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1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 
I dagens samhälle har den tekniska utvecklingens framsteg med bl.a. förbättrade 
kommunikationer och datorisering lett till att arbetsuppgifterna såväl i hemmet 
som på arbetsplatserna blivit allt mindre fysiskt krävande. Därtill kommer att 
fritiden alltmer används till stillasittande och fysiskt inaktiv verksamhet, inte 
minst TV-tittande och datoranvändande. Emellertid, nutidsmänniskan är 
fysiologiskt utrustad på samma sätt som för tusentals år sedan trots att 
livsbetingelserna radikalt förändrats. En stillasittande livsstil är den 5e (för 
kvinnor) respektive 6e (för män) ledande risk faktorn i Sverige för hjärt-
kärlsjukdom [1]. Dessutom är fysisk inaktivitet relaterat till andra vanligt 
förekommande sjukdomar såsom cancer, diabetes, högt blodtryck, fetma, och 
led- och ryggbesvär. Å andra sidan, forskning och vetenskapliga 
konsensusuttalanden pekar entydigt på ett starkt positivt samband mellan ökad 
fysisk aktivitet och hälsotillstånd [2-5]. Därutöver har på senare tid även den 
maximala kardiovaskulära prestationsförmågan, VO2max, på goda grunder visats 
vara en stark indikator för framtida hälsotillstånd [6-8]. Det finns således många 
goda skäl att hävda att fysisk aktivitet positivt bidrar till människors 
hälsotillstånd och upplevd livskvalitet. Ur detta perspektiv, och inte minst med 
tanke på mycket stora och ökande sjukvårdskostnader, är det mycket angeläget 
att det sker en systematisk kunskapsuppbyggnad i frågor som rör människors 
livsstil och hälsotillstånd. Trots en massiv forskning inom området de senaste 
decennierna, finns det fortfarande många områden som ännu inte har beforskats 
sett ur ett svenskt perspektiv. Det var denna angelägenhet som var utgångspunkt 
till den i början av 1990-talet genomförda LIV 90-studien [9]. Där undersöktes 
människors levnadsvanor (särskilt motionsvanor och fysisk aktivitet), 
hälsotillstånd och fysiska prestationsförmåga. Eftersom det samtidigt är särskilt 
angeläget att få ett grepp om förändringar i den svenska befolkningen och kunna 
identifiera riskgrupper, är därför den nu 10 år senare genomförda studien, LIV 
2000, en naturlig fortsättning. 
 

1.2 Resultat från LIV 90-studien 
LIV 90-studien baserades på 2203 slumpmässigt utvalda svenska män och 
kvinnor i åldrarna 20-65 år från 8 olika län; Malmöhus, Skaraborg, Örebro, 
Södermanland, Stockholm, Västmanland, Jämtland och Västerbotten. 1879 
personer (87 %) lämnade någon form av information via enkät eller 
telefonintervju och av dessa genomgick 1410 personer (64%) olika fysiologiska 
tester och lämnade ett venöst blodprov för vidare analys (för exakt antal, se 
respektive resultatredovisning). Representationsanalysen visade att de 13 % som 
inte svarade på inbjudan inte särskilde sig från den undersökta gruppen vad gäller 
ålder, kön och bostadsort/län. Däremot visade bortfallsanalysen att de att de som 
deltog i fysiologiska och medicinska tester var genomsnittligt något mer fysiskt 
aktiva än de som endast besvarade enkäten. 
 
I resultatredovisningen framkom bl.a. att motionsutövandet varierade kraftigt. 
Om man som kriterium för motion väljer en ansträngningsnivå som innebär att 
man hjälpligt skall kunna föra ett samtal med en person under utövningen, d v s 
för de allra flesta snabb promenad eller joggning, och en regelbundenhet av minst 
två tillfällen i veckan, fann vi att ungefär hälften av unga vuxna, 1/3 av 
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medelålders och 1/4 av de äldre uppgav att de var regelbundet fysiskt aktiva på 
denna nivå. Någon större skillnad mellan könen fanns inte. Med en sådan 
definition av motionsutövning kunde således den stora majoriteten av 
befolkningen klassas som ”icke tillräckligt fysiskt aktiv”. Det skall inte tolkas 
som att den gruppen är totalt fysiskt inaktiv, men har sannolikt en aktivitetsnivå 
under den gräns där positiva medicinska effekter inte med säkerhet kan sägas 
förekomma. Många får därtill en viss om än otillräcklig kroppsrörelse genom 
vardagliga sysslor, någon hobby eller genom sitt arbete. 
 
Andelen personer som bedömdes som helt fysiskt inaktiva i den meningen att de 
inte ägnade sig åt någon frivilligt vald motion alls, hade inget fysiskt belastande 
yrkesarbete och heller inte fick någon vardagsmotion eller motion vid 
arbetspendling som uppgick till sammanlagt en timme per dag, var dock 
förhållandevis konstant i alla åldersgrupper eller c:a 10 % bland kvinnorna och 
20 % bland männen. Därtill kommer att ett par procent, i de äldsta 
åldersgrupperna ca 5 procent, inte besvarat frågan. Tar man dessutom med i 
beräkningen att många kanske gav en för positiv bild av sig själva blir andelen 
som i realiteten är helt fysiskt inaktiva högre. Utifrån svaren från enkäten och 
några andra data beräknades sammanlagt att ca 25% av den vuxna befolkningen 
(20-65 år) år 1990 både bland kvinnor och bland män vara i det närmaste totalt 
fysiskt inaktiva – dvs. hade ingen frivillig vald motion, inget tyngre kroppsligt 
yrkesarbete, ingen fysisk aktivitet vid arbetspendling samt låg fysisk aktivitet i 
hemmet eller på fritiden. Om detta beteende också innefattar långvarigt sittande 
utan nämnvärda muskelkontraktioner har senare forskning visat att detta 
beteende är förenat med kraftigt ökad risk för fysisk och medicinsk ohälsa [10, 
11]. 
 
Resultaten från den fysiologiska undersökningen visade till skillnad från tidigare 
uppfattning att det inte fanns någon könsskillnad när det gällde beräknad 
maximal syreupptagningsförmåga uttryckt i förhållande till kroppsvikten. Det 
genomsnittliga värdet på VO2max föll från ca 44 till 25 ml/kg och min från 20-25 
till 60-65 års åldern. Detta innebär i praktiken att den genomsnittliga fysiska 
prestationsförmåga är lika för kvinnor och män när det gäller vardagsaktiviteter 
såsom promenad, trädgårdsarbete, mindre tungt yrkesarbete mm. Emellertid, det 
måste påpekas att när det gäller den fysiska aktiviteten föreligger mycket stora 
variationer i prestationsförmåga mellan individer i samma ålder. Samtidigt som 
det fanns de i alla åldersgrupper, som var synnerligen vältränade och hade hög 
prestationsförmåga, fanns det också de vars prestationsförmåga var så låg att de 
utgjorde en medicinsk riskgrupp. Redan i 40 års åldern fanns det individer, som 
(enligt våra skattningar med utgångspunkt från syreupptagningsförmågan) ej 
orkade gå med en hastighet av 5 km/h, d v s långsam promenadtakt, i ca 10 
minuter, utan att bli ordentligt trötta. I 60-års åldern gällde detta var fjärde 
individ. Att förflytta sig med en hastighet av 8 km per timme, vilket innebär att 
man joggar i relativt låg fart, fanns redan i 20 års åldern individer, som inte 
klarade detta tempo. I 40 års åldern gällde detta var fjärde individ och i 60 års 
åldern ca 80 procent av såväl kvinnor som män. 
 
Ungefär en fjärdedel av kvinnor och män i åldrarna 20 till 34 år bedömdes ha en 
viss övervikt (BMI>25). I 50 till 65-årsåldern var det dubbelt så många 
överviktiga. I denna ålderskategori var dessutom nästan var tionde person kraftigt 
överviktig 1990 (BMI>30). Nya data visar att dessa siffror har förändrats mycket 
kraftigt till det sämre under 1990-talet (se LIV 2000). 
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Vilka samband kunde iakttas 1990 mellan fysisk aktivitet, fysisk 
prestationsförmåga och hälsotillstånd?  
Regressionsanalyser visade att de som sade sig ha ett gott allmänt fysiskt och 
psykiskt hälsotillstånd skiljde sig från de med angivet ej lika gott genom att de 
mer sällan var rökare, att de genomsnittligt var mer fysiskt aktiva på sin fritid och 
att de hade högre fysisk prestationsförmåga. Annorlunda uttryckt visade det sig 
att de som var fysiskt aktiva på sin fritid skiljde sig från dem som var inaktiva 
genom att de bl.a. hade högre fysisk prestationsförmåga och också upplevde sitt 
hälsotillstånd som bättre. Frågan är om det skett några förändringar till år 2000. 
 

1.3 LIV 2000; syfte och frågeställningar 
LIV 90-studien avspeglade för första gången motionsvanor, fysisk status och 
övergripande hälsostatus i en väl definierad grupp av hela svenska befolkningen. 
Följaktligen ledde de resultat som LIV 90-studien redovisade till en rad direkta, 
centrala och övergripande frågor rörande vilka förändringar av det i många 
avseenden turbulenta 1990-talet som kunde iakttas i den svenska befolkningen 
vad gäller fysisk aktivitet, levnadsvanor, fysisk kapacitet och hälsotillstånd. 
Dessutom finns ett intressant perspektiv att jämföra hur den fysiska 
aktivitetsgraden, prestationsförmågan och hälsorelaterade variabler ser ut i 
samma ålderskohort med 10 års mellanrum.  
I stort sett sammanfaller undersökta variabler i LIV 2000 av naturliga skäl med 
den tidigare LIV 90-studiens, men vissa enkätfrågor har med erfarenheter från 
denna och andra studier, och den forskning som därefter bedrivits, ytterligare 
preciserats. Det gäller framförallt frågor om den totala fysiska aktiviteten samt 
frågor som rör inställning till den egna kroppen, den fysiska förmågan liksom 
frågor om hinder och förutsättningar att ägna sig åt motion. För att säkerställa 
möjligheterna att studera trender och eventuella förändringar i befolkningen 
under 1990-talet var designen och genomförandet av LIV 2000 studien i stort sett 
identisk med LIV 90. 
 
Förutom ett samlat tabellverk över de ingående undersökningsvariablerna i LIV 
2000-studien (Bilaga B.1), belyser denna rapport mer specifikt följande områden 
och frågeställningar: 
 

I. Omfattning och inriktning av den vuxna befolkningens motionsvanor 
samt totala fysiska aktivitet. 
Hur många är motionärer? Hur många är tillräckligt fysiskt aktiva?  
Motionär och fysiskt aktiv – är det samma sak? 

II. Fysisk prestationsförmåga; kondition, balans, ben- och bukmuskelstyrka. 
Hur skiljer det mellan könen och olika åldrar? 
Hur många har en låg fysisk prestationsförmåga? 

III. Psykisk och fysisk hälsa.  
Hur är den upplevda hälsan? Och hur är den metabola hälsan? 
Hur många har en samlad metabol riskbild?   

IV. Förändringar och trender av motionsvanor, total fysisk aktivitet, fysisk 
prestationsförmåga, livsstil och hälsotillstånd mellan LIV 90 och LIV 
2000. 
Vad hände mellan 1990 och början av 2000-talet? 
Vilka hälsomässiga riskgrupper finns i befolkningen? 
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I följande kapitel redovisas metod, deltagare och resultaten av LIV 2000 i 
rapportform. Datainsamlingen från undersökningen ligger till grund för två 
artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter [12, 13]. 
 
Huvudansvariga för undersökningen var professorerna Björn Ekblom, 
Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm/Karolinska Institutet och Lars-
Magnus Engström, Lärarhögskolan i Stockholm, samma som ledde LIV 90-
studien. 
 
Studien godkändes av Karolinska Sjukhusets forskningsetikkommitté (KS 00-
171). 
 
Studien finansierades genom ekonomiska bidrag från Gymnastik- och 
Idrottshögskolan och Försäkringsbolaget Folksam. Speciellt tack framförs till 
Försäkringsbolaget Folksam för den ekonomiska basen för projektets 
genomförande samt medlemmar och anställda i Svenska 
Korporationsidrottsförbundet (Korpen) och AB Previa för positiv aktiv 
medverkan till studiens genomförande. 
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

2.1 Urval och genomförande 
Genom ett obundet slumpmässigt urval från befolkningsregistret SPAR, valdes 
250 kvinnor och 250 män i åldrarna 20-65 år ut från 4 län; Västerbotten, 
Stockholm, Örebro och Skåne. Dessa län var med i LIV 90 och utvalda för att i 
så stor utsträckning som möjligt kunna representera olika regioner av Sverige. En 
enkät, ett frankerat svarskuvert och en inbjudan till en medicinsk och fysiologisk 
undersökning sändes till de utvalda personernas uppgivna adresser. Genom ett 
samarbete med AB Previa, som har läkarstationer över hela Sverige, fanns 
teststationer nära att tillgå för alla deltagare. För att på ett smidigt sätt behålla 
anonymiteten, tilldelades varje person en kodsiffra så att den inkomna enkäten 
kunde matchas med testresultat och provsvar. Deltagandet i undersökningens 
olika delar var helt frivilligt. Många valde att enbart skicka in svarsenkäten, 
medan andra kontaktade sin närmsta teststation och genomförde de medicinska 
och fysiologiska testerna. De som valde att genomföra testerna, uppmanades att 
före besöket på läkarmottagningen beakta bifogade testföreskrifter för att 
standardisera testproceduren, bland annat att ej intaga stor måltid eller röka 
mindre än 6 timmar innan samt undvika hård fysisk aktivitet dagen innan och på 
testdagen. För att säkerställa att testerna skulle genomföras på likvärdigt sätt 
oberoende av teststation, genomgick all testpersonal en speciell teoretisk och 
praktisk utbildning under en heldag. Därtill höll undersökningsledningen 
regelbunden kontakt med personalen på de olika läkarstationerna. 
 
Första utskicket av enkäter gjordes under april - maj år 2000. Svarsfrekvensen 
var inledningsvis låg och därför gjordes under hösten och under år 2001 fem 
påminnelseutskick Dessutom togs telefonkontakt med dem som inte svarat. 
Telefonnummer erhölls från företaget Teleadress. Vid telefonkontakterna 
användes en reducerad enkät med de viktigaste frågorna – därför innebar dessa 
kontakter ett internbortfall. De 266 personer som telefonintervjuades testades 
således inte av vår personal utan angav själva längd och vikt.  
Av de ursprungliga 2000 slumpmässigt utvalda personerna, var 628 oanträffbara 
på grund av felaktiga adresser och/eller hemligt eller saknat telefonnummer. De 
enkäter som skickades ut och kom oöppnade tillbaka hade samtliga en anvisning 
om felaktig adress. Utvalda, vars brev inte kom i retur, men heller inte besvarat 
enkäten, kontaktades per telefon. Emellertid, många av de utvalda saknade 
telefonnummer och kunde således inte heller nås på den vägen. Ytterligare 15 
personer var oadekvata för undersökningen. Figur 2.1 redovisar bortfallet. 
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Figur 2.1. Flödesschema över olika kategorier av bortfall samt slutgiltiga antalet 
deltagare i LIV 2000.  
 
Diskussioner med epidemiologisk expertis (professor Anders Ahlbom, 
Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet) ledde till och verifierade 
den etablerade åsikten om att dessa 628 icke anträffbara tillsammans med de 15 
ytterligare oadekvata deltagarna inte skall ingå i underlaget för studien av 
metodologiska skäl, bl.a. att de aldrig nåddes av inbjudan att deltaga. Följaktligen 
baserades studien slutligen på 1357 personer. Totalt svarade 1067 personer, 577 
kvinnor och 490 män, på enkäten. Av dessa besökte 603 personer någon av våra 
teststationer för att genomföra testerna. Svaren på enkäter och de fysiologiska 
och medicinska testerna hänför sig huvudsakligen till åren 2000 – 2001, men 
dock en mindre del (c:a 5-7 %) från 2002. Bortfallet och representativiteten 
diskuteras vidare i kommande analyserna nedan.  
Tabell 2.1 presenterar deltagarna samt det externa bortfallet i LIV 2000. Något 
fler kvinnor än män inkluderades i studien och även en större andel av kvinnorna 
lämnade någon form av information. Det externa bortfallet var något större bland 
män (differens 8,3 % (95 % CI 3,9 – 12,7). 
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Tabell 2.1. Deltagare samt externt bortfall i LIV 2000. 

 
 
Deltagande och bortfall varierade även mellan länen (tabell 2.2). Västerbotten 
hade både störst andel enkätsvar och testdeltagare medan Örebro hade lägst.  
 
 
Tabell 2.2. Andel enkätsvar och testdeltagare i respektive län. 

 
 
 

2.2 Bortfallsanalys 

Är den undersökta gruppen representativ för urvalet? 
För att studera huruvida det externa bortfallet påverkar den verkligt undersökta 
gruppens representativitet för de 1357 personer som studien baserades på, 
sammanställdes andelen avsiktliga motionärer och daglig rökare i respektive län 
(tabell 3). En rimlig misstanke är att de som inte valt att deltaga i studien i större 
utsträckning är mindre aktiva eller är daglig rökare (som visats ha starkt samband 
med samt indikera en ohälsosam livsstil). Därav borde det län där det största 
bortfallet fanns, ha en större andel motionsaktiva samt lägre andel dagligrökare 
än de län som har mindre bortfall. 
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Tabell 2.3. Andel avsiktligt motionsaktiva samt daglig rökare i respektive län.  

 
† motsvarar alternativ d, e eller f på fråga 8 (se bilaga B.2) 
‡ motsvarar 1 eller fler cigaretter/dag, fråga 53 (se bilaga B.2) 
 
Dock, i Örebros län där det största enkätbortfallet ses (tabell 2.2), återfinns den 
lägsta andelen avsiktligt motionsaktiva (63%) samt största andelen dagligrökare 
(19%). Dessutom, i Västerbottens län där det högsta deltagandet för både enkät 
och testdeltagande återfinns, är andelen motionsaktiva högst och dagligrökare 
lägst. Dessutom visar analyser att varken motionsaktivitet eller rökning beror av 
länstillhörighet. Ett rimligt antagande är att de som inte valt att delta i LIV 2000 
vare sig var mindre motionsbenägna eller i större utsträckning rökte dagligen och 
att bortfallet troligtvis inte berodde på livsstil.  
 
 

2.3 Representationsanalys 

Är den undersökta gruppen representativ för hela svenska 
befolkningen? 
Fem utvalda kärnfrågor från LIV 2000 jämfördes med data från andra 
riksomfattande studier gjorda samma år (2000-2001); Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, ULF, [1] och Statistiska centralbyrån [2]. Resultatet 
presenteras i tabell 2.4. 
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Tabell 2.4 visar att den undersökta gruppen i LIV 2000 inte skiljer sig i någon 
större utsträckning med köns- och åldersmatchade motsvarigheter vad gäller 
medellängd, medelvikt, andel daglig rökare, andel med långvarig sjukdom, andel 
överviktiga, och andel högutbildade i de riksomfattande undersökningarna om 
Levnadsförhållanden, ULF, gjorda under samma år. De skillnader som förelåg är 
fetstilsmarkerade i tabellen. Denna slutsats kan dras genom att medelvärdet från 
den senare undersökningen ligger inom LIV 2000-studiens 95% 
konfidensintervall för respektive mätvärde i nästan alla köns- och 
åldersspecificerade analyser. Data från LIV 2000 studiens enkätdel kan således 
anses vara representativ för kvinnor och män mellan 25 – 65 år i Sverige. För 
personer 20-24 år fanns inte samma jämförande data i ULF-studien och vi kunde 
inte göra dessa analyser i den ålderskohorten. 
 

Är de som genomförde de fysiologiska och medicinska testerna 
representativa för hela populationen i LIV 2000? 
603 personer valde att både besvara enkäten och genomföra testerna medan 464 
personer enbart svarade på enkäten. Analyser visade att det inte förelåg någon 
skillnad för kön och länstillhörighet mellan de som genomgick testerna 
(”testade”) och de som ej genomgick testerna (”otestade”). 
 
Tabell 2.5. Testade jämfört med otestade vad gäller ålder, utbildningsnivå, fysisk aktivitet 
och rökvanor. 

 
 
Tabell 2.5 visar dock att de som besökt våra teststationer var något äldre, var i 
större utsträckning högutbildade, och en större andel var högaktiva 
(svarsalternativ 5 och 6 fråga 8, se bilaga B.2). Dessutom fanns det färre daglig 
rökare bland de testade.  
Vidare analyser visar dock att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan 
testade och otestade för 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- BMI 
- Vikt 
- Längd 
- Ansträngningsgrad på arbetet 
- Vad man tror sig kunna prestera 
- Upplevt fysiskt hälsotillstånd 
- Upplevt psykiskt hälsotillstånd 
 
- Grönsaksintag 
- Fruktintag 
- Fiberintag  
- Fettintag 
 
- Trivsel med arbete/studier 
- Totala livssituationen 
- Långvarig sjukdom 

- Kön 
- Län 
- Ålder 
- Aktivitetsgrad på fritiden 
- Rökvanor 
- Utbildning 

då man 
kontrollerat för 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de som deltagit i testerna var något äldre, var i 
större utsträckning högaktiva på sin fritid och högutbildade samt i mindre 
utsträckning daglig rökare, men att inga skillnader förelåg för andra viktiga 
livsstilsvariabler. 
 

2.4 Sammanfattning av bortfalls- och representationsanalysen 
Av de 2000 personer som slumpades ut från befolkningsregistret så baserades 
LIV 2000 studien slutligen på 1357 personer. 1067 personer svarade på enkäten 
och 603 personer besökte våra teststationer runt om i landet. Bland dessa 
återfinns något fler kvinnor än män, något fler äldre än yngre samt i fallande 
antal fler deltagare i Västerbotten jämfört med Örebro, Stockholm och Skåne. 
Bortfallsanalysen visar att de som nåtts av inbjudan men inte valt att deltaga vare 
sig var mindre motionsbenägna eller i större utsträckning rökte dagligen jämfört 
med dem som deltog i studien, vilket indikerar att det externa bortfallet troligtvis 
inte berodde på livsstil. I representationsanalysen påvisas att studiekohorten i 
LIV 2000 kan sägas vara representativ för den svenska befolkningen i åldrarna 
25-64 år då den inte skiljer sig nämnvärt vad beträffar kroppslängd, kroppsvikt, 
övervikt, rökvanor, långvarig sjukdom och utbildningsgrad ifrån rikstäckande 
data från ULF-studien och Statistiska Centralbyrån. De som valt att genomgå de 
medicinska och fysiologiska testerna skiljde sig i några avseenden från dem som 
valt att enbart fylla i enkäten. De testade hade oftare hög fysisk aktivitetsgrad, 
var i större utsträckning högutbildade samt mer sällan daglig rökare. Däremot 
skiljde de sig inte åt vad gäller psykologiska hälsovariabler, BMI (vikt och längd) 
samt kosthållning. 
En slutsats som kan dras av detta är att de enkätsvar givna av studiekohorten i 
LIV 2000 gällande motionsvanor, fysiska och psykiska hälsovariabler samt andra 
livsstilsfaktorer kan sägas vara representativa för män och kvinnor i åldrarna 24-
64 år i hela riket. De medicinska och fysiologiska testresultaten från föreliggande 
studie kan dock visa upp en något mer positiv bild än vad som egentligen är 
verkligheten då de testade var något mer aktiva samt rökte i mindre utsträckning. 
 

2.5 Testvariabler 

2.5.1 Enkät 
Totalt bestod enkäten av 97 frågor med både öppna och slutna svarsalternativ (se 
bilaga B.2). Enkätens frågor berörde intresset/inställningen till hälsa och motion, 
den egna förmågan och olika påverkande förhållanden som kan relateras till och 
förklara den fysiska aktiviteten och prestationsförmågan och allmänna hälsan. 
 

2.5.2 Fysiologiska tester 
Antropometri 
Försökspersonen vägdes i lätt klädsel, stående på en kalibrerad standardvåg, med 
0.1 kg noggrannhet. Kroppslängd mättes med stationär reglerbar längdmätare 
med 0.1 cm noggrannhet. Midjemåttet bestämdes i höjd med naveln och mitt 
emellan höftkammen och nedre revbenet med noggrannheten 0.5 cm. Höftmåttet 
togs över stussen med 0.5 cm noggrannhet. 
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Maximal syreupptagning 
Som mått på kardiovaskulär kapacitet, ”kondition”, beräknades maximal 
syreupptagning (VO2max) från ett submaximalt ergometercykeltest enligt 
Åstrand-Ryhming [3]. Vi använde ett submaximalt test eftersom man inte kan få 
alla personer att anstränga sig så att man når sin maximala syreupptagning. 
Tillgänglighet och säkerhetsaspekter var andra anledningar till att vi valde ett 
submaximalt test. Försökspersonen cyklade på en stationär ergometercykel med 
trampfrekvens 50-varv per minut, visad av en digitaldisplay på cykeln så att 
försökspersonen kunde hålla trampfrekvensen konstant. Belastningen ställdes in 
individuellt för varje försöksperson, så att denne skulle kunna klara av att cykla 
ungefär 6 min och få en jämn puls under de sista 2-3 min. Detta kallas att nå en 
s.k. ”steady state”-puls. För godkänt ergometercykeltest skall denna puls hamna 
mellan 120 slag/min och 170 slag/min där 140 är optimalt. De flesta kom att 
cykla på 75 – 175 watt. Med hjälp av belastningen (watt) och uppnådda ”steady 
state”-pulsen (slag/min), beräknades VO2max i liter/min via nomogram samt 
ålderskorrigerades. 
 
Maxhopp 
Hopphöjd från stillastående är ett bra funktionellt mått på koordinationsförmåga, 
generell benmuskelstyrka och spänst, men även både på mag- och ryggstyrka 
samt balans. En linjal tejpades fast vid golvet, varvid ett måttband träddes under 
den och fästes i höfthöjd på försökspersonen. Måttbandet lästes av mot en av 
kanterna på linjalen med 1.0 cm noggrannhet. Försökspersonen ombads hoppa 
(med armsving) så högt han/hon kunde och landa på samma ställe. Måttbandet 
lästes ånyo av efter hoppet. Skillnaden mellan de avläsningarna visade hur högt 
personen lyckats förflytta sin tyngdpunkt. Tre hopp genomfördes och det högsta 
hoppet noterades. 
 
Sit-ups 
Sit-ups är ett bra mått på styrka och koordination i bukmuskulaturen samt 
höftledens böjarmuskler. Bukmuskelstyrka har stor betydelse för stabilitet i 
dagliga aktiviteter som att bära, lyfta, sitta och gå. Svaga bukmuskler påverkar 
risken att drabbas av ryggbesvär. Försökspersonen ombads att i behaglig takt 
utföra tre omgångar med fem sit-ups från rakt liggande, med lätt böjda knän, där 
armhållningen ändrades mellan de olika seten. Först placerades händerna mitt på 
låren och försökspersonen skulle resa överkroppen så högt upp så att 
fingerspetsarna nådde knäskålen. I andra setet lades armarna i kors på bröstet och 
för att sit-up försöket skulle godkännas, måste armbågarna nudda låren. I det 
tredje setet hölls händerna om nacken med armbågarna riktade framåt. Återigen 
skulle armbågarna nudda låren för att försöket skulle vara godkänd. Maximalt 
kunde 15 situps godkännas.  
 
Balans 
En god balans är ett viktigt för att klara av dagliga uppgifter utan att öka risken 
för skador och fall. Framför allt för äldre är det viktigt att genomföra övningar 
för att försöka bibehålla en god balansförmåga. Försökspersonen ombads stå på 
ett ben, valfritt vilket, under en minut på en 3 cm bred och 20 cm lång järnprofil 
placerad på golvet. Varje gång det andra benet sattes ned i golvet som stöd, 
stannades klockan och en ny uppstigning gjordes. Balansen mättes som antalet 
uppstigningar under minuten. Minimiantalet uppstigningar var således ett. 
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2.5.3 Medicinska tester 
Blodtrycket mättes i liggande position med vanlig blodtrycksmanschett efter 10 
minuters liggande vila. Efter blodtrycksmätningen togs ett blodprov från en ytlig 
ven i armbågsvecket. Detta skickades, oavsett teststation, till AB Medilab i Täby 
för analys. Således skickades alla prov till samma analyslaboratorium. 
Koncentrationen av hemoglobin, total-kolesterol, high-density lipoprotein 
(HDL), low-density lipoprotein (LDL), triglycerider samt blodsocker mättes med 
standardmetoder. Testsvaren skickades sedan tillbaka till försöksledning på 
Gymnastik- och Idrottshögskolan, där alla uppgifter om försökspersonen genom 
kodsystemet kunde sammanställas till ett dokument. 

 

2.6 Statistik bearbetning 
Vi valde att presentera materialet i antingen 10-års eller 15-årskohorter, beroende 
av vilken typ av data det var (ordinal/nominal/kvot), men också för att den skulle 
bli så användbar som möjligt för läsaren. Därav presenteras de uppmätta fysiska 
prestationsvariablerna samt metabola hälsovariabler (kvotdata) i 10-årskohorter. 
Detta för att läsaren ska kunna erhålla populationsbaserade referensvärden med 
så snäva åldersspann som möjligt. Enkätsvaren rörande motionsvanor samt 
upplevda hälsovariabler (nominal/ordinaldata) presenteras i 15-årskohorter.  
 
Skillnader mellan procentuella andelar beräknades på 95% signifikansnivå. I 
figurerna markeras eventuella signifikanta skillnader med stjärnor (kapitel 3, 5, 6 
och 7). Vi valde även att presentera tre grader av styrka för skillnaderna; * = 
p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001. One-way ANOVA användes för att beräkna 
trender med ökad ålder för respektive kön (kapitel 5, 6 och 7). För att jämföra 
medelvärden över 10 år användes ett t-test. 
 
Alla data behandlades kodade i Microsoft Excel, SPSS (version 15.0) och 
Statview. 
 
 
 
Referenser 
 
1. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF); 2000-2001. www.scb.se. 
 
2. Statistiska centralbyrån; 2000-2001. www.scb.se. 
 
3. Åstrand I. Aerobic work capacity in men and women with special reference to 
age. Thesis. Stockholm: Karolinska Institutet; 1960. 
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3. DELTAGARE 

3.1 Inledning 
Följande kapitel presenterar deltagarna i LIV 2000 vad gäller längd och vikt, 
olika mått på övervikt, samt rök-, snus- och kostvanor. Skillnader mellan 
procentuella andelar beräknades på 95% signifikansnivå. I figurerna markeras 
eventuella signifikanta skillnader med stjärnor (punkt 3.5 och 3.6). Det finns tre 
grader av styrka för skillnaderna; * = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001. 
 

3.2 Kroppslängd och Kroppsvikt 
 
Tabell 3.1. Medelvärden ± SD samt min-max för kroppsvikt och kroppslängd per köns- 
och ålderskategori. 
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3.3 Body Mass Index (BMI) 
 
Tabell 3.2. Medelvärden ± SD samt min-max för BMI per köns- och ålderskategori.  

 
 
BMI ökade signifikant med ålder för både kvinnor (p< 0.001) och män 
(p<0.001). 
 
 

 
Figur 3.1. Fördelningskurva för BMI, kvinnor respektive män. 
 
Ett BMI mellan 25-30 klassificeras enligt vedertagna riktlinjer som övervikt, och 
BMI > 30 som fetma. Noterbart är därav att medelvärdet för män är 25 eller 
högre i samtliga ålderskategorier (tabell 3.2), vilket talar för att en stor andel av 
svenska män är överviktiga eller feta. Detta verifieras i figur 3.1.  
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3.4 Midjemått och Höftmått 

 
Tabell 3.3. Medelvärden ± SD samt min-max för midjemått och höftmått per köns- och 
ålderskategori.  

 
 
Midjemåttet ökade signifikant med ålder för både kvinnor (p< 0.001) och män 
(p< 0.001). Även höftmåttet ökade signifikant med ålder för kvinnor (p< 0.001), 
men inte för män.  
 
Midjemåttet har under senare tid etablerats som en stark indikator för det mer 
aktiva, farliga bukfettet. I sin tur innebär bukfetma en kraftigt ökad risk för 
flertalet av de stora folksjukdomarna. Vedertagna gränsvärden för kvinnor är 80 
respektive 88 cm, samt för män 94 respektive 102 cm. Under det nedre 
gränsvärdet anses man ha ett normalt midjemått och en låg risk. Ett värde mellan 
de två gränsvärdena (dvs 80-88 respektive 94-102 cm) innebär en ökad risk, och 
ett värde över det högsta gränsvärdet (88 respektive 94 cm) klassas som 
bukfetma och innebär en kraftigt förhöjd risk. Tabell 3.3 återspeglar trenden som 
ses för BMI bland framförallt männen. Vi kan även se att en stor andel av de 
övervikta troligen har sin övervikt centrerad till buken, och såldes det farliga 
bukfettet, vilket visar sig i ett högt midjemått.  
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Figur 3.2. Fördelningskurva för midjemåttet, kvinnor respektive män. 
 
 
Tabell 3.4. Medelvärden ± SD samt min-max för midja/höft-kvoten per köns- och 
ålderskategori.  

 
 
Midja/höft-kvoten ökade signifikant med ålder för både kvinnor (p< 0.001) och 
män (p< 0.001). 
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3.5 Daglig rökning 

 

 
Figur 3.3. Andelen dagliga rökare per köns- och ålderskategori.  
 
Det var signifikant fler kvinnor än män bland de äldre som rökte dagligen. 
 
 

3.6 Daglig snusning 

 

 
Figur 3.4. Andelen som snusar dagligen per köns- och ålderskategori.  
 
Det var signifikant fler män än kvinnor i samtliga ålderskategorier som snusade 
dagligen. 
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3.7 Fett- och fiberinnehåll i maten 

 
Tabell 3.5. Fettinnehåll i maten per köns- och ålderskategori. Beräkningar gjorda enligt 
Hälsomålets matmätare [ 1 ] 

 
 
 
Tabell 3.6. Fiberinnehåll i maten per köns- och ålderskategori. Beräkningar gjorda 
enligt Hälsomålets matmätare [ 1 ]. 

 
 
 
 
Referenser 
 
1. Stockholms läns landsting. Testa dina matvanor med Hälsomålets matmätare. 
http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=1008 
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4. Motionsvanor 
och fysisk aktivitet 
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4. MOTIONSVANOR OCH FYSISK AKTIVITET 

4.1 Inledning 
All motionsutövning är fysisk aktivitet men all fysisk aktivitet är inte motion. 
Vill man belysa motionsvanorna så är man intresserad av en kulturform. Vill 
man belysa omfattningen och intensiteten i den fysiska aktiviteten så är intresset 
mer riktad mot fysiologiska/medicinska frågor och hur den fysiska aktiviteten är 
kopplad till hälsotillståndet. Här har sammanhanget således inte samma 
betydelse. Fysisk aktivitet kan äga rum i idrotts- och motionssammanhang, i 
friluftsliv, i lek och dans samt inte minst under arbetstid och vid olika 
förflyttningar. I det här avsnittet riktas fokus både mot motionsutövning och 
fysisk aktivitet bland vuxna svenska kvinnor och män, 20 – 65 år. 
Motionsvanorna kommer också att belysas utifrån utbildningsnivå. 
 

4.2 Hur många ägnar sig åt motion? 
För att få ett översiktligt svar på frågan hur många som ägnar sig åt motion i 
åldrarna 20 till 65 år ställdes frågan: Hur mycket har du rört dig på din fritid det 
senaste året? Svaret angavs i en skala från A till F1

 

 som illustreras i figur 4.1 A 
och B. 

A) 

 
Figur 4.1.A. Andelen motionsutövande kvinnor (n=532) i åldrarna 20 till 65 år. 
                                                      
1
a) Har rört mig mycket litet 
b) Har rört mig mycket litet men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande 
c) Har fått ”vardagsmotion” i samband med städning, att gå i trappor, trädgårdsarbete, 

sällskapsdans, promenad eller lättare cykelturer till och från arbetet, gå ut med 
hunden etc. 

d) Har, utöver aktiviteterna i c), ägnat mig åt lättare form av motion som promenader 
(eller andra aktiviteter med motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka 

e) Har ägnat mig åt mer ansträngande motion som t ex snabba promenader, joggning, 
simning, motionsgymnastik eller motsvarande minst en gång per vecka 

f) Har regelbundet ägnat mig åt hård träning eller tävling där den fysiska ansträngningen 
varit stor, t ex löpning och olika bollspel 
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B) 

 
Figur 4.1.B. Andelen motionsutövande män (n=455) och i åldrarna 20 till 65 år. 
 
Svaret på frågan varierade kraftigt med kriteriet för motion. Det fanns också 
tydliga åldersskillnader liksom också vissa skillnader mellan kvinnor och män. 
Som framgår av figur 4.1 så var det ungefär 40 procent av den totala 
undersökningsgruppen, som uppgav att de var motionärer i den betydelsen att de 
minst en gång i veckan ägnar sig åt en motionsaktivitet som minst motsvarar en 
ansträngningsnivå jämförbar med snabb promenadtakt (svarsalternativ e och f 
ovan). Andelen som uppfyllde detta kriterium sjönk med stigande ålder. Ungefär 
hälften så många motionärer återfanns bland dem i åldrarna 50 till 65 år som i 
ålderskategorin 20 till 34. Någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen 
fanns dock inte. 
 

 
Figur 4.2. Andel kvinnor och män som i olika åldrar uppger att de motionerar minst en 
gång per vecka på en ansträngningsnivå som motsvarar minst snabb promenad.  
 
En analys visade att det inte förelåg någon skillnad mellan könen, men att 
andelen sjönk med ökad ålder för såväl kvinnor som män (p< 0.05). 
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Ställdes kravet på en ansträngningsnivå där träningen innebar att man skulle bli 
svettig och andfådd och äga rum flera gånger i veckan (svarsalternativ f ovan), så 
uppgav endast fem procent av kvinnorna och 13 procent av männen i åldrarna 20 
till 65 år att de regelbundet ägnade sig åt en sådan verksamhet.  
 

4.3 Total fysisk aktivitet 
Ovan redovisade resultat avser motionsutövning, d v s frivilligt vald fysisk 
aktivitet. Om vi istället försöker fånga omfattningen av den totala fysiska 
aktiviteten, där motionsutövning samt fysisk ansträngning i vardagssysslor, under 
förflyttning och under arbete fick räknas in, kunde en ”fysisk 
ansträngningspoäng” beräknas där individerna kunde erhålla allt från 0 till långt 
över 100 poäng.2 För att ge några exempel så erhöll den, vars högsta fysiska 
ansträngning såväl i hemmet som under arbete och fritid sammanlagt uppgick till 
en timmes aktivitet på låg nivå per vecka, 2 poäng. Den som uppgav att han eller 
hon ansträngde sig på en nivå motsvarande snabb promenad en halvtimme per 
dag sju dagar i veckan erhöll 21 poäng. Denna poängsumma fick också utgöra 
kriteriet på en fysisk aktivitetsnivå, som rimligt svarade mot vedertagna 
konsensusuttalanden om vilken omfattning av fysisk aktivitet som krävs för att 
upprätthålla en god hälsa.3

 

 American Heart Association [1] anger att den fysiska 
aktiviteten, för att få en hälsomässig betydelse, minimum skall innehålla 30 
minuters daglig aktivitet (aerob träning) på måttlig ansträngningsnivå – 
motsvarande snabb promenad – minst fem dagar per vecka eller mer 
ansträngande träning – t.ex. joggning – minst tre gånger per vecka och minst 20 
minuter per gång.  

Poängsumman på 21 poäng är således nedre gräns för en för hälsotillståndet 
tillräcklig fysisk aktivitet och kallas i fortsättningen för kriterium I. Som nästa 
kriterium (II) krävdes en timmes sammanlagd fysisk aktivitet per dag sju dagar i 
veckan på samma ansträngningsnivå. Den som på detta sätt ägnade sig åt måttligt 
intensiv motion ca 60 minuter per dag erhöll 42 poäng (Denna nivå av fysisk 
ansträngning rekommenderar WHO för att motverka uppkomsten av övervikt och 
fetma) [2].  Det bör observeras att de angivna kriterierna ovan också kunde nås 
genom att ha en hög ansträngning ett mindre antal timmar per vecka.  
 
I tabell 4.1 nedan redovisas omfattningen av samtliga kvinnors och mäns totala 
fysiska aktivitetsnivå enligt dessa fysiska ansträngningspoäng. 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Låg ansträngning 1 tim/v = 2 poäng, 2 tim/v = 4 poäng, 4 tim/v = 8 poäng 
  Mer ansträngande motion 20 min/ v = 2 poäng, 1 tim/v = 6 poäng, 2 tim/v = 12 poäng, 4 
tim/v = 24 poäng 
  Svettig och andfådd 20 min/v = 4 poäng, 1-2 tim/v = 16 poäng, 3-4 tim/v = 40 poäng, 5-
10 tim/v = 60 poäng, 10 tim eller mer per vecka = 120 poäng 
3 Kriteriet i föreliggande studie kan tyckas vara något högre ställt än American Heart 
Association’s rekommendationer. Anledningen är att i vår beräkningsgrund kunde även 
poäng erhållas vid låg ansträngning även om det gav större utdelning att anstränga sig 
mer. 
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Tabell 4.1. Andel med olika grad av sammanlagd fysisk aktivitet (i arbete, under 
förflyttning, under fritid) bland kvinnor och män i åldrarna 20 till 65 år. 

 
Den stora variationen är påtaglig från i stort sett stillasittande till mycket 
omfattande daglig fysisk aktivitet under flera timmar. Det fanns också stora 
skillnader i fysisk aktivitet mellan olika åldrar. För att åskådliggöra detta 
redovisas i figur 4.3 andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier som 
uppnådde de ovan redovisade kriterierna för måttlig respektive omfattande fysisk 
aktivitet. 
 
A) 

 
 
Figur 4.3.A. Andel kvinnor och män i tre ålderskategorier som uppfyller kriteriet om 21 
poäng av total fysisk aktivitet. 
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B) 

 
Figur 4.3.B. Andel kvinnor och män i tre ålderskategorier som uppfyller kriteriet om 42 
poäng av total fysisk aktivitet. 
 
Utgår vi från det första kriteriet av fysisk aktivitet (I) finner vi att sex av tio bland 
de yngre vuxna uppfyllde detta, men bara hälften av yngre medelålders och 
endast fyra av tio bland äldre medelålders. Sammantaget fann vi således att cirka 
hälften av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder var fysiskt aktiv på en nivå, 
som i olika konsensusuttalanden betraktats som tillräcklig för att upprätthålla en 
god hälsostatus. Således befann sig hälften under denna nivå. Ser vi till det mer 
krävande kriteriet (II), d v s minst en timmes promenad med måttlig ansträngning 
per dag, fann vi att knappt hälften av de yngre nådde upp till detta, ungefär en 
tredjedel av de yngre medelålders samt endast ca en fjärdedel av dem i övre 
medelåldern. Analyser visade att andelen som uppfyllde kriterium I (21 p) 
respektive kriterium II (42 p) minskade signifikant med ökad ålderskategori för 
både kvinnor och män (p < 0.05). 
 
Till denna bild måste dock fogas att de uppsatta kriterierna baseras på 
konsensusöverenskommelser, som bygger på tidigare forskning om relationen 
mellan fysisk aktivitet och hälsa, samt att den poängsumma som vi grundar våra 
bedömningar på vilar på utsagor i enkäter. Tillförlitligheten i utsagorna om hur 
många som är aktiva på en viss nivå kan därför diskuteras. Det bör också 
uppmärksammas att informationen inte är direkt kopplad till ansträngningsnivå. I 
vår beräkningsgrund kunde även poäng erhållas vid låg ansträngning även om det 
gav större utdelning att anstränga sig mer. 
 

4.4 Motionär och fysiskt aktiv - är det samma sak?  
Vilken är relationen mellan fysisk aktivitet och motionsutövning? De som uppger 
att de är aktiva med motion bör ju rimligen vara fysiskt aktiva på en viss nivå. 
Här bör dock uppmärksammas att kravet att få räkna sig som motionsutövare var 
förhållandevis lågt ställd – minst en gång per vecka på en ansträngningsnivå 
motsvarande snabb promenad. Alla som är fysiskt aktiva behöver dock inte vara 
motionsutövare – de kan ju t ex ha ett fysiskt krävande arbete. 
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Tabell 4.2. Andelen i de tre olika grupperna rörande total fysik aktivitet (0-20 poäng - 
Uppfyller inget av kriterierna; 21-40 poäng - uppfyller kriterium I; ≥ 41 poäng - 
uppfyller kriterium II), som betraktas som motionärer respektive ej motionärer (se under 
punkt 4.2 ovan). 

 
 
Av tabell 4.2 framgår att det fanns ett tydligt samband mellan motionsutövning 
och fysisk aktivitet. Särskilt uttalat var det bland dem som inte nådde upp till 21 
aktivitetspoäng. Här angav 85 procent att de inte var motionsutövare. Bland dem 
som nådde över 41 aktivitetspoäng uppgav två av tre att de var motionärer. 
Således var det en av tre som fick sin fysiska aktivitet på annat sätt, förutsatt att 
man uppfattat frågorna korrekt och också svarat sanningsenligt. 
 

4.5 Motionsvanor och utbildningsnivå 
Tidigare studier har påvisat ett tydligt samband mellan motionsutövning och 
social position, t ex utbildningsnivå [3, 4]. Som framgår av tabell 4.3 fann vi 
även i denna studie ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och andel 
motionärer. Särskilt gällde detta i den äldre ålderskategorin där mer än dubbelt så 
många bland högskoleutbildade uppgav att de ägnade sig åt motion i jämförelse 
med dem med högst 2-årig gymnasieutbildning. Uppenbarligen är motion oftare 
ett inslag i livsstilen bland dem med hög social position än bland dem med lägre. 
 
Tabell 4.3. Andelen som betraktas som regelbundna motionärer (se under punkt 4.2 
ovan) i relation till olika utbildningsnivåer, samt i förhållande till ålder.  
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4.6 Varför motionerar man?  

 
Tabell 4.3. Motiv till motion. Andelen som svarat ”Helt avgörande” eller ”Mycket 
viktigt” för respektive motiv för regelbunden motion eller idrott. 
 

 
 
De tio oftast nämnda motiven överensstämmer bland kvinnor och män om än 
med en något skild rangordning. De flesta kvinnor nämnde ”må bättre” som 
främsta skäl till sin aktivitet medan männen framhöll ”bibehålla eller förbättra 
kondition/styrka” som motiv. Uppenbart är att flertalet kvinnor såväl som män 
framhöll ”hälsa” och ”rekreation” som främsta orsaker till att de ägnade sig åt 
motion. 
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4.7 Varför motionerar man inte?  

 
Tabell 4.4. Anledningar till att man inte väljer att motionera. I fallande ordning andelen 
som kryssat för respektive anledning. 
 

 
 
Tidsbrist är det skäl som angavs främst av både kvinnor och män. Ungefär var 
tionde kvinna såväl som man rapporterade att man inte var ”den sportiga typen” 
som orsak. 
 

4.8 Sammanfattning  
Ungefär 40 procent av den totala undersökningsgruppen uppgav att de var 
motionärer i den betydelsen att de minst en gång i veckan ägnade sig åt en 
motionsaktivitet som minst motsvarar en ansträngningsnivå jämförbar med snabb 
promenadtakt. Andelen som uppfyllde detta kriterium sjönk med stigande ålder. 
Bland de yngre vuxna, så uppgav ungefär hälften att de ägnade sig åt motion på 
denna nivå, bland de medelålders ca 40 procent samt bland de äldre var det 29 
procent av kvinnorna och 25 procent av männen som angav att de i denna mening 
var motionsaktiva. Vi finner således att över hälften av undersökningsgruppen 
inte var motionsutövare trots de förhållandevis blygsamma krav som ställdes i 
denna undersökning. Höjs kravet till ”hård träning och/eller tävling” sjunker 
andelarna drastiskt, till 5 procent bland kvinnorna och till 13 procent bland 
männen. 
 
Om vi däremot riktar uppmärksamheten mot den sammanlagda fysiska 
aktiviteten (d v s under arbete, fritid, transporter m m), och sätter upp ett 
kriterium som minst motsvarar en halvtimmes snabb promenad per dag samtliga 
dagar i veckan, så finner vi att ca två tredjedelar i den yngre åldersgruppen, drygt 
hälften bland yngre medelålders och något mer än fyrtio procent bland äldre 
medelålders uppgav att de var fysiskt aktiva på denna nivå. Höjs kravet till 
ansträngning på samma nivå men till en timme per dag varje dag i veckan, 
halveras andelarna i samtliga åldersgrupper så att ca var tredje bland de yngre, 
var fjärde bland de medelålders samt var femte bland de äldre, når upp till denna 
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nivå. Bland dem som var aktiva på denna nivå uppgav två av tre att de var 
motionärer. Således var det en av tre som fick sin fysiska aktivitet på annat sätt, 
förutsatt att man uppfattat frågorna korrekt och också svarat sanningsenligt. 
Man skulle med utgångspunkt i dessa resultat våga påstå att ungefär hälften av 
undersökningsgruppen i åldern 20 till 65 år, enligt egen utsago, nådde upp till de 
krav som svarade mot vedertagna konsensusuttalanden om vilken omfattning av 
fysisk aktivitet som krävs för att upprätthålla en god hälsa. 
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prestationsförmåga 
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5. FYSISK PRESTATIONSFÖRMÅGA 

5.1 Inledning 
Att ha en acceptabel eller god fysisk prestationsförmåga är viktigt för att klara av 
det vardagliga livet. Å andra sidan kan en låg fysisk prestationsförmåga, t.ex. en 
dålig balans eller låg kondition, innebära betydliga begränsningar. Den 
fysiologiska kapaciteten sjunker naturligt med ökad ålder, framförallt efter 50-60 
års ålder. Innan dess beror en lägre fysisk prestationsförmåga i de flesta fall 
främst på en reducerad fysisk aktivitet och belastning på kroppen. Som 
presenterades under punkt 4.7 i det föregående kapitlet kring motionsvanor och 
fysisk aktivitet, var tidsbrist den överlägset vanligaste anledningen till att man 
inte är regelbundet fysiskt aktiv hos såväl kvinnor som män. Att försöka ta sig tid 
att fortsätta vara aktiv och belasta kroppen regelbundet, är framförallt i äldre 
åldrar men även redan i yngre åldrar, viktigt för att klara av vardagen. 
Uppmuntrande är att tidigare studier visat att enbart med små medel, och ofta 
enbart med kroppen som belastning, så kan personer med en låg fysisk 
prestationsförmåga (såsom låg kondition, dålig balans, och låg muskelstyrka) 
förbättra sina värden avsevärt. 

I följande kapitel har vi studerat fyra prestationsvariabler som samtliga är 
centrala för en god fysisk prestationsförmåga. För metod och genomförande av 
testerna, se Kapitel 2. Först presenteras medianvärdet och spridningsmåtten 10:e, 
25:e, 75:e och 90:e percentilen för kvinnor och män i olika åldersgrupper, samt 
jämförande medelvärden mellan kvinnor och män. Samtliga exakta medelvärden 
med spridningsmått återfinns i tabellverket, bilaga B.1. Därefter har arbiträra 
gränsvärden satts för respektive prestationsmått för att belysa en låg fysisk 
prestationsförmåga. Dessa presenteras både för de enskilda prestationsmåtten, 
men även i en samlad variabel. Skillnader mellan procentuella andelar 
beräknades på 95% signifikansnivå. I figurerna markeras eventuella signifikanta 
skillnader med stjärnor (punkt 5.6). Det finns tre grader av styrka för 
skillnaderna; * = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001. 
 

5.2 Maximal syreupptagning (VO2max) 
Maximal syreupptagning, eller VO2max, talar om din kondition och hur starkt 
ditt hjärta är. En låg kondition leder snabbt till upplevd ansträngning redan vid 
låga promenad- eller jogghastigheter, medan en god kondition gör uthålligheten 
bättre och prestationen högre vid olika givna fysiska arbeten.  
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5.2.1 VO2max, Liter/Min 
 

 
Figur 5.1. VO2max för kvinnor, l/min. 
 
 

 
Figur 5.2. VO2max för män, l/min. 
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Figur 5.3. VO2max, kvinnor vs män, l/min. 
 
Maximal syreupptagning i liter/min talar om den absoluta maximala kapaciteten. 
Den är korrelerad till prestationsförmåga, men också till kroppsstorlek. 
Sänkningen av den absoluta maximala syreupptagningsförmågan (l/min) var 
således naturligt högre för män i alla åldersgrupper (figur 5.3), men sjönk med 
liknande proportioner hos såväl män som kvinnor med ökad ålder (figur 5.1 och 
5.2). Det betyder att vid kroppsliga aktiviteter, där kroppsvikten inte ”bärs upp” 
av individen (cykling, rodd, tyngre kroppsarbeten), har män i alla åldrar en högre 
prestationsförmåga.  
 

5.2.2 VO2max, ml/kg*min  
 

 
Figur 5.4. VO2max för kvinnor, ml/kg*min. 
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Figur 5.5. VO2max för män, ml/kg*min. 
 
 
 

 
Figur 5.6. VO2max, ml/kg*min, för kvinnor respektive män. 
 
För att kunna göra jämförelser mellan individer, samt till t.ex. referensvärden för 
olika populationer, relaterar man det absoluta värdet (l/min) till individens 
kroppsvikt (ml/kg*min). Denna relativa maximala syreupptagning beskriver 
alltså prestationsförmågan vid arbeten som innebär att man förflyttar sin 
kroppsvikt (t.ex. gång, jogging). I samtliga figurer ovan visade analyser att 
relativ VO2max sjönk med stigande ålder hos både kvinnor (p<0.001) och män 
(p<0.001). Mest intressant är dock att det i figur 5.6 tydligt framgår att det inte 
fanns någon statistisk skillnad i VO2max, relaterat till kroppsvikt, mellan kvinnor 
och män. 
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5.3 Balans 
En god balans är viktigt för klara av de flesta vardagliga uppgifter, samt för att 
våga ge sig ut och röra på sig med lite högre intensitet. Vi mätte hur många 
uppstigningar man behövde för att kunna hålla balansen på en låg järnprofil 
under en minut.  
 

 
Figur 5.7. Kvinnor, antal uppstigningar under 1 min. 
 
 

 
Figur 5.8. Män, antal uppstigningar under 1 min. 
 
Hos både kvinnor (p<0.001) och män (p<0.001) ökade antalet uppstigningar 
under en minut med stigande ålder.  
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5.4 Maxhopp 
Att mäta en persons maximala vertikala hoppförmåga ger ett bra mått på 
personens benstyrka och koordination. Att vara tillräckligt stark i benen för att 
kunna klara av att bära sin egen kroppstyngd i olika situationer, eller tillräckligt 
stark för att kunna lyfta med benen istället för med ryggen när man lyfter tungt, 
är centralt för att såväl klara vardagen som att motionera. 
 

 
Figur 5.9. Kvinnor, maxhopp i cm. 
 
 

 
Figur 5.10. Män, maxhopp i  cm. 

 
Förmågan att göra upphopp sjönk hos både kvinnor (p<0.001) och män 
(p<0.001) med stigande ålder. 
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5.5 Sit-ups 
Sit-ups är ett mått på styrkan i framförallt bukmusklerna, men även i 
höftböjarmusklerna. En god bukmuskelstyrka är viktig för att stabilisera bål och 
bäcken när man bär, och vid lyft från marken. 
 

 
Figur 5.11. Kvinnor, antal sit-ups, max antal 15 st. 
 

 

 

 

 
Figur 5.12. Män, antal sit-ups, max antal 15 st. 
 
Medianvärdet för att genomföra sit-ups var oförändrat med stigande ålder men 
sjönk hos kvinnor i de två äldre åldersgrupperna. 
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5.6 Gränsvärden för fysisk prestationsförmåga 
För att kunna beskriva förekomsten av låg fysisk prestationsförmåga, 
dikotomiserades respektive prestationsmått utefter satta gränsvärden. 

Vad gäller möjligheten att värdera en individs kondition (VO2max), är en 
möjlighet att utvärdera förmågan att genomföra snabb promenad (5 km/tim) och 
joggning (8 km/tim) under 10 min utan att bli trött. För att klara dessa fysiska 
aktiviteter bör belastningen inte överstiga 70% av VO2max. ”Kostnaden” för en 
snabb promenad (5 km/tim) motsvarar ett syreupptag på c:a 1 l/min. För en 
person som väger 70 kg innebär det i relativa värden för VO2max c:a 15 
ml/kg*min. För att klara denna gånghastighet krävs således minst 21 ml (0.70 * 
21 ml = 15 ml). På motsvarande sätt ”kostar” joggning (8 km/tim) c:a 22 ml. För 
att klara detta måste VO2max vara minst 31 ml. 
Figur 5.6.1 redovisar hur många personer som har en VO2max som understiger 
gränsvärdena 21 respektive 31 ml/kg*min. Dessa personer skulle således inte 
klara av att genomföra en snabb promenad (5 km/tim) respektive inte klara av att 
jogga (8 km/tim) under 10 min, utan att bli för trött och behöva avbryta.  

För förmågan att göra upphopp och sit-ups samt balansförmågan har 
gränsvärden mot låg fysiska prestationsförmågan satts efter diskussioner med 
sjukgymnastisk och ortopedisk expertis. Arbiträrt gränsvärde för en låg fysisk 
prestationsförmåga vid balanstestet sattes till att behöva fler än 5 uppstigningar 
på balansprofilen under en minut; för det maximala upphoppet till att inte hoppa 
högre än 25 cm; och för sit-ups till att bara klara 5 eller färre sit-ups. 
 

5.6.1 VO2max (< 21 resp <31 ml/kg*min) 

  
Figur 5.13. Andelen män och kvinnor som har en maximal syreupptagning < 21 resp <31 
ml/kg*min. 
 
Det var en signifikant högre andel män i den äldsta ålderskategorin, 95 % jmf 
med kvinnor 65%, som hade en maximal syreupptagning under 31 ml/min*kg. 
Vidare analyser visade att för kvinnor ökade andelen < 21 ml samt < 31 ml 
signifikant med ökad ålderskategori (p<0.001). Detta gällde även för män för 
VO2max < 31 ml, men ej för < 21 ml. 
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5.6.2 Balans (> 5 uppstigningar under 1 min) 

 
Figur 5.14. Andelen män och kvinnor som behövde > 5 uppstigningar under 1 min. 
 
Det förelåg ingen skillnad mellan män och kvinnor i andelen som behövde fler än 
5 uppstigningar på balansprofilen. Dessutom ökade såväl andelen män som 
kvinnor signifikant med ökad ålderskategori (p<0.005).  
 

5.6.3 Maxhopp (≤ 25 cm) 
 

 
Figur 5.15. Andel män och kvinnor som inte klarade att hoppa högre än 25 cm. 
 
Det var en signifikant högre andel kvinnor än män i de två äldsta 
ålderskategorierna som inte kunde hoppa över 25 cm. För kvinnor ökade även 
andelen signifikant med stigande ålder (p<0.005). 
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5.6.4  Sit-ups (≤ 5 st) 
 

 
Figur 5.16. Andel män och kvinnor som bara klarade 5 sit-ups eller färre.  
 
En signifikant större andel kvinnor än män, i ålderskategorierna 40 år och uppåt, 
klarade inte mer än 5 sit-ups. Andelen ökade signifikant med stigande ålder för 
båda könen (p<0.005). 
 

5.6.5. Låg fysisk prestationsförmåga   
För att göra en mer övergripande bedömning av hur många i respektive 
åldersgrupp som har en allmänt bedömd låg fysisk prestationsförmåga, användes 
de ovanstående fyra dikotomiserade prestationsmåtten (VO2max (< 31 ml), 
balans (> 5 uppstigningar under 1 min), maxhopp (≤ 25 cm), sit-ups (≤ 5 st)) i en 
ny variabel. För varje person beräknades hur många riskvärden man hade (0 till 4 
st). Nedan presenteras först hur andelen med olika antal riskvärden fördelats i 
förhållande till kön och åldersgrupp (tabell 5.1 och 5.2). Därefter har denna 
variabel dikotomiserats, och de med ≥ 2 riskvärden anses ha en låg samlad fysisk 
prestationsförmåga (Figur 5.17). 
 
 
Tabell 5.1. Andelen kvinnor i respektive ålderkohort med 0,1,2,3 eller 4 riskvärden. 
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Tabell 5.2. Andelen män i respektive ålderkohort med 0,1,2,3 eller 4 riskvärden. 

 
 
För såväl män som kvinnor så förskjuts majoriteten från inget eller något 
riskvärde, till två eller tre riskvärden, mellan de yngsta åldrarna till de äldsta. 
Noterbart är att ingen av männen i någon åldersgrupp har fyra riskvärden för låg 
fysisk prestationsförmåga.   
 
 

 
Figur 5.17. Andelen män och kvinnor i olika ålderskategorier som har 2 eller fler 
riskvärden för låg fysisk prestationsförmåga. 
 
Det förelåg ingen statistik skillnad mellan könen i de olika ålderskategorierna. 
Däremot ökade andelen som hade två eller fler riskfaktorer med stigande ålder 
för såväl män som kvinnor (p<0.005). 
 

5.7 Sammanfattning 
Det mest slående och viktigaste resultatet i detta kapitel är att det för första 
gången har visats att den relativa fysiska prestationsförmågan, mätt som maximal 
syreupptagning (VO2max) i ml/min*kg,  är densamma hos svenska kvinnor och 
män i samma åldersgrupp (Fig. 5.6). Det betyder att vid fysisk aktivitet såsom 
gång, joggning och annan förflyttning av kroppsvikten finns ingen skillnad 
mellan könen. Detta kan troligen förklaras med att tidigare undersökningar med 
jämförelser mellan kvinnor och män inte genomförts på slumpmässiga, obundna 
urval av befolkningen som i LIV 2000. 
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En annan viktig poäng vad gäller VO2max återfinns i figur 5.13. Där presenteras 
två olika gränsvärden för låg VO2max. Här representerar dessa två gränsvärden 
den relativa maximala syreupptagning som krävs för att kunna gå snabbt (5 
km/tim) respektive jogga (8 km/tim) i 10 min utan att bli så trött att man måste 
avbryta (21 respektive 31 ml/kg*min för båda könen). Vad gäller det lägre 
gränsvärdet 21 ml, som representerar förmågan till minst snabb promenad, så 
klarar i stort sett alla yngre människor detta. Bland de äldsta åldersgrupperna 
klarar > 80% av den totala befolkningen detta. Något som är ett ganska glädjande 
besked. 
 
Vad gäller det högre gränsvärdet 31 ml, så är andelen som inte klarar detta 
betydligt högre. Slående är att var tredje yngre och varannan medelålders man 
eller kvinna inte skulle klara av att jogga 8 km/tim i 10 min. Och ju äldre, desto 
färre. Bland män i äldsta åldersgruppen klarar nästan ingen av detta. 
 
Balansförmågan såsom den bedömts från att stå på en smal järnprofil, är allmänt 
sett relativt god för män och kvinnor under 40 år (Figur 5.7 och 5.8). Figur 5.14 
visar också ganska tydligt att från 40 år och uppåt så stiger andelen med en dålig 
balans betydligt, och mer än varannan äldre man och kvinna har en dålig balans. 
En dålig balans är en viktig riskfaktor för fallskador, och innebär en riskökning 
för fallskador med ungefär 70 % [1]. 
 
Något som ofta går hand i hand med en dålig balans, och i stor utsträckning 
reducerar möjligheterna att klara lite tuffare vardagliga bestyr, är en låg 
benmuskelstyrka. Enbart mindre än 10 % av männen, även i den äldre 
åldersgruppen, anses ha en låg benmuskelstyrka (klarar ej att hoppa högre än 25 
cm). Detta återspelar en relativt god koordination och muskelstyrka bland män i 
den svenska befolkningen. Dock, för kvinnor så stiger andelen, framförallt från 
40 år och uppåt, som inte klarar att hoppa högre än det satta gränsvärdet. Det gör 
tillsammans med den dåliga balansförmågan som sågs ovan, att det finns en ökad 
risk för fallolyckor för kvinnor, framförallt i de två äldre åldersgrupperna. 
 
Förmågan att göra sit-ups är bra bland män i alla studerade åldersgrupper, med 
relativt få som inte klarar det satta gränsvärdet. Däremot är motsvarande förmåga 
bland kvinnor i de äldre åldersgrupperna klart sämre. Mellan var tredje till 
varannan kvinna över 40 år har svårt att göra någon eller några lätta sit-ups. Det 
skall påpekas att för att göra de första fem situps-rörelserna behövs inte mycket 
muskelkraft. Personer med mycket låg förmåga att göra sit-ups, kan anses ha en 
låg bukmuskelstyrka, vilket innebär en ökad risk för besvär i bålen, främst 
ryggbesvär.  
 
När det gäller den samlade bedömningen av låg fysisk prestationsförmåga, dvs 
andelen i olika åldersgrupper som har två eller fler riskvärden, föreligger ingen 
skillnad mellan kvinnor och män (Figur 7.13). Sålunda föreligger inga 
könsskillnader när det gäller bedömningen av hur allmänt bedömd låg fysisk 
prestationsförmåga påverkar risken för ökad fysisk och medicinsk sjuklighet. 
Bland unga vuxna under 40 år har nio av tio relativt bra fysisk 
prestationsförmåga, då de inte har mer än högst ett låg fysiskt prestationsvärde 
(tabell 5.1 och 5.2 samt figur 5.17). Emellertid hos kvinnor och män över 40 år 
ökar andelen som har två eller fler låga fysiska prestationsvärden betydligt. Över 
50 år har nästan hälften till två tredjedelar anmärkningsvärt många riskfaktorer 
för låg fysisk prestationsförmåga. En allmänt låg fysisk prestationsförmåga ökar 
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risken för skador och andra besvär. Dessutom reducerar den möjligheterna till att 
klara av vardagliga uppgifter såsom att lyfta och bära lite tyngre saker, klättra 
upp på en pall för att byta lampa, eller gå i trappor.  Dessa siffror visar på 
betydelsen av allmän fysisk träning, speciellt i åldrarna över 40 år, hos båda 
könen.  
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6. HÄLSA 

6.1 Inledning 
Hälsa är ett väldigt brett begrepp, och kan definieras på många olika sätt. I grova 
drag kan det delas upp i två kategorier; å ena sidan den subjektivt upplevda, och å 
andra sidan den objektivt mätbara hälsan. I den första delen av detta kapitel 
presenteras ett urval av den rapporterade upplevda hälsan (punkt 6.2). Därefter 
följer objektivt uppmätta metabola hälsovariabler. I tabellverket, bilaga B.1, finns 
mer data presenterad. Skillnader mellan procentuella andelar beräknades på 95% 
signifikansnivå. I figurerna markeras eventuella signifikanta skillnader med 
stjärnor (punkt 5.6). Det finns tre grader av styrka för skillnaderna; * = p<0.05, 
** = p<0.01, *** = p<0.001. 
 

6.2 Upplevd fysisk och psykisk hälsa 
Ett upplevt gott fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd är en viktig generell 
hälsoindikator. Å andra sidan kan regelbundna upplevelser av smärta i kroppen, 
eller en upplevelse av ensamhet eller nedstämdhet, ha kraftig inverkan på hur 
man mår. 
  
 

6.2.1 Upplevt fysiskt hälsotillstånd 
 

 
Figur 6.1. Andelen kvinnor och män som upplever sitt fysiska hälsotillstånd som bra eller 
mycket bra, samt andelen som upplever det som mycket dåligt, dåligt eller inte särskilt 
bra. 
 
Med stigande ålderskategori minskade såväl andelen kvinnor som män som 
upplevde sitt fysiska hälsotillstånd som bra eller mycket bra (p<0.005). Inga 
åldersvariationer hittades för de som upplevde sitt fysiska hälsotillstånd som 
dåligt. 
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6.2.2 Upplevt psykiskt hälsotillstånd 

 
Figur 6.2. Andelen kvinnor och män som upplever sitt psykiska hälsotillstånd som bra 
eller mycket bra, samt andelen som upplever det som mycket dåligt, dåligt eller inte 
särskilt bra. 
 
Inga signifikanta köns- eller åldersvariationer hittades för det psykiska 
hälsotillståndet.   
 

6.2.3 Huvudvärk, varje vecka eller oftare 

 
Figur 6.3. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier som rapporterar att de har 
huvudvärk varje vecka eller oftare. 
 
Det var signifikant fler kvinnor än män i samtliga åldersgrupper som 
rapporterade att de hade huvudvärk varje vecka eller oftare. 
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6.2.4 Ryggvärk, varje vecka eller oftare 
 

 
Figur 6.4. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier som rapporterar att de har 
ryggvärk varje vecka eller oftare. 
 
Bland de äldre var det signifikant fler kvinnor än män som rapporterade att de 
hade ryggvärk varje vecka eller oftare. 
 

6.2.5 Nedstämd, varje vecka eller oftare 
 

 
Figur 6.5. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier som rapporterar att de 
känner sig nedstämda varje vecka eller oftare. 
 
Det var signifikant fler yngre kvinnor än män som rapporterade att de hade 
ryggvärk varje vecka eller oftare. 
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6.2.6 Sömnproblem, varje vecka eller oftare 

 
Figur 6.6. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier som rapporterar att de har 
sömnproblem varje vecka eller oftare. 
 
Det fanns inga ålder- eller könsspecifika skillnader av regelbundna 
sömnproblem. 
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6.3 Metabola hälsovariabler 
Genom ett enkelt blodprov eller blodtryck, kan man på ett snabbt sätt objektivt 
mäta en persons metabola hälsa. Nedan presenteras först dessa värden med 
medelvärden och spridningsmått i respektive köns- och ålderskategori. Därefter 
har dessa dikotomiserats för att beskriva en ökad metabol risk. 
 

6.3.1 Systoliskt och Diastoliskt blodtryck 
 
Tabell 6.1. Medelvärde ± SD samt min-max för systoliskt och diastoliskt blodtryck, 
kvinnor respektive män i olika ålderskategorier. 
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6.3.2 Blodvärden 
 
Tabell 6.2A. Medelvärde ± SD samt min-max för sex olika blodvärden, Kvinnor i olika 
ålderskategorier. 

 
 
 
 
Tabell 6.2B. Medelvärde ± SD samt min-max för sex olika blodvärden, Män i olika 
ålderskategorier. 
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6.4 Gränsvärden för metabola hälsovariabler 
För att kunna beskriva en ökad metabol risk, dikotomiserades respektive variabel 
efter konventionella gränsvärden. Värden över respektive under dessa 
gränsvärden har i tidigare, större populationsbaserade studier, visats innebär en 
ökad risk för flertalet av de stora folksjukdomarna. BMI 25 – 30 (övervikt) 
respektive > 30 (fetma); Midjemått 80-88 cm för kvinnor och 94-102 cm för män 
(måttlig övervikt), resp > 88 cm för kvinnor och > 102 cm för män (bukfetma); 
Systoliskt blodtryck > 140 mmHg; Diastoliskt blodtryck > 90 mmHg; Kolesterol 
≥ 5 mmol/l; Triglycerider > 1.7 mmol/l; High density lipoprotein (HDL) < 1.2 
mmol/l för kvinnor och <1.0 mmol/l för män; Low density lipoprotein (LDL) ≥ 3 
mmol/l; VO2max < 33 ml kvinnor och < 35 ml män.   
 

6.4.1 BMI 

 
Figur 6.7. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med BMI 25-30 resp > 30. 
För exakta procentvärden se tabellverket, bilaga B.1. 
 
I samtliga ålderskategorier var det signifikant fler män som hade ett BMI över 25 
jämfört med kvinnorna. Dessutom ökade andelen med ett BMI över 25 med 
stigande ålder för såväl kvinnor som män (p>0.005).  
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6.4.2 Midjemått 

 
Figur 6.8. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ett midjemått i 
medelhög riskgrupp (80-88 cm kvinnor; 94-102 cm män), samt hög riskgrupp (> 88 cm 
kvinnor; > 102 cm män). För exakta procentvärden se tabellverket, bilaga B.1. 
 
Det förelåg ingen skillnad mellan könen i de olika åldersgrupperna. Däremot 
ökade andelen i den högre riskgruppen (midjemått > 88 resp 102 cm) med ålder 
för såväl kvinnor som män (p>0.05). 
 

6.4.3 Systoliskt blodtryck 

 
Figur 6.9. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ett högt systoliskt 
blodtryck (> 140 mmHg). 
 
Det förelåg ingen skillnad mellan könen i de olika åldersgrupperna. Däremot var 
det såväl fler äldre kvinnor som män som hade ett högt systoliskt blodtryck 
jämfört med de yngre och medelålders.  
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6.4.4 Diastoliskt blodtryck 

 
Figur 6.10. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ett högt diastoliskt 
blodtryck (> 90 mmHg). 
 
Bland kvinnorna ökade andelen med ett högt diastoliskt blodtryck med ålder 
(p<0.005). 
 

6.4.5 Kolesterol 

 
Figur 6.11. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ett högt 
kolesterolvärde (≥ 5 mmol/l). 
 
Det var fler medelålders män än kvinnor som hade ett högt kolesterolvärde. 
Dessutom ökade andelen med ett högt kolesterolvärde med stigande ålder för 
både män och kvinnor (p<0.005). 
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6.4.6 Triglycerider 
 

 
Figur 6.12. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ett högt 
triglyceridvärde (>1.7 mmol/l). 
 
Såväl fler medelålders som äldre män jämfört med kvinnor i samma 
ålderskategori, hade höga triglyceridvärden. 
 

6.4.7 HDL 
 

 
Figur 6.13. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ett lågt HDL-värde (< 
1.2 mmol/l för kvinnor; < 1.0 mmol/l för män). 
 
Andelen kvinnor med låga HDL-värden sjönk med ålder (p<0.05). 
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6.4.8 LDL 

 
Figur 6.14. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ett högt LDL-värde (≥ 
3 mmol/l). 
 
Det var signifikant fler medelålders män som hade högt LDL. Dessutom ökade 
andelen med högt LDL med stigande ålder för både män och kvinnor (p<0.005). 
 

6.4.9 VO2max 

 
Figur 6.15. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med en låg maximal 
syreupptagning ( < 33 ml för kvinnor; < 35 ml för män). 
 
Det var fler äldre män än kvinnor som hade en maximal syreupptagning under 
riskvärdet. För såväl kvinnor som män ökade andelen med stigande ålder 
(p<0.005). 



 65(120) 

LIV 2000 
 

 

 

6.4.10 Samlad risk för metabol ohälsa 
För att göra en mer övergripande bedömning av hur många i respektive 
åldersgrupp som har en samlad riskbild för metabol hälsa, inkluderades åtta av de 
ovanstående riskvärdena: Midjemått (> 80 kvinnor och > 94 cm män); Systolisk 
blodtryck ( > 140 mmHg); Diastoliskt blodtryck ( > 90 mmHg); Kolesterol ( ≥ 5 
mmol/l); Triglycerider ( > 1.7 mmol/l); HDL (< 1.2 resp <1.0 mmol/l); LDL (≥ 3 
mmol/l); VO2max (< 33 ml kvinnor resp < 35 ml män). För varje person 
beräknades hur många riskvärden man hade (0 till 8 st). I tabell 6.3 nedan 
presenteras hur andelen med olika antal riskvärden fördelats i förhållande till kön 
och åldersgrupp. Vidare har denna variabel dikotomiserats efter gängse 
rekommendationer kring samlad metabol riskbild och ökad sjukdomsrisk [1], och 
de med ≥ 3 riskvärden anses ha en högre metabol risk (figur 6.16). 
 
Tabell 6.3 Andelen kvinnor och män i respektive ålderkohort med ett visst antal 
riskvärden för metabol ohälsa. 

 
 
För såväl kvinnor som män, så förskjuts majoriteten från inget eller något 
riskvärde hos de yngre vuxna, till mellan tre och fem tre riskvärden bland de 
äldre.  
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Figur 6.16. Andelen kvinnor och män i olika ålderskategorier med ≥ 3 riskvärden för 
metabol ohälsa. 
 
Bland de medelålders var det signifikant fler män än kvinnor med ≥ 3 riskvärden. 
Dessutom steg andelen med ≥ 3 riskvärden signifikant med stigande ålder för 
både kvinnor och män (p<0.005). 
 

6.5 Sammanfattning 
Vad gäller den upplevda hälsan, är det synnerligen anmärkningsvärt att endast 
varannan yngre vuxen och c:a var tredje äldre upplever sitt allmänna fysiska 
hälsotillstånd som mycket bra eller bra. Däremot kan det anses uppmuntrande att 
två tredjedelar av svenska kvinnor och män, oavsett ålder, upplever sitt psykiska 
hälsotillstånd som bra eller mycket bra. 
 
Det är fler kvinnor än män i alla åldersgrupper som anger att de har regelbunden 
huvudvärk. Likaså anger fler kvinnor än män, speciellt i den äldsta 
åldersgruppen, att de har regelbunden ryggvärk. Det finns anledning att lägga 
samman detta med att äldre kvinnor har klart sämre förmåga till bland annat sit-
ups, balans och upphopp (kapitel 5). Dessutom verkar det som om det finns en 
trend att kvinnor känner sig regelbundet nedstämda, samt har sömnproblem. 
 
Förekomsten av generell övervikt (BMI > 25) var mycket hög i svensk 
befolkning när LIV 2000 genomfördes (figur 6.7). Detta ses framförallt bland 
män, där andelen överviktiga och feta män ökar från c:a 50% bland de yngre 
vuxna, till c:a 75 % bland de äldsta. Det verkar som att denna övervikt verkar 
vara centrerad till den farliga bukfetman, då övervikt och fetma definierat via 
midjemåttet (figur 6.8) verkar följa en liknande trend. Mest alarmerande är att 
mer än hälften av såväl kvinnor som män som har ett högt midjemått, har ett 
midjemått över det högre gränsvärdet som definierar bukfetma och kraftigt ökad 
sjukdomsrisk. 
 
Vad gäller blodtryck, så var förekomsten av såväl högt systoliskt och diastoliskt 
blodtryck lågt bland yngre och medelålders kvinnor och män. Även bland äldre 
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var det relativt få som hade ett högt blodtryck, troligtvis beroende av en mer 
vanligt förekommande behandling av ett högt blodtryck med blodtryckssänkande 
mediciner. Noterbart för blodvärdena var att ungefär var tredje ung och varannan 
medelålders kvinna och man har ett totalkolesterolvärde över gränsvärdet 5 
mmol/l. Bland de äldre är andelen i genomsnitt 8 av 10. Samma trend ses för det 
”dåliga” kolesterolet LDL. 
 
En låg maximal syreupptagning (under 33 ml för kvinnor och 35 ml för män), har 
i tidigare studier visats innebär en ökad risk för medicinsk ohälsa och förtida död. 
Som framgår av figur 6.15, så har ungefär var tredje ung vuxen, varannan 
medelålders, och tre av fyra bland de äldre ett VO2max under dessa gränsvärden. 
 
Att inneha något enstaka av de ovan presenterade riskvärdena för metabol hälsa 
behöver inte nämnvärt öka den framtida sjukdomsrisken. Tidigare forskning har 
snarare visat på att en ackumulering av flera riskvärden, till en samlad riskbild, 
innebär en tydlig ökning av framtida sjukdomsrisk [1]. Figur 6.16 visar andelen 
kvinnor och män som har 3 eller fler av de uppmätta metabola riskvärdena. 
Andelen med totalt sett förhöjd risk för metabol ohälsa är c:a 30 % bland unga 
kvinnor och män, och ökar med ökad ålder till c:a 70% i den äldsta 
åldersgruppen. Dessa höga värden för en samlad metabol risk bland den svenska 
befolkningen är alarmerande. 
 
 
 
Referenser 
 
1. Ardern CI, Janssen I. Metabolic syndrome and its association with morbidity 
and mortality. Appl Physiol Nutr Metab. 2007 Feb;32(1):33-45. 
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7. LIV 90 och LIV 2000  
- Vad har hänt över 10 år? 
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7. LIV 90 OCH LIV 2000 – VAD HAR HÄNT ÖVER 10 
ÅR? 

7.1 Inledning 
Att kunna identifiera trender och förändringar av levnadsvanor, fysisk 
prestationsförmåga samt metabol hälsa i den svenska befolkningen över en längre 
period är viktigt. Genomförandet av LIV 90 år 1990, och LIV 2000 tio år senare, 
möjliggör denna unika jämförelse. I följande kapitel presenteras vad som har hänt 
under de 10 åren mellan undersökningarna i respektive köns- och ålderskohort. 
Skillnader mellan procentuella andelar beräknades på 95% signifikansnivå. I 
figurerna markeras eventuella signifikanta skillnader med stjärnor. Det finns tre 
grader av styrka för skillnaderna; * = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001. 
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7.2 Motionsvanor 
För att betraktas som motionär, ska man ha uppgett att man motionerar minst en 
gång per vecka på en ansträngningsnivå som motsvarar minst snabb promenad. 
 

7.2.1 Andelen motionärer 

 

 
Figur 7.1. Andelen motionsutövande kvinnor i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 

 
Figur 7.2. Andelen motionsutövande män i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad av andelen kvinnliga eller manliga 
motionärer mellan LIV 90 och LIV 2000 i någon av åldersgrupperna.  
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7.3 Fysisk prestationsförmåga 

7.3.1 VO2max 

 

 
Figur 7.3. Medelvärde för maximal syreupptagning (ml/kg*min) för kvinnor LIV 90 
respektive LIV 2000. 
 
Det har inte skett någon förändring i maximal syreupptagning (ml/kg*min) för 
kvinnor i någon av åldersgrupperna under de 10 åren.  

 
Figur 7.4. Medelvärde för maximal syreupptagning (ml/kg*min) för män LIV 90 
respektive LIV 2000. 
 
De yngre männen hade signifikant lägre maximal syreupptagning i LIV 2000 
jämfört med LIV 90. I övriga åldersgrupper var den maximala syreupptagningen 
oförändrad. 
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7.3.2 VO2max ( < 21 resp < 31 ml) 

 
Figur 7.5. Andelen kvinnor med maximal syreupptagning < 21 samt 31 ml i LIV 90 
respektive LIV 2000. 
 
För att klara av att gå snabbt (5 km/tim) i 10 min utan att bli så trött att man 
måste avbryta, krävs en maximal syreupptagning på minst 21 ml/kg*min (se 
punkt 5.6). För att klara av att jogga (8 km/tim) krävs minst 31 ml/kg*min. Vad 
gäller förmågan till en snabb promenad, så var det något fler kvinnor i 
åldersgruppen 40-49 år i LIV 2000 som inte skulle klara av detta. Vid en 
liknande jämförelse av förmågan att jogga, så var det signifikant fler i den yngre 
åldersgruppen i LIV 2000 som inte skulle klara av detta. I övrigt återfanns inga 
skillnader.  
 

  
Figur 7.6. Andelen män med maximal syreupptagning < 21 samt 31 ml i LIV 90 
respektive LIV 2000. 
 
Precis som för kvinnor, så var det signifikant fler män i åldersgruppen 40-49 år 
som inte skulle klara av en snabb promenad i 10 min. För förmågan att klara av 
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att jogga i 8 km/t, så fanns det en trend till försämring i samtliga åldersgrupper, 
framförallt bland de yngre och medelålders, men inga signifikanta skillnader. 
 

7.3.3 Balans ( > 5 uppstigningar under 1 min) 
 

 
Figur 7.7. Andelen kvinnor som behövde fler än fem uppstigningar på balansprofilen 
under en minut i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
De yngre kvinnorna hade försämrat sin balans signifikant. 
 
 

 
Figur 7.8. Andelen män som behövde fler än fem uppstigningar på balansprofilen under 
en minut i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Det fanns en trend till försämring av balansen hos de medelålders och äldre 
männen. Denna försämring var signifikant i åldersgruppen 50-59 år. 
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7.3.4 Maxhopp ( ≤ 25 cm) 
 

 
Figur 7.9. Andelen kvinnor som inte hade ett maximalt hopp med armsving över 25 cm i 
LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Andelen kvinnor som inte klarade att hoppa över 25 cm hade minskat i de äldre 
åldersgrupperna, med en signifikant förbättring i åldersgruppen 50-59 år. 
 
 

 
Figur 7.10. Andelen män som inte hade ett maximalt hopp med armsving över 25 cm i 
LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Det var väldigt få män som i både LIV 90 och LIV 2000 inte klarade att hoppa 
över det satta gränsvärdet 25 cm. Det fanns trots det en trend till förbättring bland 
de äldsta männen från LIV 1990 till LIV 2000. 
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7.3.5 Sit-ups ( ≤ 5 st) 
 

 
Figur 7.11. Andelen kvinnor som bara klarade fem sit-ups eller färre i LIV 90 respektive 
LIV 2000. 
 
Inga skillnader fanns mellan förmågan att göra fem situps eller fler mellan de två 
undersökningarna. 
 
 

 
Figur 7.12. Andelen män som bara klarade fem sit-ups eller färre i LIV 90 respektive LIV 
2000. 
 
Det var en signifikant förbättring av förmågan att genomföra fem sit-ups eller fler 
bland män i åldersgruppen 40-49 år mellan LIV 90 och LIV 2000. 
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7.3.6 Låg fysisk prestationsförmåga 

 

 
Figur 7.13. ≥ 2 riskvärden för låg fysisk prestationsförmåga, kvinnor, i LIV 90 respektive 
LIV 2000. 
 
Andelen med en låg fysisk prestationsförmåga (här definierat som ≥ 2 av de fyra 
uppmätta riskvärdena) har inte förändrats för kvinnor mellan 1990 och 2000. 
 
 
 

 
Figur 7.14. ≥ 2 riskvärden för låg fysisk prestationsförmåga, män, i LIV 90 respektive 
LIV 2000. 
 
För de yngsta männen var det fler i LIV 2000 som hade en låg fysisk 
prestationsförmåga (≥ 2 riskvärden). I övrigt var det oförändrat. 
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7.4 Hälsa 

7.4.1 Upplevt fysiskt hälsotillstånd 

 

 
Figur 7.15. Andelen kvinnor som upplever sitt fysiska hälsotillstånd som bra eller mycket 
bra, samt andelen som upplever det som mycket dåligt, dåligt eller inte särskilt bra i LIV 
90 respektive LIV 2000. 
 
 

 
Figur 7.16. Andelen män som upplever sitt fysiska hälsotillstånd som bra eller mycket 
bra, samt andelen som upplever det som mycket dåligt, dåligt eller inte särskilt bra i LIV 
90 respektive LIV 2000. 
 
Det hade inte skett några förändringar i egenrapporterat upplevt fysiskt 
hälsotillstånd bland kvinnorna. Även hos männen var det enbart bland de 
medelålders männen, som en större andel ansåg sig ha ett dåligt fysiskt 
hälsotillstånd. 
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7.4.2 Sömnproblem 
 

 
Figur 7.17. Andelen kvinnor som uppger att de har sömnproblem, varje vecka eller 
oftare, i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 
 

 
Figur 7.18. Andelen män som uppger att de har sömnproblem, varje vecka eller oftare, i 
LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Det fanns en trend i alla åldersgrupper bland såväl kvinnor som män till fler med 
regelbundna sömnproblem i början av 2000-talet jämfört med tio år tidigare. 
Bland de medelålders kvinnorna, samt äldre kvinnor och män, var denna ökning 
signifikant.  
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7.5 Metabola hälsovariabler 

7.5.1 BMI 
 

 
Figur 7.19. Fördelningskurva för BMI, kvinnor, i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 
 

 
Figur 7.20. Fördelningskurva för BMI, män, i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
För kvinnorna verkar BMI-fördelningen vara tämligen oförändrad, medans 
männens fördelningskurva är tydligt förskjuten till höger i LIV 2000 jämfört med 
LIV 90. Detta talar för en generell ökning av övervikt bland männen mellan de 
två undersökningarna. 
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Figur 7.21. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med BMI 25-30 resp > 30, i LIV 90 
och LIV 2000. 
 
Bland de äldsta kvinnorna hade andelen med ett BMI mellan 25-30, samt hela 
gruppen med BMI > 25, sjunkit signifikant från LIV 90 till LIV 2000. 
 
 
 

 
Figur 7.22. Andelen män i olika ålderskategorier med BMI 25-30 resp > 30, i LIV 90 och 
LIV 2000. 
 
I samtliga ålderskategorier för männen hade andelen med ett BMI > 25 ökat 
signifikant mellan LIV 90 och LIV 2000. Detta bekräftar de resultat som sågs i 
den högerförskjutna BMI-fördelningskurvan i figur 7.20 ovan. 
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7.5.2 Midjemått 

 

 
Figur 7.23. Fördelningskurva för midjemåttet, kvinnor, i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 
 

 
Figur 7.24. Fördelningskurva för midjemåttet, män, i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Precis som för BMI, så verkar kvinnornas fördelningskurva för midjemåttet vara 
oförändrad. Dessutom ses samma trend för männen vid en liknande jämförelse, 
där fördelningskurvan är kraftigt högerförskjuten i LIV 2000. 
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Figur 7.25. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med ett midjemått i medelhög 
riskgrupp (80-88 cm), samt hög riskgrupp (> 88 cm kvinnor), i LIV 90 respektive LIV 
2000. 
 
Bland medelålders kvinnor hade signifikant fler ett midjemått mellan 80 och 88 
cm, samt i hela gruppen över 80 cm, i LIV 2000 jämfört med LIV 90.  
 
 

 
Figur 7.26. Andelen män i olika ålderskategorier med ett midjemått i medelhög riskgrupp 
(94-102 cm), samt hög riskgrupp (> 102 cm män), i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
I samtliga åldersgrupper hade andelen i den medelhöga och höga riskgruppen 
tillsammans (dvs > 94 cm) ökat signifikant mellan LIV 90 och LIV 2000. 
Oroväckande var även att det var signifikant fler bland de medelålders och äldre 
som hade ett midjemått i den höga riskgruppen ( > 102 cm). 
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7.5.3 Systoliskt blodtryck ( > 140 mmHg) 

 

 
Figur 7.27. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med ett högt systoliskt blodtryck (> 
140 mmHg) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 
 

 
Figur 7.28. Andelen män i olika ålderskategorier med ett högt systoliskt blodtryck (> 140 
mmHg) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Andelen med högt systoliskt blodtryck hade sjunkit för såväl kvinnor som män 
bland de medelålders och äldre i LIV 2000 jämfört med LIV 90.  
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7.5.4 Diastoliskt blodtryck ( > 90 mmHg) 
 

 
Figur 7.29. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med ett högt diastoliskt blodtryck (> 
90 mmHg) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 

 
Figur 7.30. Andelen män i olika ålderskategorier med ett högt diastoliskt blodtryck (> 90 
mmHg) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Bland medelålders och äldre män, samt äldre kvinnor, hade andelen med högt 
diastoliskt blodtryck sjunkit signifikant i LIV 2000 jämfört med LIV 90. 
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7.5.5 Kolesterol ( ≥ 5 mmol/l) 
 

 
Figur 7.31. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med ett högt kolesterolvärde (≥ 5 
mmol/l) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 

 
Figur 7.32. Andelen män i olika ålderskategorier med ett högt kolesterolvärde (≥ 5 
mmol/l) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Signifikant färre medelålders kvinnor och yngre män hade höga kolesterolvärden 
i LIV 2000 jämfört med LIV 90. 
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7.5.6 Triglycerider ( > 1.7 mmol/l) 
 

 
Figur 7.33. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med ett högt triglyceridvärde ( >1.7 
mmol/l) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 

 
Figur 7.34. Andelen män i olika ålderskategorier med ett högt triglyceridvärde ( >1.7 
mmol/l) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader bland kvinnor eller män för höga 
triglycerider mellan LIV 90 och LIV 2000. 
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7.5.7 VO2max ( < 33 ml resp < 35 ml) 
 

 
Figur 7.35. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med en låg maximal syreupptagning 
( < 33 ml) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 

 
Figur 7.36. Andelen män i olika ålderskategorier med en låg maximal syreupptagning ( < 
33 ml) i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
Förutom en lägre andel med VO2max under gränsvärdet bland äldre kvinnor i 
LIV 2000, så återfanns inga skillnader i övriga köns- och åldersgrupper. 
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7.5.8 Samlad riskbild för metabol hälsa 
 

 
Figur 7.37. Andelen kvinnor i olika ålderskategorier med ≥ 3 riskvärden för metabol 
hälsa i LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
 

 
Figur 7.38. Andelen män i olika ålderskategorier med ≥ 3 riskvärden för metabol hälsa i 
LIV 90 respektive LIV 2000. 
 
I samtliga åldersgrupper för kvinnorna var det signifikant färre som hade en 
samlad riskprofil för metabol hälsa ( ≥ 3 riskvärden) i LIV 2000 jämfört med LIV 
90. Hos männen var andelen oförändrad i samtliga åldersgrupper.  
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7.6 Sammanfattning  
Flertalet viktiga förändringar, samt icke förändringar, återfinns i jämförelsen 
mellan LIV 90 och LIV 2000. Intressant var att andelen regelbundna motionärer 
(motionerar minst en gång per vecka på en ansträngningsnivå som motsvarar 
minst snabb promenad) verkade oförändrad från år 1990 till början av 2000-talet 
hos både kvinnor och män i samtliga åldersgrupper. Detta verifieras till stor del 
av att det inte heller återfanns några stora skillnader i maximal syreupptagning, 
VO2max. Dessutom var det enbart enstaka förändringar mellan de två 
undersökningarna vad gäller förmågan att klara av snabb gång och att jogga i 10 
minuter utan att bli så trött att man måste avbryta. Samtliga dessa variabler talar 
för att det inte skett några större förändringar mellan 1990 och 2000 i hur många 
som motionerar regelbundet på en medelansträngande nivå i den svenska 
befolkningen. 
 
För övriga prestationsrelaterade variabler, så verkar yngre kvinnor samt 
medelålders och äldre män ha försämrats sin balansförmåga. En dålig balans är 
en viktig riskfaktor för fallskador, och innebär en riskökning för fallskador med 
ungefär 70 % [1]. Framförallt bland äldre kan fallskador innebära en kraftig 
inverkan på hälsa och rörelseförmåga på lång sikt. Därför är den sämre balansen 
bland äldre män i LIV 2000 ett noterbart fynd. Däremot sågs en förbättring av 
maxhopp hos medelålders och äldre kvinnor. Denna förbättring speglar en bättre 
styrka och koordination i benmuskulaturen. Dessutom var det fler män i de äldre 
åldersgrupperna som klarade fem eller fler sit-ups, vilket talar om en förbättring i 
bukmuskelstyrka. 
 
Trots dessa specifika fynd, sågs inga större generella förändringar av de fyra 
prestationsmåtten mellan LIV 90 och LIV 2000. Detta styrks av väldigt små 
förändringar av den samlade riskvariabeln, ≥ 2 riskvärden, som representerade 
låg fysisk prestationsförmåga (figur 7.13 och 7.14). Sammantaget verkar således 
som att den generella fysiska prestationsförmågan hos svenska kvinnor och män i 
åldrarna 20-65 år, inte har förändrats nämnvärt mellan år 1990 och början av 
2000-talet. En ytterligare bekräftelse av denna konklusion är de enbart små 
förändringar av det egenupplevda fysiska hälsotillståndet hos såväl kvinnor som 
män (figur 7.15 och 7.16).  
 
Sömnproblemen har tydligt ökat för både kvinnor och män mellan de två 
undersökningarna. Bland de medelålders och äldre har andelen som rapporterar 
att de har regelbundna sömnproblem fördubblats. Att inte sova tillräckligt, eller 
att sova med dålig sömnkvalitét, har en stor påverkan på såväl mental som fysisk 
förmåga. Dessutom har sömnproblem visats vara kopplade till flertalet av de 
stora folksjukdomarna. 
 
Bland de metabola hälsovariablerna finner vi många viktiga trender. Den kraftiga 
ökningen av generell övervikt (BMI), men framförallt bukfetma (midjemått), 
bland män i alla åldersgrupper är alarmerande. Fettet som lagras centralt kring 
buken är ett mer aktivt fett, vilket bland annat innebär frisättning av större 
mängder fria fettsyror direkt till levern. Bukfetma är kopplat till ökad risk för 
flertalet av de stora folksjukdomarna. Med tanke på de resultat som sågs ovan 
vad gäller oförändrade vanor av regelbunden motion, är en möjlig orsak till 
denna ökning den rapporterade ökningen av stillasittande tid och begränsning av 
lågintensiv vardaglig fysisk aktivitet. Eftersom ända upp till 90-95% av 
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energiförbrukningen hos vissa individer (den energiförbrukning som är kopplad 
till fysisk aktivitet) sker via den lågintensiva vardagliga aktiviteten, så innebär en 
begränsning av denna, ersatt av stillasittande (bilåkande, tv-tittande mm) en 
positiv energibalans. Detta förutsätter att man fortsätter ha ett liknande 
energiintag. Det finns dock inga rapporterade siffror om att våra matvanor skulle 
ha försämrats i liknande takt under denna period. Tyvärr har vi inte någon 
möjlighet att i dessa två undersökningar jämföra tid i stillasittande. 
Tvärtemot trenden för övervikt och bukfetma, så ses en dramatisk minskning av 
framförallt högt blodtryck (både systoliskt och diastoliskt), men även för högt 
kolesterol. Eftersom detta var en populationsbaserade studie som hade för avsikt 
att återspegla läget i den svenska befolkningen, gjordes inga exkluderingar av 
deltagare pga av sjukdom eller medicinering. Därav tror vi att de kraftiga 
förbättringarna kan bero på den bättre behandlingen av höga blodtryck och höga 
blodfetter som gjorts under 1990-talet för att reducera förekomsten av dessa. 
 
Figur 7.37 visar på en minskning i alla åldersgrupper av andelen kvinnor som 
anses ha en hög samlad metabol risk. Däremot finns ingen förändring hos 
männen. En trolig förklaring är att den kraftigt sänkta förekomsten av högt 
blodtryck samt kolesterol som rapporterades ovan, slår igenom hos kvinnorna. 
Hos män däremot så vägs detta upp av den tydliga ökningen av övervikt och 
bukfetma, och ingen förändring ses i den samlade riskbilden. För att studera 
fluktuationer av antalet metabola riskfaktorer utan att dikotomisera dem till en 
samlad riskvariabel, kan tabell 6.3 studeras. Där beskrivs antalet riskfaktorer 
löpande per köns- och åldersgrupp. 
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1. NICE. Clinical practice guideline for the assessment and prevention of falls in 
older people. London NICE. 2004. 
 
  



 91(120) 

LIV 2000 
 

 

 

 
8. Sammanfattning 
 
 
 
 

 
 
  



 92(120) 

LIV 2000 
 

 

 

8. SAMMANFATTNING 
Huvudsyftet med denna rapport var att publicera grunddata från LIV 2000-
studien. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt presentera dessa data så 
att läsaren ska kunna erhålla populationsbaserade referensvärden med så snäva 
åldersspann som möjligt. Vi har med avsikt inte gjort mer detaljerade analyser i 
denna rapport mellan ingående levnadsvanor/livsstilsfaktorer och olika utfall. 
Sådana analyser kommer i kommande publikationer. En mer detaljerad 
diskussion om svenska folkets motionsvanor och motiv för fysisk aktivitet har 
nyligen publicerats i bokform [1] .   

Efter varje kapitel i denna rapport har vi sammanfattat resultaten i en kortare 
diskussion. I nedan följande sammanfattning har vi valt att summera de viktigaste 
fynden. Viktig grunddata som inte rapporterats i något av kapitlen, återfinns i 
tabellverket, bilaga B.1. 
 

8.1 Motionsvanor och fysisk aktivitet 

 
• Ungefär 40 procent av den totala undersökningsgruppen uppgav att de var 

motionärer i den betydelsen att de minst en gång i veckan ägnade sig åt en 
motionsaktivitet som minst motsvarar en ansträngningsnivå jämförbar med 
snabb promenadtakt. Andelen som uppfyllde detta kriterium sjönk med 
stigande ålder.  

 
• Bland de yngre vuxna så uppgav ungefär hälften att de ägnade sig åt 

motion på ovan beskrivna nivå, bland de medelålders ca 40 procent samt 
bland de äldre strax under 30 procent.  

 
• Höjs kravet till ”hård träning och/eller tävling” sjunker andelarna drastiskt, 

till 5 procent bland kvinnorna och till 13 procent bland männen. 
 
• Vad gäller sammanlagd fysisk aktivitet (d v s under arbete, fritid, 

transporter m m), så sattes kriteriet (kriterium I) enligt gängse nationella 
och internationella rekommendationer till minst motsvarande en 
halvtimmes snabb promenad per dag samtliga dagar i veckan. Vi fann att 
ca två tredjedelar i den yngre åldersgruppen, drygt hälften bland yngre 
medelålders och något mer än 40 procent bland äldre medelålders uppgav 
att de nådde upp till denna nivå.  

 
• Höjs kravet till ansträngning på samma nivå men till en timme per dag 

varje dag i veckan, halveras andelarna i samtliga åldersgrupper så att ca 
var tredje bland de yngre, var fjärde bland de medelålders samt var femte 
bland de äldre, når upp till denna nivå. 

 
• Med utgångspunkt i ovan resultat för motionsvanor och fysisk aktivitet, 

vågar vi påstå att ungefär hälften av undersökningsgruppen i LIV 2000, 
dvs svenska kvinnor och män 20 till 65 år, nådde upp till de krav som 
svarade mot vedertagna konsensusuttalanden om vilken omfattning av 
fysisk aktivitet som krävs för att upprätthålla en god hälsa. 
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8.2 Fysisk prestationsförmåga 

 
• Den relativa fysiska prestationsförmågan, mätt som maximal 

syreupptagning i ml/min*kg, är densamma hos svenska kvinnor och män i 
samma åldersgrupp. Det betyder att vid fysisk aktivitet såsom gång, 
joggning och annan förflyttning av kroppsvikten finns ingen skillnad 
mellan könen. 

 
• Var tredje yngre och varannan medelålders man eller kvinna skulle inte 

klara av att jogga 8 km/tim i 10 min. Och ju äldre, desto färre. Bland män i 
äldsta åldersgruppen klarar nästa ingen av detta. 

 
• Balansförmågan är allmänt sett relativt god för män och kvinnor under 40 

år hos båda könen. Dock, från 40 år och uppåt så stiger andelen med en 
dålig balans betydligt, och mer än varannan äldre man och kvinna har en 
dålig balans. 

 
• Andelen kvinnor som inte klarar av att hoppa högre än det satta 

gränsvärdet 25 cm, stiger markant framförallt från 40 år. Ett maximalt 
upphopp speglar styrkan och koordinationen i benmuskulaturen.  

 
• Förmågan att göra sit-ups är bra bland män i alla studerade åldersgrupper. 

Däremot, mellan var tredje till varannan kvinna över 40 år har svårt att 
göra någon eller några lätta sit-ups. 

 
• Det föreligger ingen skillnad mellan kvinnor och män vad gäller den 

samlade bedömningen av låg fysisk prestationsförmåga (≥ 2 riskvärden av 
totalt 4 möjliga). Bland kvinnor och män under 40 år har nio av tio relativt 
bra fysisk prestationsförmåga. Emellertid över 40 år ökar andelen med låg 
fysisk prestationsförmåga betydligt. Över 50 år har nästan hälften till två 
tredjedelar anmärkningsvärt många riskfaktorer för låg fysisk 
prestationsförmåga. En allmänt låg fysisk prestationsförmåga ökar risken 
för skador och andra besvär. Dessutom reducerar den möjligheterna till att 
klara av vardagliga uppgifter såsom att lyfta och bära lite tyngre saker, 
klättra upp på en pall för att byta lampa, eller att gå i trappor. Dessa siffror 
visar således på betydelsen av allmän fysisk träning, speciellt i åldrarna 
över 40 år, hos båda könen. 

 

8.3 Hälsa 

 
• Endast varannan yngre vuxen och c:a var tredje äldre upplever att deras 

fysiska hälsotillstånd är bra eller mycket bra. Däremot kan det anses 
uppmuntrande att två tredjedelar av svenska kvinnor och män, oavsett 
ålder, upplever sitt psykiska hälsotillstånd som bra eller mycket bra. 

 
• Fler kvinnor än män i alla åldersgrupper anger att de har huvudvärk varje 

vecka. Likaså anger fler kvinnor än män, speciellt i de äldsta 
åldersgrupperna, att de har regelbunden ryggvärk. Dessutom finns en trend 
att kvinnor oftare känner sig nedstämda samt har sömnproblem. 
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• Förekomsten av generell övervikt (BMI > 25) var mycket hög. Detta ses 
framförallt bland män, där andelen överviktiga och feta män ökar från c:a 
50% bland de yngre vuxna, till c:a 75 % bland de äldsta. Det verkar som 
att denna övervikt är centrerad till den farliga bukfetman, då övervikt och 
fetma definierat via midjemåttet följer en liknande trend. Mest 
alarmerande är att mer än hälften av såväl kvinnor som män som har ett 
högt midjemått, har ett midjemått över det högre gränsvärdet som 
definierar bukfetma och kraftigt ökad sjukdomsrisk. 

 
• Förekomsten av såväl högt systoliskt som diastoliskt blodtryck var lågt 

bland yngre och medelålders kvinnor och män. Även bland äldre var det 
relativt få som hade ett högt blodtryck, troligtvis beroende av den vanligt 
förekommande behandlingen av ett högt blodtryck med 
blodtryckssänkande mediciner. 

 
• Ungefär var tredje ung och varannan medelålders kvinna och man har ett 

totalkolesterolvärde över gränsvärdet 5 mmol/l. Bland de äldre är andelen i 
genomsnitt 8 av 10. Samma trend ses för det ”dåliga” kolesterolet LDL. 

 
• Var tredje ung vuxen, varannan medelålders, och tre av fyra bland de äldre 

har ett VO2max under 33 (kvinnor) och 35 ml/kg*min (män), vilket i 
tidigare studier visats innebär en ökad risk för medicinsk ohälsa och förtida 
död. 

 
• Ungefär 30 % av de unga kvinnorna och männen, med stigande andelar 

med ökad ålder till c:a 70% i den högsta åldersgruppen, har en samlad 
metabol risk (≥ 3 riskvärden av totalt 8 möjliga). 

 

8.4 LIV 90 och LIV2000 - Vad har hänt över 10 år? 

 
• Andelen regelbundna motionärer är oförändrad mellan undersökningarna 

för både kvinnor och män i samtliga åldersgrupper. Detta verifieras till stor 
del av att de inte heller återfanns några stora skillnader i maximal 
syreupptagning. Dessutom var det enbart enstaka förändringar mellan de 
två undersökningarna vad gäller förmågan att kunna klara av snabb gång 
och att jogga i 10 minuter utan att bli så trött att man måste avbryta. 
Samtliga dessa variabler talar för att det inte skett några större förändringar 
mellan 1990 och början av 2000-talet i hur många som motionerar 
regelbundet på en medelansträngande nivå i den svenska befolkningen, 20-
65 år. 

 
• Yngre kvinnor samt medelålders och äldre män har försämrats sin 

balansförmåga. Däremot sågs en förbättring av maxhopp hos medelålders 
och äldre kvinnor, samt så var det fler män i de äldre åldersgrupperna som 
klarade fem eller fler sit-ups. 

 
• Trots ovan specifika fynd, sågs inga större förändringar bland de fyra 

prestationsmåtten mellan LIV 90 och LIV 2000. Detta styrks av väldigt 
små förändringar av den samlade riskvariabeln (≥ 2 riskvärden) som 
representerade låg fysisk prestationsförmåga. Sammantaget verkar det 
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således som att den fysiska prestationsförmågan hos svenska kvinnor och 
män i åldrarna 20-65 år, inte har förändrats nämnvärt mellan år 1990 och 
början av 2000-talet. En ytterligare bekräftelse av denna konklusion är de 
enbart små förändringar av det upplevda fysiska hälsotillståndet hos såväl 
kvinnor som män. 

 
 
• Sömnproblemen har tydligt ökat för både kvinnor och män mellan de två 

undersökningarna. Bland de medelålders och äldre har andelen som 
rapporterar att de har regelbundna sömnproblem fördubblats. 

 
• Det var en kraftig ökning av den generella övervikten (BMI), men 

framförallt av bukfetma (midjemått), bland män i alla åldersgrupper. Detta 
är alarmerande. Bukfetma är starkt kopplat till ökad risk för flertalet av de 
stora folksjukdomarna. 

 
• Tvärtemot trenden för övervikt och bukfetma, så ses en dramatisk 

minskning av framförallt högt blodtryck (både systoliskt och diastoliskt), 
men även för högt kolesterol. Eftersom detta var en populationsbaserad 
studie som hade för avsikt att återspegla läget i den svenska befolkningen, 
gjordes inga exkluderingar av deltagare pga av sjukdom eller 
medicinering. Därav tror vi att de kraftiga förbättringarna kan bero på den 
bättre behandlingen av höga blodtryck och höga blodfetter som gjorts 
under 1990-talet för att reducera förekomsten av dessa. 

 
• Det var en kraftig minskning i alla åldersgrupper av andelen kvinnor med 

en samlad metabol risk (≥ 3 riskvärden). Däremot finns ingen förändring 
alls hos männen. En trolig förklaring är att den kraftigt sänkta förekomsten 
av högt blodtryck samt kolesterol som rapporterades ovan, slår igenom hos 
kvinnor. Hos män däremot så vägs detta upp av den tydliga ökningen av 
övervikt och bukfetma, och ingen förändring ses i den samlade riskbilden. 
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B.1 TABELLVERK  
 

B.1.1 Studiepopulation 
 

(grundtabell till punkt 3.5) 
Fråga 53. Röker du? 

 
 
 

(grundtabell till punkt 3.6) 
Fråga 55. Snusar du? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97(120) 

LIV 2000 
 

 

 

B.1.2 Motionsvanor och fysisk aktivitet 
 

(grundtabell till punkt 4.2) 

Fråga 8. Hur mycket har du i allmänhet rört dig eller ansträngt dig kroppsligt på 
din fritid under det senaste året? 

 
 
 
Fråga 11. Försök att summera din totala fysiska aktivitet under en normalvecka 
om du lägger samman frivilligt vald motion, fysisk ansträngning under arbete 
samt vardagsmotion.
(Grundtabell till punkt 4.3) 

  

 

 
 
 

 

Fråga 10. Hur fysiskt ansträngande har ditt dagliga arbete eller din dagliga 
sysselsättning varit under de senaste 12 månaderna? 
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Fråga 17. Har du möjlighet att motionera, träna, på betald arbetstid? 

 
 
 

B.1.3 Fysisk Prestationsförmåga 
 

(Grundtabell till figur 5.3) 
VO2max (l/min) 
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(Grundtabell till figur 5.6) 
VO2max (ml/kg * min) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Balans (antal uppstigningar på balansprofilen under 1 min) 
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Maxhopp (cm) 

 
 
 
 
 
 

 
Sit-ups (maxantal 15 st) 
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(Grundtabell till figur 5.13, 5.14, 5.15, 5.16) 
Gränsvärden för fysisk prestationsförmåga  

 

 
 
 
 
 
 

B.1.4 Hälsa 
 

(Grundtabell till punkt 6.2.1) 
Fråga 37. Hur är ditt allmänna fysiska hälsotillstånd? 
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(Grundtabell till punkt 6.2.2) 
Fråga 38. Hur är ditt allmänna psykiska hälsotillstånd? 

 
 
 

 
Fråga 44. Hur ofta känner du av nedanstående besvär? 

Nacke 

 
 
 
Arm 
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Axel/skuldra  

 
 
 
Hand 

 
 
 
Höft 
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Ben  

 
 
 
Fot  

 
 
 
Knä 
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Mage 

 
 
 
Hjärta 

 
 
 
Bröst 
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Fråga 45. Hur har du i allmänhet känt dig under de senaste månaderna? 

Trött/hängig 

 
 
Håglös 

 
 
Ensam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107(120) 

LIV 2000 
 

 

 

 
Fråga 91. Hur trivs du med ditt arbete/dina studier? 

 
 
 

 

Fråga 93. Om du ser till din totala livssituation, hur nöjd är du med den? 

  
 

 

Fråga 95. Tycker du att du kan påverka din livssituation? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108(120) 

LIV 2000 
 

 

 

 

Fråga 96. Upplever du att din omgivning ställer stora krav på dig? 

 
 

 

Fråga 97. Känner du oro inför framtiden när det gäller dig själv eller någon i din 
närhet? 

 
 
 

(grundtabell till punkt 6.4.1) 
BMI grupper 
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(grundtabell till punkt 6.4.2) 
Midjemått grupper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2 ENKÄT OCH TESTPROTOKOLL 
 



karinj
Textruta
B.2 Enkät och testprotokoll
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