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Var fjärde svensk känner stress varje dag
Sommarledigheten är välbehövlig. Var fjärde svensk – och då främst kvinnor
– upplever stress minst en gång om dagen, det visar en Sifo-undersökning
genomförd på uppdrag av ViktVäktarna. Var tredje känner sig stressad varje
vecka. Dessutom sover knappt var femte svensk sina åtta timmar per natt.
ViktVäktarna, som idag fokuserar mer på hälsa och livsstil än enbart
viktminskning, har låtit genomföra en Sifo-undersökning för att ta tempen på
svenskarnas sömn- och stressvanor. I undersökningen framkommer att 23
procent av svenskarna upplever stress en eller flera gånger om dagen – och
att 33 procent gör det varje vecka.
Vidare visar undersökningen att 77 procent av svenskarna sover betydligt

mindre än de vanligen rekommenderade åtta timmar per natt. 35 procent
sover sex timmar eller mindre. Endast 18 procent sover åtta timmar.
- Hur vi äter och sover, hur mycket vi skrattar och hur mycket vi rör på oss, att
vi har tid för vänner och familj och så vidare – allt det hänger ihop för vårt
allmänna välmående. Äter du rätt och näringsriktig mat och tränar tre-fyra
dagar i veckan men samtidigt stressar för mycket och sover för lite så har du
tyvärr likväl en ohälsosam livsstil, säger Karin Nileskog, kostansvarig på
ViktVäktarna.
Det är framförallt kvinnorna som känner sig stressade ofta; 28 procent
jämfört med 17 procent av männen känner stress en eller flera gånger per
dag. Det är också tydligt att yngre är mer stressade än äldre; 26 procent av de
som är 15-34 och 29 procent av de som är 35-55 år känner sig stressade en
eller flera gånger per vecka jämfört med 12 procent av de som är 56-79 år.
Däremot är det betydligt färre ungdomar än äldre som sover mindre än 8
timmar per natt. 26 procent av de som är 15-34 uppger detta jämfört med 40
procent av de som är 35-55 och 37 procent av de som är 56-79 år.
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Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 21 oktober
– 26 oktober 2015. Totalt intervjuades 1134 personer i ålder 15-79 år.
Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det
förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om ViktVäktarna:
I Sverige har två miljoner svenskar minskat sin vikt med hjälp av ViktVäktarna
sedan 1972. ViktVäktarna erbjuder en effektiv metod för att uppnå en hållbar
viktminskning som innebär att man får äta allt – men inte alltid. ViktVäktarna
följer de svenska näringsrekommendationerna. Programmet Mat & Motion med

SmartPoints bygger på en vetenskapligt beprövad metod med grundpelarna mat,
motion, motivation, och möten. Läs mer på: viktvaktarna.se
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