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Hälso- och sjukvården i Region Stockholm  2040 Levnadsvanor

Fysisk aktivitet
2014 uppgav 69% av befolkningen i Stockholms län att de går 
och cyklar mer än 20 minuter per dag. Fler kvinnor (71,5%) 
än män (66,4%) uppgav att de går och cyklar. Skillnaden  
mellan könen minskade något mellan 2010 och 2014 (figur 1).

60,2% av befolkningen uppgav att de motionerar minst 
1–2 timmar i veckan eller mer. Det finns ingen större skill-
nad mellan kvinnor (58,9%) och män (61,6%). Personer med 
längre utbildning motionerar i större utsträckning (65,7%) 
än personer med kort utbildning (55,6%).
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Figur 1. Andelen av befolkningen som går och cyklar mer än 
 20 min per dag.  
Procent

■ Män ■ Kvinnor ■ Totalt Källa: Hälsa Stockholm, 
SLL  (folkhalsokollen.se)

Levnadsvanor 
Mer än hälften av stockholmarna ägnar sig åt fysisk aktivitet, men stillasittandet på fritiden ökar.  
Rökningen minskar, liksom riskbruket av alkohol.
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22,2% av befolkningen uppgav att de ägnar minst 4 timmar  
per dag av sin fritid åt stillasittande aktiviteter såsom att  
läsa eller titta på tv/dator/surfplatta. Det var fler män 
(25,8%) än kvinnor (18,7%) som uppgav detta, (figur 2).  
Det var dock en större andel personer under 45 år (27,2%)  
än över 45 år (17,1%) som ägnar minst 4 timmer per dag av 
sin fritid åt stillasittande aktiviteter. 
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Figur 2. Andelen av befolkningen (över 16/18 år) som ägnar 
 minst 4 timmar per dag av sin fritid åt stillasittande 
 aktiviteter.
Procent      

■ Män ■ Kvinnor ■ Totalt Källa: Hälsa Stockholm, 
SLL  (folkhalsokollen.se)

Tobaksbruk
9,5% av befolkningen uppgav att de rökte dagligen 2014. 
Detta gäller dem som har rökt (cigaretter, pipa, cigarrer eller 
cigariller) så gott som dagligen under minst 6 månader.

Rökning har minskat över tid. År 2002 var det 18,5% av 
befolkningen som rökte dagligen jämfört med 9,5% år 2014. 
Andelen dagligrökare var under hela perioden större bland 
personer med kort utbildning (13,1%) jämfört med dem med 
längre utbildning (5,1%) (figur 3).

Det fanns ingen större skillnad mellan andelen kvinnor 
(9,3%) och män (9,8%) som uppgav att de röker dagligen. 

Enligt data från Barnhälsovården 2016 exponeras 7,5% av 
barn i Stockholms län som är mellan 4 veckor och 8 månader 
gamla dagligen för tobaksrök i sin hemmiljö. År 2009 var 
siffran 11,8% (figur 4).
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Figur 3. Andelen av befolkningen (över 16/18 år) som 
 uppgett att de är dagligrökare. 
Procent 

Eftergymnasial Grundskola/Gymnasium Totalt

Källa: Hälsa Stockholm, 
SLL  (folkhalsokollen.se)
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Figur 4. Andelen barn vars mamma, pappa eller annan 
 person som stadigvarande bor i familjen, rökte 
 dagligen då barnet var 4 veckor respektive vid 
 uppföljning vid 8 månaders ålder. 
Procent 

Källa: Barnhälsovårdens årsrapporter, SLL (folkhalsokollen.se) 

 

Enligt resultaten från folkhälsoenkäten 2014 uppgav 9,6% 
av befolkningen i Stockholms län att de använder snus som 
innehåller tobak så gott som dagligen. Detta gäller dem som 
har snusat under minst 6 månader. 

Det var vanligare att snusa dagligen bland män (15,5%) än 
bland kvinnor (3,8%) (figur 5). 11,3% av personer med kort 
utbildning uppgav att de snusar dagligen jämfört med 8,3% 
av dem med längre utbildning. 
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Figur 5. Andelen av befolkningen (över 16 år) som 
 uppgett att de snusar dagligen.  
Procent  

Kvinnor Män Totalt Källa: Hälsa Stockholm, 
SLL  (folkhalsokollen.se)
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Alkoholvanor
I Region Stockholms, tidigare Stockholm läns landstings, 
folkhälsoenkät 2014 uppgav 19,0% av befolkningen en 
alkoholkonsumtion som är att betrakta som ett riskbruk. 
Gränsen för riskbruk har satts vid mer än 14 glas i veckan för 
män och mer än 9 glas i veckan för kvinnor. 

21,2% av männen uppgav en alkoholkonsumtion som är att 
betrakta som ett riskbruk jämfört med 16,9% av kvinnorna 
år 2014 (figur 6). Andelen riskbrukare bland personer med 
kort utbildning var 20,2% jämfört med 18,4% bland personer 
med längre utbildning (figur 7). Riskbruket minskade i alla 
grupper över tid.

Bilden såg dock olika ut för olika kommuner i Stockholms 
län. Norrmalm uppvisade den högsta andelen riskbrukare 
(28,9%) och Skärholmen den lägsta (8,8%). 
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Figur 6. Andelen vuxna som uppgett en alkoholkonsumtion 
 som är att betrakta som ett riskbruk. 
Procent 

■ Män ■ Kvinnor ■ Totalt Källa: Hälsa Stockholm, 
SLL  (folkhalsokollen.se)
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Figur 7. Andelen av befolkningen som uppgett en alkohol-
 konsumtion som är att betrakta som ett riskbruk 
 per utbildningsnivå. 
Procent 

■ Eftergymnasial ■ Grundskola/Gymnasium ■ Totalt

Källa: Hälsa Stockholm, SLL  (folkhalsokollen.se)

 

Matvanor
I Stockholms läns landstings folkhälsoenkät 2014 uppgav 
40,7% av befolkningen att de äter grönsaker, frukt och bär 
minst tre gånger om dagen. Andelen som uppgav detta var 
högre bland kvinnor (49,1%) än bland män (32,0%) (figur 8). 
Personer med längre utbildning åt oftare grönsaker, frukt 
och bär än personer med kort utbildning. 
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Figur 8. Andel av befolkningen som uppgett att de äter grön-
 saker, frukt och bär minst tre gånger om dagen. 
Procent 

■ Män ■ Kvinnor ■ Totalt Källa: Hälsa Stockholm, 
SLL  (folkhalsokollen.se)

Sjukdomsbördan orsakad av  
ohälsosamma levnadsvanor
Sjukdomsbörda mäts med DALYs (funktionsjusterade lev-
nadsår) som anger summan av friska levnadsår som förloras 
på grund av sjukdom eller död. Ohälsosamma levnadsvanor 
bidrar i hög grad till sjukdomsbördan i länet. 2016 stod 
fysisk inaktivitet för 1,4% av alla DALYs i Stockholms län, 
rökning för 7,3%, alkoholkonsumtion för 6,3% och ohälso-
samma matvanor för 8,9%. 

Ohälsosamma levnadsvanor är riskfaktorer för olika sjuk-
domar som till exempel ischemisk hjärtsjukdom, diabetes 
eller cancer, vilka orsakar en stor sjukdomsbörda i länet. 
Tobaksbruk står t.ex. för 73,9% av sjukdomsbördan orsakad 
av lungcancer.
 

Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


