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Förord
För att undvika förtida död och motverka ett antal olika sjukdomar bör vuxna
människor vara fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag i aktivitetsperioder som varar
10 minuter eller mer. Bara några procent av den vuxna befolkningen kommer i dag upp
till den nivån. Genom att ge förutsättningar för och stimulera till fysiskt aktiva
transporter kan stads- och trafikplanering bidra till att fler går och cyklar och når
miniminivån eller mer optimala nivåer av hälsofrämjande fysisk aktivitet.
Denna rapport är ett delresultat av Trafikverkets forsknings- och innovationsprojekt
Gående, cyklande och hälsa som har drivits av Peter Schantz, professor i
idrottsvetenskap och humanbiologi med särskild inriktning mot temaområdet rörelse,
hälsa och miljö. Under arbetet med projektet har han varit verksam vid främst
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, men även vid Mittuniversitetet och
Umeå Universitet.
Peter Schantz har varit rådgivare åt WHO i dess utveckling av ett hälsoekonomiskt
redskap för gång och cykling (WHO HEAT for walking and cycling). Han beskriver detta
redskap i rapporten och tillämpar det i ett scenario där bilresor vid arbetspendling
överförs till cykelturer. Författaren svarar för innehållet i rapporten. Trafikverket har
inte tagit ställning till forskningens slutsatser.
Läs gärna även Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och
välbefinnande (Trafikverket, publikationsnummer 2012:157) samt Gå och cykla för
ökad hälsa (Trafikverket, dokumentbeteckning 100304) som är två tidigare
publikationer från projektet.

Rami Yones
Trafikverket
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Sammanfattning
Den fysiska aktiviteten inom befolkningen i Sverige har under mer än ett halvt sekel
minskat steg för steg. Sammantaget har det lett till stora förändringar, vilka delvis beror
på framväxten av ett bilsamhälle. Idag är det bara några få procent av befolkningen som
når upp till ens de minimala nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet.
När vi idag söker strategier för att återskapa den rörelse som är tillräcklig för att bidra
till en bättre hälsa är det angeläget att det sker på sätt som harmonierar med en hållbar
utveckling. Transportsektorn har utomordentliga möjligheter att bidra till det genom
åtgärder som stimulerar till gång och cykling. Det gäller särskilt då dessa rörelseformer
utgör de mest populära inom befolkningen och många vill vara mer fysiskt aktiva, men
tidsbrist ofta uppfattas som ett hinder. Aktiva transporter nyttjar regelbundna behov av
tid för förflyttningar vilket underlättar att de blir en del av vår tidsbudget. De kan
därigenom iscensättas ofta, vilket är värdefullt då återkommande muskelaktivitet är
hälsans moder.
Gång och cykling som beteenden varierar i hög grad. För att få en uppfattning om i
vilken grad de kan bidra till en bättre hälsa behöver vi relatera dem till konkreta
uppgifter om volym, frekvens och intensitet. I rapporten redovisas fyra sådana exempel.
De bygger på ett stort antal manliga och kvinnliga fotgängare och cyklister som
arbetspendlar i Stor-Stockholm. 90 % av dem har en pendlingstur som tar minst 15
minuter. Det innebär att de kommer upp till minimikravet om 30 minuter måttlig fysisk
aktivitet per dag om de går eller cyklar två turer per dag. Deras höga antal cykel- eller
gångturer per år (c:a 380 för fotgängarna och 245 för cyklisterna) är viktiga genom att
de bidrar till att underhålla de hälsoeffekter av rörelse som annars lätt tillbakabildas.
Arbetspendlarnas beteende relateras till två hälsoutfall: förtida mortalitet och typ 2
diabetes. De når mellan stora till maximala hälsovinster enbart genom
arbetspendlingen. Det kan handla om upp till 40-55 % reduceringar av risker jämfört
med fysiskt inaktiva. Men beteendet cykling är säsongsberoende för många, och det
finns behov av att informera om värdet av att fortsätta att cykla under vintern, samt att
på olika sätt skapa bättre betingelser för vintercykling.
Rapporten belyser även hälsoekonomiska perspektiv. Både WHO:s och Norsk Vegvesens
redskap för att värdera ekonomisk nytta av gång och cykling beskrivs och nyttjas för att
bedöma ett scenario av ökad cykling vid arbetspendling i Stor-Stockholm. Om drygt
111 000 korta arbetsresor med bil skulle överföras till i snitt knappt 15 minuter, och
högst 30 minuter långa cykelturer skulle det kunna leda till hälsoekonomiska vinster om
flera miljarder kronor per år. Exempel på utvecklingsbehov av hälsoekonomiska
värderingar vad gäller bland annat miljömässigt välbefinnande anges, och ett enkelt
redskap för att kunna bedöma potentialen till hälsofrämjande fysisk aktivitet genom
gång- och cykelturer på en ort presenteras.
En av rapportens slutsatser är att gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid
som kan bidra till ökad folkhälsa. Det motiverar stora satsningar inom transportsektorn
för att skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister.
Det finns ett stort behov av att höja medvetandegraden bland allmänheten,
förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom såväl kommuner som landsting och
myndigheter om de frågor som rapporten behandlar och dess slutsatser. Den belägenhet
vi befinner oss i motiverar även att skolan får ett särskilt uppdrag som handlar om att
undervisa om gång och cykling i ett sammanhang av transporter, och att belysa dessa
rörelseformer ur perspektiv av både hälsa och hållbar utveckling.
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Introduktion
Riksdagens transportpolitiska mål anger att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska ”bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa”
(Näringsdepartementet 2009). Denna rapport belyser hur aktiva transporter genom
gång och cykling kan göra det, och den vänder sig till alla de som på olika sätt arbetar
med eller är intresserade av transport-, miljö- eller folkhälsofrågor i samhället.
Perspektiven på gång och cykling behöver idag breddas inom både transportsektorn och
samhället i övrigt till att värderas inom ramen för en helhet av fysiska aktiviteter,
folkhälsa och hållbar utveckling. Hur ska vi kunna nå en förbättrad folkhälsa genom
fysisk aktivitet? Har vi råd att inte nyttja gång och cykling inom befolkningen som ett
medel för att även stötta omställningen till en hållbar utveckling? Finns det över huvud
taget något realistiskt alternativ till att betrakta gång och cykling som basen i
rörelsepyramiden för folkhälsa? Rapporten syftar till att bidra med ett underlag för att
reflektera, kritiskt granska och värdera dessa frågor.
Efter mer än ett halvsekel av ensidig prioritering av fysiskt passiva biltransporter i det
svenska samhället har förutsättningarna för och nivåerna av gång och cykling förändrats
radikalt, och det nya läget kan, utan historiska referenspunkter, uppfattas som en
normalitet. Men med ett historiskt perspektiv på människans utveckling finns det
istället skäl att betrakta denna utveckling som del av en parentes i mänsklighetens
historia, och att stimulera läsaren till att söka vägar för att kunna teckna parentesens
bortre tecken.
Rapporten inleder med en historisk belysning och tecknar sedan fältet fysisk aktivitet i
dess bredd och komplexitet samt hur kroppsrörelse ska kunna bidra till en bättre
folkhälsa och samtidigt en hållbar utveckling. I detta ingår även frågan om stödjande
miljöer för gång och cykling, och hur dessa kan påverka såväl beteendet som det
miljömässiga välbefinnandet under aktiva transporter. Därefter beskrivs en hälsoinriktad tolkningsram för cykling och gång med olika mått på energiomsättning knutna
till fysisk aktivitet och hur de relaterar till minskad risk för förtida död,
hjärtkärlsjukdom och typ 2 diabetes. Vidare belyses vikten av återkommande fysisk
aktivitet och hur den påverkar både viktkontroll och fysisk prestation. Därefter värderas
fyra konkreta beteenden av gång och cykling vid arbetspendling med dessa
hälsoperspektiv.
Detta följs av ett konkret redskap för att bedöma en orts potential till hälsofrämjande
gång och cykling. Sedan belyses gång och cykling i hälsoekonomiska termer, liksom olika
utvecklingsbehov knutna till det. Avslutningsvis placeras gång och cykling i basen på den
rörelsepyramid som syftar till folkhälsa.
Men viktigast av allt är att med denna rapport söka stimulera läsarens egen reflektion
och bedömningar av vilken roll gång och cykling kan och bör ha för en ökad folkhälsa
och som ett bidrag till en hållbar utveckling.
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Människan i rörelse – en normalitet med
förhinder
Svensken Per-Olof Åstrand (1922-2015) är en legendar inom forskningen om hur
människoorganismens lagar är formade i förhållande till fysisk aktivitet. Ingen har
någonsin varit så kunnig om dessa ting som han var, och hans lärobok i arbets- och
träningsfysiologi var bibeln inom området under flera decennier (Åstrand & Rodahl
1970, 1977, 1986). Vid föreläsningar för studenter, doktorander och forskare i hela
världen framhöll han ofta värdet av det långa tidsperspektivet för att tolka hur
relationen mellan rörelse, vår biologi och hälsa har utvecklats, samt vår egen tids
avvikelse från dessa förutsättningar.
När han kommunicerade med en svensk publik beskrev han gärna vårt biologiska arv
utifrån en resa mellan Göteborg och Stockholm, en sträcka på dryga 46 mil. Denna fick
representera tidsperioden från vår planets tillkomst för c:a 4.6 miljarder år sedan till
idag. I trakten av Örebro uppstod encelliga organismer, och Åstrand menade att mycket
talar för att deras biokemi väsentligen gäller även idag. Människans utveckling kan
spåras c:a fyra miljoner bakåt i tiden, och då har vi kommit till Stockholm. Per-Olof
Åstrand var professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan på Stadionhöjden i
Stockholm, och han nyttjade ofta den intilliggande 400-metersbanan på Stadion för att
beskriva utvecklingen under dessa fyra miljoner år (Figur 1).

Figur 1. Människans fyra miljoner år av utveckling speglade som en tidslinje i form av
en 400 metersbana. 1900-talet står för 10 mm av dessa 400 meter. Figuren är hämtad
från Åstrand (1988).
Fram till för 10.000 år sedan, det vill säga under 99.75 procent av dessa fyra miljoner år,
har människan existerat som jägare och samlare, vars överlevnad krävde närmast
dagliga och ofta långa vandringar (Åstrand 1988). Åstrand intresserade sig för att förstå
dessa livsbetingelser mer ingående och reste till Kalahariöknen i Botswana på 1960-talet
för att studera bushmännens livsstil (Figur 2). Han beskrev att jakterna kunde kräva 510-15 och ända upp till 30 km långa snabba vandringar, men att bushmännen aldrig
joggade eller sprang, utom helt kort vid själva jaktögonblicket. För Åstrand var detta
fullständigt relevant. Som fysiolog visste han att gång är ett energimässigt mer
ekonomiskt sätt att förflytta sig en viss sträcka. Och energi var den bristvara som drev
bushmännen till rörelse. Åstrand menade att bushmännen inte älskade de dagliga
kraven på rörelse, men de hatade att vara hungriga.
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Figur 2. En bushman utrustad för jakt i Kalahariöknen i Botswana på 1960-talet. Foto:
Per-Olof Åstrand.
En hög grad av fysisk aktivitet var nödvändig även under de 10.000 år av bondesamhälle
som har dominerat mänskligheten sedan de flesta människor lämnade jägar- och
samlarlivet och började bruka jorden. Först efter andra världskriget kom till exempel
traktorerna att få en mer spridd roll i jordbruket. Vid samma tid gjorde motorsågarna
entré i skogsbruket. Bilden nedan är ifrån Skåne vid 1930-talets slut. Min mor står med
räfsan i hand och är en av de som hjälper till med slåttern (Figur 3). På 1960-talet stod
jag där själv och utförde samma sysslor som hon hade utfört 30 år tidigare. Men då hade
hästarna bytts ut mot en traktor. Innan hölasset hade formats hade höet lagts upp på
hässjor för att torka, och mycken rörelse och uthållig muskelkraft krävdes från det att
höet slogs tills att det hamnade i ladan och kunde tjäna som föda för korna under
vintern. Några decennier senare kom maskiner som skapade höbalar. Behovet av fysiskt
arbete minskade. Idag slås höet bara för att kort därefter plastas in i ensilagebollar. Allt
det tidigare kroppsarbetet utförs nu med maskiners hjälp. Motsvarande utveckling med
en successiv minskning av muskelarbetet har verkat inom skogsbruket. Liknande
förändringar har gällt inom industrin.

Figur 3. Höet har torkats, lastats och är på väg till en lada i Skåne-Ask i närheten av
Röstånga i Skåne. Bilden är tagen på 1930-talet. Foto: Okänd fotograf.
Nästa stora tapp av fysisk aktivitet skedde steg för steg inom ramen för vårt behov av att
transportera oss mellan olika platser. Återigen är andra världskriget en tydlig
vattendelare. Ett exempel som speglar det är att år 1949 lät telekomföretaget L.M.
Ericsson 5000 av sina anställda svara på en enkät om hur de tog sig till och från arbetet.
Det visade sig att majoriteten (3000) cyklade, 1000 åkte kollektivt och 50 tog sig till
jobbet med någon form av motorfordon. Resten (dvs. 950) promenerade (Gyllenberg
2006). Det innebar alltså att 79 % av de anställda var fysiskt aktiva arbetspendlare som
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gick eller cyklade hela vägen mellan bostaden och arbetet. 20 % nyttjade någon form av
kollektivtrafik, och i samband med det ackumulerade de fysisk aktivitet genom att ta sig
mellan stationer eller hållplatser och hemmet respektive arbetsplatsen.
Kollektivtrafikresenärerna var, och är, således att betrakta som både fysiskt aktiva och
fysiskt passiva arbetspendlare. Endast 1 % var helt passiva arbetspendlare, dvs. de tog
sig hela vägen från bostaden till arbetet med ett motorfordon; antingen moped,
motorcykel eller bil. Exemplet speglar alltså att fram till en tid efter andra världskriget
var det en normalitet att ackumulera en hel del fysisk aktivitet inom ramen för
vardagliga transporter (Emanuel 2012)(Figur 4).

Figur 4. Att cykla till arbetet var en normalitet under 1940-talet. Här en bild från
Kornhamnstorg vid Gamla stan i Stockholm år 1946. Foto: Lennart af Petersens,
Stockholms stadsmuseum.
En bild av hur det kunde te sig på fritiden under helger och på sommaren har givits av
Erik Hohwü Christensen (1945), då professor i kroppsövningarnas fysiologi vid Kungl.
Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm:
Söndag efter söndag strömmar storstädernas befolkning med tåg eller
buss, på cykel eller till fots bort från husmassorna ut i skog och mark eller
ut till kusterna. Under sommaren är landsvägarna överfulla av gående
eller cyklande skaror av barn, ungdom och äldre, som i frejdig takt strävar
fram emot dagens mål, en vacker tältplats, en turiststuga, ett sporthem
eller ett hotellrum.
Tiden efter andra världskriget kom i vårt land att stå för en brytpunkt i detta avseende
när efterhand allt fler privatpersoner blev ägare av bilar (Figur 5). Det har alltså lett till
mycket stora förändringar under kort tid av hur vårt behov av transporter bidrar till
individers totala fysisk aktivitet. Det är emellertid först på senare tid som den
dramatiska minskningen av fysisk aktivitet vid transporter har uppmärksammats på ett
mer påtagligt sätt.
Men det ökade bilinnehavet i sig skulle inte ha behövt leda till dessa konsekvenser. Efter
andra världskriget var Köpenhamns och Stockholms nivåer av cykling på höga och
jämförbara nivåer. I Sverige valde man att då istället börja planera ensidigt för bilens
framkomlighet, medan man i Danmark fortsatte att se på cykeln som en strategiskt
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viktig del av medborgarnas framkomlighet (Lundin, 2008; Åhrén & Lundin 2010;
Emanuel 2012). Där fortsatte man att skapa bättre infrastrukturella betingelser för
cykling för transporter och rekreation. Konsekvensen av detta ser vi idag i form av att
Köpenhamn är en cykelstad i världsklass med mer än 35 % av alla arbetspendlingsresor
per cykel, medan motsvarande andel i Stockholm ligger någonstans kring 5 %. Det som
dock förenar dessa städer idag är att de båda har ambitionen att öka andelen cykling.

Figur 5. Illustration av den mycket snabba ökningen av antalet fordon i Sverige för
vägtransport efter andra världskriget. Illustrationen bygger på Reneland (2009).
Även inom området vardagssysslor har till exempel tvätt- och diskmaskiner,
dammsugare och motoriserade gräsklippare lett till minskad fysisk aktivitet. Har då inte
den fysiska aktiviteten ökat inom någon annan del av livet? Jo, men innan det beskrivs
finns det skäl att nämna att vi kan dela in tiden i tidsdomäner som står för kategorier av
tidsutnyttjande med olika typer av aktiviteter. Två av dessa är fritid respektive arbetsoch studietid. Fritiden blev efterhand tydliggjord genom den reglering av arbetstid,
vardaglig fritid och semester som väsentligen inleddes på 1920-talet. Fritid, arbets- och
skoltid kan delas in i följande fem tidsdomäner som kan bidra till fysisk aktivitet:
•
•
•
•
•

under fritid som fritidsaktiviteter
under fritid som vardagssysslor
under fritid som transporter
inom arbetets/skolans ramar
under arbetstid som friskvård (friskvårdstimme)
/inom skolans ämne idrott och hälsa

I Sverige skapade samhället under både folkhems- och välfärdsfasen goda
förutsättningar för inte minst idrott och friluftsliv som fritidsaktiviteter. Sedan några
decennier är emellertid fritiden hårt konkurrensutsatt av en mängd olika möjligheter
och göromål, och som det främsta skälet i västvärlden för att man inte motionerar anges
oftast ”tidsbrist” (Trost et al. 2002). Det har lett till att även andra tidsdomäner än
”under fritid som fritidsaktiviteter” har blivit aktuella att söka nyttja för att öka den
fysiska aktiviteten. På 1980-talet började tanken om friskvårdstimmar, det vill säga
fysisk aktivitet inom ramen för betald arbetstid, att spridas, liksom att nyttja
vardagssysslor som städning, diskning och trädgårdsarbete som källor till fysisk
aktivitet. Och kring millenniumskiftet uppstod ett tydligt intresse för att nyttja aktiva
transporter som källa till fysisk aktivitet. De finns sedan dess med i många
folkhälsostrategier (Figur 6).
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Figur 6. Aktiva transporter har sedan 2000-talets början lyfts fram i många
folkhälsostrategier på olika nivåer. Här ett exempel från WHO (Racioppi et al. 2002).
Den senaste 25-årsperioden har präglats av först datorisering, och sedan internet som
kan leverera mängder av data direkt till våra hem eller kontor. Vi behöver inte längre gå
till en biograf för att se en film, eller gå till ett bibliotek för att läsa en tidskrift eller
tidning. Detta har påverkat graden av fysisk aktivitet inom såväl vardagssysslor och
arbete, som behoven av transporter.
De större in- och utflöden av fysisk aktivitet från olika tidsdomäner som beskrivits ovan
har sammanfattats i figur 7. Dess heldragna linjer visar förändringar under 1900-talet,
och de streckade linjerna beskriver de nyare strategier som har lyfts fram under främst
de senaste två-tre decennierna. Dessa tidsdomäner anger hela spelplanen för när vi kan
vara fysisk aktiva. Denna helhet blir därmed också folkhälsoarbetets spelplan i detta
avseende. På senare tid diskuteras även hur stående och korta pauser med rörelse under
arbetstid ska kunna motverka negativa konsekvenser av stillasittande.

Figur 7. Bilden anger olika tidsdomäner bland arbetande vuxna, och illustrerar med de
heldragna linjerna hur fysisk aktivitet har flödat ut ur två tidsdomäner (inom arbetet,
under fritid som transporter) och att samhällets ledande tankefigur, när den
lagstadgade fritiden och semestern kom efterhand under 1900-talets första hälft, var
att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet som fritidssysselsättning. Med de
streckade linjerna speglas hur nya strategier för att öka den fysiska aktiviteten har
vuxit fram under senare delen av 1900-talet och i början av 2000-talet. Den femte
tidsdomänen står för det som ofta kallas för ”friskvårdstimme”, och utgör en särskild
del av betald arbetstid som kan nyttjas för fysisk aktivitet. I skolan motsvaras den av
undervisning i rörelse inom ämnet idrott och hälsa.
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Men strategier är en sak, verkligheten ofta en annan. Genom studier med objektiva
mätmetoder vet man att endast några få procent inom den svenska befolkningen är
fysiskt aktiva på en nivå som motsvarar ens de minimala rekommenderade nivåerna av
fysisk aktivitet för hälsa (Hagströmer 2007; Ekblom-Bak et al. 2015). Och aldrig tidigare
i mänsklighetens historia har så många individer haft ett så stort överskott av
energiintag i förhållande till energiomsättningen. Konsekvensen är att en stor andel av
befolkningen är överviktig eller fet (Andersson & Fransson 2011).
Det råder ingen tvekan om att dagsläget i detta avseende är en konsekvens av
förändringar som framförallt har ägt rum efter andra världskriget (se även Church et al.
2011). Under snart 70 år har vi människor alltså steg för steg systematiskt fjärmats från
de betingelser av naturligt muskelarbete som mänskligheten har levt med under 99.998
procent av dess historiska tidsram. Människoorganismens normala livsbetingelser har
rubbats. Konsekvensen i form av ohälsa är emellertid bara ett skäl för behov av en
normalitetens renässans. Vi behöver helt enkelt frigöra oss från de faktorer som hindrar
normaliteten. Då kan även annat vinnas. Mer om det i nästa avsnitt.
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Fysisk aktivitet, folkhälsa och en hållbar
utveckling
Hur kan vi stötta fysiskt aktiva livsstilar och därigenom bidra till en bättre folkhälsa? Det
är en stor fråga. Idag har vi dessutom behov av att finna lösningar för detta som
harmonierar med en hållbar utveckling. I olika steg introduceras dessa ting. Först ut,
delområdet fysisk aktivitet och hälsa.

Fysisk aktivitet och hälsa
De första utsagorna om att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och hälsa kan
spåras till Hippokrates under antiken. En tidig svensk källa som belyser hur man sett på
detta ämne är avhandlingen Motus Polychrestus, på svenska ”Den mångnyttiga
rörelsen”, som försvarades vid Uppsala Universitet år 1763 av medicine studeranden
Christian Lados under Carl von Linnés presidium (Linné 1763). Flera ting i den är av
intresse; vilka former och intensiteter av rörelse rekommenderades, vilka sjukdomar
ansågs kunna påverkas, var det i förebyggande eller kurerande syfte, och vilka
förklaringsmekanismer anfördes? Som huvudprincip angavs måttliga intensiteter;
motionen »bör ej vara häftig – ty våldsamhet är fientlig mot hela naturen – och ej
fortsättas till full svettning utan blott till fuktighet». Vid några sjukdomar menade man
dock att det krävdes kraftigare tag. Till skillnad från i vår tid värdesattes både aktiva och
passiva rörelser (Linné 1763):
Promenerande är säkert den bästa motionen, ty det är den naturligaste
och befordrar de flesta musklernas verksamhet. Närmast denna kommer
ridning, som omskakar inälvorna men dock är mindre bra för de nedre
kroppsdelarna. Åkande ger en lätt motion, men i täckt vagn, som brukas
av de förnäma, är den ej tillräcklig att förebygga olika sjukdomar.
Det var emellertid först i början av 1950-talet som man med dagens mått mätt började få
tydliga vetenskapliga tecken på att fysisk aktivitet har den verkan som Hippokrates
postulerade i antiken. Den engelske läkaren Jeremy Morris var viktig för denna
scenförändring. Han jämförde bussförare och konduktörer på dubbeldäckare i London,
och fann att förarna dog i högre grad av hjärtkärlsjukdomar än konduktörerna. Senare
redovisade han motsvarande fynd vid jämförelser mellan cyklande brevbärare och
personal som hade ett fysiskt inaktivt arbete på postkontor. Idag är hans studier
klassiska (se t.ex. Morris et al. 1953; Morris & Raffle 1954). Dock, skulle då inte dessa
resultat lika väl kunna bero på att de som väljer det fysiskt aktiva arbetet har en annan
disposition för sjuklighet än de som väljer ett fysiskt inaktivt arbete, och att det var det
som framträdde i denna jämförelse? En annan invändning; man visste inget om
personernas fysiska aktivitet på fritiden, och därför hade man inte kunnat kontrollera
för den som möjlig påverkansfaktor. Med hjälp av den typen av skepticism utvecklas i
bästa fall studier steg för steg. Och det har de gjort. Mer om det i nästa avsnitt.
Fysisk aktivitet anses numera kunna motverka betydligt fler sjukdomar och tillstånd än
de som är knutna till hjärtkärlsystemen (Statens Folkhälsoinstitutet 2008, Rovio et al.
2005, Pedersen & Saltin 2006):
•

Hjärtkärlsjukdomar

•

Högt blodtryck
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•

Stroke – slaganfall

•

Typ 2 diabetes

•

Tjocktarmscancer

•

Bröstcancer

•

Parkinson

•

Demens

•

Benskörhet

•

Milda depressioner och nedstämdhet

Därutöver kan fysisk aktivitet bidra till ett längre liv genom att motverka förtida
dödlighet. Både gång och cykling har visat sig ha denna effekt (Andersen et al. 2000;
Matthews et al. 2007; Kahlmeier et al. 2011; Kelly et al. 2014). I det som här följer
behandlas översiktligt vilka volymer av fysisk aktivitet som krävs för att motverka både
sjukdomar och förtida dödlighet.

Rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet
Man vet alltså idag att fysisk aktivitet kan motverka ett antal olika sjukdomar och förtida
död. Därtill kan fysisk aktivitet i sig bidra positivt till ett välbefinnande. Det gäller såväl
fysiskt som psykiskt. Det säger sig självt att effekterna av detta är av både ett värde för
individen och av ett ekonomiskt värde för samhället. Det är naturligt att därför fråga sig
”hur mycket måste vi vara fysiskt aktiva för att nå dithän?” I svar på den frågan ingår
oftast tre olika komponenter:
• volym av fysisk aktivitet per tillfälle, till exempel hur lång tid en gångeller cykeltur pågår,
• frekvens av tillfällen av fysisk aktivitet, till exempel hur många gångoch cykelturer per tidsenhet (dag, vecka, månad eller år), och
• intensitet, till exempel i vilken grad man tar i anspråk de syrekrävande
energigivande processerna under gång eller cykling.
Kunskapen om dessa frågor utvecklas efterhand, och omsätts sedan till
rekommendationer. Det gör att vi får räkna med att de över tid kan komma att
modifieras. Men sedan 1996 har huvudbudskapet i Surgeon General:s rapport från USA
(U.S. Department of Health and Human Services, 1996) om fysisk aktivitet och hälsa
kommit att gälla som ett internationellt vitt spritt riktmärke. I den anges att man bör
vara fysiskt aktiv minst 30 minuter om dagen, med minst måttlig intensitet, och hela
året. Dessa 30 minuter kan man ackumulera i mindre delar, men de bör då vara minst
10 minuter långa. Sedan några år har dessa rekommendationer modifierats med
tillägget att de minimala nivåerna av daglig fysisk aktivitet gäller 5 dagar i veckan, och
motsvarar således totalt 150 minuter av måttlig fysisk aktivitet per vecka (Haskell et al.
2007).
Dock, miniminivåer är en sak, optimala nivåer en annan. En optimal effekt av fysisk
aktivitet för att förhindra diabetes, övervikt och fetma verkar kräva 50-80 minuter om
dagen av rörelse med måttlig intensitet (Oja 2004; Haskell et al. 2007). När det gäller
åderförkalkning kan det handla om så mycket som 90 minuter per dag (Andersen et al.
2006), och en del forskare menar därför att det är den nivån av fysisk aktivitet som vi
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bör sträva mot, och det redan i unga år för att förhindra den åderförkalkningsprocess
som annars inleds redan då (Figur 8).

Figur 8. Till vänster en illustration av vänster (röd) och höger (gul) hjärthalvas
blodkärlssystem. Som antyds är här de större kärlen, de så kallade koronarkärlen,
släta. Så föds vi. Fysisk aktivitet motverkar åderförkalkning, som illustreras till höger i
bild i form av en genomskärning av ett blodkärl. Den grå yttre strukturen är själva
kärlets vägg, och innanför det ser vi resultatet av åderförkalkningsprocessen.
Åderförkalkning utgör en av de främsta orsakerna till hjärtkärlsjukdom. Foto:
Wikicommons 2014.
Skillnaden mellan minimum och optimala nivåer av fysisk aktivitet beror dels på att
olika aspekter av människans biologi är olika lätta eller svåra att påverka, dels på att
man även inom ramen för en och samma aspekt av möjlig påverkan har noterat
samband som är kurvilinjära. Det innebär att man får stora effekter av att gå från fysisk
inaktivitet till en måttlig grad av fysisk aktivitet, medan effekten av ytterligare ökning av
den fysiska aktiviteten sedan avtar (Figur 9).

Figur 9. Schematisk beskrivning av sambandet mellan effekt av fysisk aktivitet och
volymen av densamma, en s.k. dos-responskurva (se den heldragna linjen). Den
största skillnaden i effekt per förändrad nivå av fysisk aktivitet uppnås om man går
från att vara inaktiv eller lågaktiv till att vara måttligt aktiv. I folkhälsoinriktade
rekommendationer brukar miniminivån läggas vid den punkt där kurvan böjer av
som mest. Större effekter kan alltså nås vid högre nivåer av fysisk aktivitet, som därför
anges som mer optimala. De streckade linjerna tydliggör skillnader i effekter vid olika
grad av fysisk aktivitet.
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Figur 9 illustrerar ett principiellt förhållande, men olika variabler kräver olika mycket
fysisk aktivitet för att över huvud taget påverkas. Det gör att optimala nivåer av fysisk
aktivitet leder till en större chans att påverka fler sjukdomsvariabler, och det mer
effektivt. Senare i denna rapport kommer 60 minuter nyttjas som ett riktmärke för en
mer optimal nivå, och jämföras med gående och cyklande arbetspendlares nivåer.
Man kan tycka att de rekommenderade miniminivåerna av fysisk aktivitet om 30
minuter om dagen borde vara lätta att uppnå, och att de därmed borde nås inom en stor
del av befolkningen. Men vid objektiva registreringar av fysisk aktivitet genom s.k.
accelerometri i slumpmässiga urval av den svenska befolkningen har det visat sig att
endast hälften av den vuxna befolkningen kommer upp till dessa nivåer om man
ackumulerar den fysiska aktiviteten i små portioner (Hagströmer 2007). Om man
däremot bedömer det hela utifrån kravet att den fysiska aktiviteten ska ackumuleras
som minst 10 minuter långa perioder, är det bara en tredjedel som har en så lång period
av fysisk aktivitet per dag (Figur 10). Två så långa perioder kommer drygt 5 % upp till.
Då minimikravet är att all fysisk aktivitet ska ske inom ramen för minst 10 minuter
långa perioder, ter det sig något nedslående att endast några få procent inom
befolkningen når upp till den nivån (Hagströmer 2007; Ekblom-Bak et al. 2015).
Mätmetoden fångar dock inte upp cykling, så dessa värden står för en viss
underskattning under åtminstone sommarhalvårets mest aktiva period av cykling
(Stigell & Schantz 2015). Men även med hänsyn taget till det, visar de låga nivåerna på
en tydlig roll och uppgift för transportsektorn.

Figur 10. Staplarna visar andel av ett slumpmässigt urval av män och kvinnor inom
den vuxna svenska befolkningen i början av 2000-talet och graden av fysisk aktivitet
mätt med en objektiv metod (accelerometer). Den högsta stapeln anger andel med
minst 30 minuter av ackumulerad måttligt ansträngande fysisk aktivitet per dag,
nästa stapel hur många som har minst en period av 10 minuter lång fysisk aktivitet,
därefter en stapel som anger två perioder, och sedan den stapel som anger tre perioder
av minst 10 minuter lång fysisk aktivitet (Hagströmer 2007).

De fysiska aktiviteternas typologi
Hur ser då spelplanen ut för att genom fysisk aktivitet främja folkhälsa? Bortsett från
kroppsrörelse inom yrkesarbetets ramar, finns det olika kluster av fysiska aktiviteter
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inom fritidens domäner (Figur 11). De utmärks av att de står för att rörelsen har olika
intentioner. Själva idén med aktiviteterna är helt enkelt mycket olika, liksom utförandet.
Av tradition utgör en del av dessa kluster mans- respektive kvinnodominerade domäner,
medan andra är mer neutrala utifrån ett genusperspektiv. De olika rörelsekulturernas
skilda karaktär motiverar inblickar i hur effektiva de är ur hälsosynpunkt, och vilka
risker för skador som finns knutna till dem.
Klustren har utvecklats i olika historiska skeden (Lundvall & Schantz 2013) och har i
olika grad ideella, samhälleliga och kommersiella intressenter. Samhällets stöd till
liksom massmedias belysning av dem bidrar till att skapa sociala normer som påverkar
utövandet. Skolans undervisning om rörelse påverkar vilka rörelseformer som vi
socialiseras in till, erövrar kunskap om och bedömer oss ha kompetens att utföra. Detta
påverkar vilka fysiska aktiviteter som vi är benägna att utöva senare i livet.
För att bilda sig en mer kvalificerad uppfattning om vilka rörelseformer som har
förutsättningar att utövas inom olika kön, åldrar och etnicitet behövs systematiska
studier. Detta saknas idag, vilket skapar behov av reflektion och andra former av stöd för
en uppfattning. Man vet dock att promenader, vandringar och jogging för några
decennier sedan var de fysisk aktiviteter som flest svenskar utövade (Engström 1999;
Statens offentliga utredningar 1997; Statistiska Centralbyrån 1988) och att av de
aktiviteter som man då tyckte om att ägna sig åt hamnade cykelturer, långpromenader
och skogsutflykter högt hos män, och högst hos kvinnor (Engström et al. 1993).

Figur 11. Fältet fysisk aktivitet anger rörelsekulturer med olika syften (modifierad från
Lundvall & Schantz 2013).
I min undervisning om fysisk aktivitet och hälsa för olika grupper av studenter genom
åren har de ofta fått vara ”folkhälsominister” med uppgift att själva bedöma vilken
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enstaka miljö för rörelse som de uppfattar är den mest stimulerande för fysisk aktivitet
inom hela befolkningen. Det helt dominanta svaret har varit gröna miljöer av olika slag.
Därefter har de fått bedöma vilka former av rörelseaktiviteter som de uppfattar skulle
vara görliga för att öka den fysiska aktiviteten inom hela befolkningen. Därvid har gång
och cykling på motsvarande sätt dominerat svarsbilden.
Men preferenser för olika former av fysisk aktivitet inom befolkningen behöver också
förstås i termer av görlighet och i ett större beteendesammanhang av till exempel tid,
ekonomi och fysiska miljöer där dessa fysiska aktiviteter under olika årstider kan utföras
på vardagar, helger och semestrar. Här finns ett angeläget och stort kunskapsbehov.

Välbefinnande en del av WHO:s hälsobegrepp
Oftast tänker vi på hälsa som frånvaro av sjukdomar. Men i WHO:s definition av hälsa
från 1948 ingår även välbefinnande: »Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller handikapp.»
Vidare anger WHO att »Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som
tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning,
ekonomiska eller sociala förhållanden» (WHO 1946). Nedanstående figur söker
tydliggöra aspekter av WHO:s definition, och samtidigt de olika kombinationer av dessa
aspekter som vi alla är bärare av (Figur 12). Vi kan till exempel vara helt utan sjukdom,
men likväl av olika skäl ha en låg grad av någon av de tre olika aspekterna av
välbefinnande. Detsamma gäller om vi har en eller flera sjukdomar. Välbefinnande kan
alltså betraktas som en i princip oberoende dimension av våra liv jämfört med
sjukdomsvariabeln. Ur ett perspektiv av fysisk aktivitet och hälsa är det viktigt att den
omgivande miljön utformas så att den medverkar dels till en ökad fysisk aktivitet, dels
en hög grad av välbefinnande när man vistas i miljöer som man är fysiskt aktiv i (Figur
13).

Figur 12

Figur 13

Figur 12. Ovälbefinnande – välbefinnande, förekomst av sjukdomar och sjuklighet är
variabler som i princip kan variera oberoende av varandra.
Figur 13. Olika nivåer av fysisk aktivitet kan existera under miljöbetingelser som kan
bidra till respektive motverka ett välbefinnande.
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Yttre och inre faktorer styr beslut om fysisk aktivitet
Vad det finns för möjligheter att öka den fysiska aktiviteten inom befolkningen? Vad är
det som styr den? Hur kan den stöttas? Detta är stora och svåra frågor att svara på. Men
låt oss ändå söka belysa dem. Först principiellt. Följande modell kan nyttjas (Figur 14).
En individs fysiska aktivitet är i princip beroende av inre faktorer, som är knutna till
individen själv, och yttre faktorer som påverkar individens val.

Figur 14. Modell över vad som påverkar graden av fysisk aktivitet. För mer förklaring,
se texten.
Exempel på inre faktorer är intressen, motivation, kunskap, kön, ålder och fysisk
kapacitet. Bland de yttre faktorerna finner vi till exempel närhet till fysiska miljöer
(mark/plats/rum) för fysisk aktivitet, förekomst av föreningar som är bärare av olika
rörelsekulturer, tidsåtgång, disponibel tid, tillgänglighet vad gäller tider samt kostnader
för individen.
Såväl inre som yttre faktorer kan stimulera, vara neutrala eller motverka ett beslut att
vara fysiskt aktiv. Exempelvis kan motionsspår och cykelbanor tänkas stimulera till
fysisk aktivitet medan buller och luftföroreningar kan motverka densamma. Integrering
av ett stort komplex av med- respektive motverkande faktorer sker inom individen och
leder till beslut om att utöva fysisk aktivitet eller ej. Vid ett positivt beslut blir frågan hur
mycket, hur ofta och med vilken intensitet.
För att förstå motivation för fysisk aktivitet behöver man se dels till motivation för olika
former av fysisk aktivitet, dels till hur motivationen att utföra dem ter sig i förhållande
till de yttre faktorernas påverkan. Man kan till exempel i sig vara motiverad att cykla till
arbetet, men ändå omotiverad att förverkliga detta beteende om man uppfattar
färdvägsmiljöerna som otrygga.
Exempel på inre faktorer som forskning i andra länder, främst USA, har visat relatera till
nivåerna av fysisk aktivitet är ålder (-), kön (män +) och upplevd tidspress (-). Yttre
faktorer som korrelerar positivt med fysisk aktivitet är bland annat socialt stöd,
tillfredställelse med anläggningar och trygghet i grannskapet (Trost et al. 2002).
Ur ett folkhälsoperspektiv behöver dessa ting förstås på ett brett sätt, och i ett perspektiv
av beteendesammanhang. Med det menas att det specifika beteendet av en viss form av
fysisk aktivitet behöver förstås i sitt specifika sammanhang (jfr. de fysiska aktiviteternas
typologi i figur 11). Vid gång och cykling är de färdvägsmiljöer som kan nyttjas viktiga att
analysera. De består av olika miljödomäner med en stor mängd miljövariabler (Figur
15). Sammantaget kan de bedömas genom skattningar av otrygghet – trygghet av
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trafikmässiga respektive andra skäl samt om de hämmar eller stimulerar aktiva
transporter. Detta påverkar beteendet och det miljömässiga välbefinnandet under gång
och cykling (Schantz 2014). I en tidigare rapport som har givits ut av Trafikverket
(Schantz 2012) behandlas dessa frågor mer ingående. De har senare utvecklats i olika
studier (Schantz 2014; Wahlgren & Schantz 2014).

Figur 15. Modell över miljödomäner i färdvägsmiljöer och hur skattningar av dem
påverkar beslutet att gå eller cykla samt miljömässigt välbefinnande vid gång och
cykling. Modellen bygger på Schantz (2014).
FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH i Stockholm har nyttjat avancerade
statistiska metoder för att studera vilka enskilda färdvägsmiljövariabler det är som
stimulerar respektive m0tverkar arbetspendling per cykel i inner- respektive ytterstaden
i Stor-Stockholm (Tabell 1). Delvis olika variabler framträder som viktiga i innerrespektive ytterstaden (Wahlgren & Schantz 2012; Wahlgren & Schantz 2014).
Tabell 1. Yttre faktorer i färdvägsmiljön påverkar cyklisters bedömning om den
stimulerar eller motverkar cykling (Wahlgren & Schantz 2012; Wahlgren & Schantz
2014).

* Gäller icke separerade trafikmiljöer. ** Gäller dragning med många riktningsändringar och omvägar.
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För exempel på andra yttre faktorer som kan påverka aktiva transporter, se Figur 16-17.

Figur 16. Om det finns utrymme föredrar nog de allra flesta cyklister och fotgängare
att få röra sig på en väg som är separerad från biltrafikens stråk. Här ett exempel från
norr om Visby på Gotland sommaren 2015. Frågor om infrastruktur för fysisk aktivitet
behöver bland annat förstås i relation till olika åldrar. Cykelfält kan fungera som
stödjande miljöer för vuxnas cykling, men vilka lösningar behövs för barns cykling?
Här ett exempel från Karlavägen i Stockholm år 2006. Foto: Peter Schantz.

Figur 17. Teknisk utveckling av cyklar och elcyklar är exempel på yttre faktorer som
kan påverka motivationen för fysiskt aktiva eller semiaktiva transporter. Här en
elcykel som ger stabilitet och klarar av en last på 80 kg förutom cyklisten själv.
Möjligheten att kunna ta med sig cykel på tåg och kollektivtrafik är en yttre faktorer
som kan påverka beteendet cykling (Utrednings- och statistikkontoret 2000). Bilden är
från Schweiz år 2003. Foto: Peter Schantz.

Människans rörelse försörjd av en uthållig energikälla
Människans muskelarbete har under årmiljoner försörjts med energi genom ett system
av energiflöden som utvecklats inom naturens växter och människan, och som är så
sinnrikt att man inte kan annat än förundras över dess uppbyggnad. Vi tar det för givet
och reflekterar sällan över det faktum att den historiska normaliteten är att energin när
vi rör oss kommer från solen som verkat genom fotosyntesen i växterna där energin förts
över till kemiska bindningar i kolhydrater och vidare till fett och protein. Dessa ämnen
är alla energitäta, dvs. de har stora mängder energi lagrad per enhet av vikt. För att vi
ska kunna utföra muskelarbete måste emellertid denna energi överföras till andra
kemiska föreningar (Figur 18).
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Figur 18. Energiflödet från solen som fångas upp genom fotosyntesen och frigörs i
olika biologiska processer i människan, till exempel vid muskelsammandragningar.
Figur modifierad från Henriksson (1988).

Den avgörande energiskapande processen för rörelse sammanfattas i denna formel:
fritt fosfat + ADP + fett/kolhydrater + syre -> ATP + koldioxid och vatten
ADP är en förkortning för föreningen adenosindifosfat, och ATP står för
adenosintrifosfat. Detta är mycket tunga kemiska föreningar, och därför finns de i små
mängder i kroppen. Men utan dem stannar allt. Det är energin i bindningen mellan en
fosfatgrupp och resten av ATP som innehåller den energi som kan skapa en
muskelförkortning, för att till exempel gå eller cykla. Och hela tiden när vi gör det bryts
ATP ned till ADP, bara för att sedan återskapas som ATP. Denna kemiska process sker i
cellernas energifabriker, de s.k. mitokondrierna. Skulle vårt dagliga behov av energi
täckas genom att vi åt ATP skulle vi behöva i storleksordningen 100 kilo mat. Istället har
vi alltså en liten mängd ATP som bryts ned och byggs upp med hjälp av energi från
kolhydrater och fett.
Till muskelarbetets skönhet hör att dess energigivande processer sker utan att det
skapas några biprodukter som skadar människan eller dess omgivning. Detta skiljer dem
från till exempel de fossila bränslena i förbränningsmotorer som, förutom att de bidrar
till växthuseffekten och därmed till den globala uppvärmningen, genererar en mängd

24

ämnen som är direkt skadliga för människors hälsa. Vidare sker musklernas arbete tyst,
till skillnad från åtminstone förbränningsmotorerna, vars oväsen skapar olika former av
ohälsa.
Mycket av kunskapen om fysisk aktivitet och hälsa är baserad på hur stor
energiomsättningen är under rörelse och hur den relaterar till olika effekter. Om man
omsätter en liter syre frisätts mellan 4,69 och 5,05 kilokalorier beroende på om man
använder fett eller kolhydrater som energikälla. Mer om dessa samband senare i denna
rapport.

En ny tid ställer andra krav
Tidigare i denna rapport nämndes att från och med 1950-talet har det tagits stora steg
bort från den fysiska aktivitetens normalitet. Intressant nog är det också vid denna
tidpunkt då mänskligheten börjar förändra vår planets livsbetingelser på ett kraftfullt
sätt (Griggs et al. 2014). 1950 var jordens befolkning 3 miljarder. Övergången från ett
soldrivet muskelarbete till fossildrivet maskinarbete, i kombination med att jordens
befolkning på drygt 60 år vuxit till 7 miljarder människor, har bidragit till allvarliga
konsekvenser. I figur 19 anges nivåerna av koldioxid i atmosfären i ett längre
tidsperspektiv. Den klimatförändring som har skett och förväntas ske som en
konsekvens av det påverkar folkhälsan negativt på en global nivå (The World Bank
2012).

Figur 19. Koldioxidnivåer i atmosfärsluften under de senaste tusen åren. Figuren
bygger bland annat på analyser av iskärnor i Antarktis (Etheridge et al. 1998; IPCC
2014).
Det är därför rimligt att när vi idag söker lösningar för en ökad fysisk aktivitet inom
befolkningen, måste två kunskapsfält fogas till varandra: (1) fysisk aktivitet för folkhälsa
(FAH) och (2) hållbar utveckling (HUT)(Figur 20). Båda fälten är viktiga, och det är
angeläget att FAH stöttar HUT. Vidare, måste idag HUT betraktas som överordnat FAH,
varför det finns skäl att säkerställa att FAH inte motverkar HUT. Den nedre pilen
illustrerar systemkrav från HUT på FAH för att önskad verkan ska uppstå. Den övre
pilen söker illustrera möjliga samverkansvinster, dvs. att de båda fälten befruktar
varandra så att det skapas en ”win-win”-situation.
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Figur 20. Komplexen fysisk aktivitet och folkhälsa samt hållbar utveckling, och deras
önskvärda relation. För mer av förklaring, se texten.

Människan i rörelse har i grunden alla förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling.
Detta begrepp står för »ett tillstånd då dagens människor kan leva och tillfredsställa sina
behov utan att undergräva möjligheterna för framtida generationer att tillfredsställa sina
behov», och lanserades 1987 av Världskommissionen för miljö och utveckling (1987).
Frågor som växthuseffekten, övergödning och miljögifter påminner om allvaret i den
ekologiska krisen och det angelägna att söka verka för en hållbar utveckling. Ambitionen
att forma ett samhälle utan att ekosystemen tar skada leder till att frågor om minskad
resursförbrukning kommer i fokus. För att konkretisera behovet av omställningar har
ofta ”faktor 10” använts som en förenklad målbild. Den står för att användningen av
resurser, såsom energi och råmaterial, måste minska med en faktor 10 inom en till två
generationer, dvs. till 10 % av det sena 1990-talets nivåer inom 25-50 år från den tiden
(Forskningsrådsnämnden & Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1998). Behoven är
olika stora för olika variabler. Faktor 10 ska därför ses som ett grovt medelvärde.
Om hållbarhetsperspektivet möter frågan om fysisk aktivitet i ett folkhälsoperspektiv,
varvid det gäller att på olika sätt skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i hela
befolkningen, ja då kommer frågan om hur detta ska lösas att behöva belysas på nya
sätt. I Sverige har vi behov av att hantera det i relation till en befolkning på mer än 9
miljoner, med olika åldrar, kön och etnicitet, livsmiljöer, klimat och geografiska
betingelser. Vidare måste vi ha i åtanke att alla former av fysisk aktivitet behöver en
specifik fysisk miljö för att kunna utövas. Hur ska vi lösa det? Och det givet att, som
nämnts, den bästa kunskapen om fysisk aktivitet inom befolkningen anger att det är
bara några få procent av den vuxna befolkningen som är så aktiva att de uppfyller de
minimala rekommendationerna av fysisk aktivitet (Hagströmer 2007).
Lösningarna måste rimligen utgå från ingångsvärden från de medicinska, fysiologiska
och psykologiska fälten i form av rekommendationer vad gäller minimala och optimala
nivåer av fysisk aktivitet sett ur ett folkhälsoperspektiv (jfr. ovan). Men därutöver ställer
alltså en hållbar utveckling särskilda krav utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska
överväganden. Givet detta kan bilden av kravspecifikationer illustreras som i figur 21.
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Figur 21. Ingångsvärden när man söker efter lösningar för fysisk aktivitet och
folkhälsa, och samtidigt söker tillgodose behovet av en hållbar utveckling (modifierad
från Schantz 2006, se även Schantz & Lundvall 2014).
Om inte komplexet fysisk aktivitet och folkhälsa harmonierar med en hållbar utveckling,
dvs. antingen stöttar en sådan utveckling eller har en neutral påverkan, motverkas en
hållbar utveckling. I så fall bidrar beteendet fysisk aktivitet möjligen till folkhälsa i ett
lokalt perspektiv, men inte i ett sammantaget globalt perspektiv.
Om figurerna 14 och 21 kombineras kan de illustreras såsom i figur 22. Den visar olika
behov och möjliga utfall knutna till yttre faktorer och fysiska aktiviteter. Denna helhet
kan i princip analyseras i ett enskilt, förenings-, samhälls- respektive företagsperspektiv.
De utfall som kan ingå i en kostnads- och nyttoanalys av externa faktorer (anläggning
och drift), hälsa, produktivitet, skador, och välbefinnande samt miljö illustreras med
streckade pilar. Dolda i modellen är vissa utfall som kan värderas ekonomiskt, men som
ligger inom de inre faktorerna, till exempel yttre faktorers påverkan vad gäller variabeln
miljömässigt ovälbefinnande – välbefinnande.

Figur 22. Analysmodell av yttre och inre faktorer som påverkar graden av fysisk
aktivitet i befolkningen och dess utfall i relation till folkhälsa och en hållbar utveckling
(modifierad utifrån Schantz 2002, se även Schantz & Lundvall 2014). Yttre faktorer
kan ha både en positiv och en negativ verkan på miljön, samtidigt som de påverkar
benägenheten till fysisk aktivitet. Yttre faktorer står ofta för kostnader för samhället,
ett företag eller individen. Även olika specifika fysiska aktiviteter kan, i sitt större och
totala beteendesammanhang, belysas utifrån positiv eller negativ påverkan på miljön,
liksom i ett ekonomiskt perspektiv.
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Denna typ av helhetliga analyser kan ge svar på frågor om vilka former av yttre faktorer
och fysiska aktiviteter som samhället bör premiera ur ett perspektiv av resurs- och
miljöeffektivitet. Detta kan te sig som futuristiska perspektiv, men i själva verket har den
typen av analyser inletts för mer än 10 år sedan, och då för aktiva transporter
(Saelensminde 2004). I den andan har också WHO i flera steg utvecklat
hälsoekonomiska verktyg för cykling och gång (WHO 2014; för beskrivning se senare
avsnitt i denna rapport).
Detta avsnitt ska nu avslutas med att återknyta till legendaren Per-Olof Åstrand. År 1957
lanserade han idén om motionsspår i skogen för att stötta människors fysiska aktivitet
(Åstrand 1957). Idén spreds snabbt och det finns nog inte många orter i Sverige som inte
har minst ett sådant spår (Qviström 2013). I nedanstående bild från 1960-talet
illustreras det på ett tidstypiskt sätt, och det kombineras med Åstrands tankar kring
intervaller för träning av olika fysiska kvalitéer (Åstrand 1964)(Figur 23). På senare år
har jag ofta använt denna figur i undervisningen och låtit studenter reflektera, analysera
och bedöma den utifrån modellerna i figur 21 och 22, olika tidsdomäner, och ett
perspektiv av hållbar utveckling. Förhoppningsvis kan bilden fylla samma funktion för
Dig som läsare. I de kommande avsnitt ges mer av underlag för att reflektera kring de
aktiva transporternas möjliga roll i ett sammanhang av fysisk aktivitet och folkhälsa.

Figur 23. Illustration av ett motionsspår ur Åstrand (1968). Det får här exemplifiera
att all form av fysisk aktivitet kräver en fysisk miljö för att kunna utövas. Denna
fysiska aktivitet utgör i sin helhet ett beteendesammanhang som i dess helhet kan
värderas utifrån såväl ekonomi som miljö, och en hållbar utveckling.

28

En tolkningsram för gång och cykling med
fokus på hälsa
Denna rapport inleddes med perspektivet att människan under hennes utveckling är
formad i symbios med en stor mängd fysisk aktivitet. Därefter presenterades bland
annat vår tids rekommendationer vad gäller hälsofrämjande fysisk aktivitet. I detta
avsnitt belyses hur olika nivåer av rörelse påverkar hälsa, viktkontroll och fysisk
prestation.

Om påverkan på sjukdom och förtida dödlighet
Ämnet är så omfattande att det här är nödvändigt med en begränsning. Tre utfall
belyses: hjärt-kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och förtida dödlighet. Tidigare nämndes
pionjärarbeten inom fysisk aktivitet och hälsa av den engelske forskaren Jeremy Morris
och medarbetare. Här en inblick i vad de handlade om. Under 1949 och 1950 följdes
25.000 manliga bussförare och konduktörer i åldern 35-64 år. Huvuddelen av dem hade
Londons dubbeldäckare som arbetsplats (Morris et al. 1953; Morris & Raffle 1954).
Under de två åren registrerades 111 fall av personer som fick hjärt-kärlsjukdomar. De
flesta drabbade förare. De hade även mer allvarliga problem, och dog i högre
utsträckning av sina åkommor, såväl akut som inom tre månader och tre år (Figur 24).

Figur 24. Överst ett utsnitt ur titelsidan på Morris & Raffles studie från 1954, samt
figur 1 i samma arbete. I den beskrivs en högre dödlighet i hjärtkärlsjukdomar hos
bussförare jämfört med konduktörer i Londons dubbeldäckare.
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Morris och Raffle (1954) diskuterade ingående hur fynden kunde tolkas, och de fortsatte
studierna med att analysera vilka storlekar de anställda hade på sina uniformer. Det
visade sig att förarna i alla åldrar var mer voluminösa än konduktörerna, men att detta
faktum alltså noterades redan i de yngsta ålderskategorierna (Heady, Morris & Raffle,
1956). Fynden blev en tidig observation av att övervikt och fetma skulle kunna vara en
riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Ett annat exempel på invändning mot att de
ursprungliga resultaten skulle bero på olika nivåer av fysisk aktivitet i arbetet var att
man inte visste något om personalens fysiska aktivitet på fritiden. Här återkommer
alltså behovet av att förstå fysisk aktivitet utifrån olika tidsdomäner, dels i form av fritid
och arbetstid, men gärna även med en finare uppdelning för att kunna tolka vad, till
exempel, gång eller cykling för transporter betyder givet rörelseaktiviteten i andra
tidsdomäner:
•
•
•
•
•

under fritid som fritidsaktiviteter
under fritid som vardagssysslor
under fritid som transporter
inom arbetets/skolans ramar
under arbetstid som friskvård (friskvårdstimme)
/inom skolans ämne idrott och hälsa

Ett sätt att komma runt den senare invändningen vad gäller Morris och medarbetares
studier är att jämföra individer inom en yrkesgrupp med en homogen grad av fysisk
aktivitet under arbetstid, men med olika grader av fysiska aktivitet på fritiden. Ett annat
sätt kan vara att följa studenter från en och samma utbildningsanstalt, vilka alla kan
förväntas få stillasittande arbeten. I båda fallen kan man även få mer homogena
bakgrunder vad gäller andra faktorer som kan påverka hälsan, såsom utbildning,
inkomst samt sociala faktorer. Klassiska exempel på studier som använt denna
studiestrategi är de som Paffenbarger och medarbetare har utfört med hjälp av nästan
17.000 före detta studenter från Harvard-universitetet i USA. Alla var män, och de
följdes under cirka 15 år. I deras fall kan man utgå från att de alla hade kontorsarbeten,
och erhöll mycket lite fysisk aktivitet i arbetet. I stället byggde man studien på deras
självrapporterade fysiska aktivitet under fritiden, och räknade fram dess
energiomsättning per vecka. Även bakgrundsfaktorer som kunde påverka hälsan, såsom
rökning och högt blodtryck, noterades. Med denna studieform visade Paffenbarger et al.
(1986a) samma typ av resultat som Morris och Raffle (1954). Men de hade alltså
kvantifierat sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsoutfall. De med 2000 kcal eller
mer av fysisk aktivitet på fritiden (genom gång, gå i trappor eller idrott) hade 39 % lägre
risk att få en hjärt-kärlsjukdom jämfört med deras fysiskt inaktiva kolleger. Under den
långa uppföljningsperioden dog ett antal personer, och risken för att dö en förtida död
beräknades med hänsyn tagen till olika bakgrundsfaktorer. Ju mer fysiskt aktiv på
fritiden, desto lägre var risken för förtida död, och det upp till en energiomsättning om
3000-3499 kilokalorier per vecka knuten till fysisk aktivitet. Då sjönk den förtida
dödligheten ned till 46 % av de mest fysiskt inaktivas nivå (Tabell 2).
I studien blandades alla former av fysisk aktivitet på fritiden. Man kan alltså inte uttala
sig som om någon specifik form av fysisk aktivitet, till exempel gång eller cykling, men
genom dessa studier kunde man alltså vara säkrare på att fysisk aktivitet gagnade olika
hälsoutfall.
Hur ska vi då kunna få grepp om värdet av gång och cykling i sig? Jo, en annan typ av
epidemiologiska studier mäter hur riskfaktorer för sjukdomar skiljer sig åt mellan
individer med olika grad av fysisk aktivitet. Ett exempel på en studie med syftet att förstå hur aktiv arbetspendling påverkar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar genomfördes
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Tabell 2. Sambandet mellan självrapporterad fysisk aktivitet på fritiden hos f.d.
studenter vid Harvard-universitetet och risken för förtida död (Paffenbarger et al.
1986b).

fördes i Tianjin i Kina år 1989. Vid den tiden var c:a 90 % av de arbetande invånarna i
denna 9-miljonersstad aktiva arbetspendlare till fots eller per cykel (Hu et al. 2001).
Nästan inga hade bilar, så för att skapa en jämförelsegrupp som bedömdes ha lägst grad
av fysisk aktivitet nyttjade man de personer som åkte kollektivtrafik. I studien av 3700
personer i åldern 20-49 år kontrollerade man för typ av arbete och om man var fysiskt
aktiv på fritiden i form av idrott. De som åkte kollektivtrafik jämfördes med de personer
som antingen gick eller cyklade under olika lång tid till arbetet. Man studerade
individernas blodprofiler vad gäller olika former av kolesterol och fett, ämnen som alla
har visat sig vara relaterade till sannolikheten för att få olika typer av hjärtkärlsjukdomar. De flesta blodvariablerna hos männen var mer gynnsamma ju längre tid
man ägnade sig åt att gå eller cykla till arbetet. Kvinnorna däremot hade redan från
början klart bättre blodprofiler, och i deras fall var graden av gång eller cykling endast
relaterad till en bättre blodprofil i en enstaka variabel.
Denna studie baserades alltså på antagandet om en skillnad i fysisk aktivitet hos
kollektivtrafikanter och aktiva arbetspendlare, vilket ter sig rimligt. Amerikanska studier
har visat att kollektivtrafikanter är mer fysiskt aktiva än bilåkare (Sallis et al 2009;
Saelens et al. 2014). Man kan därför förvänta sig ett allt bättre hälsoutfall i ordningen:
bilåkande arbetspendlare < kollektivtrafikanter < aktiva arbetspendlare via gång eller
cykling. I linje med det har befolkningsstudier i norra Sverige visat att risken att få
hjärtinfarkt, givet bland annat variationer i fysisk aktivitet under arbete och på fritid, är
74 % högre hos bilåkande arbetspendlare jämfört med gruppen kollektivtrafikanter samt
aktiva arbetspendlare (Wennberg et al. 2006). Även stora finska studier ger stöd för att
aktiv arbetspendling i sig, dvs. med hänsyn taget till annan fysisk aktivitet, motverkar
risken för hjärtkärlsjukdomar hos kvinnor (Hu et al. 2007). Med andra ord, det finns
gott om stöd för att gång och cykling på fritiden i sig har den verkan som Morris,
Paffenbarger och medarbetares studier beskrev för fysisk aktivitet i allmänhet vad gäller
hjärt-kärlsjukdom.
Ett annat viktigt steg för att förstå betydelsen av arbetspendling per cykel kom i en
studie av Andersen et al. (2000). I Köpenhamn hade knappt 7000 personer följts en
längre tid, och bland män fann man att 3 timmar cykling per vecka minskade risken för
förtida död med 28 procent. I den studien hade man tagit hänsyn till andra former av
fysisk aktivitet på fritiden, men ej till graden av fysisk aktivitet under arbetstid.
Matthews et al. (2007) visade på samma principiella fynd vid cykling för olika former av
transporter i en mycket stor studie av kvinnor i Shanghai, och i den hade man
kontrollerat för alla andra former av fysisk aktivitet. Kelly et al. (2014) har senare visat
att detta även gäller vid gång.
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Nu fokus på typ 2 diabetes, som karakteriseras av högt blodsocker på grund av att
insulinets verkan att föra in blodsocker i muskulaturen och fettväven har minskat. Den
kan dock också bero på en lägre produktion av insulin (Zimmet et al. 2001). Långvariga
komplikationer av högt blodsocker innefattar hjärtsjukdom, blodpropp eller blödning i
hjärnan, försämrad syn, njursvikt som kan kräva dialys, samt otillräcklig cirkulation i
extremiteterna, vilket kan leda till behov av amputering.
Typ 2 diabetes kallades tidigare för åldersdiabetes, men numera får även unga den. Till
skillnad från typ 1 diabetes, som är ärftligt betingad, är typ 2 diabetes i hög grad
beroende av livsstil. Antalet individer som får typ 2 diabetes har ökat kraftigt under
senare tid och bedöms fortsätta att öka på ett sätt som är djupt problematiskt inom
sjukvården och för samhället i övrigt (Zimmet et al. 2001; Steen Carlsson et al. 2015).
Risken att få typ 2 diabetes vid olika nivåer av fysisk aktivitet på fritiden har studerats
bland manliga tidigare studenter vid Pennsylvania-universitetet i USA. För varje 500
kcal energiomsättning per vecka knuten till fysisk aktivitet sjönk risken med 6 %
(Helmrich et al. 1991). En annan omfattande studie av fysisk aktivitet på fritiden bygger
på 70.000 amerikanska sjuksköterskor (Hu et al. 1999). De nyttjade måttet METtimmar per vecka för att beskriva graden av fysisk aktivitet. MET står för ”metabolic
equivivalent of task” och anger hur många gånger som individens energiomsättning
under en viss form av fysisk aktivitet är högre än i vila. Om detta mått kombineras med
tiden för en specifik aktivitet, får man fram måttet MET-timmar. I studien isolerades
effekten av gång under fritiden i sig. Individerna delades in i fem grupper beroende på
hur mycket de gick per vecka. Den grupp där de flesta inte hade någon promenad på
fritiden gavs riskfaktorn 1.0 och jämfördes med de andra fyra grupperna (Tabell 3). Vid
20 MET-timmar av gång per vecka minskade risken med 42 %. Hur mycket fysisk
aktivitet är då detta? Jo, vid promenad på fast underlag med hastigheten 5 km/tim
räknar man med en metabol aktivitet som motsvarar 3,5 MET, dvs. den är 3.5 gånger
högre än den som man har vid vila (Ainsworth et al. 2000). 20 MET-timmar per vecka
motsvarar därför 3,5 multiplicerat med 5 timmar och 45 minuter promenad per vecka.
Tabell 3. Samband mellan självrapporterad fysisk aktivitet genom gång på fritiden hos
amerikanska sjuksköterskor och risken för att få typ 2 diabetes (Hu et al. 1999).

Senare har effekten i sig av arbetspendling vid gång eller cykling på risken att få typ 2
diabetes studerats i en blandad finsk befolkning (Hu et al. 2003). De tog därvid hänsyn
till annan fysisk aktivitet på fritiden, liksom under arbetstid, och noterade att aktiv
arbetspendling reducerade risken. Vid jämförelse mellan de som hade mindre än totalt
30 minuter av aktiv arbetspendling, med de som hade 30 minuter eller mer, var den
positiva effekten statistiskt säkerställd endast vid de längre tiderna, och var för denna
grupp 36 %. Studien ger därmed stöd för de minimala rekommendationerna av fysisk
aktivitet om minst 30 minuter om dagen.
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Fysisk aktivitet är emellertid intressant ur flera synvinklar sett i relation till typ 2
diabetes. Muskelarbete leder nämligen till att varje insulinmolekyl får en större verkan,
dvs. att mer glukos tas upp. Men dessutom leder det till ett glukosupptag i muskulaturen
som är helt oberoende av insulin. Fysisk aktivitet minskar alltså den negativa
konsekvensen av att få typ 2 diabetes på två olika sätt. Men den effekten är relativt
kortvarig, och behöver därför ”fyllas på” med återkommande muskelarbete.
Regelbunden rörelse är därför av stor vikt, och i det avseendet skiljer sig inte fysisk
aktivitet från andra former av medicin.
Ett sätt att belysa detta är att inta en sockerlösning och följa hur nivåerna av socker i
blodet påverkas över tid. Normalt sett leder, som nämnts, en ökad mängd socker i blodet
till att bukspottkörteln börjar producera insulin som gör att sockret förs från blodbanan
in i muskulaturen och fettväven. I figur 25 illustreras dels det grundläggande sambandet
mellan socker och insulin i blodet, dels hur frånvaro av fysisk träning under tio dagar
leder till att det krävs 50 % mer insulin för att ta hand om samma mängd socker i blodet.
Därigenom förstår vi vikten av att vara regelbundet fysiskt aktiv. Här har fysiskt aktiva
transporter ett stort potentiellt värde då vi nästan varje dag har behov av att
transportera oss. Mer om det i nästa kapitel. För vidare läsning om effekter av cykling
och gång på hälsa, se Morris & Hardman (1997) och Oja et al. (2011).

Figur 25. Illustration av hur ett intag av en viss mängd glukos leder till en ökad
koncentration av insulin i blodet, men också att bara 10 dagar utan regelbunden
motion/träning leder till att mer insulin produceras som reaktion på att
koncentrationen av glukos i blodet ökar. För förklaring av dessa effekter, se
huvudtexten. Figuren bygger på resultat från en studie av Rogers et al. (1990).
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Om viktkontroll
Flera studier visar att ju längre tid man sitter i biltransporter, desto högre grad av
övervikt eller fetma (jfr. Frank et al. 2004). I linje med det redovisar en stor svensk
studie från Skåne mer fördelaktiga viktprofiler hos aktiva arbetspendlare jämfört med de
som tar bilen (Tabell 4)(Lindström 2008). Studier av befolkningen i Finland visar på
samma förhållande (Hu et al. 2003). Detta är viktiga observationer, då en mer normal
kroppsvikt i sig har en positiv påverkan genom att reducera risken för sjukdomar, såsom
typ 2 diabetes.
Tabell 4. Relativa risken för övervikt och fetma hos semiaktiva och aktiva jämfört med
passiva arbetspendlare (Lindström 2008).

* Denna sannolikhet var ej signifikant skild från de bilåkande kvinnorna.

Men viktkontroll är, som bekant, inte helt lätt då vi gör av med relativt lite energi när vi
rör oss, vilket historiskt sett har varit en förutsättning för människors överlevnad.
Dessutom äter vi lätt samma mängd energi som vi gör av med om vi rör oss lite. Hur
mycket vi äter beror delvis av vår aptit. Vid låg fysisk aktivitet, som leder till mindre
energiförbrukning än 2000 kcal per dag, talar aptiten för att vi ska äta mer. Vid c:a 2500
kcal om dagen balanserar aptiten på samma nivå, medan vid högre grader av fysisk
aktivitet ökar inte aptiten i lika hög grad, varför vi har lättare att då gå ned i vikt (jfr.
Morris & Hardman 1997; Åstrand 2002).
Slutligen, det finns även andra än viktmässiga skäl för varför vi bör vara minst måttligt
fysiskt aktiva varje dag. De är knutna till vårt behov av intag av protein, järn, kalcium
och vitamin A. Sannolikheten för att vi ska få i oss lämpliga mängder av dessa ämnen
ökar om vi äter en näringsrik kost. Men även om vi gör det behöver vi vara fysiskt aktiva
för att nå upp till de nivåer av energiomsättning som motverkar en näringsbrist (Åstrand
2002; Åstrand & Rodahl 1970).

Om påverkan på prestationsförmågan
Kroppens möjliga anpassning för att öka den fysiska prestationen är mångfasetterad,
men specifikt kopplad till hur vi använder vår kropp. Behövs en ökad muskelkraft, så
utvecklas den. Behövs ett starkare hjärta, så stärks det. Behöver vi en större kapacitet för
uthålligt muskelarbete, så förändras kroppen specifikt för det. Det kan handla om att
hjärtat stärks så att mer blod kan pumpas ut till muskulaturen. Men det kan också
handla om att kroppens ”infrastruktur” i form av blodkärl byggs ut så att syret lättare
når fram till cellerna. Vidare kan det bildas fler s.k. enzymer som underlättar
överföringen av energi från födoämnena till den energiform (ATP) som muskulaturen
måste ha för att kunna utföra arbetet (jfr. Figur 18). Den anpassningen leder i så fall till
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att vi kan utföra ett mer omfattande fysiskt arbete, och göra det med större uthållighet.
Men dessa anpassningar är reversibla, dvs. de återgår om man inte rör på sig. Vi kan
alltså inte röra oss mycket en vecka och sedan nyttja effekten av det under en längre tid
därefter. Istället måste anpassningen underhållas genom en regelbundenhet av rörelse.
Detta förhållande ska här belysas med resultat från en studie där unga otränade män
tränade genom cykling på ergometercyklar, med en intensitet som var snarlik den som
kan gälla under arbetspendling per cykel. Träningen varade under sex veckor, med fyra
pass per vecka, vardera 36 minuter långa. Belastningen motsvarade att man nyttjade 70
% av den maximala förmågan att ta upp syre och leverera det till muskulaturen (Wibom
et al. 1992). I studien följdes anpassningen till träningen genom analyser av förmågan
att i muskulaturens energifabriker (mitokondrierna) bilda energiformen ATP med hjälp
av fett och kolhydrater (Figur 26). Den ökade i snitt med 70 % under de sex veckorna av
träning. Därefter avbröts träningen, och effekten av tre veckor utan träning följdes. Som
vi kan se i figur 26 minskade då förmågan att bilda ATP snabbt. Resultatet är typiskt för
effekten av träning och vad som händer när träningen avbryts, om än olika variabler
förändras olika snabbt. Vi kan även se att den maximala syreupptagningsförmågan
påverkades på ett snarlikt sätt, men i mindre grad.

Figur 26. Relativa förändringar med träning och efter avbruten träning (nedträning) i
benmuskulaturens förmåga att skapa energi för muskelarbetet, samt i förmågan till
maximal syreupptagning. Figuren är modifierad från Schantz (1998) och bygger på
Wibom et al. (1992).
Effekten av denna träning är att vi dels kan ta upp mer syre från atmosfärsluften, dels
kan sprida den mer effektivt i muskulaturen. Slutligen påverkas belastningen på de
biokemiska systemen så att vi kan arbeta närmare vår maximala syreupptagningsförmåga, och ändå återhämta oss snabbare efter arbetet. Men som sagt; effekten är
övergående om man slutar röra på sig.
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Sammanfattningsvis, i detta avsnitt har olika strategier för att studera hur fysisk
aktivitet påverkar hälsa, vikt och prestation belysts. Gemensamt för dem är att de visar
att stora effekter är möjliga, och att de beror av hur fysiskt aktiv man är. En viktig aspekt
av detta är samtidigt att verkan av fysisk aktivitet, liksom all annan medicin, är
övergående. Detta har belysts med två exempel på anpassning till minskad fysisk
aktivitet som visar på avsevärd återgång av effekter efter 10 respektive 21 dagar. Hur
snabbt detta sker varierar för olika variabler. Det mesta talar för att daglig fysisk
aktivitet är viktig (se Klarlund Pedersen & Saltin 2003; Hamrin et al. 2011). Här har
gång och cykling, inte minst i ett sammanhang av transporter, sin särskilda fördel som
typ av fysisk aktivitet. Mer om det i nästa avsnitt där bland annat beteendet aktiv
arbetspendling genom gång och cykling belyses.

36

Gång och cykling som tolkade beteenden
Hur ska vi då kunna nyttja kunskapen i de tidigare avsnitten för att förstå hur aktiva
transporter kan påverka vår hälsa? Ett dilemma i sammanhanget är att beteendena gång
och cykling kan variera mycket. Men genom att här beskriva fyra exempel av dessa
beteenden får vi något mer konkret att förhålla oss till. De bygger på en studie av fysiskt
aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm (FAAP-studien) vid Gymnastik- och
idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Uppgifter om arbetspendlarnas beteende samlades
in via enkäter, och alla ritade in sina färdvägar på kartor (se Stigell & Schantz 2015).
Vidare har en mindre grupp arbetspendlares gång och cykling studerats med mobila
instrument för mätning av syreupptagning och energiomsättning. Dessa data har
därefter kombinerats med den större gruppens värden. Genom jämförelser med tidigare
nämnda rekommendationer och studier värderas fotgängarnas och cyklisternas
beteenden utifrån hälsoperspektiv. Som har beskrivits tidigare behöver man veta något
om volym, frekvens och intensitet av en fysisk aktivitet för att kunna uttala sig om detta.
Här skall därför dessa olika mått få sin belysning.

Tid
Genom att bara veta något om volymen av gång och cykling uttryckt som tid kommer
man en bra bit på vägen. I studien av arbetspendlare i Stor-Stockholm har tre olika
grupper belysts (Stigell & Schantz 2015). En grupp gick, en annan cyklade, och en tredje
både cyklade och gick. Här ska två av dessa grupper belysas; de som gick och de som
cyklade (n=1401). Varje tur var för nästan alla minst 10 minuter lång (Tabell 5). Därmed
är ett av minimikraven för hälsofrämjande fysisk aktivitet uppfyllt. 9 av 10 aktiva
arbetspendlare hade minst 15 minuters längd på turen. De allra flesta (76-97 %) gick
eller cyklade två turer per dag. Två sådana turer gör att man kommer upp till minst 30
minuter av arbetspendling. Därmed är det dagliga minimala tidskravet för fysisk
aktivitet uppfyllt. 40-53 % av arbetspendlarna hade minst 30 minuters färdväg. Om de
går eller cyklar i båda riktningarna kommer de upp till mer optimala nivåer av fysisk
aktivitet per dag, dvs. 60 minuter. Genom denna typ av enkel kartläggning kan vi alltså
värdera effekten av beteendet aktiv arbetspendling till fots eller per cykel i en ort.
Tabell 5. Tider för turer 0ch andra uppgifter om beteenden hos arbetspendlande
manliga och kvinnliga fotgängare och cyklister i Stor-Stockholm (medianvärden)
(Stigell & Schantz 2015).
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Avstånd och potential
I studien ritade alla in sin egen färdväg på en karta, som sedan mättes med hjälp av en
kriteriemetod (Schantz & Stigell 2009)(Tabell 6).
Tabell 6. Färdvägsavstånd hos arbetspendlande manliga och kvinnliga fotgängare och
cyklister i Stor-Stockholm (medianvärden)(Stigell & Schantz 2015).

Cyklisternas medianavstånd omvandlades sedan till fågelvägsavstånd med hjälp av
korrektionsfaktorn 0.80 (Stigell & Schantz 2010), och illustreras i figur 27 som radien i
cirklar med centrum i Riksdagshuset vid Gamla stan i Stockholm. Inom den gula ringen
bor c:a 400.000 människor och där finns väldigt många arbetsplatser. Detta illustrerar
en distansmässig potential till en väsentligt ökad aktiv arbetspendling med cykel i denna
stadsmiljö. De cyklister som studerades hade en högre fysisk prestationsförmåga än de
man kan förvänta sig att finna i befolkningen i övrigt. De når därigenom något längre än
vad de flesta skulle göra inom ramen för en viss tid. Men även med hänsyn taget till det,
kan man bedöma att cyklingspotentialen i Stor-Stockholm är mycket stor.

Figur 27. Färdvägsavstånd för cykelpendlare, som bara cyklar, angivna som cirkelns
radier från dess centrum vid Riksdagshuset i Stockholm (medianvärden). Den blå
cirkeln representerar män, och den gula kvinnor. De verkliga färdvägsavstånden (9,0
km för män, 6,7 för kvinnor) har översatts till fågelvägsavstånd med hjälp av faktorn
0.80. Inom den gula cirkeln bor c:a 400.000 individer. © Lantmäteriet, Gävle
[I2014/00630].
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Frekvens
I studien frågades hur många turer arbetspendlarna gjorde per vecka under olika
månader (Figur 28 och 29). Fotgängarna hade stabilt höga värden under året, medan de
varierade stort bland cyklisterna. De som både cyklade och gick växlade över till gång
under senhösten och vintern.

Figur 28. Antal pendlingsturer per vecka för män under årets olika månader
(medianvärden). DM cykling och gång står för dubbel modalitet, dvs. att dessa
individer växlar mellan färdsätten under året. Definitionen av fotgängare är här att
de aldrig pendlingscyklar, och motsvarande gäller för cyklisterna. Figuren är
modifierad från Stigell & Schantz (2015).

Figur 29. Antal pendlingsturer per vecka för kvinnor under årets olika månader
(medianvärden). DM cykling och gång står för dubbel modalitet, dvs. att dessa
individer växlar mellan färdsätten under året. Definitionen av fotgängare är här att
de aldrig pendlingscyklar, och motsvarande gäller för cyklisterna. Figuren är
modifierad från Stigell & Schantz (2015).
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Resultaten är viktiga då de speglar beteenden som upprepas många gånger under året
(Tabell 7). Därmed finns också förutsättningar att upprätthålla den fysiska aktivitetens
verkan. Den totala frekvensen är högst hos fotgängarna, vilket återspeglar att deras
beteende är stabilt över året (jfr. Figur 28 och 29).
Tabell 7. Totalt antal turer per år för arbetspendlande manliga och kvinnliga
fotgängare och cyklister i Stor-Stockholm (medianvärden)(Stigell & Schantz 2015).

Total tid per vecka
Om man kombinerar frekvensen av turer per vecka under årets olika månader med tiden
för en tur erhålls total tid av aktiv arbetspendling per vecka under året (Figur 30 och 31).
Dessa nivåer kan jämföras med de minimala nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet
per vecka, dvs. 150 minuter per vecka. Som framgår av Figur 30 och 31 kommer
fotgängarna upp till denna nivå under väsentligen hela året, cyklisterna gör det under
april-juni, augusti-oktober, och de arbetspendlare som tar sig fram med cykel eller till
fots, alltså de som växlar mellan dessa färdsätt och därmed har en dubbel modalitet
(DM), kommer nära denna nivå under hela året. DM-gruppens avstånd och
pendlingstider anges i respektive figurtext.

Hastighet
Ett sätt att värdera intensitet är att utgå från rörelsehastighet. I rekommendationerna
för minimal fysisk aktivitet för hälsa anges att intensiteten ska vara minst måttlig, och
som riktmärken vid gång anges hastigheterna 4.8–6.4 km/timme (Pate et al. 1995). För
cykling finns inte motsvarande värden angivna, men väl att måttlig intensitet motsvaras
av 3–6 MET, och i en ofta nyttjad källa (Compendium of Physical Activity), anges 4

MET motsvarar 16 km/timme (Ainsworth et al. 2000). Av det kan vi dra slutsatsen
att de hastigheter som cyklisterna har uppfyller kravet på minst måttlig intensitet.
Detta är också i linje med hur gång och cykling för transportbehov bedöms i de
uppdaterade rekommendationerna för hälsofrämjande fysisk aktivitet (Haskell et al.
2007).
Tabell 8. Hastighet hos arbetspendlande manliga och kvinnliga fotgängare och
cyklister i Stor-Stockholm (medianvärden)(Stigell & Schantz 2015).
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Figur 30. Antal minuter av aktiv arbetspendling per vecka för män under årets olika
månader (medianvärden). DM c + g står för aktiva arbetspendlare med dubbel
modalitet, dvs. att dessa individer växlar färdsätt under året mellan cykel (c) och gång
(g) och att tiderna för dessa färdsätt har lagts ihop. DM c står för den tid som enbart
cyklingen har skapat hos samma individer. Cykelavståndet för dem är 2,9 km, och tar
14 minuter. Vid gång är avståndet 2,7 km och tar 35 minuter. Definitionen av
fotgängare är här att de aldrig pendlingscyklar, och motsvarande gäller för
cyklisterna. Figuren är modifierad från Stigell & Schantz (2015).

Figur 31. Antal minuter av aktiv arbetspendling per vecka för kvinnor under årets
olika månader (medianvärden). DM c + g står för aktiva arbetspendlare med dubbel
modalitet, dvs. att dessa individer växlar färdsätt under året mellan cykel (c) och gång
(g) och att tiderna för dessa färdsätt har lagts ihop. DM c står för den tid som enbart
cyklingen har skapat hos samma individer. Cykelavståndet för dem är 3,0 km, och tar
15 minuter. Vid gång är avståndet 2,9 km och tar 35 minuter. Definitionen av
fotgängare är här att de aldrig pendlingscyklar, och motsvarande gäller för
cyklisterna. Figuren är modifierad från Stigell & Schantz (2015).
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Energiomsättning – metabol aktivitet
I det förra avsnittet presenterades studier som redovisade effekten av fysisk aktivitet
uttryckt i kilokalorier av energiomsättning per vecka eller MET-timmar per vecka. För
att beskriva arbetspendlingen i motsvarade termer har FoU-enheten för rörelse, hälsa
och miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm bedrivit ett mångfasetterat
och krävande metodologiskt utvecklings- och forskningsarbete (Rosdahl et al. 2010;
Salier Eriksson et al. 2012). En prototyp av en bärbar mätutrustning som anpassats för
de temperaturer och luftfuktigheter som gäller i Stockholm under olika årstider har
använts (Figur 32). Omfattande former av kvalitetskontroll har sedan utvecklats för att
granska mätdata (Schantz et al. 2016a). För en inblick i dessa, se Bilaga 2.

Figur 32. Mobil mätutrustning för att registrera olika fysiologiska mätvariabler
knutna till ämnesomsättning under fysisk aktivitet. Foto: Jane Salier Eriksson.
Därefter har syreupptagningen mätts vid manliga och kvinnliga cyklisters och
fotgängares arbetspendling (Schantz et al. 2016b). Dessa mätdata (se exempel i figur 33)
har sedan kombinerats med uppgifter om kroppsvikt, tid och frekvens av arbetspendling
inom den större gruppen av arbetspendlare (se Stigell & Schantz 2015).

Figur 33. Exempel på mätning av en individs syreupptagning (röd linje) och
hjärtfrekvens (blå linje) under en cykeltur till arbetet i Stor-Stockholm (Schantz et al.
2016b).

42

Energiomsättningen hos de manliga aktiva arbetspendlarna speglas nedan i förhållande
till självrapporterade beteenden av pendling under fyra olika månader (Tabell 9).
Frekvensen av gångturer per vecka är stabilt hög hos fotgängarna under olika månader,
medan den är klart lägre under senhösten och vintern för cyklisterna. I tabell 10 anges
energiomsättningen som kilokalorier per vecka, och i tabell 11 som antal MET-timmar
per vecka.
Tabell 9. Manliga aktiva arbetspendlares tid per tur och frekvens av turer under olika
månader (medianvärden)(Stigell & Schantz 2015).

Tabell 10. Manliga aktiva arbetspendlares energiomsättning (kilokalorier/vecka)
under olika delar av året (medianvärden)(Schantz et al. 2016b).

Tabell 11. Manliga aktiva arbetspendlares metabola aktivitet (MET-timmar/vecka)
under olika delar av året (medianvärden)(Schantz et al. 2016b).

Låt oss nu värdera de manliga arbetspendlarnas energiomsättning. Trots en snarlik tid
för fotgängarna och cyklisterna att nå sina arbeten, ger cyklingen upphov till en högre
energiomsättning (Tabell 10). Det beror på att cyklisterna hade en högre maximal
syreupptagning, nyttjade en högre andel av den under arbetspendlingen, och höll på lite
längre tid än fotgängarna. Om man jämför värdena på energiomsättning med de f.d.
Harvardstudenterna i studien av Paffenbarger et al. (1986b)(se Tabell 2), når cyklisterna
en energiomsättning som motsvarar en maximal reducering av risken för förtida
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dödlighet, dvs. den minskar till 46% av de nivåer som erhölls hos de fysiskt inaktiva.
Denna effekt får cyklisterna från vår till sen höst (semestertiden undantagen), medan
fotgängarna får en lägre reducering av risken för förtida dödlighet, ned till 63 % av de
inaktivas risk, men den får de under hela året.
Motsvarande värden anges nedan för de kvinnliga aktiva arbetspendlarna (Tabell 12-14).
Tabell 12. Kvinnliga aktiva arbetspendlares duration och frekvens av turer under olika
månader (medianvärden)(Stigell & Schantz 2015).

Tabell 13. Kvinnliga aktiva arbetspendlares energiomsättning (kilokalorier/vecka)
under olika delar av året (medianvärden)(Schantz et al. 2016b).

Tabell 14. Kvinnliga aktiva arbetspendlares metabola aktivitet (MET-timmar/vecka)
under olika delar av året (medianvärden)(Schantz et al. 2016b).

Låt oss nu värdera de kvinnliga arbetspendlarnas energiomsättning. Trots en snarlik tid
för fotgängarna och cyklisterna att nå sina arbeten, ger cyklingen upphov till en högre
energiomsättning (Tabell 13). Det beror på att cyklisterna hade en högre maximal
syreupptagning, och att de nyttjade den i större utsträckning under arbetspendlingen
jämfört med fotgängarna. Om de kvinnliga arbetspendlarnas värden jämförs med
studierna av amerikanska sjuksköterskor (Hu et al. 1999) och risken att få typ II diabetes
(Tabell 3) kan noteras att antalet MET-timmar per vecka bland de kvinnliga
arbetspendlarna (Tabell 14) är högre än värdet för de sjuksköterskor som var mest aktiva
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genom promenader (20 MET-timmar per vecka) och som hade 42 % lägre risk att få typ
II diabetes. Man kan därmed förvänta sig en klart större effekt hos de kvinnliga
arbetspendlarna i Stor-Stockholm som cyklar, men de tappar denna verkan under den
tid som de ställer in cykeln under vintermånaderna. Fotgängarnas erhåller däremot
riskreduceringen under hela året.

Om viktkontroll
Ett annat perspektiv på de energiomsättningar som redovisas i tabell 10 och 13 som
kilokalorier per vecka knutna till aktiv arbetspendling är att bedöma dem i förhållande
till att ett kilo fettväv motsvarar c:a 7000 kilokalorier. En manlig arbetspendlande
cyklist gör av med en energimängd som motsvarar 1 kilo fettväv på drygt två veckor,
medan det krävs drygt tre veckor för en kvinnlig cyklist. För de manliga och kvinnliga
fotgängarna krävs knappt fem veckor av gång. På ett år blir det ett ansenligt antal kilo
för båda grupperna. Detta motverkar risken för övervikt och fetma, och den ohälsa som
är knuten till det (Andersson & Fransson 2011). Den aktiva arbetspendlingen skapar
således goda förutsättningar för viktkontroll, men slutresultatet beror naturligtvis även
på födointagets storlek. I tabell 15 anges värden för de aktiva arbetspendlarna som
antyder att den stora majoriteten har normalvikt. Gränsen för övervikt är BMI-värden
på 25, och för fetma 30.
Tabell 15. Ålder, längd, kroppsvikt och body mass index (BMI) hos manliga och
kvinnliga arbetspendlande fotgängare och cyklister (medelvärden)(Stigell & Schantz
2015).

Sammanfattningsvis, i detta avsnitt har fyra olika beteenden av aktiv arbetspendling i
Stor-Stockholm jämförts med de rekommenderade nivåerna av hälsofrämjande fysisk
aktivitet och resultat från tidigare epidemiologiska studier av sambandet mellan fysisk
aktivitet och hälsa. Nittio procent av dem har en pendlingstur som tar minst 15 minuter
vilket innebär att de når upp till minimikravet om 30 minuter måttlig fysisk aktivitet per
dag om de går eller cyklar två turer per dag. Deras höga antal cykel- eller gångturer per
år (c:a 380 för fotgängarna, och 245 för cyklisterna) är viktiga genom att de bidrar till att
underhålla de hälsoeffekter av rörelse som annars lätt tillbakabildas. Arbetspendlarnas
beteende relateras till två hälsoutfall: förtida mortalitet och typ 2 diabetes. De når
mellan stora till maximala hälsovinster enbart genom deras arbetspendling. Det kan
handla om upp till 40-55 % reduceringar av risker jämfört med fysiskt inaktiva. Detta
förutsätter dock att beteendet är stabilt under året. Slutligen, noteras att
arbetspendlingen påtagligt kan öka chansen till en god viktkontroll, och att majoriteten
av arbetspendlarna är normalviktiga.
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Tid, avstånd och frekvens – för bedömning av
hälsopotential
Som transport- och folkhälsoplanerare eller politiker kan man vilja förstå potentialen för
hälsovinster genom aktiva transporter i den lokala miljö där man verkar. Här beskrivs
därför ett redskap som består av två delar: (1) sambandet mellan avstånd och tid för
olika kön och åldrar (TA), respektive (2) uppgifter om turfrekvens av gång och/eller
cykling (F). Låt oss först belysa värdet av TA. Med detta samband kan man värdera den
potential som avstånd mellan start- och målpunkter inom en tätort leder till i form av tid
av gång eller cykling. Detta är särskilt intressant att förstå i förhållande till de olika
tidsaspekter som ingår i rekommendationerna av fysisk aktivitet för hälsa och som
beskrevs i tidigare avsnitt. De minimala för vuxna är:
•
•

minst 10 minuter långa perioder av fysisk aktivitet med måttlig intensitet.
sammanlagt minst 30 minuter av fysisk aktivitet per dag, minst fem dagar i
veckan.

Optimala nivåer av fysisk aktivitet för vuxna är:
•

60 minuter av fysisk aktivitet per dag med måttlig intensitet.

Om vi tänker oss gång och cykling i ett sammanhang av arbetspendling med två
transporter om dagen är det därför värdefullt att veta vilka avstånd som leder till fysisk
aktivitet om 10, 15 och 30 minuter. Genom att placera in dessa avstånd på en kartbild av
den landsbygd eller tätort/stad där man verkar blir dessa tid–avståndsrelationer
konkretiserade. Dessutom kan man med kännedom om var människor bor och
lokaliseringen av arbetsplatser och andra viktiga målpunkter för aktiva transporter bilda
sig en uppfattning om potentialen för att genom aktiva transporter nå ovan nämnda
rekommendationer. Värdet av detta instrument ligger även i att man kan bedöma om
vissa avstånd motiverar att av hälsoskäl rekommendera gång snarare än cykling.
För att få en uppfattning om detta inom den svenska befolkningen av idag har det
beräknats för genomsnittliga manliga och kvinnliga fotgängare respektive cyklister i en
ålder av 45 år om de skulle arbetspendla mellan bostad och arbets-/studieplats (Tabell
16). Den bygger främst på olika data framtagna vid GIH i Stockholm (Murtagh et al.
2002; Stigell & Schantz 2015; Schantz et al. 2016c). Vid beräkningen har hänsyn har
tagits till förväntade snittvärden för maximala syreupptagningar och aktuella
kroppsvikter för denna åldersgrupp i befolkningen idag. För att översätta verkliga
färdvägsavstånd till deras motsvarande fågelvägsavstånd har de multiplicerats med
faktorn 0.80 (Stigell & Schantz 2010).
Min erfarenhet från undervisning kring fysisk aktivitet och hälsa är att det är ett stort
värde att ta fram ett för individen själv giltigt underlag av denna typ. Det gäller inte
minst då syreupptagning och kroppsvikt varierar så mycket idag. Det är idag mycket lätt
att skapa sin egen individuella tabell med hjälp av tidtagning med mobiltelefoner och
uppmätning av avstånd för en verklig färdväg med det digitala mätinstrument som
presenteras nedan (gmap-pedometer).
Med hjälp av avstånden i tabell 16 och fritt tillgängliga geografiska informationssystem
på Internet, såsom gmap-pedometer (http://www.gmap-pedometer.com/) kan man
alltså med fågelvägsavståndet få en uppfattning om ungefärlig tidsåtgång för en färd,
och därefter relatera den till de minimala rekommendationerna vad gäller fysisk
aktivitet för hälsa. Ett exempel från Örebro anges nedan. Fågelvägsavståndet mellan
Örebro slott och Örebro universitet har mätts upp med gmap-pedometer (Figur 34). Det
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funna fågelvägsavståndet är 2799 meter, vilket motsvarar en tidsåtgång vid cykling på
knappt 15 minuter för en 45-årig man, och c:a 20 minuter för en 45-årig kvinna. För
både män och kvinnor innebär två cykelturer mellan dessa punkter att man väsentligen
når upp till de minimala rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet per dag.
Tabell 16. Beräknade ungefärliga värden för färdvägs- och fågelvägsavstånd vid 10, 15
och 30 minuter av en gång- respektive cykeltur för 45-åriga män och kvinnor (Schantz
et al. 2016c). Som korrektionsfaktor av färdvägarnas längd för att redovisa dem som
fågelvägsavstånd har faktorn 0.80 använts (Stigell & Schantz 2010).

Figur 34. Fågelvägsavståndet mellan Örebro slott och Örebro universitet har mätts
med hjälp av gmap-pedometer (2799 meter). Detta kan med hjälp av data i Tabell 16
översättas till det avstånd som det skulle motsvara i verkligheten, och hur lång tid det
tar att gå eller cykla det för en 45-årig man respektive kvinna. För mer av förklaring,
se texten.
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Förståelse för tid och avstånd ger alltså en grund för att kunna bedöma ens eget och en
orts potential för fysisk aktivitet och hälsa genom aktiva transporter. Men, som framgår
tydligt av tidigare avsnitt, är det också mycket värdefullt att förstå vilket beteende av
frekvens av gång- respektive cykelturer som gäller i den egna orten, dvs. hur många
gånger per vecka man cyklar eller går vid till exempel arbetspendling under olika
månader över året. Det kan man bara veta något om genom att fråga de som har detta
beteende på den ort där man verkar. Man kan då också efterhöra hur lång tid färdvägen
tar för arbetspendlande cyklister och fotgängare och på så sätt bilda sig en uppfattning
om i vilken grad de uppfyller de minimala respektive optimala rekommendationerna för
fysisk aktivitet. I en bilaga redovisas ett exempel på hur man kan utforma en enkätfråga
om frekvens av turer under årets olika månader (Bilaga 1).
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Hälsoekonomiska perspektiv
Inom transportsektorn har det sedan lång tid utvecklats metoder för att beräkna
kostnader och nyttor av investeringar i infrastruktur. Men dessa har gällt olika former av
motoriserade transporter. Först långt senare har metoder börjat utvecklas för att
hantera motsvarande behov vid aktiva transporter. Därvid har frågan om hur man ska
värdera hälsoeffekter av gång och cykling knutna till en minskad risk för sjukdomar och
sjuklighet samt förtida död varit de som man har arbetat mest med. Här skall
inledningsvis ges inblickar i denna utveckling. En annan form av hälsoekonomisk
värdering gäller hur man med infrastrukturella åtgärder kan påverka den hälsovariabel
som handlar om miljömässigt välbefinnande under gång och cykling. Här finns ett
mycket stort behov av utvecklingsarbete, vilket återknyts till mot slutet av denna text.
Men först till utvecklingen av redskap för att bedöma de klassiska hälsoutfallen i termer
av minskad risk för förtida dödlighet, sjukdom och grad av sjuklighet. År 1996 kom US
Surgeon General’s Report on Physical Activity and Health (US Department of Health
and Human Services 1996). Den blev en viktig katalysator för en breddning i synen på
vilka former av fysisk aktivitet som kan bidra till hälsa (jfr. Kohl et al. 2006). Inte minst
gällde det betydelsen av vardagsnära motion såsom att gå och cykla till olika
målpunkter. I kölvattnet av dessa förändrade synsätt utförde WHO ett pionjärarbete
genom att skapa ett redskap för hälsoekonomisk bedömning av gång respektive cykling.
Detta är fritt tillgängligt via Internet, och är användbart för såväl transport- som
folkhälsosektorn, samt för undervisning, utredningar och studier inom området fysisk
aktivitet och folkhälsa. Här ges en bakgrund till redskapets tillkomst. Därefter
presenteras dess principiella konstruktion och funktion. Sedan nyttjas det och en norsk
modell för att beräkna det hälsoekonomiska värdet av ökad cykling.
Med ett allt större intresse för vardagsnära motion har andra fysiska miljöer för
kroppslig rörelse än till exempel motionsanläggningar och idrottsplatser fått betydligt
mer uppmärksamhet. Med det har också andra aktörer och förhållningssätt
aktualiserats. I Sverige ligger till exempel motionsspår och idrottsanläggningar inom
idrotts- och fritidsförvaltningarnas domäner, medan vardagsmotionens miljöer såsom
vägar, trottoarer och cykelbanor tillhör gatu- och trafikkontorens ansvarsområden på
kommunal nivå, och för det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket. Inom denna sfär
finns i många länder en annan grundval för beslut om investeringar än inom idrotts- och
fritidssektorn. Genom så kallade kostnads- och nyttoanalyser bedöms, till exempel, ofta
om anläggandet av en väg har möjlighet att leda till ett positivt ekonomiskt återflöde till
samhället. Om så inte är fallet bör i princip investeringen inte ske.
De samhällsekonomiska beräkningsmodeller som nyttjas i dessa sammanhang har
utvecklats under lång tid för biltrafikens behov, men inte för gång och cykling. Ett beslut
som skulle få oanat stora konsekvenser för denna brist togs av Stortinget i Norge år
2001. Då begärdes att den norska regeringen skulle initiera ett arbete med att ta fram en
nationell cykelstrategi vars huvudsyfte skulle vara att göra cykling säkrare och mer
attraktivt som transportmedel. Och som ett imperativ angavs att »denna strategi skall
bilda en del av den nationella transportplanen» (se Sælensminde 2004). Stortingets
beslut gav incitament till Transportøkonomisk institutt i Norge, och då särskilt
transportekonomen Kjartan Sælensminde, att inleda ett pionjärarbete. Detta ledde fram
till de första mer kompletta kostnads- och nyttoberäkningarna av anläggandet av gångoch cykelvägar (Sælensminde 2004). På följande ”nya” variabler sattes ekonomiska
värden: ohälsa, sjukfrånvaro, osäkerhet i trafikmiljön, kostnader för parkering och
skolskjutsning samt externa effekter av biltrafik. Med det senare menas kostnader som
är knutna till negativa miljöeffekter av biltrafik såsom avgaser, partiklar och buller. Den
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sammantagna kalkylen för anläggandet av cykelbanor i tre olika norska städer gav
resultatet att för varje av samhället satsad krona skulle dess intäkter bli 4-5 kronor. En
så hög samhällsekonomisk nytta är mycket ovanlig vid andra former av
transportinvesteringar. Det norska vägverket reagerade därför med skepsis mot
resultaten. Reaktionerna i andra länder lät inte heller vänta på sig. De svenska
naturvårds- och vägverken samt Nordiska rådet inledde snabbt olika former av
utvecklingsarbeten med utgångspunkt i de norska fynden (Naturvårdsverket 2005;
Nordic Council of Ministers 2005). Den sammantagna bilden av dessa arbeten visade
inte helt oväntat på osäkerheter i olika former av metodik och beräkningsgrunder. Inte
minst gällde det hur man ska kunna beräkna de hälsoekonomiska effekterna. Och detta
var viktigt då hälsoeffekter bedömdes skapa en stor del av samhällets vinst i de norska
beräkningarna (Sælensminde 2004). Var detta verkligen möjligt?

WHO:s redskap
Behovet av fortsatt utvecklingsarbete blev uppenbart. Nordiska rådet rekommenderade
därför WHO att ta över stafettpinnen, vilket den gjorde redan samma år. Ett första,
flervetenskapligt expertmöte hölls i Magglingen i Schweiz hösten 2005 och efter två års
arbete, och ett expertmöte i Graz i Österrike under våren 2007, offentliggjordes i
november samma år ett unikt redskap för att beräkna hälsoekonomiska effekter av
cykling. Vid ett möte i Oxford i England 2010 kompletterades redskapet med en modul
som gällde gång. Nästa steg av utveckling fastställdes vid ett möte i Bonn i Tyskland år
2012. Redskapet är alltsedan dess första version fritt tillgängligt via internet. Den
senaste
uppdateringen
blev
klar
2014
(WHO
2014)
och
nås
via:
http://www.heatwalkingcycling.org/
WHO valde en försiktig strategi i utvecklingsarbetet. Efter att inledningsvis ha gått
igenom den engelskspråkiga litteraturen inom området fann man 16 studier av
kostnader och nytta av investeringar i cykelbanor. 15 av dessa visade på större nytta än
kostnader. Men metodiken och kvaliteten på de hälsoekonomiska värderingarna
varierade stort mellan de olika studierna. Ett behov av att utveckla en basal och robust
grund att stå på framstod därmed tydligt. Detta bedömdes som särskilt viktigt då de
samhällsekonomiska beräkningarna av transportinvesteringar även i framtiden torde
komma att utföras inom en transportsektor med begränsad kompetens i hälsofrågor.
Nedan beskrivs den principiella uppbyggnaden av WHO:s instrument, som på engelska
benämns WHO Health Economic Assessment Tools (HEAT) for Walking and for
Cycling. Redan nu skall betonas att även om redskapets bakgrund springer ur ett behov
inom transportsektorn av ekonomiska analyser av investeringar i infrastruktur, så kan
det nyttjas av till exempel ideella organisationer, samhällsplanerare, politiker,
idrottslärare, friskvårdare och folkhälsovetare för olika ändamål inom respektive
verksamhetsområden.
WHO kunde inleda sitt utvecklingsarbete av den hälsoekonomiska beräkningsmodellen
tack vare unik studie från Köpenhamn. Den bygger på knappt 7 000 kvinnor och män
som följdes under 14,5 år (Andersen et al. 2000). Dödligheten inom gruppen relaterades
till olika former av bakgrunds- och riskfaktorer samt fysisk aktivitet. Med hänsyn taget
till detta fann man en reducerad förtida dödlighet hos de fysiskt aktiva. Men det särskilt
värdefulla med studien är att man kunde separera effekterna av arbetspendling genom
cykling, från andra former av fysisk aktivitet på fritiden, inklusive olika idrotter.
Cyklingen ledde i sig till 28 procent mindre risk för förtida dödlighet knuten till alla
sorters sjukdomar och andra dödsorsaker, inklusive trafikolyckor. När resultaten
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analyserades uppdelade på kön var de dock bara statistiskt säkerställda för männen.
Orsaken var sannolikt att antalet kvinnor i studien var för litet. 2007 kom i alla fall en
studie av 60 000 kvinnor i Shanghai med samma fynd som den danska studien
(Matthews et al. 2007). Detta talar för att det inte är någon skillnad mellan män och
kvinnor i dessa avseenden.
En stor finess med dessa epidemiologiska studier är att det är helheten av positiva och
negativa faktorer för hälsan som fångas in och relateras till risken för dödlighet.
Eventuella negativa effekter av till exempel avgaser i inandningsluften, samt fatala
skador i trafiken vägs alltså samman med eventuella positiva effekter på hälsan av
cyklingens rörelser. Denna form av integrering av komplexa negativa och positiva
påverkansfaktorer är i det närmaste omöjlig att få belyst på ett annat och någorlunda
säkert sätt. Samstämmigheten i resultaten från Köpenhamn och Shanghai tolkades av
WHO som en indikation på att även om man har höga halter av luftföroreningar så får
man genom cykling till och från arbetet klara reduceringar av risken för förtida
dödlighet jämfört med andra individer som bor i samma miljö. Detta innebär att man
uppfattar att de hälsoekonomiska utfallet i WHO:s redskap bör gälla i åtminstone de
flesta urbana miljöer.
Den minskade dödlighet som Köpenhamnsstudien beskrev var kopplad till en
ackumulerad kvantitet av tre timmar cykling per vecka. Givet att man cyklar till och från
arbetet 8-10 gånger per vecka motsvarar det en pendlingstid i en riktning på i snitt 1822,5 minuter. Det handlar alltså inte om särdeles mycket tid per dag (36-45 minuter) för
att få en stor reduktion i risken för dödlighet. Men genom att denna mängd rörelse
upprepas under många av årets dagar blir den totala volymen av fysisk aktivitet över året
omfattande.
Sedan dessa inledande steg av utveckling har alltså en modul för gång tillkommit, och de
nuvarande modulerna baseras på flera studier av förtida dödlighet vid gång och cykling
än de inledande versionerna. WHO:s redskap baseras alltså på reducerad förtida
dödlighet vid en specifik form av fysisk aktivitet i olika former av trafikmiljöer. De har
därigenom fördelen att de kan leverera rimligt säkra ekonomiska värden. Nackdelen är
att den inte bedömer kostnader kopplade till sjukdom, såsom minskade
sjukvårdsutgifter för till exempel typ 2 diabetes, tjocktarmscancer, hjärt-kärlsjukdomar
och stroke. Redskapet underskattar alltså den reella hälsoekonomiska nyttan. Valet är
medvetet. Man har valt det säkra före det osäkra. Och bestämt sig för att fortsätta
utvecklingsarbetet. Det redskap som idag är tillgängligt är således bara slutet på början
av ett utvecklingsarbete. Men det är en viktig början. WHO:s redskap syftar till att vara
ett enkelt och robust verktyg för hälsoekonomiska bedömningar. Dess uppbyggnad
beskrivs schematiskt i figur 35.
I den översta boxen anges den typ av data som man måste ha uppgifter om och mata in i
HEAT. Det är en fördel om man har objektiva mått på avstånd, ty om man frågar en
person om färdvägens längd får man mycket osäkra svar (Witlox 2007). En
kriteriemetod för att mäta färdvägsavstånd, det vill säga en metodologisk ”golden
standard”, har utvecklats vid GIH i Stockholm. Den bygger på att färdvägar ritas in på en
karta (Schantz & Stigell 2009), men man kommer också långt genom att nyttja
fågelvägsavstånd mellan start- och målpunkter, och sedan multiplicera dessa med
faktorn 1.25 (Stigell & Schantz 2010).
Nästa steg i WHO:s instrument är att ange hur många dagar ett visst beteende gäller
under året. I bilaga 1 anges en metod för att beskriva frekvens av turer per vecka under
olika månader av året. Om man inte vet något om det föreslår WHO att man vid cykling
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kan nyttja ett modellbeteende om 124 dagar per år, som baseras på studier av
arbetspendling per cykel i Stor-Stockholm (Stigell & Schantz 2015). Att man föreslår
dessa nivåer beror på att beteenden vid fysiskt aktiva transporter är mycket sparsamt
studerade i världen, och att de stockholmska värdena bygger på rimligt säkra metoder.
De utgör, som WHO har uttryckt det, »the best available evidence». Om man emellertid
har lokala data som visar på ett annat beteende än det typiskt stockholmska kan antal
dagar av cykling per år liksom medelhastigheten 14 km/tim ändras i verktyget. Denna
flexibilitet i redskapet är genomgående, och utgör en av dess många fördelar.
Nästa box står för en jämförelse mellan det beteende som man har angivit och det som
antas ge en viss skyddande effekt mot förtida dödlighet (Tabell 17). HEAT nyttjar ett
linjärt dos-respons-förhållande, som dock får sina maximala värden vid högre volymer
av fysisk aktivitet.

Figur 35. Principiell uppbyggnad av WHO Health Economic Assessment Tool (WHO
HEAT) för gång och cykling (WHO 2014). “RR” står för relativ risk (se tabell 17). För
vidare förklaring, se texten.
Därefter följer en box står för behov av att bestämma ett antal generella värden. Där
finns ett gott stöd i form av specifika värden för olika länder. Och samtidigt kan man
ändra dem om man har lokala värden som är annorlunda. En av de aspekter man måste
bestämma är om det handlar om existerande beteenden eller om interventioner som
leder till nya beteenden. I det senare fallet räknar HEAT med att det tar fem år innan full
effekt nås. Så, om till exempel införande av trängselavgifter skulle leda till att ett visst
antal personer ställer bilen och istället cyklar till arbetet, tar det en viss tid innan det ger
full hälsoekonomisk effekt.
I den sista boxen framträder den beräknade ekonomiska besparingen av sänkt förtida
dödlighet. Den är beroende av vilket värde ett genomsnittligt liv, ett s.k. ”statistical life”,
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ges. Som standardvärde i modellen nyttjas numera det av OECD angivna värdet 3,6
miljoner amerikanska dollar. Det härrör från olika studier av betalningsviljan hos
medelålders personer för att undvika plötslig död. Även denna nivå kan modifieras i
modellen.
Tabell 17. WHO:s hälsoekonomiska redskaps relativa risker vid volymer av fysisk
aktivitet. Dessa volymer gäller vid 52 veckor av fysisk aktivitet om året. Effekten av
höga grader av fysisk aktivitet på reducerad förtida dödlighet har maximerats till 30
% för gång och 45 % för cykling.

Tanken med HEAT är att det bland annat ska kunna fungera som ett stöd vid kostnadsoch nyttoberäkningar av infrastruktur för gång och cykling. Då är det viktigt att kunna
jämföra till exempel investeringskostnader med ackumulerad nytta över tid. För det
krävs att man diskonterar värdet av ett statistiskt liv. Det har sin bakgrund i att det
ekonomiska värdet av ett leva i år bedöms vara större än värdet av att leva kommande
år. För den som är intresserad av en fördjupad inblick i redskapets förutsättningar och
möjligheter hänvisas till WHO:s beskrivning och användarmanual (WHO 2014).
Nedan följer en beskrivning av en norsk modell för hälsoekonomisk värdering, och efter
det tillämpas WHO HEAT och den norska modellen på ett väl underbyggt scenario av
ökad cykelpendling.

Norsk modell
I Norge har den hälsoekonomiska modell som Norsk Vegvesen nyttjar för sina
samhällsekonomiska beräkningar utvecklats i samarbete med Norges Helsedirektorat,
vilket motsvarar Socialstyrelsen i Sverige. Av betydelse för denna utveckling är även
deras Transportøkonomisk institutt. Deras modell är intressant i det att den tar hänsyn
till bland annat både värdet av frånvaro av, och minskad grad av sjukdom samt minskad
grad av förtida dödlighet. Den ekonomiska värderingsmetod man nyttjar bygger på en
värdering av s.k. kvalitetsjusterade levnadsår, på engelska benämnt Quality-Adjusted
Life Years (QALY). Måttet mäter både kvantitet och kvalitet av levda år. 1 år av liv med
full hälsa motsvarar 1 QALY.
I Helsedirektoratets genomgång av hur fysisk aktivitet påverkar antalet QALY anges
effekten i både förväntat antal år av längre livslängd och minskat antal och
svårighetsgrad av sjukdomar (Helsedirektoratet 2010a). I tabell 18 redovisas exempel
från några åldersgrupper och olika grader av fysisk aktivitet som antas gälla under
resten av livet.
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Tabell 18. Påverkan av fysisk aktivitet på livslängd och den sammanlagda påverkan
på livslängd och -kvalitet i ett perspektiv av sjukdomar och välfärdsförlust uttryckta
som QALY (Helsedirektoratet 2010a).

Givet att QALYs kan värderas i pengar kan nivåerna av fysisk aktivitet i tabell 18
omsättas i olika nivåer av till exempel gång och cykling, och ett positivt ekonomiskt
utfall av dessa fysiska aktiviteter per kilometer givet att individen genom de aktiva
transporterna ökar sin totala fysiska aktivitet, och går från att vara till exempel ”fysiskt
inaktiv” till att bli minst ”lite fysiskt aktiv”, eller från ”lite fysisk aktiv” till att bli ”fysiskt
aktiv” och att dessa nivåer av fysisk aktivitet bibehålls under lång tid.
Statens vegvesen i Norge nyttjar för sina samhällsekonomiska beräkningar de värden
som anges i tabell 19 (Statens vegvesen 2014). De tar i det närmaste fullständig hänsyn
till välfärdsförluster genom tid av sjukdom och förtida död (QALY) (jfr.
Helsedirektoratet 2014), medan de i dagsläget inte fullt ut tar hänsyn till
produktivitetsförluster och sjukvårdskostnader (jfr. Transportøkonomisk institutt
2002).
Tabell 19. Hälsoekonomiska värden av gång och cykling uttryckta som norska kronor
per individ och kilometer tillryggalagd sträcka (Statens vegvesen 2014).

Bedömningar av ett scenario med ökad cykelpendling
För att värdera vad en ökad nivå av cykling i Stor-Stockholm skulle kunna bidra med i
hälsoekonomiska termer nyttjas ett scenario som nyligen har utvecklats. I det har alla
bilresor vid arbetspendling som inte skulle ta mer än högst 30 minuter av cykling
överförts till detta färdsätt. Studierna har genomförts inom ett unikt flervetenskapligt
forskningsprojekt med forskare från Umeå och Stockholms universitet, Stockholms
stads miljöförvaltning, WSP och GIH. Preliminära resultat redovisades vid
Transportforum i Linköping 2015 (Forsberg 2015; Löwenheim 2015; Markstedt 2015;
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Nilsson Sommar 2015; Schantz 2015). Det som här anges bygger på dem, och är baserat
på bl.a. resevaneundersökningar, realistiska hastigheter av cykling i befolkningen, och
vetskap om var personer i åldrarna 20-65 bor samt arbetar. Ett nuvarande beteende och
ett scenario av ökad cykling har modellerats i termer av olika modalitetsval (Tabell 20).
Tabell 20. Beräkning av fördelning av resor i ett grundscenario och vid ett alternativt
beteende hos de som normalt sett tar bilen (Markstedt 2015; Nilsson Sommar 2015;
Schantz 2015).

Som framgår av tabell 20 har 111 490 personer av alla de som åker bil sådana
färdvägsavstånd att de skulle kunna cyklas på maximalt 30 minuter. Medelavståndet för
dessa cykelresor skulle vara 3,36 km, vilket med en hastighet av 13,8 km/tim leder till en
färdtid på 14,6 minuter. Med i snitt två turer per dag, 132 dagar om året, blir
cykelavståndet 887 km per år. Det leder, beräknat med WHO HEAT, till 7 % reducering
av förtida dödlighet. Bland de 111 490 individer som skulle kunna få del av denna effekt,
skulle normalt sett 235 personer dö med den snittmortalitet som vi hade i Sverige år
2010 i åldersspannet 20-64 år, Av dessa bedöms 17 liv per år kunna sparas genom
cyklingen. Detta är dock en underskattning av cyklingens fulla potential då de flesta
cyklister i Stor-Stockholm låter cykeln stå under vintermånaderna (Stigell & Schantz
2015).
Det sammanlagda ekonomiska värdet av denna minskade förtida dödlighet anger WHO
HEAT till 808 milj. SEK per år givet att man nyttjar det i WHO HEAT för Sverige
rekommenderade värdet av ett statistiskt liv (46,3 milj. SEK). Om man istället nyttjar
det av Trafikverket angivna värdet för ett statistiskt liv år 2015 (c:a 26 milj. SEK;
Trafikverket 2015) blir det årliga ekonomiska värdet 454 milj. SEK.
Scenariot med ökad cykling skulle även leda till bättre luftförhållanden inom regionen,
och baserat på var människor bor och de lokala förändringarna i luftkvalité bedöms 40
förtida dödsfall per år kunna förhindras (Löwenheim 2015). Men denna effekt finns
alltså inte med i de värden som WHO HEAT anger, och det gäller även det
hälsoekonomiska värdet av minskat buller (jfr. Briggs et al. 2016). Ej heller värderar
WHO HEAT minskad sjuklighet knuten till fysisk aktivitet, eventuell verkan på
produktivitet eller antal, typ och grad av skador.
Detta motiverar en inblick i en sjukdom – typ 2 diabetes – och kostnader knutna till den.
I förra kapitlet belystes med hjälp av den stora amerikanska studien av sjuksköterskor
att promenader kan minska risken att få typ 2 diabetes med 42 % (Hu et al. 1999).
Helmrich et al. (1991) menade att man kan uppnå en reducering om 6 % per 500 kcal av
fysisk aktivitet per vecka för män. De data på manliga cyklister som rapporterades i det
förra kapitlet hade en ungefärlig energiomsättning om i snitt 3000 kcal per vecka, vilket
skulle motsvara en 36 % reducering av den risken. Slutligen, Hu et al. (2003) fann att
arbetspendling per gång eller cykel i en stor finländsk grupp av medelålders män och
kvinnor ledde till en reduktion av risken för typ 2 diabetes om 36 % givet att hela
arbetspendlingen per dag tog minst 30 minuter.
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Låt oss därför räkna på ett exempel med 35 % reducering av risken för typ 2 diabetes och
vad det skulle betyda i ekonomiska termer. År 2015 förväntades 35000 personer
insjukna i typ 2 diabetes i Sverige, och 2013 hade c:a 421.000 personer i vårt land denna
sjukdom. Hälften av dem är över 70 år. Snittkostnaden för vård och läkemedel per
individ som har typ 2 diabetes är c:a 35.000 kr per år. Den totala kostnaden under 2013
bedömdes uppgå till 16 miljarder (Steen Carlsson et al. 2015).
Risken att som enskild individ få typ 2 diabetes är c:a 0,41 % i befolkningen om c:a 9
miljoner under 2015, givet att denna risk är lika stor i olika åldrar. Dvs. lite knappt 1 per
250 individer får typ 2 diabetes i Sverige i år. Sammantaget blir dock detta många
individer. Givet en rimligt hög nivå av fysisk aktivitet i befolkningen skulle man kunna
minska denna risk från 0,41 till 0,27 %. Uttryckt i andra termer skulle det leda till att
knappt 1 per 400 individer/år får typ 2 diabetes. Därmed skulle antalet nya individer
med typ 2 diabetes minska från 35000 till 22750 per år. De årliga sjukvårds- och
läkemedelskostnaderna för de i år nytillkomna typ 2 diabetikerna minskas då från 1225
till 796 miljoner kronor per år, alltså en besparing på 429 miljoner kronor per år.
Den stora ökningen av risken att få typ 2 diabetes kommer emellertid från och med c:a
4o års ålder (Nationella Diabetesregistret, 2015). Och då är alltså risken väsentligt högre
än 1 på 250 personer. Låt oss säga att en individ får typ 2 diabetes vid 40 års ålder och
lever med det till sin död vid 80 års ålder. De ackumulerade sjukvårds- och
läkemedelskostnaderna blir då 1.4 miljoner kronor för den enda individen.
Av dessa enkla exempel följer att det handlar om mycket stora kostnader för olika
sjukdomar som kan reduceras med ökad fysiska aktivitet genom gång och cykling. WHO
är väl medveten om behovet av att utveckla deras hälsoekonomiska redskap för gång och
cykling så att det bättre beskriver det reella ekonomiska utfallet och välfärdsförluster.
Den norska trafikmyndighetens sätt att värdera hälsoekonomiska effekter av cykling är,
som nämnts, mer holistiskt än WHO HEAT. Givet att de 111.490 tillkommande
cyklisterna, med i snitt 834 km av årscykling, ökar sin fysiska aktivitetsnivå när de
övergår från bil- till cykelpendling (jfr. Helsedirektoratet 2010b), ger den norska
värderingen om 26.38 norska kronor per individ och cyklad km en total hälsoekonomisk
vinst om c:a 2453 miljoner norska kronor per år. Denna nivå gäller även uttryckt i
svenska kronor då Norge har ungefärligen samma värde på ett statistiskt liv som
Sverige, och den norska och svenska kronan väsentligen har samma värde.
Vi kan sammanfatta beräkningarna med WHO HEAT (som bara tar hänsyn till förtida
dödlighet) och den officiella norska beräkningsmodellen (som tar hänsyn till
välfärdsförluster genom tid av sjukdom och förtida död (QALY), och delvis även
produktivitetsförluster samt sjukvårdskostnader) med att de ger ett spann som givet att
vi nyttjar samma värde för ett statistiskt liv hamnar på mellan 0,45 och 2,45 miljarder
kronor per år. Det senare värdet är högt, och ändå tar den norska beräkningsmodellen
inte alls hänsyn till effekter såsom en bättre luft och minskat buller för befolkningen i sin
helhet, m.m. (jfr. Briggs et al. 2016). Det finns således stora behov av fortsatt utveckling
vad gäller de hälsoekonomiska redskapen (se nedan).

Om behov av utveckling
Det är inte lätt att studera dessa ting. Mycket av kunskapen om den fysiska aktivitetens
betydelse på hälsa bygger på epidemiologiska studier som kräver väldigt många
deltagare och att studierna pågår under många år. Men därtill beror svårigheterna även
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på att fysisk aktivitet förekommer i så många olika sammanhang, och att den är svår att
mäta. Vidare verkar fysisk aktivitet via ett antal kända respektive okända faktorer, och
kanske också direkt för att åstadkomma dess effekter vad gäller olika hälsoutfall. Då de
kända faktorerna i sig påverkar till exempel risken för ohälsa finns de oftast med i de
statistiska beräkningarna som separata förklarande faktorer. Den verkan som fysisk
aktivitet har på dessa faktorer ”räknas därmed bort”, vilket leder till att effekten av fysisk
aktivitet kan framstå som mindre än vad den i själva verket är (Figur 36).

Figur 36. Vid statistiska beräkningar av effekten av fysisk aktivitet på hälsoutfall tas
oftast samtidigt hänsyn till effekten av olika riskfaktorer såsom BMI, högt blodtryck
och blodfetter för samma hälsoutfall. Då åtminstone en del av verkan av fysisk
aktivitet går via påverkan på dessa riskfaktorer medför dessa beräkningsmodeller att
effekten av fysisk aktivitet i sig undervärderas.
Som nämnts ovan finns det också behov av att värdera riskerna med ett ökat antal
cykelresor genom ett ökat antal skador och dödsfall genom trafikolyckor. Vidare finns
det behov av att värdera den bättre luft och det minskade buller som en överföring av
bilresor till gång eller cykling leder till. Och detta gäller alltså effekter som har ett värde
för hela befolkningen inom ett område. Slutligen finns ett stort behov av att utveckla sätt
för att värdera den ekonomiska effekten av det välbefinnande vid gång och cykling. En
aspekt av det gäller hur man kan värdera förbättringar i färdvägsmiljöer och deras
effekter på det miljömässiga välbefinnandet (Figur 37).

Figur 37. Det finns ett behov av att utveckla hälsoekonomiska värderingar av
miljöfrämjande åtgärder på det miljömässiga välbefinnandet. Hur mycket skulle vi
vara beredda att betala för att som cyklist eller fotgängare slippa bullret från bilarna i
den vänstra bilden (Roslagsvägen vid Ålkistan i Stockholm och Solna), och hur mycket
värdesätter vi en miljö som den som den högra bilden illustrerar (Erik Dahlbergsgatan
i Stockholm)? Foto: Peter Schantz.
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Sammanfattningsvis, i detta avsnitt har presenterats olika sätt att värdera
hälsoekonomiska effekter, och ett välgrundat scenario av ökad cykling har nyttjats för att
belysa vilka nivåer av ekonomiska besparingar som det skulle kunna leda till. Det är
tydligt att mycket stora hälsoekonomiska vinster skulle vara möjliga att uppnå genom
ökad cykling. Om man dessutom värderar effekter som bättre luft och mindre buller
erhålls andra positiva konsekvenser av stort hälsoekonomiskt värde. Men även en ökad
risk för olyckor vid aktiva transporter måste vägas in i framtida hälsoekonomiska
beräkningsmodeller. Den norska beräkningsmodellen visar vägen framåt; utvecklingen
behöver gå i riktning mot alltmer holistiska beräkningsmodeller, och det är värdefullt
om dessa även kommer att inkludera en annan viktig hälsovariabel, nämligen
välbefinnande. I ett sammanhang av infrastruktur för gång och cykling behöver inte
minst värdet av olika miljövariabler i färdvägsmiljöer för det miljömässiga
välbefinnandet få sin belysning.
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Gång och cykling i rörelsepyramidens bas
Avslutningsvis, denna rapports många fasetter motiverar att förhålla sig till gång och
cykling inom den mångkulturella helhet som människan i rörelse utgör. Där finns
många rörelseformer som var och en skapar mening för sina utövare. Vad av allt detta
finns det skäl att särskilt prioritera sett till ett folkhälsoperspektiv? Och i så fall varför?
Jo, dels måste vi veta att det finns hälsoeffekter att vinna av den specifika formen av
fysisk aktivitet. Dessutom måste skaderisken vara liten. Rörelseformen måste också
hamna högt bland vanliga människors preferenser, och den måste vara görlig i olika
åldrar för båda könen; tidsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt. Helst bör den även
bidra till en hållbar utveckling, men framförallt inte motverka detta viktiga mål för
samhället.
Gång och cykling uppfyller allt detta. Det finns därför skäl att placera gång och cykling
för transporter, rekreation och träning i rörelsepyramidens bas (Figur 38). Där hör även
någon form av kortare träning/upprätthållande av styrka, rörlighet och balans (Haskell
et al. 2007), särskilt övningar som man kan göra med den egna kroppen som ”tyngd”.
Senare tids studier talar starkt för att stillasittande utgör en självständig riskfaktor. Att
bryta en längre tid av stillasittande genom kortare inslag av rörelse eller stående
(Matthews et al. 2015; Biswas et al. 2015), till exempel en gång i halvtimmen, bör därför
också finnas med i rörelsepyramidens bas.

Figur 38. Visualisering av prioriterade rörelseformer i ett perspektiv av folkhälsa.
Längst ned i rörelsepyramiden återfinns de rörelseformer som bedöms vara görliga
och ge positiva utfall sett i ett folkhälsoperspektiv.
Av detta följer att samhället har anledning att på olika sätt bidra till att stötta dessa
rörelseformer. Grundläggande är därvid att skapa säkra, trygga och attraktiva
färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister, i alla olika åldrar, från barn till äldre, och av
båda könen.
Det finns ett stort behov av att höja medvetandegraden bland allmänheten,
förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom såväl kommuner som landsting och
myndigheter om de frågor som rapporten behandlar och dess slutsatser. Den belägenhet
vi befinner oss i motiverar också att skolan får ett särskilt uppdrag som handlar om att
undervisa om gång och cykling i ett sammanhang av transporter, och belysa dessa
rörelseformer ur perspektiv av både hälsa och hållbar utveckling.
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Behov av fortsatt forskning
Rapporten spänner över flera stora områden, och många perspektiv får sin första
belysning. Det finns därmed stora behov av studier, inte minst för att belysa dessa ting i
ett bredare nationellt perspektiv, men också flera studier av samma ting för att
efterhand kunna komma fram till mer solid kunskap.
Exempel på angelägna frågeställningar att belysa är:
•

Hur påverkas beteenden knutna till aktiva transporter av stadens eller ortens
storlek?

•

Vad betyder nord-sydaxeln, med dess skillnader i klimat och ljusförhållanden,
för beteendena gång och cykling under året i Sverige?

•

Vilka är de kritiska variabler som gör att många sommarcyklister upphör med
sitt beteende under vintern?

•

Hur långt kommer män och kvinnor i olika åldrar med gång och cykling vid
olika tidsintervall?

•

Vilka enskilda miljövariabler längs färdvägarna påverkar det miljömässiga
välbefinnandet vid gång och cykling för båda könen och i olika åldrar?

•

Vilka är de ekonomiska värdena av enskilda åtgärder som bidrar till
miljömässigt välbefinnande under gång respektive cykling?

•

Den tekniska utvecklingen med elcyklar skapar nya frågeställningar. Hur ser
beteendet ut, vilka fysiologiska intensiteter är aktuella och hur påverkar
beteendena hälsan? Varför väljer människor elcyklar?
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Bilagor
Bilaga 1. Fråga om turfrekvens ur en enkät skapad vid FoU-enheten för rörelse, hälsa
och miljö vid GIH i Stockholm. Den har som nyttjats för att studera arbetspendling
genom gång och cykling. Detta är frågan ställd till de som går. I samma enkät finns
motsvarande fråga till de som cyklar.

73

Bilaga 2. Om mätningar av syreupptagning och energiomsättning
Viljan att förstå fysiskt arbete ur bland annat ett perspektiv av syreupptagning och
energiomsättning är gammal. I Sverige har denna typ av studier utförts av framförallt
den fysiologiska institutionen vid Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet, sedermera
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Exempel på denna typ av studier
illustreras i figur 39 och 40. Båda nyttjar en klassisk teknik vilken bygger på att man
samlar in utandningsluft i en s.k. Douglassäck, och mäter luftvolymen under en viss
tidsperiod, samt analyserar den för koldioxid och syre. I laboratoriet kan man växla
mellan olika säckar och på så sätt följa ett långvarigt fysiskt arbete, men om mätningar
utförs i fält kan de bara ske under en kort tid innan mätningen behöver avbrytas för att
Douglassäcken blir full med luft.

Figur 39

Figur 40

Figur 39. Arbetsfysiologen Per-Olof Åstrand vid GIH studerar effekten av den tekniska
utformningen av cyklar på energiåtgång (Åstrand 1953). Foto: okänd fotograf.
Figur 40. Arbetsfysiologen Bengt Saltin vid GIH cyklar i Anders Gärderuds takt för
studera effekten av hög höjd på syreupptagning. Mätningarna gjordes vid 1960-talet
som del av studier inför olympiaden i Mexico City 1968 (Saltin 1966). Foto: Lars Falck.
Det klassiska sättet att arbeta med denna typ av mätningar gjorde att man kunde
kontrollera alla steg, såsom att säckarna var täta så att luftvolymen stannade kvar i
säcken och att inte gaser diffunderade ut eller in genom säcken. Vidare kunde man
kontrollera mätningarna av gaserna och luftvolymerna. Men detta var ganska krävande,
och det var därför många som välkomnade den tekniska utveckling som började under
1970-talet, accelererade under 1990-talet och ledde till alltfler och mer automatiserade
system för mätningar i laboratoriet. Dock visade det sig att flera av dem inte höll måttet
(Macfarlane 2001; Hodges et al. 2005). Detta skapade problem i det att en hel del
vetenskapliga texter under senare tid har publicerats med felaktiga mätningar som
grund.
Vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm var det Dr Hans Rosdahl som på
allvar tog tag i den problematik som därmed fanns att hantera. Han byggde steg för steg
upp en kriteriemetod där man nyttjar Douglassäckar. Därmed kan vi granska de
automatiserade stationära metoderna på laboratoriet innan vi använder dem.
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Under inte minst 1990-talet kom också ett antal s.k. mobila automatiserade
mätutrustningar. Dessa var som idé välkomna, allt för att komma runt de begränsningar
som Douglassäckmetodiken har. Men även dessa har använts av flera forskare på ett
okritiskt sätt, och därmed finns det ett antal studier som man inte vet om de
överhuvudtaget har något värde. Och det krävs en rejäl skolning för att kunna se igenom
denna problematik när man läser ett vetenskapligt arbete (Meyer et al. 2005).
Ett exempel på en mobil mätutrustning är den typ (Figur 41) som vi har arbetat med för
de mätningar av energiomsättning som redovisas i denna rapport.

Figur41. Mobil mätutrustning för att registrera olika fysiologiska mätvariabler knutna
till ämnesomsättningen under fysisk aktivitet. Foto: Jane Salier Eriksson.
Det är tekniskt mycket komplicerat att utveckla ett sådant system, och det krävs alltså
noggranna utvärderingar för att säkerställa att de mäter rätt. Först måste man veta att
de fungerar vid stationära betingelser under standardiserat arbete i laboratoriet, och att
de då ger samma värde som kriteriemetoden för denna typ av mätningar, den s.k.
Douglassäck-metoden. I vårt fall visade det sig att fabrikanterna behövde utveckla
utrustningen innan den mätte rätt (Rosdahl et al. 2010). Först därefter kunde vi gå
vidare och värdera om utrustningen gav korrekta mätvärden vid utomhusbetingelser
med fältmässiga väderförhållanden och under längre tid av arbete (Salier Eriksson et al.
2012). Under den processen visade det sig att mätutrustningen, i strid med vad de
tekniska specifikationerna angav, inte klarade de väderförhållanden som ofta råder i
Stockholm under vinterhalvåret. Genom ett samarbete med de ingenjörer som
ansvarade för systemets utveckling utvecklades då en prototyp med möjlighet att torka
de prover av utandningsluft som nyttjas för gasanalyserna. För beskrivning av detta, se
figurtexterna till figur 42 och 43.
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Figur 42.

Figur 43.

Figur 42 och 43. Mätapparaturen har ett vindskydd, och innanför det ligger en
luftflödesmätare (DVT). Mellan ansiktsmasken och flödesmätaren tas ett luftprov ut
som transporteras genom en nafionslang till en s.k. sensorbox (se figur 43). Materialet
nafion har den egenskapen att det släpper ut vattenånga från luftprovet till
atmosfärsluften givet att vissa utomhustemperaturer och luftfuktigheter existerar.
Nafionslangen ligger i dessa figurer i en spiralslang av plast. I denna spiralslang
pumpas torr luft in från en särskild pump (absorbent container with pump)(Figur 43)
som innehåller ett kemiskt ämne som kan binda vattenånga, och därigenom torka
luften. När denna torra luft sedan pumpas in i slangen skapas betingelser som
säkerställer att vattenångan i nafionslangen diffunderar ut, och därmed reduceras
påtagligt i det kvarvarande luftprovet. Anledningen till att detta är så viktigt är att
vattenångan kan påverka hastigheten för luftprovet när det transporteras genom
mätapparaturens olika delar, och då finns risk för att data på luftflöden vid in- och
utandningen och luftens gassammansättning inte får en tidsmässig sammankoppling,
varvid mätdata helt enkelt ej blir giltiga. Vattenångan kan också kondenseras så att
vattendroppar skapas och mätsystemen i sensorboxen slutar att fungera.
Vidare måste man kontrollera att inte yttre vind påverkar mätvärdena. Det är särskilt
viktigt om man ser till mätningar av till exempel elitlöpare och cyklister då man ju
därvid kan komma upp till mycket höga vindhastigheter på grund av rörelse, och särskilt
om det samtidigt finns en motvind. I figur 44 visas försöksuppsättningen vid den typ av
tester som genomfördes (Salier Eriksson et al. 2012).

Figur 44. Tester av effekten av yttre vind från olika håll på mätdata, däribland
andningsvolymer, från den mobila utrustningen (Salier Eriksson et al. 2012). Foto:
Peter Schantz.
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Givet att dessa steg av utveckling och kontroll fungerar väntade sedan tester av
systemets stabilitet vid hög luftfuktighet och låga temperaturer utomhus. I vårt fall
studerades det under perioder om 45 minuter vid måttliga arbetsintensiteter (Salier
Eriksson et al. 2012)(Figur 45).

Figur 45. Försöksuppsättning vid jämförelse av mätdata under utomhusbetingelser
(låg temperatur och hög fuktighet) mellan mobil utrustning och kriteriemetoden med
Douglas-säckar. Här mätning med den senare metoden vid ett standardiserat arbete
på Monarks cykelergometer. Foto: Peter Schantz.
Om allt detta fungerar kan man sedan genomföra fältmätningar vid gång och cykling.
Men dessa måste sedan utvärderas och kvalitetssäkras innan de kan accepteras som
giltiga mätningar (Schantz et al. 2016a).
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