrikt konstruerad 
att den automatiskt kan ta igen en sömnlös natt natten efter. Men om du ständigt är 
stressad blir det svårare att ta igen sömnbristen. Stress får dig att varva upp, vilket 
både gör det svårare att sova och försämrar sömnkvaliteten när du väl somnat.

GODA SÖMNVANOR
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När vi inte får en bra sömn fungerar vi helt enkelt sämre än vanligt på flera sätt. Då är 
det naturligtvis ännu svårare att orka med arbete och vardagliga påfrestningar. För lite 
sömn påverkar även hjärnans mättnads- och hungercentrum så att du kan känna dig 
hungrigare. Sömnbrist påverkar också blodsockerbalansen och kan göra dig extra sugen 
på sötsaker.

Det är plågsamt att inte kunna sova några nätter, men det är inte farligt. Om sömn- 
svårigheterna håller i sig finns anledning att fundera över orsakerna så snart som möjligt. 
Det är lätt att hamna i en ond cirkel som blir svårare att bryta ju längre tiden går. Att ta 
hand som sömnproblemen kan vara ett effektivt sätt att undvika utbrändhet.

Tips för en god sömn
Sömn går inte att styra med viljan. Det du kan göra med din vilja är att skapa förutsätt-
ningar för en god sömn. Försök också att unna dig själv de goda förutsättningarna för en 
god sömn. Pröva dig fram till vad som fungerar bäst för dig. 

GODA SÖMNVANOR
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Här är några förslag:
Tips!

GODA SÖMNVANOR

• Se till att varva ned en till två timmar 
innan du lägger dig. Försök att få undan 
kvällssysslorna i tid så att du slipper skynda 
dig i säng. Det kan vara rogivande att sitta 
ner med en kopp varm mjölk med honung 
eller kamomillte. Att ligga still en stund i  
ett varmt bad kan också hjälpa både kropp 
och själ att slappna av.
• Försök att dra ned tempot och få en 
jämnare rytm under dagtid. Undvik att 
skynda till olika saker när det egentligen 
inte behövs.
• Försök att ta itu med stress och problem 
före sänggåendet. Skriv ned saker du behöver 
komma ihåg till morgondagen på en lapp. Då 
är det lättare att släppa tankar på nästa dag.
• Om du jobbar, läs inte jobbpapper i 
sängen, och om du måste jobba – sitt hellre 
någon annanstans.
• Undvik kaffe, te, läsk eller energidryck 
sex timmar innan du lägger dig. Dryckerna 
gör det svårare att gå ned i varv. Det kan 
vara svårare att somna om du är hungrig 
– ta i så fall bara något lätt att äta. En liten 
smörgås, till exempel.
• Ha mörkt, svalt och tyst i sovrummet. 
Gör sängen så bekväm som möjligt. Om du 
upplever att trafikbuller eller andra ljud  
stör dig kanske öronproppar kan hjälpa.  
De finns att köpa på apotek.
• Ha regelbundna tider för sänggående 
och uppstigning. Kroppens dygnsrytm är 

24 timmar och vi mår allra bäst av dagliga 
rutiner. Genom att gå och lägga dig eller 
framför allt stiga upp samma tid varje dag 
(plus minus en timme) hjälper du kropps- 
klockan. Är du morgonmänniska eller kvälls- 
människa? Sov helst på tider som passar  
din kroppsklocka så mycket som möjligt.
• Om du inte kan sova – gå upp och gör  
något annat tills du blir sömnig. Det lär  
hjärnan att sängen har med sömn att göra.
• Fokusera tankarna på andningen – följ 
dina andetag hela vägen in och hela vägen ut. 
Andas så att magen höjer sig vid inandning  
- andning bara med bröstkorgen brukar  
vara mer ansträngande.
• Motionera regelbundet – kroppens  
behov av återhämtning gör det lättare att  
bli trött och komma i viloläge.
• Öva upp förmågan att slappna av, 
antingen med hjälp av en fysioterapeut eller 
på egen hand. Lyssna på stillsam musik eller 
särskilda cd-skivor med övningar som finns 
att köpa bland annat på apotek. Prova att sitta 
stilla en stund och blunda innan du lägger dig.
• Om du missat mycket nattsömn – försök 
ändå undvika att lägga dig och sova på dagen. 
Då är det oftast ännu svårare att hitta en 
jämn dygnsrytm.
• Det är vanligare att man snarkar om  
man har övervikt. Om du är överviktig och 
tror att det påverkar sömnen, kan det vara 
bra att försöka gå ner i vikt.
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Ta kontakt med vårdcentralen om du har haft problem sömnrubbningar under en längre 
tid. Långvariga sömnproblem leder ofta till sämre livskvalitet, och det är viktigt att få hjälp.

Diskussionsfrågor
Hur påverkar sömnen ditt liv?
Vilka är dina bästa sömntips?

Digitala källor
http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Vardgivare-

primarvard/Folkhalsoenheten/Somn
http://www.1177.se/Skane/Tema/Halsa/Somn/Somn
http://www.akademiska.se/Global/Psykiatridivisionen

Tryckta källor
Bengtsson, Karin. Sov gott – en liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. 

Regionala läkemedelsrådet i Uppsala – Örebroregionen, 2015.
Hetta, Jerker, Rickard Pettersson och Lars Ström. Bli fri från sömnproblem med 

kognitiv beteendeterapi: 8-veckors självhjälpsprogram. Stockholm: Bonnier, 2007.
Söderström, Marie. Sömn – sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Stockholm: 

Viva, 2007.
Wallskär, Helén och Torbjörn Åkerstedt. Goda sömnboken: Hur du får en bättre sömn.  

Stockholm: Bromberg, 2008.

Fråga?
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Hälsosam och  
ohälsosam stress
Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer 
som kräver något extra, och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Stress är en  
naturlig reaktion, men om stressen pågår under en längre tid kan kroppen ta skada.  
Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Vid långvariga besvär är det bra att  
uppsöka läkare för att reda ut vad det beror på. Det finns många saker du kan göra för  
att motverka ohälsosam stress. 

HÄLSOSAM OCH OHÄLSOSAM STRESS
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Vad är stress och vad händer i kroppen?
Vid stress fungerar våra kroppar på samma sätt i dag som de gjorde hos våra förfäder. 
När fara hotar reagerar kroppen intuitivt. 

• Hjärnan sänder signaler som får hjärtat att slå fortare. 
• Musklerna spänns. 
• Stresshormoner utsöndras i blodet för att frigöra nödvändig energi.
•  Smärttröskeln höjs. 
• Blodet blir mera trögflytande för att vi inte ska förblöda om vi skadas. 
• Organ för matsmältning och fortplantning går på sparlåga, eftersom de inte  
 behövs i en kamp på liv och död.

HÄLSOSAM OCH OHÄLSOSAM STRESS
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När hotbilden är borta går kroppen tillbaka i normalläge, slappnar av och återhämtar sig 
inför nästa uppladdning. Så länge kroppen ges tillfälle att återhämta sig, kan akut stress 
vara den positiva kraft som gör att vi klarar av svåra utmaningar. Om vi däremot ofta 
reagerar med kraftig stress, även när det egentligen inte behövs, kan stress vara skadligt. 
Får vi ingen möjlighet att återhämta oss mellan uppladdningarna, försämrar stressen 
i stället vår prestationsförmåga. Om kroppen ständigt står i beredskapsläge kommer 
kroppen i obalans. De normala växlingarna mellan uppladdning och avslappning har 
rubbats.

Vi behöver lära oss att ta symptomen på stress på allvar och lyssna på kroppens 
larmsignaler. Den långvariga stressens negativa inverkan, inte minst på hjärta och kärl, 
bekräftas av forskningsrapporter och studier över hela världen. 

Stressymptom och varningssignaler
Stress påverkar många delar av kroppen och kan visa sig på olika sätt för olika personer. 
Det finns akuta och kroniska stressreaktioner. Tydliga tecken och varningssignaler kan 
vara en eller flera av följande saker: 
• Du känner trötthet på morgonen, även när du sovit länge och ostört flera nätter i rad.
• Du har svårt att somna på kvällen och kanske vaknar tidigt på morgonen  
 utan att kunna somna om.
• Du har svårt att koppla av och varva ner.
• Du känner dig nedstämd, orolig och/eller uppgiven  
 och trött, och undviker därför sociala kontakter.
• Du har svårare att koncentrera dig och har sämre minne.
• Du känner av ångest och fastnar i negativa tankar.
• Du blir lätt irriterad och otålig över småsaker.
• Du har ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning.
• Du känner dig stel, spänd och har ont i kroppen
• Du har tappat lusten för sex.
• Du känner det svårare att andas ordentligt.
• Du väljer bort vila, fritidsaktiviteter, nöjen och kontakt med  
 släkt och vänner på grund av tidsbrist.
• Du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med  
 vardagen, eller tar till fett, socker, alkohol eller nikotin som en tröst. 

HÄLSOSAM OCH OHÄLSOSAM STRESS
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Stresshantering för att  
minska långvarig stress
Det bästa är naturligtvis att förebygga stress, och se till att få återhämtning i form av vila 
och stärkande aktiviteter. En bra grund för att må bra och öka sin stresstålighet är att 
sova, äta och motionera regelbundet. Om man dessutom har goda relationer och ägnar 
sig åt kravlösa och trivsamma aktiviteter med jämna mellanrum, så är man ordentligt 
rustad för att klara av rimliga påfrestningar.

Om stressen redan är ett faktum, behöver man stanna upp och fundera över vad som 
behöver förändras. Det handlar ibland om att hitta nya strategier och nya tankesätt för 
att bryta mönster som skapar stress. Ibland kan det vara bra att träffa en psykolog för  
att få hjälp med att synliggöra stressfaktorer och hitta sätt att handskas med stressen.

Ett bra sätt att motverka stress är att se till att öka kroppens eget ”lugn och ro-hormon” 
oxitocin. Att klappa en hund, gå på massage, meditera eller ligga i ett varmt bad är några 
exempel på oxitocinhöjare. Promenera i naturen och andas djupa andetag hjälper oss att 
varva ner.

HÄLSOSAM OCH OHÄLSOSAM STRESS
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Diskussionsfrågor
Vet du vad som får dig att känna dig stressad?
Hur upplever du stress? 
Vad gör du för att återhämta dig när du varit stressad?
Har du varit stressad under en längre tid?
Vad har du för tips för att varva ner och återhämta dig efter en stressig period?

Digitala källor
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Stress/

Tryckta källor
Doctare, Christina. Hjärnstress: kan det drabba mig? Stockholm: Runa, 2000, s. 97-99.

Fråga?
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