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Förord 1 

Forehqqande rapport ar den forsta officiella resultatredovisningen 
från LIV-projektet. Fortfarande återstår dock mycket att belysa och 
analysera I det digra materialet. V1 hoppas darfór att framgent 
successivt kunna få mojliçheter att bearbeta och publicera den 
mformation som mharntats från ca 2000 indrvider 

Folksam har finansierat projektet V1 ar mycket tacksamma för detta 
forskningsstod och riktar vårt tack fràmst till personal vid Folksams 
forskrnngsavdelning med dess chef Åke Nygren V1 vill också 
satskut tacka Anders Hagg for outtrotthg och mycket kompetent 
hjalp vid databearbetningen. 

Utan Svenska Mononsidrottstorbundets (Korpens) insatser hade 
inte undersokrnngen kunnat genomföras Korpens fórsöksledare I 
de deltagande lanen har gjort en fantastisk insats vid data- 
insamlingen med Bo Hesselstål, Rikskorpen, som koordinator. 

Slutligen vill v1 också tacka två medarbetare I projektgruppen, 
Cecina Bjonnq och Birgitta Fagrell, som medverkade på ett 
fortíansttullt satt vid planeringen och genomförandet av data- 
insamlingen. 

Stockholm I februari 1993 

Forfatta rna 
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Förord 2 

På mitiatrv av Korpen, Svenska Motions1drottsforbundet, har landets 
hittills mest omfattande studie av svenska folkets rnononsvanor och 
fysiska prestanonsrorrnàaa genomförts Hogskolan för 
lararutbildrunq i Stockholm, Karolinska Institutet, Folksam, 
ldrottshogskolan och Korpen har samverkat I undersokrunçen 
Professorna Lars-Magnus Engstrom och Bjorn Ekblom har vant 
ansvariga for projektet 

Forskningsresultaten kommer på ett påtagligt sätt att påverka 
ledarutbildningen inom Korpen och aven inriktningen av framtids- 
programmet "Korpen 20-hundra" Detta ar ett framtidsprogram som 
vill ge människor mojlighet att, genom deltagande i Korpens 
verksamhet, uppnå livskvalitet genom MOTION OCH FRISKVÅRD I 
GEMENSKAP 

Vi vill nkta ett varmt tack till Folksam, som gjort studien möjlig att 
genomföra, till forskningsledarna och Korpens ledare I de lan som 
ingått I undersokrunqen 

KORPEN - SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET 

Leif Lewin 
Forbundsordforande 
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Förord 3 

Hälsa är ett komplext begrepp. En person kan rent medicinskt 
vara helt utan tecken på sjukdom men ändå uppleva att han eller 
hon mår mycket dåligt. En manifest sjukdom hos en annan person 
behöver inte alls eller bara marginellt påverka det subjektiva 
välbefinnadet. 

I WHO:s definition från 1940-talet anges att hälsa inte bara är 
frånvaro av sjukdom eller handikapp utan också ett tillstånd med 
högsta möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Hälso- och sjukvård är inte bara att bota sjukdomar och förebygga 
skador utan även att främja välbefinnandet. Hälso- och sjukvård är 
alla åtgärder som kan bidra till att en person mår och fungerar bättre 
oavsett hälsotillståndet rent medicinskt.I beskrivningen av 
hälsoläget i en befolkning bör därför förutom sjuklighet i medicinsk 
mening också ingå analyser av livsstil och levnadsvanor. 

Hälsoutvecklingen i Sverige 
Under de senaste 150 åren har det skett en markant förskjutning 

av sjukdomspanoramat och dödsorsaker i det som idag benämns 
den industrialiserade världen. Fattigdom, undernaring, 
tránqboddhat och dålig hygien medförde att både akuta och 
kroniska infektionssjukdomar lätt fick fäste. Tuberkulos var en 
folksjukdom och spanska sjukan, en influensaepidemi, som 
skördade tusentals offer bara i Sverige. I de länder som redan var 
hårt sargade av det första världskriget medförde epidemin 
ytterligare ett hårt slag. Spädbarnsdödligheten var hög, även i 
Sverige. Infektionssjukdomar som knappast làngre existerar efter 
införande av olika vaccinationsprogram glesade ut de stora 
barnaskarorna hos i stort sett alla familjer. 

Med ökad välfärd har sjukdomsbilden i den svenska befolkningen 
förändrats drastiskt. Dagens stora folksjukdomar kan på ett eller 
annat sätt kopplas till livsstilen. Hjärt-kärlsjukdomar och 
tumörsjukdomar ar de i särklass vanligaste dödsorsakerna i dagens 
Sverige. Andra sjukdomstillstånd där livsstilen har betydelse ar 
andningsorganens sjukdomar, där uppkomstrnekanlsmerna till stor 
del är att finna i missbruk av tobak, alkohol och droger. Aven 
rörelseorganens sjukdomar påverkas av kost och tobak. 
Infektionssjukdomar som direkt kan kopplas till livsstilen är de 
sexuellt överförda. Sverige har hittills varit relativt förskonat från HIV. 
Rapportereringen om andra sexuellt överförda sjukdomar, framför 
allt chlamydia, indikerar dock att HIV kan få en snabb och stor 
spridning om viruset väl får fäste utanför de nuvarande så kallade 
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riskgrupperna. Om detta vittnar inte minst den tragedi som drabbat 
många länder i Afrika. 

Hälsoutvecklingen kan förutom analys av diagnospanoramat 
också studeras genom förändring av medellivslängden och 
spädbarnsdödligheten. I Sverige har medellivslängden i stort sett 
fördubblats under de senaste 150 åren. Medellivslªngden är nu 
närmare 74 år för män och cirka 80 år för kvinnor. Okningen av 
medellivslängden beror framför allt på den starkt minskade 
barnadödligheten. Spädbarnsdödligheten i Sverige är numera under 
7 per 1 000 födda. Vårt land år dårmed bland de länder som har den 
lägsta barnadödligheten i världen. Aven för andra åldersgrupper har 
den förväntade återstående livslängden ökat. Denna ökning har 
emellertid varit relativt måttlig. 

Ytterligare ett sätt att mäta hälsa är att kartlägga den ekonomiska 
påverkan som hälsa och ohälsa har på den enskilde och samhället. 
Det ekonomiska utfallet av ohälsa i Sverige utgörs bland annat av 
sjukvårdens och socialförsäkringens kostnader. Dessa kostnader 
har ökat dramatiskt på senare år. Mellan 1976-1986 ökade 
kostnaden för sjukvård dubbelt så mycket som BNP. Efter 1986 har 
ökningen av sjukvårdskostnaderna avstannat något och utgjorde 
1991 9,2 procent av BNP. Kostnadsstegnngen beror dels på att 
antalet äldre med ökat sjukvårdsbehov har ökat och dels på nya 
kostsamma diagnostiska och terapeutiska metoder. 

Den verkliga kostnadsexplosionen har dock skett inom 
socialförsäkringen, dvs statens utgifter för långtidssjukskrivningar, 
arbetskador och förtidspensioneringar. Detta förhållande kaQ 
betecknas som det mest negativa i svensk hälsoutveckling. Ar 1987 
var utgifterna för dessa kategorier 35 miljarder kronor per år och 
1991 72 miljarder kronor, vilket innebär en fördubbling på 5 år. 

De senaste åren har cirka 50 000 rnànnlskor pensionerats i förtid 
varje är. Det motsvarar drygt en procent av samtliga 
förvärvsarbetande och är dubbelt så mycket som arbetskraften 
väntas öka per år i framtiden. 

Sjukdomar som påverkar hälsoläget i Sverige 
Ungefär hälften av alla dödsfall i Sverige orsakas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken 
och i särklass då det gäller för tidig död. Dessa sjukdomar står också 
för cirka en fjärdedel av vårddagarna i sluten vård. Forskningen 
rörande orsaker till hjärt-kärlsjukdom har till hög grad varit inriktad 
mot individrelaterade faktorer. Man har funnit att blodtryck, 
blodfetter samt rökning är relaterade till uppkomsten av hjärt- 
kärlsjukdom. 
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Sjukdomar påverkar också hälsoläget genom inverkan på 
arbetsförmågan. Varje år är nära 300 000 personer sjukskrivna 
under 3 månader eller längre tid. Sedan mitten av 1980-talet har 
sjukskrivningstiderna blivit allt längre. Långvarig sjukskrivning 
avslutas ofta med förtidspensionering. I dag har vi inget 
tillfredsställande svar på frågan vad som orsakar dessa 
förhållanden. 

Olika typer av hälsoproblem som leder till arbetsoförmåga 
varierar i olika åldrar. Bland personer som är yngre än 40 år när de 
förtidspensioneras eller får sjukbidrag, är psykiska sjukdomar den 
viktigaste anledningen. Hos personer över 40 år överväger 
sjukdomar i rörelseorganen. Från femtioårsåldern ökar hjärt- 
kärlsjukdomarnas betydelse för sjukbidrag och förtidspensionering. 

Riksförsäkringsverket visade i en undersökning från mitten av 
1980-talet att endast hälften av långtidssjukskrivna blev föremål för 
rehabiliteringsåtgärder. Trots att stora ansträngnin9ar har gjorts 
finns det anledning att misstänka att förhållandena inte är mycket 
bättre i dag. 

Rörelseorganens sjukdomar tillhör de stora folksjukdomarna. De 
åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med 
sjuksskrivnings- och förtidspensioneringsproblemet är både 
prevention och rehabilitering. Studier har visat att det finns möjlighet 
att minska kostnadsutvecklingen om rätt åtgärder sätts in. 

I Sverige genomfördes under 1980-talet ett flertal statliga 
utredningar för att komma tillrätta med långtidssjukskrivningarna. 
Det konstaterades som ett genomgående drag i dessa utredningar 
att livstilsfaktorer spelar en viktig roll för hälsotillståndet i Sverige. 
Resultatet av detta blev att resurser frigjordes för att åtgärder skulle 
kunna vidtas. 

Livsstil 
Livsstilen beror, ytligt sett, på varje människas egna beslut. 

Genom att utsätta sig för hälsorisker kan man drabbas av sjukdom 
eller för tidig död. Till riskerna hör tobak och alkohol samt felaktiga 
motions- och matvanor. 

Den internationella hälso- och sjukvårdsdebatten har i hög grad 
handlat om hur man skall minska behovet av sjukvård genom att 
angripa sjukdomarnas orsak. 

Cirka 70 procent av långtidssjukskrivningar och 
förtidspensioneringar orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar, astma, 
allergi och smärttillstånd i rörelseorganen. För samtliga gäller att en 
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förbättrad livsstil anses ha gynnsam effekt. Åtgärder för att 
åskadkomma livsstilsförändringar har flera principiella fördelar som 
många specifika behandlingsmetoder saknar. Livsstilsförändringar 
kan påverka flera sjukdomstillstånd samtidigt. Minskad rökning 
medför minskad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdomar, tandlossning, 
allergier etc. Förändringar i en persons livsstil påverkar också 
indirekt livsstilen hos personer i omgivningen. Ett flertal studier visar 
tex att barnens livsstil påverkas av föräldrarnas och att även makar, 
vänner och arbetskamrater påverkar varandra. 

Det är allstå av yttersta vikt att de som är verksamma inom 
sjukvård, försäkringskassor, försäkringsbolag, folkrörelser skolor, 
högskolor och massmedia bidrar till att höja det allmänna 
medvetandet om livsstilens betydelse för hälsan. Människor måste 
motiveras att mera allmänt förändra sin livsstil i mer hälsosam 
riktning 

Det är också av stor vikt att utvärdera resultaten av de åtgärder 
som vidtas och för detta behövs basdata. Mycket få studier har 
genomförts där man samtidigt undersökt människors levnadsvanor 
(särskilt motionsvanor), hälsotillstånd och fysiska presta nda. 
Någon svensk undersökning där tex styrka, rörlighet, snabbhet, 
kondition kopplats till hälsotillstånd och fysisk aktivitet har inte 
tidigare genomförts på ett representativt urval av befolkningen. Ett 
av motiven med denna undersökning är därför att kartlägga 
svenska folkets vanor och medicinska basdata. 

Med utgångspunkt från utvärderingar får vi också möjlighet att 
utarbeta alltmer förfinade metoder för att förbättra hälsoläget genom 
information om en bättre livsstil. 

Åke Nygren 
Karolinska Institutet Folksam Forskning 
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Kapitel I 
LIV 90 
Bakgrund-undersökningens uppläggning 
Lars-Magnus Engström 
Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 

1. Inledning 
I takt med forbättrade kommunikationer, ökad automatisering och 
datorisering har arbetsuppgifterna såväl I hemmet som på 
arbetsplatserna blivit allt mindre fysiskt krävande. Darnll kommer 
att fritiden inte sällan anvands till stillasittande och fysiskt inaktiv 
verksamhet, inte minst TV-tittande. Nutidsmänniskan ar dock 
fystoloqrskt utrustad nu på samma satt som for tusentals år sedan 
trots att livsbetingelserna radikalt förandrats. Manruskokroppen 
behöver fysisk aktivrtet för att kunna fungera optimalt. Flera vanligt 
förekommande sjukdomar ar relaterade till fysisk inaktivitet som 
t ex hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, fetma, led- 
och ryggbesvår m fl. Fysisk aktrvrtet I form av idrott och motion kan 
darför ha stor betydelse för hatsonllståndet och fyller också en 
viktig social och rekreativ funktion for många människor och bidrar 
darmed till välbefinnande och till psykisk halsa. A andra sidan bor 
också framhållas att mycket hård eller ensidigt bedriven fysisk 
traning kan fororsaka akuta skador eller torslttrunqsskador. 

Det finns emellertid goda skal att havda att val avvågd fysisk 
aktivitet positivt bidrar till rnanruskors hålsotillstånd och upplevd 
livskvalitet Ur detta perspektiv, och inte minst med tanke på stora 
och ökande sjukvårdskostnacer, är det mycket angelaget att det 
sker en systematisk kunskapsuppbyggnad i frågor som rör 
människors livsstil och halsotulstånd Kunskapslaget är dock for 
narvarande otillfredstållande. Mycket få studier har genomfarts dar 
man på ett representativt urval av befolkningen samtidrqt 
undersökt människors levnadsvanor (sarskilt motionsvaner), 
halsonltstånc och fysiska prestationsförmåga 
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Människors motionsvanor ar heller inte tillräckuqt dokumenterade 
De studier som finns saknar i de flesta fall aktualitet Dartnl 
kommer att man i flertalet studier saknar en definition av begreppet 
motion De deñrutroner som finns varierar darnll i stor utstrackrunq 
Vi har således otntrackhqa kunskaper om hur många i den vuxna 
befolkningen som agnar sig åt fysisk traning, vilka aktiviteter man 
väljer och med vilken regelbundenhet och intensitet man ågnar sig 
åt kroppsovrunç V1 vet heller inte hur den fysiska aktivrteten ar 
kopplad till andra uttryck for livsstil eller hur den ar relaterad till 
halsonllstånd och fysisk prestationsförmåga Det år i dessa frågor 
som projektet har sin utgångspunkt. 

Svenska mouonsrdrottsforbundet, KORPEN, har som uppgift att 
verka for att rnanruskor bedriver motion I hålsobefrämjande syfte 
Som ett led I denna strävan och med utgångspunkt i det 
kunskapslage som skisserats ovan tog man från denna 
organisation mmativ till en planering av ett forskningsprojekt. En 
projektgrupp bildades och med erfarenheterna från en 
forundersökrunq planerades foreliggande studie - LIV-projektet - 
eller LIV 90, som blivit den vanligaste benarnrunçen. 

Projektgruppen, som har haft sin lokatrnassiqa hemvist vid 
ldrottshogskolan I Stockholm, har haft foljande sammansättning. 
Lars-Magnus Engstrom, Cecrha Bjormq och Birqrtta Fagrell, 
Forskningsgruppen for tdrottspedaqoçik, Hogskolan for 
lararutbudmnç. Björn Ekblom, Artur Forsberg (Sveriges 
Rrksrdrottstorbunc) och Jan Seger, Institutionen for fys1olog1 Ill, 
Karolinska Institutet och ldrottshogskolan Bo Hesselstål, Korpen 
och Mana Koch, FOLKSAM forskning Undersokrunqens 
datainsamling har genomförts av representanter från Korpens 
lansförbund Anders Hågg, FOLKSAM forskning, har bistått med 
experthjalp vid databearbetning Bjorn Ekblom har vant 
vetenskapligt ansvarig for den fysioloqiska och medicinska delen 
av projektet och Lars-Magnus Engstrom for den 
beteendevetenskapliga. 
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Det övergripande syftet med projektet är att belysa 
sambanden mellan levnadsvanor, fysisk prestationsförmåga 
och hälsotillstånd. 

Av sarskilt intresse år därvid att 

* kartlagga omfattning och inriktning av den vuxna 
befolkningens motionsvaner och darvid synliggora viktiga 
påverkansfaktorer i mdrvidens tidigare erfarenheter och 
aktuella üvsrniljo 

* att belysa hur den vuxna befolkningens forhållrnngssatt 
till olika former for kroppsovmnq år relaterat till 
faktiskt utövande och till andra uttryck for livsstil samt 
till bakgrunds- och omgivrnngsfaktorer. 

* belysa hur hälsotillståndet I några vasentllga avseenden 
(upplevd halsa, skador I rörelseapparaten, blodfettvarden 
mm) ar relaterat till motionsvaner och andra uttryck för 
livsstil, bl a kostvanor samt anvandrunq av tobak. 

* belysa hur den fysiska prestatronsformåqan I några 
vasentllga avseenden (syreupptagningsförmåga, hopp- 
förmåga, styrka, rörlighet, löp-, koordinations- och 
balansformåga mm) år relaterad till motionsvaner och 
andra uttryck för livsstil 

* nllskapa standardiserade skalor som framgent kan användas 
som "riktmarken" vid försok och utvärderingar av olika slag 
Detta galler bl a cykelergometertest och olika typer av 
styrketester 
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2. Syfte och redovisningsform för föreliggande 
rapport 

Som framgår av kommande avsnitt har en omfattande 
datainsamling genomförts En mangd databearbetningar och 
analyser tar nu vid och resultaten kommer successivt att 
avrapporteras under 1993 och 1994 I denna första ofñcieua 
rapport år avsikten att ge en bred presentation av 
undersokrunqens uppläggning och genomförande samt darvid 
utförligt redovisa testforfarandet Vidare år syftet att redovisa de 
vrktiqaste resultaten som erhållits vid kartlaggningen av 
personernas motronsvanor, fysiska prestanonstormåça och 
halsotnlstånd och I viss utstrackrunq aven belysa hur dessa 
parametrar år relaterade till varandra Avsikten ar att i forsta hand 
ge en så god bJ/d som mó¡/Jgt av mdivtdernas motionsvanor och 
fysiska status I kommande rapporter och artiklar kommer mer 
djupgående analyser att genomforas Syftet med denna forsta 
delrapport år således att I 

Kapitel 1 

* redovisa projektets bakgrund, allmanna uppläggning samt 
urval av personer och darvrd diskutera undersökningens 
representativitet och tillforlltilghet 

Kapitel 2 

* beskriva omfattning och inriktning av de undersokta 
personernas mononsvanor och darvid relatera olikheter 
mellan individer I dessa avseenden till ålder, kön, 
bostadsort, rok- och snusvanor, upplevd fysisk prestatrons- 
formåga, upplevt halsotrllstånd och utbrldrunqsbakqrund 

* belysa I vilket organisatoriskt sammanhang rnotronsutovnmq 
bedrivs 

* belysa motiven for motronsutovrunç 
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* belysa hur individerna upplever den egna fysiska och 
idrottsliga förmågan 

* beskriva omfattningen av fysisk aktivitet såväl I det 
dagliga arbetet, 1 hemmet som under fnt1d 

Kapitel 3 

* beskriva mdivrdernas uppmatta kroppslangd och kroppsvikt I 

relation till kon och ålder 

* beskriva den fysiska prestatronsformåqan med avseende på 
styrka, hoppformåga, rorlighet, snabbhet, balansformåga 
och kondition och därvid också relatera olikheter mellan 
individer till ålder, kon och tranlnqsntlståno 

Kapitel 4 

* beskriva såval det upplevda som faktiska halsotillståndet 
(främst med avseende på blodfettvarden) och dårv1d 
relatera olikheter mellan mdivider i dessa avseenden till kon, 
ålder, uttnldrunqsbakqrund, bostadsort och fysisk aktivitet 

Kapitel 5 

* sammanfatta och diskutera erhållna resultat och dàrvrd 
peka på möjliga vägar för fortsatta analyser och 
åtgardsprogram. 

For kapitlen ansvarar följande författare 

Kapitel 1 och 2 
Kapitel 3 
Kapitel 4 
Kapitel 5 

Lars-Magnus Engström 
Artur Forsberg och Jan Seger 
Bjorn Ekblom och Mana Koch 
Bjorn Ekblom och Lars-Magnus Engstrom 
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3. Undersökningens genomförande 

För att tillgodose ett rimligt krav på representativitet med avseende 
på klimatforhållanden och bostadsortens storlek, men ändå gara 
studien praktiskt moJl1g att genomföra, valdes 8 lan med olika 
klimatologiska och befolkningsmässiga forhållanden nämligen 
Malmehus, Skaraborg, Orebro, Sodermanland, Stockholm, 
Vastmanland, Jamtland och Våsterbotten Ett obundet 
slumprnassrqt urval av 300 kvinnor och man (svenska 
medborgare) 1 åldrarna 20-65 år genomfordes I varje lan Det totala 
antalet personer I stickprovet uppgick således till 2 400 personer 

Via ett brev kallades forsokspersonerna till en teststation I 
respektive lan, dar all datainsamling i de allra flesta fall agde rum 
vid ett och samma tulfalle. Vid detta tillfälle medforde personen ett 
urinprov En sjukskoterska tog blodprov och blodtryck samt matte 
längd och vikt Frågeformuläret (bilaga A 1) besvarades och 
testning av den fysiska prestationsrorrnåqan (kondmon, styrka, 
rorlighet, balans, hoppformåga, lopformåga, koordinationstormåça, 
se kapitel 3) genomfordes av sarskilda forsoksledare I varje lan. 
Dessa försoksledare var anställda av varje lans korpfbrbund och 
förutom att de var utbildade testledare hade de genomgått en 
endagskurs vid GIH, dar testforfarandet visades och diskuterades 

Datainsamlingen påbörjades våren 1990 och fortsatte, efter 
uppehåll under semestertid, på hösten samma år, då merparten av 
all information insamlades Många personer hade emellertid av 
olika skäl inte kunnat, eller kunnat formås att delta varfor fortsatta 
kontakter och testningar av forsekspersoner aven agde rum under 
våren 1991 De personer som inte ville eller kunde delta I 
testningen kontaktades brevledes och ombads att besvara 
frågeformuläret och återsanda detta Genom ett satskut forfarande, 
dar frågeformularet återsändes I ett separat brev och namnet på 
den som svarat I ett annat brev, kunde andå anonymitet tryggas 
Denna del av datainsamlingen avslutades under hosten 1991 Det 
bör I sammanhanget påpekas att personerna (deras uppgifter och 
testresultat) inte kan «íentrñeras For att andå mojl1ggora att de 
medverkande fick kannedom om sina medreinska resultat erhell de 
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ett kodnummer, som endast respektive person kånde till De 
resultat som inte meddelades vid testnlltallet rapporterades sedan 
brevledes med angivande av kodnummer 

Som framgår av tabellen I bilaga A 2 hade man av olika 
anledningar vanerande framgång vid datainsamlingen I de åtta 
länen. Av totalsumman I denna tabell framgår att det saknas 
uppgifter för 41 personer En rimlig forklaring år att dessa 
personers frågeformular forkornrrut I posthantenngen eller att de 
falskeligen uppgivit att de sånt m ett besvarat frågeformular. P g a 
anonymitetskravet har detta ej kunnat kontrolleras Dessa 
personer har dårför bedomts som vågrare, 21 man och 20 kvinnor, 
och dartut antagits vara jarnnt fördelade på de åtta lanen. 
Totalbilden av antalet deltagare och bortfall blir darfor foljande 

Tabell 1 1 Andelen deltagare I test samt olika kategorier av bortfall 

Deltagare och bortfall Kvinnor Man Totalt 
n=1242 n=1158 n=2400 

Fystest+blodtest+formular 58,6 % 55,8 % 57,3 % 
Frcstest+formular 0,9% 1,2 % 1,0 % 
B odtest+formular 0,1 % 0,0% 0,1 % 
Formular 20,0 % 19,1 % 19,5 % 

(Totalt antal ifyllda formular 79,6 % 76,1 % 77,9 %) 

Fl{'Jtat 3,8 % 4,4 % 4,1 % 
U omlands 0,9 % 0,7% 0,8% 
Milita~anst/stud på a. ort 0,2% 1,3 % 0,8% 
Okan adress 2,0% 2,8 % 2,4 % 
Avliden 0,2% 0,2% 0,2% 
Lån~vangt Sjuk 1,9 % 0,9% 1,4 % 
Oan raffbar 2,3% 3,1 % 2,7% 
Vag rar 8,9 % 10,1 % 9,5% 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

De rndrvrder som omöjligen kunnat nås, dvs de som inte kunnat 
återfinnas I lånet (okand adress, flyttat, utomlands, bosatt på 
annan ort) samt de som avlidit uppgår till 88 kvinnor och 109 mån. 
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Subtraheras detta antal från det ursprungliga stickprovet blir 
andelen deltagare i undersökningen som foljer 

Tabell 1 2 Andelen deltagare samt bortfall 

Deltagare och bortfall Kvinnor Man Totalt 
n=1154 n=1049 n=2203 

Test + formular 64,6 % 63,4 % 64,0 % 
Enbart formular 21,4 % 21,1 % 21,3 % 
Totalt antal formular 86,0 % 84,5 % 85,3 % 

Lån~varigt sjuka 2,0% 1,0 % 1,5 % 
Oan raffbarä 2,4 % 3,4% 2,9% 
Våg rar 9,5 % 11,2 % 10,3 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Om man åtminstone I ett avseende betraktar de långvarigt sjuka 
som en grupp svarande har således ca 87 % av urvalsgruppen 
lämnat någon form av information 

Bortfallet vad avser besvarade frågeformulår var något starre 
bland man ån bland kvinnor Bortfallet, både vad galler besvarade 
formular och genomförda testningar, varierade också I de 
undersökta tanen Mest framgångsrik var man I Vasterbotten 

Tabell 1 3 Andel I varie lan som besvarat frågeformularet och 
deltagit I testningar 

Lan Andel som besvarat Andel som 
frågeformularet testats 

Malmöhus 82% 53% 
Skaraborg 87% 73 % 
Orebro 89 % 66% 
Soderman land 87 % 50% 
Stockholm 83 % 71 % 
Våstmanland 82% 61 % 
Jämtland 84% 70% 
Vasterbotten 93% 76% 

Totalt 85% 64% 
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4. Bortfallsanalys 

I Västerbotten lyckades man få 93 % att besvara frågeformularet 
och 76 % att stalla upp på test. I Malmohus och Sódermanlands 
lan inställde sig betydligt farre for testning, ca 50 %, medan 
betydligt fler besvarade formulåret, 82 respektive 87 % Får att 
kunna gora en uppskattning av hur bortfallet kan tankas påverka 
undersókningsresultatet Järnfors först de olika lånen med 
avseende på andelen motrensaktiva En nmhg misstanke ar att de 
som inte alls deltog ar mindre rnotronsbenaqna ån de som 
medverkade Under forutsattrunq att man år ungefar lika 
motronsbenaqen I alla lån skulle I så fall de län dar storsta 
bortfallet återfinns ha proportionellt fler aktiva med motion och I de 
lan dar en mycket stor andel av befolkningen besvarade 
frågeformulåret dår skulle också en storre andel av befolkningen 
befinnas inaktiva Nedan görs en sådan jamforelse med hjalp av 
svaren på en av undersökningens frågor som rör individerna 
rnotronsaktrvrtet (se frågorna 11, 12, 13 samt 14-17 1 

frågeformularet, bilaga A.1) 

Tabell 1 :4. Andel motions utövare i olika län 

Omfattning Mal Ska Ore Sod Sto Väs Jam Vas.b 
n= 228 230 228 229 228 216 242 248 

% % % % % % % % 

Mer anstrang. 
17 15 21 18 19 motion 3 g/v 20 19 17 

Mer ansträng 
24 23 24 26 23 motion 1-2 g7v 25 19 17 

Lu~na prome- 
na er minst 
2 ggr/v 28 21 27 23 21 26 21 28 

Endast var- 
dagsmotion 12 14 10 11 10 11 14 16 

Inaktiva 15 20 13 15 18 13 16 16 

E¡ besvarat 
4 7 5 8 8 fraga n 6 10 6 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Av tabellen framgår att I Vasterbottens lan dar man hade det 
minsta bortfallet svarar 34 % att de agnar sig åt mer anstrangande 
motion I Västmanlands lan dar det storsta bortfallet återfinns 
finner v1 45 % 1 samma kategori Detta skulle kunna tyda på att de 
personer som deltagit I undersokrunqen oftare ar motionsaktiva an 
de som inte deltog. A andra sidan ar det samma andel, 45 %, som 
påstår att de motionerar regelbundet i Orebro lan, som nast efter 
Vasterbotten hade flest svarande Andelen inaktiva 1 !anen fålJer 
heller inget monster, vilket också en ch12-testning visade 
(ch12=38,8, df=35, p> 05) Eftersom andelen aktiva med motion 
inte tycks vara relaterad till andelen som deltagit I undersokningen 
blir en nml1g slutsats att de personer som besvarat frågeformularet 
I varje fall inte tycks vara utpraglat mer rnotionsaknva ån de som 
inte stallde upp alls I undersokrunqen En viss forsiktrqhet år dock 
på sin plats vid tolkningen av svaren eftersom v1 inte vet om 
mononsbenaçenheten ar lika I de olika lånen Darttll kommer att i 
ca 7 % av frågeformularen ar denna fråga ej besvarad 

Ett annat satt att belysa huruvida deltagarna I forellggande studie 
utgor ett representativt urval ar att jarnföra svaren I någon för 
undersokrunqen relevant variabel med svaren på samma fråga I 

någon annan studie dår urvalet har varit slurnpmassiqt och riktat till 
samma ålderskategorier V1 har valt rokvanor och darvid järnfort 
med Statrstiska Centralbyråns levnadsruváundersokninqar (ULF 
1988/89) 

Tabell 1 5 Andelen av befolkningen som roker dagligen 

Kon Ålder ULF-studien LIV sö-stucien 
% % 

Man 25-34 27 23 
35-44 33 36 
45-54 32 29 
55-64 28 23 

Kv 25-34 35 30 
35-44 35 33 
45-54 30 34 
55-64 28 22 
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Några namnvarda skillnader I rökbeteende kan inte spåras mellan 
mdrviderna I de båda undersökningarna vilket tyder på att 
deltagarna i LIV-projektet inte tycks utgöra någon speciell grupp 
med avseende på levnadsvanor av denna typ. 

Av vikt ar också att belysa huruvida de som ställt upp på test och 
besvarat frågeformular skiljer sig från dem som endast besvarat 
frågeformular Skulle så vara fallet, t ex att de testade år en posrtivt 
utvald grupp, kommer naturligtvis testresultaten att ge en 
snedvriden och alltfor positiv bild av de medverkandes fysiska 
status I nasta tabell jarntors darfor de som deltagit i samtliga test 
med dem som endast besvarat frågeformularet med avseende på 
motionsvanor. 

Tabell 1 6 Andelen rnotronsutovare I relation till olika former av deltagande 
I undersokrunqen 

Omfattning av motion Fys test+blodtest Enbart formular 
+ formular 
(n=1374) (n=469) 

Mer anstrangande motion 
19 % 16 % 3 ggr/vecka eller mer 

Mer anstrångande motion 
23% 20% 1-2 ggr/veck:a 

Lugna promenader minst 
24% 26% 2 ggr/vecka 

Enbart vardaqsrnonon 
13 % 11 % minst 1 tim/dag 

Inaktiv 15 % 19 % 

EJ besvarat frågan 7% 8% 

Totalt 100 % 100 % 

Det finns en tendens, om ån inte så uttalad, att de som inte deltagit 
I test av blodvarde och fysisk kapacitet motionerar I mindre 
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utstrackrunq an de som deltagit fullt ut 36 % 1 den förra kategorin 
säger sig agna sig åt regelbunden och ganska anstrangande 
motion jarnfort med 42 % i den senare Något fler inaktiva återfinns 
också i den grupp, som inte lat testa sig, 19 jåmfort med 15 % 
Differensen mellan de två gruppernas motionsvaner är dock ej 
signifikant (ch12=8,7, df=S, p> 05) varfor slutsatsen blir att de som 
testat sig inte skiljer sig betraffande motionsvaner från dem som 
enbart besvarat frågeformuläret 

Ett av de mer betydelsefulla fysiska testen utgör det som utförs på 
cykelergometer, dar den maximala syreupptagnmgsformågan 
beräknas, dvs det som vi I dagligt tal benamner kondition Då 
avsikten har ar att tillskapa standardiserade skalor år det av 
sarskild vikt att veta hur denna grupp forhåller sig till óvnga Darfor 
gars en sarskrld jarntörelse mellan dem som utfört ett godkant 
cykelergometerprov och dem som endast besvarat frågeformularet 
med avseenden på motionsaktivrtet och rokvanor. 

Tabell 1 7 Mot,onsvanor bland dem som cykelergometertestats respektive 
endast svarat på frågeformular 

Motronsaktrvrtet Godkant cykel- EJ utfort cykel- 
er~ometertest ergometertest 

n=1184) (n=611) 
% % 

Mer anstrangande motion 
19 3 ggr/vecka eller mer 15 

Mer anstrangande motion 
1-2 ggr/vecka 24 19 

Lugna promenader minst 
23 27 2 ggr/vecka 

Enbart vardagsmotion 
13 minst 1 tim/dag 11 

Inaktiv 15 18 

EJ besvarat frågan 6 10 

Totalt 100 100 
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Analysen visar att de som genomförde cykelergometertestet ar 
något mer fysiskt aktiva under fritid ån ovnga (ch12=22,8, df=5, 
p<.01) Som framgår av nedanstående tabell kan också en 
differens spåras betraffande gruppernas rekvaner (ch12=18,4, 
df=6, p< 01 ). V1 återfinner således något fler rökare I den grupp 
som eJ testade sig på cykelergometer. 

Tabell 1 8 Rokvanor bland testade respektive SJ testade på 
cykelergometer 

Rokvanor Godkänt cykel- EJ utfort cykel- 
er1ometen:est ergometertest 

n=1184) (n=611) 
% % 

Roker eJ 63 60 
Någon enstaka ~ån~ 8 6 
Högst 1-2 cigare ter dag 3 1 
Högst 5 cigaretter/dag 3 3 
Hogst 1 o cigaretter/dag 8 12 
Högst 20 cigaretter/dag 11 13 
Mer an 20 cigaretter/dag 2 3 
Totalt 100 100 

Sammanfattning av bortfallsanalysen 

300 slurnprnassiçt valda personer i åldrarna 20-65 år i vardera 
Malmohus, Skaraborgs, Orebro, Södermanlands, Stockholms, 
Vastmanlands, Jämtlands och Vasterbottens lån 1ng1ck I det 
ursprungliga stickprovet Av dessa 2400 kvinnor och man befanns 
2203 fortfarande bo kvar i lånen med kand adress 85 % av dessa 
besvarade frågeformulåret 64 % deltog I testningar av fysisk 
prestatronsforrnåqa Enligt den bortfallsanalys som stått till buds 
tycks de som svarat på frågeformularet inte namnvart skilja sig 
från dem som var oanträffbara eller vagrade delta med avseende 
på benägenheten att motionera Daremot framkom en svag 
tendens, dock inte statistiskt sakerstalld, att de som deltagit I 
fysiska test genomsnittligt var mer aktiva med motion an de som 
endast besvarade frågeformulåret Denna skillnad okar, och ar 
statistiskt sakerstålld, om endast de som genomfört ett godkant 
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cykelergometerprov jarntors med dem som uteslutande besvarat 
frågeformular I den testade gruppen fanns också något färre 
rakare En slutsats blir dårfor att representativrteten vad galler de 
personer som besvarat frågeformuläret fyller rimliga krav nar det 
galler att uttala sig om befolkningens motionsvaner I de utvalda 
lanen Denna bedommnq bor också kunna göras betraffande 
andra halsorelaterade levnadsvanor. Med tanke på bortfallet ar 
dock en viss försiktighet befogad I sammanhanget och 
bedornrnnçen av undersöknmqsqruppens representatrvrtet bor 
garas får respektive frågeställning och variabel Så tex ar de 
rnotionsaktrva något överrepresenterade bland dem som testat sin 
fysiska prestatronsforrnåça Ett rimligt antagande blir darfor att de 
erhållna resultaten avseende fysisk kapacitet, och troligen också 
de rnedicmska testen, uppvisar en något for positiv bild av 
befolkningens status 
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Kapitel 2 

LIV 90 
Motionsvaner och fysisk aktivitet 

Lars-Magnus Engström 

Institutionen för pedagogik 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 

1. Inledning 

Har svenska folkets rnotionsvanor och forhållrnnqssatt till 
kroppsovning genomgått några forandringar under de senaste 
decennierna? Trots flera ganska omfattande studier under 70- och 
80-talet ar frågan svår att besvara. Anledningen ar att definitionen 
av begreppet motion ofta vanerat I de olika undersokrunqarna eller 
t o m helt utelämnats. Man har t ex låtit rnanruskor sjalva avgöra 
huruvida de idrottar/rnotronerar eller ej utan att narmare definiera 
vare sig omfattning eller inriktning Ibland raknas promenader som 
en mononsform, ibland inte Ibland år kravet på regelbundenhet 20 
gånger per år I andra fall kravs idogt utövande flera gånger I 

veckan Det år inte forvånande att man kommer till olika resultat 
(1 = se notforteckrunqen sist I detta kapitel) 

Inte sallan har intresset vant inriktat på att studera vilka eventuella 
effekter fysisk aktivrtet kan ha på valbeñnnandet och det allmanna 
hålsotillståndet. I dessa sammanhang blir naturligtvis denrutronen 
av motion och fysisk aktivitet avgorande for resultatet Detta galler 
också fysiologiskt inriktade studier, som har haft som huvudsyfte 
att klargora huruvida fysisk trarunq kan forebygga besvar av olika 
slag Aven om genomforda studier uppvisar skilda resultat råder 
det dock konsensus betråffande uppfattningen att fysisk inaktivitet 
utger en rnedicmsk riskfaktor (2) 
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Manruskors rnotronsvanor har också studerats ur ett 
kulturperspektiv dår man mtressserat sig för hur idrott och motion 
avspeglar och reproducerar vårdenngar och hvsstilar i samhallet 
Hår har det vant av vikt att analysera och definiera de olika 
begrepp som anvands som t ex tavllnqsrdrott, rnotionsidrott och 
rekreanonsidrott Vidare har man analyserat vilken inriktning och 
omfattning och vilka olika värden kroppskulturen har I olika åldrar 
och samhallsskikt Intresset har varit fokuserat på vilka 
motionsaktivrteter som ar mest frekventa och motiven för 
deltagandet samt vilka styrfaktorer for motronsutovrunç som kan 
tdentrñeras.ta) I dessa sammanhang har man vant intresserad av 
motion och idrott som en kulturform, en livsstil, och inte som en 
fys1olog1sk-medicinsk foreteelse I en upptolininqsstudre av ca 
2000 ungdomar från 15 till 30 års ålder fann Engstrom (4) att 
mellan 40 och 50 procent av de unga vuxna uppgav att de 
regelbundet agnade sig åt motion minst en gång per vecka på en 
anstrånqrunqsruvå motsvarande Joggning Såvål tidiga upplevelser 
av idrott under barn- och ungdomstiden som aktuell livssrtuanon 
påverkade individernas rnotionsbenaqenhet. 

De mest omfattande officiella kartlaqçmnqarna som genomförts av 
svenska folkets mottonsvaner av t ex Socialstyrelsen och 
Statistrska Centralbyrån (SCB) har t1d1gare givit ganska oprecisa 
besked om omfattning och intensitet (5) Under slutet av 80-talet 
har dock SCB's íevnadsvaneundersökrunçar, de sk ULF- 
undersokningarna, kunnat ge en tydligare bild av forhållandena (6) 
Sårskilt galler det LO-rapporten från 1991, som bygger på av SCB 
insamlat material i slutet av 80-talet (7) Av denna framgår att en 
knapp tredjedel av den vuxna befolkningen agnade sig åt 
regelbunden motion två gånger I veckan dar lagsta 
anstranqrunqskravet ar raska promenader och cykling Omkring 1 O 
procent uppgav att de praktiskt taget aldrig motionerade. Man fann 
inga större skillnader I mononsbenaqenhet mellan olika 
åldersgrupper eJ heller mellan kvinnor och man Daremot fanns 
påtagliga olikheter I motionsvaner mellan olika yrkesgrupper 
Högre íjansteman var oftare aktiva an arbetare. Man fann också att 
andelen rnononsutovare hade akat mellan 1980/81 och 1988/89 
Detta gallde sarskut för tJanstemannen; från ca 1/4 till ca 1/3 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att med ett krav på 
rnotronsaktrvrtet om minst två gånger I veckan finner v1 att en 
minoritet på ca 1/3 uppger att de år aktiva. V1 har dock ganska 
ofullstanrnqa kunskaper om med vilken intensitet man ar aktiv, 
vilka aktiviteter man utovar och hur val av aktivitet hänger samman 
med andra uttryck for livsstil 

Det tycks också som om andelen utovare av motion ökat något 
under det senaste decenniet Huruvida detta kan tas som indikator 
på att den totala fysiska aknvrteten ökat I befolkningen år dock i 
hogsta grad tveksamt. Snarare år det motsatta antagandet 
troligare Forbåttrade kommunikationer, okad automatisering och 
mindre muskulart betungande arbetsuppgifter såväl I arbetet som I 

hemmet har sakerhqen sammantaget inneburit en minskning av 
den fysiska aktivrteten Att en mindre andel av befolkningen borjat 
motionera kan trohqtvis inte kompensera detta 

Trots ett ganska stort antal studier som beror svenska folkets 
motionsvaner så år våra kunskaper otillrackliga Det är framfor allt 
mom två områden som okade kunskaper behovs Nar det galler 
motionsutovrunq måste v1 få battre kannedom om de olikheter som 
finns mellan individer både vad gäller regelbundenhet och 
intensitet men också vad galler val av aktivitet. Vi måste dartill 
kunna förstå och forklara varför vissa rnanruskor ar fysiskt aktiva 
medan andra föredrar mera stillasittande verksamheter For det 
andra, vilket ar skilt från ovanstående studium av motronsutovnmç 
som en kulturform, måste v1 forbattra våra kunskaper om 
mdrvidernas totala fysiska aktivrtet vare sig den sker i arbete, 1 
hemmet eller under fritid En sådan kunskap år i högsta grad 
angelägen vid studium av samband mellan fysisk aktivitet och 
halsa Hittills har forskningen I mycket hög grad uppehållit sig vid 
relationer mellan frivilligt vald motion och olika hålsorelaterade 
variabler Dessa undersokrunqar ger snarare svar på om en viss 
hvsstn, dar motion ingår, ar relaterad till halsan an om fysisk 
aktivrtet ar det. En brevbärare som inte agnar sig åt motion 
bedoms som "icke aktiv" medan en snllasittande kontorsarbetare, 
som "latüvmpar'' en gång I veckan bedoms som "aktiv" 
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Som slutsats bor darfor framhållas att studier av människors 
motrensvaner och kroppsövningar på ett helt annat satt an trdiqare 
måste klargora huruvida det ar en kulturform man vill studera eller 
om det år den fysiska aktivrteten I sig Med denna utgångspunkt 
skall I detta kapitel foljande frågor saka besvaras 

(1) Med vilken omfattning och intensitet agnar sig kvinnor och man 
I olika åldrar åt motion? Hur stor andel kan bedamas som 
regelbundet aktiv och hur stor andel ar fysiskt rnaktrv? 

(2) Vilka ar de vanligaste rnononstormerna? 

(3) Vilken uppfattning har de undersokta personerna om sin egen 
fysiska formåga? 

(4) Vilken idrottsufrustnmç har personerna tillgång till? 

(5) Vilka ar de huvudsakliga motiven for rnotionsutovrunq? 

(6) Hur ar motionsutovrunq relaterad till levnadsvanor som rökning 
och snusmnq? 

(7) Hur ar mononsutovmnq relaterad till ålder, bostadsort, upplevd 
halsa och utbildning? 

(8) I vilken utstrackrunq ar kvinnor och man I olika åldrar fysiskt 
aktiva om en totalbedornnmç gars av den kroppsliga aktiviteten på 
vag till och från arbetet, 1 arbetet, 1 samband med sysslorna I 
hemmet samt under fritid? 

2. Omfattning och inriktning av motion 

Anstrangningsgrad och mot1onsform 

Låt oss först titta på hur många som uppger att de agnar sig åt 
någon motronsutovrunq och I forekornmande fall, val av 
motionsform Intresset ar således riktat mot innktnmgen av 
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rnononsutövnínq samt andelen utovare inte mot omfattningen En 
gång per vecka satts som rmrurnnnsats For den högsta 
anstrançrnnçsruvån kravs att man ska bh andfådd och svettig. Den 
damast kommande nivån avser en lågre anstranqrunqsqrao, dar 
man under utövandet hJålphgt ska kunna fora ett samtal Sedan 
foljer en motrensform som karaktariseras av låg anstranqrunq, t ex 
lugna promenader Bland dem som inte vaher att agna sig åt 
någon sarskrld form av motion finner v1 dem som I sitt dagliga hv 
andå får ett viss mått av kroppsrorelse genom att gå till bussen, gå 
ut med hunden, stada etc De som tillhor denna kategori har v1 
kallat vardaqsmononarer och satt kravet till minst en timme per 
dag Slutligen finns det då en grupp som inte uppfyller något av 
ovanstående kntener och mdrviderna tillhörande denna grupp har 
fått epitetet inaktiva. 

Tabell 2 1 Mononsforrn I olika åldrar Minimum en gång per vecka och minst 20 
min per tillfalle (Vardaqsrnotron= minst 1 tim per dag) 

Aktivitet Kvinnor Män 
Ålder Ålder 
20-34 35-49 50-65 20-34 35-49 50-65 
n=294 n=388 n=287 n=298 n=317 n=244 
% % % % % % 

Höq anstr. 36 25 11 48 29 17 
Medel hög 14 18 16 7 10 12 
anstr. 
Låa anstr. 33 34 42 16 29 34 
Vardags- 7 12 14 8 7 8 
motion 
Inaktiva 10 9 13 19 24 23 
Ei svarat 1 2 4 2 2 6 
Totalt 100 100 100 100 100 100 

Valet av rnotionsforrn ar mycket tydligt relaterat till kon och ålder 
Att få hog puls och bh svettig och andfådd under sin 
motronsutövrunq såger sig nara halften av de yngre mannen 
efterstrava, men bara 17 procent av dem som ar over 50 år 
Motsvarande andelar bland kvinnorna var klart lågre, 36 respektive 
11 procent. Ovanstående redovisning åskådhggor den 
rnononsforrn, uttryckt I subjektiv anstrançnmqsqrad, som de 
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tillfrågade personerna anger att de regelbundet ågnar sig åt. 
Långpromenad kan I detta perspektiv vara en relevant aktivitet, for 
att bil andfådd och svettig, under förutsättning att vederbörande blir 
ordentligt anstranqd Så gott som samtliga som hade ançivrt 
långpromenader I detta sammanhang var också medelålders eller 
äldre. De aktiviteter man vanligen agnar sig åt framgår av 
nedanstående tabell. 

Tabell 2 2 De 5 vanligaste motronsaktrviteterna som utfors under hog 
anstrangrnng Andelen utovare ar beraknad på samtliga kvinnor och man 
som ingår I studien 

Kvinnor Mån 
){1=993) 

% 
){1=886) 

% knvrtet ktivrtet 

Jo~gnrng 10 Jogg n ing 11 
Mo ionsgymnastik 7 Lorinrng (friidrott) 5 
Cykelturer 4 Fo boll 3 
Lanwromenader 4 Cykelturer 3 
War out, aerobic etc 3 Innebandy 3 

Joggnrng utgjorde den I sårklass vanligaste motrensformen på den 
har anstränqrunqsnlvån och utövades av var tionde vuxen person 
Många kvinnor, ungefär var femtonde av samtliga, agnade sig 
regelbundet åt rnotronsqyrnnasnk 

Nar det gåller mede/hog ansträngningsnivå finner v1 fler aktiva 
kvinnor än män Denna motionsform var heller inte lika starkt 
åldersrelaterad som den med håg anstrangning Bland mannen 
fanns en tydlig tendens att de aldre var mer aktiva på denna nivå 
an de yngre. De vanligaste aktrvrteterna var foljande. 
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Tabell 2 3 De 5 vanligaste motronsaktrviteterna som utfors under medelhog 
anstrançnmç Andelen utovare ar beraknad på samtliga kvinnor och man 
som ingår I studien 

Kvinnor Man 
(n=993( 

% 
~=886). 

Aktrvite ktivrtet % 

Långwomenader 9 Jo~gning 6 
Cyke turer 8 Cy elturer 4 
Joggr:11ng 8 Langpromenader 3 
Simning 5 Tennis 3 
Motionsgymnastik 4 Simning 2 

Bland kvinnorna dominerade har långpromenader, cykling och 
Joggning medan de flesta mannen, aven på den har 
anstrangningsnivån, valde joggning. 

Betydligt fler kvinnor än män agnade sig åt motionsutövning på 
lagre anstrangningsnivå Bland de yngre fanns ungefar dubbelt så 
många utövare. Andelen aktiva ókade hår med stigande ålder De 
vanligaste aktrvrteterna var inte ovantat promenader och 
cykelturer 

Slutligen kan noteras att fler kvinnor an man uppgav att de fick 
minst en timmes motion per dag I samband med sina dagliga 
sysselsättningar, s k vardaqsrnotion. Sammantaget innebär detta 
att ungefär dubbelt så många män (drygt 20 procent) som 
kvinnor (drygt 10 procent) uppgav att de inte alls sysslade 
med någon motion. 

Omfattning och intensitet 

V1 vet nu något om val av anstranqrunqsqrao och val av 
aktrvrtetsforrn, men v1 har ofullstandrqa kunskaper om I vilken 
omfattning traningen sker Att tillhöra den kategori som sager sig 
tråna hårt minst en gång per vecka kan JU innebara att man ar 
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aktiv under 20 minuter men for övrigt passiv. Vi måste med andra 
ord fora in antalet trarunqstillfallen per vecka samtidrqt som 
anstrançrunqsruvån hålls under kontroll I tabellen I bilaga B 1 
redovisas omfattningen av den fysiska traningen, från mycket 
anstrangande tråning flera gånger I veckan till mycket ringa fysisk 
aktivitet I det fohande skall v1 studera hur andelen utövare av 
motion varierar med olika kriterier för rnononsutovrunq 

Låt oss borta med att stalla ett mycket lågt krav på motion· En 
gång per vecka tattare anstrangning tex långsam promenad. 

Tabell 2 4 Andel utovare av motion om mrrumrruván satts till minst en gång 
per vecka på en anstrançnmçsruvå, som motsvarar promenad 

Ålder 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-65 

Kvinnor Man 
Total Andel Total Andel 
antal* aktiva antal aktiva 

93 85 % 98 79% 
98 84% 101 65% 

107 79 % 104 69% 
118 79% 99 65% 
132 73% 116 65% 
144 80% 108 72% 

91 79% 93 69% 
96 66% 75 49% 

113 63 % 91 67% 

*) I de figurer och tabeller som fol¡er kommer av utrymmesskal inte antalet I 
varje åldergrupp att anges utan endast procentandelarna 

Med detta krav på motion finner v1 att en stor rnajontet uppgav att 
de var regelbundet aktiva Aven om vi finner mindre andel aktiva 
bland de aldre så år skillnaderna mellan åldersgrupperna 
torhållandevrs små, vilket illustreras I foljande figur 
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Fig.2:1. Andel utövare av motion om miniminivån sätts till minst en gång per 
vecka på en ansträngningsnivå, som motsvarar promenad. 

Om kravet ökar något och ställs så att man måste vara 
regelbundet aktiv minst två gånger per vecka med lättare form av 
motion, t ex promenad, alternativt en gång per vecka med något 
mer ansträngande motion, t ex joggning, finner vi följande andel 
utövare i olika åldrar. 
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Fig. 2:2. Andel utövare av motion om miniminivån sätts till lättare 
ansträngning (t ex promenad) två gånger per vecka alternativt en gång per 
vecka med mer ansträngande motion (t ex joggning). Se också bilaga 8:2. 
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Andelen utövare sjunker något med stigande ålder bland kvinnor 
men inte lika entydigt bland män. I 20 till 24 års ålder var cirka 3/4 
aktiva på denna nivå medan omkring 60 procent i den äldsta 
åldersgruppen var lika aktiv. Med undantag för den allra äldsta 
åldersgruppen är det fler kvinnor än män som är aktiva. Störst 
skillnad mellan könen finner vi i 25 till 29 års ålder. 

Om vi ställer kravet på motion till minst två gånger i veckan och 
minst motsvarande medelhög ansträngning (oftast joggning etc) så 
finner vi följande andelar motionsutövare i olika åldrar. 
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o 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 
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Fig. 2:3. Andel utövare av motion om miniminivån sätts till mer ansträngande 
motion två gånger i veckan (joggning, snabba promenader etc). Se också 
bilaga 8:3. 

Andelen motionsutövare sjunker nu markant. I 20 till 29 års ålder 
säger sig omkring hälften vara aktiva på denna nivå och omkring 
en 1/5 bland de äldre. Andelen utövare sjunker dock inte 
successivt med stigande ålder. Så t ex var det fler aktiva kvinnor i 
45-49 års ålder än i 30-34 års ålder. Minsta andelen utövare finner 
vi i 50-59 års ålder. Skillnaderna mellan kvinnor och män tedde sig 
olika i olika åldrar. I den yngsta åldersgruppen, 20-24 år, var fler 
män än kvinnor aktiva medan det omvända förhållandet rådde i 
35-39 års ålder. 
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Bibehålles anstrångningsnivån (joggrnng och snabba promenader) 
men antalet tråningst1llfållen per vecka ökas till minimum 3 så 
minskar andelen utövare markant 
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Fig 2 4 Andel utovare av motion om rrururruruvån satts till mer anstrangande 
motion tre gånger per vecka Se också bilaga B 4 

Betydligt fler yngre man än kvinnor uppgav sig vara regelbundet 
aktiva på denna nivå I medelåldern har andelen utövare sjunkit 
och har finner v1 ungefar lika många aktiva mån som kvinnor, 
mellan 1 O och 15 procent 
Om v1 reser ett ännu högre krav på motion; till tre gånger I veckan 
på en hög anstranqnmqsruvå, dar utovaren skall bli både svettig 
och andfådd under utövandet, minskar andelen utovare avsevärt 
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Fig 2 5 Andel utovare av motion om kravet stalls till motion minst tre gånger 
I veckan på en hog anstrangrnngsrnvå (andfådd och svettig) Se också bilaga 
85 

I 20 till 30 års ålder var det betydligt fler mån an kvinnor, som 
angav att de trånade under hög ansträngning tre gånger eller 
oftare per vecka Bland medelålders och äldre var det en mycket 
liten andel aktiva på denna aktivrtetsruvå, 5 procent eller mindre. 
Inga större konsdifferenser fanns I dessa åldersgrupper 

Sammanfattningsvis kan v1 konstatera att andelen utövare varierar 
starkt med de krav som stalls på regelbundenhet och 
anstrangningsgrad, från over 80 % till endast några få 
procentandelar. Skillnaderna mellan såval åldersgrupper som kon 
varierar också med de krav som stålles på motion Svaret på 
frågan hur många som regelbundet motionerar ar således till stor 
del en deñmnonsfråqa Man kan heller inte från tysroloqrskt- 
mediemakt håll generellt definiera ett specifikt krav på motion for 
en viss åldergrupp Ett sådant krav bor rimligen relateras till 
mcivídens tranínçsntlstånd och kroppsvikt. 

Då vi I denna studie utgått från den subjektivt upplevda 
anstrángnmgen finns det dock forutsattrunqar att hävda att en 
acceptabel nivå skulle vara minst två gånger per vecka med "mer 
ansträngande motion", d v s en sådan anstrangnmg som ar 
jarnforbar med snabb promenad (alt joggning) för flertalet I 
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befolkningen Detta kan sagas utgöra ett rmnirrukrav på fysisk 
anstranqrunq och regelbundenhet I syfte att upprätthålla en får 
normalindividen godtagbar funktionsformåga och får att undvika 
negativa konsekvenser av for mycket stillasittande. Av f1g.2 3 ovan 
framgår att ungefár hälften av unga vuxna, 1/3 av medelålders och 
114 av de aldre påstod att de var regelbundet aktiva på denna ntvé 
Bortsett från den allra yngsta åldersgruppen fanns inga storre 
skillnader mellan könen. Vissa differenser fanns dock mellan 
innevånarna I de åtta lånen. 

Tabell 2 5 Andel motronsutovare I åtta lan Mmrrmkrav 2 ggr/vecka snabba 
promenader 

Lan Andel rnotronarer 
Kvinnor Man 
% % 

Malmöhus 32 30 
Skaraborg 24 27 
Orebro 36 31 
Soderman land 31 32 
Stockholm 35 36 
Västmanland 28 40 
Jamtland 26 39 
Västerbotten 26 29 

Totalt 30 33 

Stärst andel aktiva kvinnor återfanns I Örebro och Stockholms lan - 
drygt 1/3 - och minst I Skaraborgs lan - ca 1/4. Bland mannen 
fanns de flesta rnononarerna I Västmanland och Jàmtlanc - ca 40 
% - minst andel I Skaraborg - en dryg 1/4. Raknas kvinnor och 
man tillsammans återfanns de flesta utovarna I Stockholms lån 
och minst antal I Skaraborgs lan Sammantaget uppgav ca 1/3 av 
befolkningen att de minst två gånger per vecka agnade sig åt 
motion på en anstrangrnngsrnvå, som for de allra flesta 
motsvarade snabba promenader eller joggning. Med tanke på 
bortfallet (15 % totalt i undersokrunqen och några procentandelar I 

ett internt bortfall) - och att många söker framstalla sig I en något 
gynnsammare dager an vad som ar med sanningen 
overensstämmande - torde det "sanna" vardet ligga betydligt lagre 
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Vi kan med andra ord konstatera att med denna oetuuuon av 
motion så är hogst 113 av den vuxna befolknmgen I de undersokta 
fanen aktiva mouonerer och darmed minst 213 icke motionsekuve 

3. vilket organisatoriskt sammanhang utövas 
motionen? 

Om rrururmkravet for att raknas som rnotionsutövare satts lagre, till 
lättare motion två gånger i veckan alternativt en gång i veckan 
med mer anstranqande motion, finner v1 i fig.2:2 ovan att en 
rnajontet av den undersokta gruppen uppgav att de tillhörde denna 
kategori. Hur många av dessa ar aktiva medlemmar i 
rdrottsforenmqar och deltar I tavllngs- eller motionsverksamhet? I 
bilaga B:6 redovisas individernas svar 
Hår framgår att de allra flesta motionerade utanför föreningens 
ram Denna tendens förstårktes med stigande ålder Bland de 
yngre mannen var det nära hälften som utforde någon form av 
trarunq I en forenings regi och bland de yngre kvinnorna nara en 
fJärdedel I denna ålder är det också tre gånger så många män 
som kvinnor som är tavhnçsaknva. 

Det år uppenbart att svenskt foreningsliv har en mycket begransad 
betydelse för vuxna rnanruskors metrenerande Totalt sett visade 
det sig att mindre an 1 /5 tranade I någon forenings reg 1. Bland 
kvinnorna tulhorande denna kategori dominerade motlonsmtresset 
och bland mannen tavhnqsintresset 

Har då inte Korpen, Svenska rnotionsrdrottsförbundet, någon roll I 

sammanhanget? Hur många har overhuvudtaget deltagit I någon 
rnotíonsaktivrtet som arrangerats av Korpen? 

38 



Tabell 2 6 Andel deltagare I rnotronsaktrvrtet som arrangerats av Korpen 

Andel deltagare 
På arbetsplatsen. På bostadsorten 

Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män 
% % % % 

20-24 12 23 30 39 

25-29 16 23 24 40 

30-34 10 19 24 31 

35-39 25 24 26 41 

40-44 12 22 23 41 

45-49 14 25 23 35 

50-54 8 19 31 27 

55-59 3 7 22 17 

60-65 9 10 22 19 

Uppenbarligen når Korpen många deltagare Även om man tar 
hansyn till att många angivit att de deltagit såval på arbetsplatsen 
som på bostadsorten vågar man nog anta att ca hàlften av de 
yngre och medelålders mannen berörts och ca en tredjedel av 
kvinnorna i samma åldersgrupp. Hur är det då med 
tavlingsdeltagandet I Korpens regi? 

Tabell 2 7 Andel som deltagit I någon rdrotts/rnotronstavhnq, som 
arrangerats av Korpen 

Ålder Kvinnor Mån 

20-24 17 35 
25-29 14 33 
30-34 16 21 
35-39 18 24 
40-44 9 20 
45-49 10 19 
50-54 8 15 
55-59 5 5 
60-65 5 2 
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Aven I detta sammanhang når Korpen ut till forhållandevrs många 
Bland de yngre (20-29 år) hade en tredjedel av mannen deltagit I 

någon korptävling under året medan halften så många kvinnor i 
denna ålderskategori hade samma erfarenhet I åldrarna over 55 
år var det dock mycket få som deltagit något 
tavlmqsarrançernanç, omkring 5 % 

Sammanfattn1ngsv1s framgår av ovanstående redovisning att den 
overvågande delen av de motíonsaktrva bedriver sin verksamhet 
utanför rdrottsrorelsen Detta påstående galler om krav stalls på 
regelbundenhet. Korpen tycks engagera relativt många 
momentant. Huruvida detta utger en mkorsport till ett mer 
regelbundet engagemang går inte att sluta sig till med ledning av 
ovanstående resultat. 

4. Omfattning av fysisk aktivitet på fritid och i arbete 

Den ruttills gJorda redovisningen har berort den friv1ll1gt valda 
motíonsutovnmqen Vi vet dock forfarande inte I vilken omfattning 
varje 1nd1v1d är fysiskt aktiv totalt sett En person kan JU vara 
motíonsaktrv på flera nivåer, trana hårt några gånger I veckan, 
ågna sig åt lindrigare motionsformer någon gång samt därtill få 
flera timmars vardaqsrnotion. Till detta kommer den fysiska 
aktivrtet som det dagliga arbetet kräver. En annan person kan vara 
totalt ointresserad av frivilligt vald motronsutovrunç men ändå rejalt 
fysiskt aktiv i sin dagliga garning 

For att kunna göra en samlad bedomrnng av mdivrdernas totala 
fysiska aktivitet 91ordes en skala dår svaren på frågorna 11-17 
samt 153 (se bilaga A 1) gavs en koefftcient beroende på 
anstrangningsgrad. Det bör här observeras att den fysiska 
ansträngningen såval I arbete, som I förflyttningen till och från 
arbetet, 1 det dagliga sysslorna i hemmet såval som under fritid 
medraknades Syftet var således att få ett mått på individens totala 
fysiska anstrançrunç. Totalsumman av samtliga dessa berakrnngar 
kunde anta varden från O till 32 poang. 
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Tabell 2 8 Sammanlagd fysisk aktrvitet på fntrd, 1 hemmet och I arbetet 
Omfattning och mtensrtet 

Aktivitetsa rad Kvinnor Män 
20-34 35-49 50-65 20-34 35-49 50-65 
n=298 n=394 n=300 n=303 n=323 n=259 
% % % % % % 

1. Mycket låg 1 2 1 3 6 7 
aktivitet 
(0-3.5) 
2. Låg 15 24 33 22 26 34 
aktivitet 
14-9.5) 
3. Måttlig 35 35 33 26 33 25 
aktivitet 
(10-14.5) 
4.Hög 24 20 13 22 16 10 
aktivitet 
(15-19.5) 
5. Mycket hög 12 6 3 15 6 5 
aktivitet 
(20 - 
Ej besvarat 13 13 17 12 12 19 
fråaan 
Totalt 100 100 100 100 100 100 

*) Svaret på fråga 11 som kunde avges I en skala från 1-5 subtraherades 
med 1 och mulnphcerades med 2,5 Svaret på fråga 12 och 13 
subtraherades likaledes med 1 men multiplicerades med 1,5 respektive med 
1,0 Varje ifylld ruta I fråga 15 mult1pl1cerades med 0,5, 1 fråga 16 med 1,0 
och I fråga 17 med 1,5 Svaren pa fråga 153 subtraherades med 1 och 
multiphcerades sedan med 2 Detta innebar att 
1 = Mindre an 1 tr mme vardagsmotron per dag och for ovngt maktrv 
5= T ex matron minst 3 gånger I veckan på hog anstrangnrngsnrvå + 3 
timmars vardagsmotron per dag + anstrangande dagligt arbete 

Det ar naturligtvis en deñrutronstråqa vad som skall betecknas som 
fysisk maknvitet. Definierar v1 den som vardagsmotion som 
understiger en timme per dag, dartilt ett fysiskt lindrigt arbete och 
heller ingen friv1ll1gt vald motion - finner vi mycket få manniskor 
som ar fysiskt inaktiva Sårskilt gåller detta kvinnorna, 1-2 % Så 
aven om långt ifrån alla deltar I regelbunden rnotronsverksarnhet, 
så tycks de flesta andå få en icke obetydlig kroppsóvnmg I sin 
dagliga garning. Det bor också observeras att bland de yngre 
kvinnorna och mannen så var fler an var tionde mdivro fysiskt aktiv 
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på en mycket hog nivå Hår rörde det sig om flera timmars daglig 
aktrvrtet och därtill hård traning flera gånger I veckan Med andra 
ord kan man konstatera att spridningen mellan individerna nar det 
galler fysisk aktivitet var mycket stor 

Genom tillskapandet av den har skalan ges också en rnöjnqhet att 
undersoka hur fysisk aktivitet, vare sig den förekommer på fritid 
eller I arbete, är relaterad till fysisk kapacitet och hàlsottllstånc Mer 
om detta senare 

5. Motiv för motion 

Fysisk aktivitet i form av motionsidrott bedrivs ofta som ett medel 
att nå båttre hälsa och välbefinnande. Aktiviteterna spanner över 
ett vidsträckt fält dar man I ena utkanten finner aktiviteter dår 
utövarna mycket starkt betonar nyttan av verksamheten. Man 
agnar sig då inte i första hand åt sådan verksamhet för att det år 
roligt och avkopplande utan snarare för att gå ner i vikt, forbattra 
sin halsa och fysiska status etc Den som agnar sig åt denna form 
av motronsidrott ser verksamheten som en investermg, en 
investering i kommande hälsa och välbefinnande. Nyttopers- 
pektivet dominerar således. 

Det finns också ett flertal aktiviteter dar ett ofrånkomligt syfte ar att 
få avkoppling, att ha roligt. Själva poängen med verksamheten ar 
att den skall, för en själv och andra, demonstrera att man gor det 
för sitt nejes skull, utan sidoblickar på det nyttobetonade Hår 
dominerar således upplevelsen, det som upplevs hår och nu. Det 
pragmatiska inslaget är nedtonat och i stället for att betrakta 
kroppen som ett objekt som ska tranas, starkas och hardas 
framstår den egna kroppen som subjekt Den positiva upplevelsen 
är det centrala Kroppsovrunqen får har ett egenvärde. 

I ljuset av detta resonemang skall vi nu närmare belysa motiven 
bland deltagarna I föreliggande undersökning I den fråga som 
riktades till de undersokta personerna fanns 1 O fasta 
svarsalternativ att ta ställning till (se fråga 29 1 bilaga A.1) 
Alternativen var valda så att fem av dessa gav uttryck för en 
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"upplevelsemässig" inställning till motion, att kroppsövning gav 
gladJe och tillfredstàllelse får stunden - "idrottens egenvárde" De 
övriga fem alternativen var valda så att "idrottens 
investenngsvärde" betonades Man ågnade sig åt motion för att 
uppnå något som kom efter motionen och som inte var knutet till 
upplevelsen Till den första kategorin motiv hörde bl a "ger en 
speciell känsla av valbefmnande'' och "skant att få kanna kroppen I 
rörelse". I den andra kategorin återfanns motiv som "att det ar 
nyttigt" och "forbattra mina resultat". 

Varje individ fick ange två alternativ av tio, som de ansåg vara de 
mest betydelsefulla motiven för eget deltagande i motions- eller 
idrottsutövning Härigenom gavs rnojhqheter att dela in de 
undersokta personerna i tre grupper; de som gjorde båda sina 
markeringar for motionens egenvärde, de som gjorde likaledes får 
dess mvesterinqsvärde och de som markerade I båda 
kategorierna. Personerna fördelade sig på följande satt 

Tabell 2 9 Kategorier av motiv for motion 

Motiv Kvinnor Man 
(n=668) (n=564) 

% % 

Egenvarde 39 33 

Investeringsvarde 13 15 

Från båda kategorierna 48 52 

Totalt 100 100 

Flertalet återfanns I den grupp som sa sig ha både ett investerings- 
och ett egenvarde for sin motionsutovrnng. Minsta andelen 
utgJordes av dem som sa sig uteslutande anvanda motion som en 
investering 
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År denna inställning till motion relaterad till omfattning och 
inriktning? En jämförelse görs nedan mellan dem som tränade 
minst tre gånger I veckan på relativt hög anstranqninqsruvå och 
dem som promenerade två gånger per vecka. 

Tabell 2 1 O Motiv for motion I relation till omfattning av motion 

Motiv Omfattning av motion 

3 ggr/v anstr 
motion 

Kv Mån 
(n=145) (n=175) 
% % 

2 ggr/v låg 
anslrängning 

Kv Män 
(n=219) (n=129) 

% % 

Investeringsvarde 18 13 12 19 

Egenvärde 39 39 41 32 

Blandning 43 47 47 49 

Totalt 100 100 100 100 

Som framgår fanns inga starre differenser i motivbilden mellan 
dem som var rnononsaktlva på olika nivåer Fanns det några 
skillnader mellan dem som var extremt aktiva, som hade 20 poang 
och över I tabell 2.8, och de som var lågaktiva, 9,5 och under? 
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Tabell 2 11 Motiv for fysisk aktivrtet bland hog- respektive lågaktiva 

Motiv Aktivitetsn ivå 
Lågaktiva Högaktiva 

l<v Män Kv Män 
(n=152) (n=148) (n=67) (n=74) 

% % % o/o 

lnvestenngsvårde 18 21 16 15 
Egenvärde 37 27 46 39 
Blandning av varden 45 52 37 46 

Totalt 100 100 100 100 

V1 finner hår en tendens till att de högaktiva pnonterar egenvärdet 
oftare än de lågaktiva. 

Den viknqaste informationen om rnanruskors motiv för 
motionsutovning är att majoriteten av befolkningen uppgav att det 
var upplevelsen I det ögonblick man var aktiv, som var det 
centrala 

6. Upplevd färdighet i idrott samt innehav av 
idrottsutrustning 

De vanligaste motionsformerna - promenad, joggnmg, cykelturer 
och bland kvinnorna också motionsgymnastik staller 
förhållandevis små krav på idrottslig färdighet. Få sysslar med 
aktiviteter som kraver stora mvestermgar I tråningsinsatser 
Nedanstående tre tabeller speglar denna iakttagelse från andra 
håll I den forsta tabellen redovisas andelen inorvider som inte har 
provat på, alternativt inte alls anser sig klara av, ett antal av de 
"vanligare" idrotts- och fnluftsaktivrteterna. Detta kan mojllgen 
också vara en forklaring till det ringa antalet utövare I vissa 
tekrukkravande grenar. 
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Tabell 2 12 Andelen kvinnor och man som aldrig provat på, 
alternativt inte anser att de klarar av, olika 
idrottsaktrvrteter 

Idrottsgren Kvinnor Man 
(n=993) ~n=886) 

% Yo 

Fotboll 50 13 
Volleyboll 45 35 
Tennis 69 42 
Bordtennis 40 17 
Skidåkning, långd 11 11 
Skidåkning, utför 48 34 
Motronsqymnasti k 7 29 
Simning 200 m 13 13 
Ta sig fram I okand ter- 
rang med hjälp av karta 53 22 
Skridskoåkning 27 18 
Paddla kanot 53 27 

Kvinnor ansåg sig oftare an man ha bnstfålllga idrottsliga 
kunskaper. Särskilt gallde detta I fotboll och orientering Endast I 
en idrott, motionsgymnastik, rådde det omvanda förhållandet. I 
långd-sk1dåkning och simning var det lika många, dock 
förhållandevis få, som angav bristande erfarenhet eller okunskap 
Det år noterbart att hålften av kvinnorna och ungefär en fJardedel 
av månnen inte ansåg sig ha trllrackliqa kunskaper för att ta sig 
fram I okänd terräng med hjalp av en karta. Mer an var tionde 
vuxen I undersokrunqsçruppen uppgav att de inte klarade av, eller 
inte hade provat på, att simma 200 meter Det var med andra ord 
långt ifrån alla som ansåg sig ha nllracklrqa basfärdigheter för att 
kunna utnyttja det idrottsliga utbud som finns I vårt samhalle. 
Många saknade också nodvandiqa kunskaper eller erfarenheter for 
att kunna agna sig åt ett rörligt fnluftshv 

En stor grupp upplevde sig inte ha tillrackhq kondrtron for att kunna 
Jogga 2 km Det gallde I synnerhet kvinnorna dår mer an halften 
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inte trodde att de skulle klara av en sådan prestation Motsvarande 
andel bland männen var 25 % (Huruvida denna uppfattning om 
den egna konditronsntvån ar realistiskt grundad och om skillnader 
mellan konen är relaterad till en faktisk skillnad i kondmon finns 
anledning att återkomma till i samband med redovisningen av 
testresultaten I kapitel 3) 

Tabell 2 13 Hur klarar man att t1llryggalagga 2 km? 

Jag orkar .. Kvinnor Män 

% % 

löpa 2 km I högt tempo 
4 19 utan att vila 

löpa 2 km I skaplig fart 
12 27 utan att vila 

löpa 2 km i skaplig fart 
om Jag får vila ett par gånger 7 7 

Jogga 2 km utan att vila 20 21 

Jo~ga 2 ~m om jag får vila 
24 14 et par ganger 

gå 2 km utan att vila 31 9 

inte gå 2 km utan att stanna 2 2 

Totalt 100 100 

Bristande fardiqhet i olika idrotter, liksom dåligt kondrtionsullstånd, 
kan naturligtvis utgora hinder för deltagande men kan också vara 
resultat av ointresse eller dåliga miljömassiqa forhållanden 
Samma sak gåller innehav av idrottsutrustning av olika slag. Hår 
kan det också vara av intresse att jamföra de olika lånen för att om 
möjligt spåra skillnader som ar klimatologiskt betingade 
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Tabell 2 14 Innehav av eller tillgång till rdrottsutrustrunçar I olika lan 

Utrustning Ma Sk ôr So St Vå Jä Våb *) 
% % % % % % % % 

Längdåknrngs- 
skidor 

Slalomut- 
rustning 

Cykel 

Vanliga 
skridskor 

Långfärds- 
skridskor 

Spinnspö 

Tramnqs- 
kläder 

Golfut- 
rustning 

Motionscykel 
for mornhusbr. 
Segelbåt 

Tennisracket 

Carnpmq- 
utrustnrng 

26 53 56 54 44 47 64 65 

21 30 32 28 34 25 44 36 

67 73 74 69 65 67 68 77 

34 39 46 45 39 39 37 40 

1 2 2 3 11 4 3 2 

21 29 30 32 30 27 42 41 

58 65 70 67 67 59 66 70 

8 7 4 7 8 6 5 2 

8 8 12 12 9 8 8 9 

4 6 5 4 11 4 2 2 
19 21 23 24 25 20 23 25 

21 34 38 35 28 30 36 39 

*) Lanen ar I ordrunqsfoljd Malmohus, Skaraborg, Orebro, Sodermanland, 
Stockholm, Vastmanland, Jamtland och Vasterbotten 

Endast en fjärdedel av innevånarna I Malmöhus lån agde ett par 
länqdåkrunqsskidor, vilket ungefär hälften i mellansvenge gJorde I 
Jämtland och Västerbotten ägde två av tre denna utrustning Det 
fanns ungefär dubbelt så många agare av slalomskidor I 
Jämtlands lån Järnfort med Malmohus lån, ca 40% jamtört med 
20%. Att det inte bara år en fråga om snot1llgång framgick av att 
lite drygt en tredjedel av befolkningen både I Stockholms och I 
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Vasterbottens län agde slalomskidor De flesta seglarna och 
långfardsåkarna på skridskor återfanns i Stockholmsområdet. 

7. Vilka är det som ägnar sig åt motion? 

V1 skall I detta avsnitt återvanda till dem som frivilligt vaüer att agna 
sig åt motion Vad karaktanserar dessa rnanruskor för övrigt? I 
detta sammanhang har endast ett fåtal indikatorer valts för att 
belysa hur rnotionsvanorna är relaterade till SJàlvuppfattning, 
upplevt hälsotillstånd, levnadsvanor och social position V1 skall 
borja med att undersöka motionsutovarnas instàllning till den egna 
kroppen och prestationsförmågan 

Tabell 2 15 Mot,onsvanor och uppfattningen om den egna kroppen och 
formågan 

Omfattning av motion Andel som ansåg sig nojda med 
sin kropp och prestånoristormåqa 

Kvinnor Mån 
% % 

3 gw/v 
72 87 ans r motion 

2 gw/v 
69 84 ans r motion 

1g/v 
62 79 anstr motion 

2 Hgr/v 
59 75 lå motion 

Varda~smotion 
1 tim/ ag 58 78 
Inaktiv 51 62 

Forst kan konstateras att fler mån än kvinnor var nöjda med sin 
kropp och sin prestationsförmåga. Denna uppfattning var också 
klart relaterad till omfattning av rnotionsutövrunq Betydligt fler 
bland de högaktiva hade en positiv självbild i dessa avseenden ån 
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bland lågaktiva eller fysiskt inaktiva Hur var då 
motionsbenagenheten relaterad till det upplevda halsotillståndet? 

Tabell 2 16 Mononsvanor och upplevt halsotrllstånd 

Mot1onsvanor Andel som upplever 
sitt halsotillstånd som bra 

Kv Mån 
% % 

3 ggr/v anstr motion 63 67 

2 ggr/v anstr motion 60 70 

1 g/v anstr motion 61 45 

2 ggr/v latt motion 35 38 

Vardagsmotion 1 tim/dag 38 47 

Inaktiv 38 35 

Det råder ingen tvekan om att det upplevda helsotûlståndet ar 
mycket starkt relaterat till omfattningen av motionsutovandet 
Dubbelt så många bland hoçaknva som bland inaktiva upplevde 
sin halsa som god 

Att rokning och fysisk maktrvitet var for sig utgör medicinska 
riskfaktorer ar belagt i flera studier. Finns det också ett samband 
mellan rokning och fysisk aktivitet? 

Tabell 2 17 Motronsutovrunç och rokning 

Motion Andel som roker mer an 
5 ~1garetter P.e~ dag 
Kvinnor Man 
% % 

3 ggr/v anstr motion 
2 ggr/v anstr motion 
1 g7v anstr motion 
2 ggr/v lått motion 
Varétagsmot1on 1 tim/dag 
Inaktiv 

15 
18 
16 
28 
31 
28 

12 
9 

22 
24 
27 
34 
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Av tabellen framgår att andelen rökare var färre bland regelbunda 
motionsutovare an bland dem som inte ågnade sig åt motion 
Bland de fysiskt inaktiva mannen var var tredje rökare Bland de 
högaktiva endast var tionde Drfferensen bland kvinnorna var I 

detta avseende inte lika uttalad. Det kan således konstateras att 
det finns en klart urskiljbar grupp I vars livsstil ingår att vara fysiskt 
inaktrv och dartill vara rökare och därmed leva med två riskfaktorer 
i kornbmation. Man bör dock också uppmarksamma att det fanns 
individer, aven om de var färre, som trots att de var ivriga 
rnotronsutövare också var vaneråkare. Det visade sig dessutom 
vara så att det relativt sett fanns fler snusare bland de högaktiva 
mannen. En fJårdedel av mannen som tränade hårt minst tre 
gånger I veckan snusade regelbundet 

Tabell 2 18 Motronsutovnmç och snusrunq 

Motion Andel som snusar 
Kvinnor Mån 

% % 

3 ggr/v anstr motion 
2 ggr/v anstr motion 
1 g7v anstr motion 
2 ggr/v lätt motion 
Varäagsmot1on 1 tim/dag 
Inaktiv 

2 o o 
1 o 
2 

26 
12 
13 
19 
22 
16 

Det finns skal att anta att regelbunda motionsutovare skiljer sig 
från de fysiskt inaktiva I flera hvsstilsavseenden Att välutbildade 
personer oftare är aktiva ån andra pekar i den riktningen Bland 
dem som hade 3-årig gymnasieutbildning som högsta utbildning 
fanns det nästan dubbelt så många motionsutövare som bland 
dem som hade grundskola som högsta utbildning. Detta samband 
kan dock till dels forklaras av att proportionen valutbudace ar 
högre bland de yngre och, som vi tidigare visat, de yngre oftare ar 
aktiva ån de aldre. 
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Tabell 2 19 Mot1onsutovrnng och utbildrunqsmvá 

Utbtldrunqsrnvå Andelen rnottonsutovare 
Kvinnor Mån 

% % 

Grundskola och motsv. 
Yr~~sskola/2 åpgt gymn 
3 åriqt gymnasium 
Hogsk6la/Univers1tet 

23 
32 
41 
37 

25 
31 
46 
44 

8. Sammanfattning 

Valet av rnononsform var mycket tydligt relaterat till ålder och kon. 
Att bli andfådd och svettig under sin rnotronsutövninq var mycket 
vanligare bland yngre åldersgrupper och då särskilt bland man 
Det fanns dock mycket stora variationer mom varje åldersgrupp 
Andelen som bedömts som inaktiva i den meningen att de mte 
agnar sig åt frivilligt vald motion, och heller inte får en 
vardaqsmotron som uppgår till en timme per dag, var dock 
förhållandevis konstant i alla åldergrupper, ca 1 o % bland 
kvinnorna och 20 % bland männen. 

Hur många som skall anses vara motionsutovare ar en 
defmitionsfråga Accepteras långsamma promenader två gånger I 
veckan om minst 20 minuter per gång finner man ca 80 % utovare 
bland unga vuxna och 2/3 bland de aldre Ställs kravet till tre 
gånger per vecka med hóg anstrànqrunç finner man att ca 15 % av 
de yngsta kvinnorna och ca 30 % av de yngsta mannen uppgav sig 
vara aktiva på denna nivå Bland de medelålders och aldre var det 
endast ca 5 % som angav detta Om man som kriterium for motion 
vaher en anstranqnmqsnivå som innebar att man hJalpligt skall 
kunna fora ett samtal med en person under utovrunqen, d v s for 
de allra flesta snabb promenad eller joggning, och en 
regelbundenhet av minst två tillfällen I veckan, finner man att 
ungefär hålffen av unga vuxna, 113 av medelålders och 114 av de 
aldre uppger att de ar regelbundet aktiva på denna nivå Någon 
större skillnad mellan könen fanns mte Dåremot fanns vissa 
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skillnader mellan kvinnor och mån i olika län. Storst andel aktiva 
kvinnor återfanns I Örebro och Stockholms lån - drygt 1/3 - och 
minst i Skaraborgs lan - ca 1/4. Bland männen fanns de flesta 
rnotronarerna I Våstmanland och Jamtland - ca 40 % - minst andel 
I Skaraborg - en dryg 1 /4. De vanligaste motionformerna var 
långpromenader, cykling, Joggning och motronsçymnasnk i olika 
former 

Som framgår av nedanstående figur var variationen mycket stor 
når det gållde omfattning och inriktning av motion For att illustrera 
detta har två åldersgrupper valts, 20-24 år och 50-54 år Tre olika 
jarnförelser kan göras; mellan individer i samma åldersgrupp, 
mellan åldersgrupperna och mellan kvinnor och mån. Största 
skillnaderna inom en och samma åldersgrupp återfanns I den 
yngsta åldersgruppen. Hår fanns en ganska Jamn fördelning på 
alla anstranqninçsruvåer, sarskut bland mannen. Det fanns 
således många som trånade ofta och med mycket hog 
ansträngning sarnndiqt som det fanns många, med det kriterium 
som valts, som var fysiskt inaktiva. 

I medelåldersgruppen var det mycket få som tränade under håg 
anstrangning och betydligt fler som var fysiskt inaktiva eller 
tranade med liten fysisk anstrànqrunç. 

Når det galler differenser i kvinnors och mans motíonsaknvttet kan 
man göra två iakttagelser. For det forsta fanns det I den yngre 
gruppen betydligt fler mån, som agnade sig åt omfattande och 
intensiv tråning. Det omvända förhållandet I denna åldersgrupp 
gallde deltagandet I traning, som fordrade liten anstrångning 
Andelen inaknva var ungefar lika stor 

Bland medelålders kvinnor och mån var det ungefar lika många 
som agnade sig åt anstrångande tråning. Dåremot var det betydligt 
fler man som var fysikt inaktiva I denna åldersgrupp uppgav 
således var tredje kvinna och varannan man att den frivilligt valda 
fysiska aktiviteten var mycket liten eller obefintlig 
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Ålder 20-24 år 

KVINNOR 

Ålder 50-54 år 
KVINNOR 

1% 

MÄN 

29% 

MÄN 

3% 

45% 

8 Hög ansträngning, andfådd och svettig, minst 3 ggr/v 

1!11!1 Mer ansträngande motion, joggning, snabb promenad, 2 ggr/v 

!El Lättare anstr., t.ex promenad, minst 2 ggr/v alt 1 g/v mer anstr. motion 

D Inaktiv 

Fig. 2:6. Andel motionsutövare i åldrarna 20-24 år och 50-54 år. 
Minimikravet för motion har här satts till minst 2 ggr per vecka lätt 
ansträngning, t ex promenad, minst 20 min per gång, alternativt 1 g per 
vecka mer ansträngande motion, tex snabb promenad eller joggning. 

Om man beaktar den totala fysiska aktiviteten, d v s den fysiska 
ansträngningen under arbete, på väg till och från arbetet, i hemmet 
och under fritid, finner vi synnerligen stora variationer mellan 
individerna. Det finns ett icke så ringa antal individer - bland de 
yngsta fler än var tionde - som är aktiva flera timmar per dag och 
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därtill genomför en hård träning flera gånger i veckan samtidigt 
som det finns de som aldrig agnar sig åt frivilligt vald motion och 
som har ett fysiskt lindrigt arbete och som därtill inte får någon 
fysisk aktivitet i sin dagliga gärning. Den senare gruppen år dock 
forhållandevis liten 

Svenskt föreningsliv har en begransad betydelse for vuxna 
manniskors motionerande. Mindre ån 1 /5 tranade i en förenings 
regi Många hade dock erfarenheter av Korpens verksamhet såväl 
på arbetsplatsen som på bostadsorten. 

I jarntöreíse med mannen ansåg sig kvinnorna I allmänhet ha 
sämre kunskaper och färdigheter i olika idrotter. Mer än hålften av 
kvinnorna trodde inte att de skulle orka jogga 2 km utan att behöva 
stanna. Motsvarande andel bland männen var 25 % 

Som motiv for sin motionsutovning angav de flesta både att det 
skulle vara nyttigt och nojsamt. Flertalet uppgav som motiv att 
upplevelsen här och nu var väsentlig Sarskilt gållde detta dem 
som var högaktiva 

De som ägnade sig åt motion karaktäriserades av att de i starre 
utstrackning än de som inte motionerade 

* var förhållandevis nöjda med sin kropp och prestationsförmåga 

* upplevde sitt halsotillstånd som bra 

* mer sållan var vanerokare men lika ofta snusare (t o m. oftare 
bland högaktiva) 

* hade 3-årig gymnasieutbildning 
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Kapitel 3. 

LIV 90. 
Fysisk prestationsförmåga 

Jan Seger 
Institutionen för idrotts- och 
hälsovetenskap vid Idrotts- 
högskolan 

Artur Forsberg 
Sveriges Riksidrottsförbund 
Centrum för ldrottsforskning 

1. Inledning 

Den forandring I rnanruskors levnadsvillkor som skett I västvärlden 
under de senaste 1 OO åren år helt unik. Den har bl a inneburit att 
tillvaron kommit att ställa allt mindre fysiska krav. Det ar ju så att 
vr, biologiskt sett, troligen ar helt lika de stenåldersmanniskor som 
levde för uppemot 1 O 000 år sedan och genetiskt sett har vi det 
mesta gemensamt med de folk som levde for rmhoner år sedan. 
Under hela denna tidsperiod skedde en anpassning till ett liv som 
samlar- och Jagarfolk där fysisk aktivitet var en naturlig och 
nodvandiq del av det dagliga livet for manniskan Manruskan år 
alltså byggd för fysisk aknvitet Det senaste seklets forändnnqar 
har således medfort en "onaturlig" livshållning med stillasittande 
arbete och for flertalet människor en fysiskt maktiv fritid, vilket 
medfort en allmant församrad fysisk prestationsformåqa. Det finns 
dock ett flertal argument som visar, att måttlig fysisk aktivitet 
posrtrvt bidrar till forbattrad halsa och högre livskvalitet (Åstrand 
1992). 
Fysisk prestanonsformåqa omfattar ett flertal fysiologiska och 
fysiska parametrar såsom styrka, rorlighet, snabbhet och kondition. 
Prestationsförmågan påverkas av ett flertal faktorer, hår 
sammanfattade I figur 3: 1. 
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FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN FYSISKA PRESTATIONSFORMÅGAN 

Alder 7 f \ Dygnsrytm 
Kon 
Kroppskonsututron 

f Kyla 
Varme 

Kulturell och social 7 Hog ho¡d 
rruljo fl S¡ukdom 

7 Typ av fysisk 
akuvuet f \ Medrcrnermq 

\ Kost 17 f Fysisk trarnng 

I Vatska 

Fysisk makuvitet 

17 f I Mouvauon 

·------------------------------ I A RV I 
I I 

------------------------------· 
Figur 3 1 Faktorer som påverkar den fysiska prestatronsformåqan (efter Ekblom 

1988) 

Relationen mellan dessa påverkansfaktorer och fysisk 
prestanonstorrnåça skall v1 återkomma till I kommande 
redovisningar I foreliqqande rapport fokuseras intresset på olika 
fysiska parametrar 
Fysisk prestationsförmåga kan matas I en given aktivrtet, t ex 
löpning eller simning De fysiska parametrarna kan bestammas 
eller beräknas på olika sått Kondition (eller maximal 
syreupptagning) kan bl a. beräknas med hjalp av ett s k 
cykelergometertest. Muskelstyrka kan matas med förfinad 
matapparatur i ett laboratorium, men kan aven utvärderas med 
hjalp av enkla tester Många fysiska parametrar ar av en 
sammansatt natur och måste darter matas som delfunktioner, tex 
snabbhet och balansförmåga. Vid testning av fysisk 
prestationsformåga mates oftast individens maximala kapacitet 

I vårt dagliga liv, 1 hemmet och på arbetet, stålis vi mfor fysiska 
krav, om ån högst måttliga. For att gå I rask takt eller utföra grövre 
hushållsarbete som stådning, trådgårdsarbete m m kravs hos en 
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norrnalviknq person en syreupptagmng på 1 - 1,25 liter per minut 
(Åstrand 1981). Personer som har en maximal syreupptagmng i 
narheten av dessa varden belastas således I stort sett maximalt 
vid sådana enkla vardagliga aktiviteter och blir dårmed mycket 
begrånsade i sitt dagliga liv och gärning. De flesta av oss måste då 
och då bara hem ett par matkassar från affaren eller ibland skynda 
på stegen för att hinna med bussen, aktiviteter som även staller 
krav på styrka och snabbhet. 

Vår kunskap om svenska folkets fysiska prestationsförmåga ar 
emellertid begränsad Vissa grupper av befolkmngen år mera 
undersokta än andra. Exempelvis utfor man I samband med 
msknvmngen till rrulrtartranstqörlnq ett antal fysiska tester på unga 
man. Fysiska tester förekommer aven vid rekrytering och 
uppfoljning mom vissa yrkesgrupper, såsom polis- och 
brandvåsende. En del större foretag i Svenge kallar speciella 
åldersgrupper till hålsokontroller I vilka ofta ingår fysiska tester, 
såsom berakning av maximal syreupptagning (se exempelvis 
Andersson & Malmgren, 1986). Inom idrottsrorelsen forekommer 
av tradrnon olika former av testverksamhet, sarskut på ehtruvå. 
Större delen av svenska folket, t ex merparten av alla kvinnor, blir 
dock sällan föremål för denna typ av kartlaggmng av fysisk 
prestationsförmåga Allmant kan sågas att större undersökningar 
på representativa urval av den vuxna befolkningen saknas. Ett par 
svenska undersokningar om styrkeutveckling hos ungdom 
(Ekblom m fl 1985) samt förändnngar i grovmotonska färdigheter 
hos skolungdom (Halldén 1990) har relativt nyligen genomförts. I 
särskilda grupper av den vuxna befolkningen har tester för 
beråkmng av maximal syreupptagning genomförts (se t ex. 
Jonsson & Åstrand 1979) Mycket få studier har t1d1gare 
genomforts dar man belyst relationen mellan fysisk 
prestationsförmåga och olika bakgrundsfaktorer, såsom 
mononsvanor (se dock Stockholmsundersökningen, Hagberg & 
Hogstedt, 1991 ). 
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Syftet med forellggande kapitel ar darför att I ett statistiskt 
representativt urval av den vuxna svenska befolkningen (20 - 65 
år) · 

a) beskriva individernas uppmätta kroppslängd och 
kroppsvikt. 

b) belysa den fysiska prestationsförmågan bland 
kvinnor och män i olika åldrar. 

c) belysa relationen mellan fysisk prestationsförmåga 
och motionsvanor 

I tidigare studier av denna typ, dår kroppslångd och kroppsvikt 
ingår, har måtten ofta uppgivits av försökspersonerna i samband 
med intervjuer eller ifyllandet av enkäter (risk för över- respektive 
undervärdenng!). I föreliggande studie år däremot samtliga 
redovisade kroppsmått uppmatta av Sjuksköterska. 
De tester som används i undersökningen har valts darför att de 
speglar vardagliga fysiska krav och är lätta att utföra på ett 
kontrollerat satt. De har också bedomts som rimligt riskfria aven 
for de aldsta åldersgrupperna. I rapporten presenteras 
medelvårdena for de olika testerna för man och kvinnor I åldern 20 
- 65 år med 5-års intervall. Dessutom belyses sambandet mellan 
uppmatt testresultat och uppgiven aktivitetsnivå. 
Urvalet av tester har till en viss del gJorts med utgångspunkt I ett 
pågående internationellt projekt, initierat av Europarådet, kallat 
Eurofit - European Test of Physical Fitness. Projektet syftar bl a 
till att beskriva den fysiska prestationsformågan hos barn och 
ungdom I vissa europeiska lander (se vidare Council of Europe, 
Handbook for the EUROFIT Tests of Physical Fitness 1988). 
Av undersökningen (LIV 90) redovisas har framfor allt grunddata 
från testerna med en första analys av relationen mellan fysisk 
prestationsförmåga och fysisk aktivitetsgrad. Avsikten ar att i 
kommande pubukatroner mer ingående studera sambanden 
mellan prestation och motionsvanor 
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2. Metod 

Urval av försökspersoner 

Atta lån med olika klimatologiska och befolkningsmässiga 
förhållanden utvaldes for deltagande i studien (se tabell 3·1) Ett 
obundet slumpmassigt urval av 300 kvinnor och mån (svenska 
medborgare) 1 åldrarna 20 - 65 år genomfördes i varje lån Det 
totala antalet personer som ingick I stickprovet var harmed 2 400. 
(For en mera ingående diskussion av urvalsprocessen och 
förfarandet I samband med kallelser etc se kapitel 1 ) 

Totalt kom 64% att genomföra delar av eller samtliga av de 
fysiska testerna. Deltagandet I de fysiska testerna varierade I de 
olika lanen (se tabell 3. 1 ). 

Län Deltagande i 
testningar 

Malmohus 53 % 
Skaraborg 73% 
Orebro 66% 
Soderman land 50% 
Stockholm 71% 
Vastmanland 61% 
Jamtland 70% 
Vasterbotten 76% 
TOTALT 64% 

Tabell 3 1 Andelen deltagare I de fysiska testerna I olika lan 
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Bortfallsa na lys 

Det ar rimligt att anta, att de personer som valde att inte deltaga I 
de fysiska testerna hade en samre fysisk status an de som deltog 
Den bortfallsanalys som redovisas I kapitel 1 visar, att bland dem 
som endast besvarade frågeformularet fanns något fler maktiva an 
i den grupp som dessutom deltog I de fysiska testerna. Skillnaden 
var dock relativt liten Forehggande resultat bör ändå tolkas med 
viss försiktighet. De redovisade genomsnittsvardena for de olika 
åldersgrupperna kan ligga något hogt I forhållande till hela den 
vuxna befolkningens varden Resultaten utgör trots detta ett 
anvandbart underlag for en framtida testverksamhet på 
arbetsplatser, inom friskvård etc., dår behovet av jamförelsevärden 
eller normalvarden torde vara stort De ger också en vardefull 
rnojuqhet att mera overgnpande vardera det svenska folkets 
fysiska prestationsformåga och ställa den i relation till livsstil och 
halsa 

Testleda re 

Eftersom forsokspersonerna återfanns I olika delar av landet blev 
det nodvandrqt att totalt uppratta ett 30-tal teststationer i de åtta 
lanen d v s cirka 4-5 stationer per län. Svenska motions 
forbundets (Korpens) Iansforbund utsåg ansvariga testledare som 
kallades till Stockholm for en gemensam utbrldnmqsdaq Samtliga 
testledare hade genomgått s k testledarutbrldnmç enligt Svenska 
Riksidrottsförbundets normer Under utbildrunqsdaqen 
presenterades testerna och samtliga testledare fick möjlighet att 
genomfara testerna både som ledare och forsökspersoner 
Matmetodiken diskuterades ingående och eventuella felkallor 
påpekades Under studiens gång 9JOrde aven ledningsgruppen ett 
antal besok vid de olika teststanonerna for att fortiepande folJa upp 
studien och diskutera eventuella problem 
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Genomförande 

De fysiska testerna genomfördes efter det att försökspersonerna 
(fp) genomgått den medicinska undersökningen och besvarat 
frågeformuläret. Testerna beskrivs kortfattat i samband med 
resultatredovisningen För en mera utförlig beskrivning hånvisas till 
kapitel 1 och Engström m fl (1992). Testerna genomfördes alltid i 
samma ordning (1 - 9). Fp var ombedda att byta till 
1drotts/fritidskläder och bar skor med gummisula Fp ombads att 
gora sitt bästa och informerades om att vissa moment kunde bli 
ansträngande. Tveksamma fick rådet att inte deltaga. Tiden mellan 
varje test var cirka 3 minuter Totalt tog testningen ungefär 40 
minuter Eventuella svårigheter och problem antecknades i 
testprotokollet ( t. ex. "ont i ryggen"; "skadad I handen"). Inga 
skador orsakade av testningen har inrapporterats. Testprotokollet 
finns redovisat som bilaga C:2 
Testernas reliabilitet har ej utvärderats har. Cykelergometertestet 
år dock sedan tidigare val dokumenterat och övriga tester, förutom 
sit-upstestet ar utvärderade i olika sammanhang (se t. ex Council 
of Europe, 1988). 

3. Resultat och kommentarer 

tvärsnittsstudier presenteras normalt resultaten som 
stapeldiagram, men för att erhålla battre överskådlighet redovisas 
resultaten i form av linjediagram, som illustrerar kvinnors och mäns 
genomsnittsvården I de olika åldersintervallen. I samband med 
resultatredovisningen ges kortare kommentarer Ytterligare 
synpunkter ges i en sammanfattande diskussion. I bilaga C.1 
presenteras könsvis genomsnittsvården for varje test i 
åldersgrupper, med standardavvikelser, antalet testade 
försokspersoner samt extremvårdena (range) inom varje grupp 
Försokspersonernas medellangd var 165, 1 cm (kvinnor) respektive 
178,6 cm (man) och deras medelvikt var 66,2 kg (kvinnor) 
respektive 79,6 kg (män). En presentation av långd och vikt 1 5-års 
åldersintervall ges nedan 
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Tabell 3 2 Sammanstallrnng av medellangd och medelvtkt for deltagande forsokspersoner 

A KROPPSL.ANGD I cm) KVINNOR n= 732 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 167,6 166,9 166,7 166,4 165,0 165,1 163,7 162,8 161,8 

SD± 6,4 6,7 6,9 6,1 5,6 5,2 5,7 6 ,8 5,7 

RANGE 150-180 154-183 155-176 154-180 148-179 154-180 151-177 150-176 150-174 

ANTAL 57 72 75 94 105 109 67 74 79 

B KROPPSVIKT (kc 1) KVINNOR n=733 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 63,1 64,8 65,2 65,4 64,9 66,5 67,1 69,3 69,3 

SD± 10,4 11,8 11,7 9,4 9,0 9,8 11,0 11,7 10,8 

RANGE 44-98 48-123 47-103 47-93 52-98 47-95 47-123 51-106 49-102 

ANTAL 58 72 76 93 105 109 68 72 80 

C KROPPSL.ANGD cm) MAN n=657 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 180,4 179,4 181, 1 179,3 179,6 177,3 177,6 175,7 175,9 

SD± 5,6 6,5 7,2 6,4 6,4 6,9 6,9 6,0 6,6 

RANGE 170-194 165-193 162-195 163-196 159-196 160-196 162-197 160-188 164-190 

ANTAL 69 66 83 80 80 89 75 51 64 

D KROPPSVIKT (k< l MAN n=659 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 75,0 77,1 81, 1 78, 1 82,9 79,6 80,4 79,8 81,8 

SD± 10,3 12,6 13,3 9,9 13,5 10,6 10,9 13 O 11,2 

RANGE 58-104 57-126 52-119 60-11 O 57-127 59-115 58-102 53-117 60-113 

ANTAL 69 66 83 81 80 90 75 51 64 
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3 a. Cykelergometertest 

Sytte: Att utifrån submaximal testning beräkna individens 
maximala syreupptagningsförmåga (enligt Åstrand & Rhyming 
1954). 
Metod: Testet utfördes i en följd på två olika belastningar, enligt 
gängse metod, på en Monark pendelvågsergometer. Första 
belastningen valdes så att steady-state (stabil pulsnivå) kom att 
ligga mellan 120 - 135 slag/minut och den andra belastningen gav 
pulsvärden mellan 140 - 170 slag/minut. Det pulsvärde av de två 
som låg närmast 145 användes för att beräkna den maximala 
syreupptagningsförmågan. Erfarenhetsmässigt är detta en 
pulsnivå som ger tillförlitliga värden för beräkning av maximal 
syreupptagning. 
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MAXIMAL SYREUPPTAGNING 
I/mm 

LIV 90 I 
-e-KVINNOR ·-· --. -- ·-· -- ·-·-- ·--· ·-·-........ --. ·-·-- ---. ·-·- • 
-·-MAN 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

ALDER 

Figur 3 2 Beraknad maximal syreupptagrnngsformåga uttryckt som I/mm 

(n=641 kvinnor, n=558 man) 

Mannen uppvisade en genomsnittligt hogre beraknad maximal 
syreupptagning I samtliga åldersintervall I de yngre 
åldersgrupperna hade kvinnorna 76% av mannens vården och I 
de aldre gïüppema var motsvarande jamforelsevårde 85 % En 
nedgång med ökad ålder skedde for både kvinnor och man, med 
undantag fôr kvinnor i intervallen 30-39 år resp 50 - 59 år 
Nedgången från 20-24-års ålder till 60-65-års ålder var 33% för 
kvinnor och 39% för mån motsvarande cirka 1 % per år. 
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20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 
ÅLDER 

Figur 3 3 Beraknad maximal syreupptagmngsformåga uttryckt som ml/(kg x min) 
(n=640 kvinnor, n=557man) 

Vid en jämförelse mellan man och kvinnor med avseende på den 
maximala syreupptagningsförmågan, dår aven kroppsvikten 
medtagits som faktor, visade det sig att skillnaderna mellan 
kvinnor och män var avsevärt mindre. I de flesta vardagliga 
aktivrteter såsom promenad, hushållsarbete, trädgårdsarbete m. fl 
måste v1 båra upp vår kroppsvikt. Det ar darrer rimligt att I dessa 
sammanhang jämföra svreupptaqrunçstormåqa per kg kroppsvikt 
V1 kan således konstatera att skillnaden mellan kvinnor och man i 
detta avseende var mycket liten. I de yngre åldersgrupperna var 
kvinnornas syreupptagning 90% av männens, medan kvinnor och 
mån hade samma testvärde i åldrarna 55-65 år. 

Kommentar 
De erhållna resultaten överensstammer mycket väl med tidigare 
rapporterade data (se Kilborn & W1gaeus-Hjelm 1991, Saltin m fl 
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1979), samt militära inskrivningsdata från 1989 (Bergh, pers 
kommunikation). Irma Åstrand rapporterade däremot något högre 
maximalvärden i I/min för båda könen (ref. i Åstrand & Rodahl, 
1986, sid 333 f). De uppmätta skillnaderna i testvärde mellan 
könen stöds av tidigare studier (set.ex Jonsson & Åstrand, 1979). 
Tidigare forskning har visat, att prestationsförmågan sjunker med 
ökad ålder (se Åstrand & Rodahl 1986, Stamford 1988). Såväl 
tvärsnittsstudier som longitudinella studier har visat, att den 
maximala syreupptagningsförmågan tycks minska med cirka 0.4 
ml/kg x min varje år med början i 25-års åldern. Dessa uppgifter 
stämmer väl överens med resultaten i LIV 90. Den något större 
nedgången för männen i föreliggande studie har också visats i 
tidigare forskning (Stamford 1988). 

3 b. Rörlighetstest 

Syfte: Att mäta rörlighet/töjbarhet i muskulaturen i rygg, säte och 
lårets baksida. 
Metod: Uppgiften bestod i att från en sittande ställning med raka 
ben böja sig så långt fram som möjligt; och med fingertopparna nå 
till eller helst förbi tårna. Avläsning av mätvärde skedde på en linjal 
placerad så att fotsulornas nivå motsvarade 50 cm, d.v.s. ett värde 
på 55 cm innebär att fp nått 5 cm bortom sina fotsulor. Cykeltestet 
tjänade som standardiserad uppvärmning. 
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Figur 3 4 Rorhghet uttryckt som cm Den streckade hruen anger fotsulornas nivå 
(50 cm) (n=720 kvinnor, n=648 man) 

Som framgår av figuren blev medelvardet för samtliga grupper 
utom en over 50 cm. Generellt hade kvinnorna bättre rörlighet an 
man och rorligheten bibehålls relativt väl med ökad ålder. 

Kommentar 
Tidigare studier av rörlighet har visat battre rörlighet hos kvinnor 
järnfort med mån (Leighton 1960, Docherty & Bell 1985). En av 
flera majliga forklaringar till denna skillnad skulle kunna vara 
männens större totala muskelmassa, vilken troligen innebar starre 
stramhet i muskulaturen Muskeltemperaturen har betydelse för 
prestationsförmågan (Bergh 1980) En uppvarmd muskulatur år 
mer elastisk ån en ouppvärmd Eftersom samtliga fp i studien 
genomförde testerna I samma ordning, och rorlighetstestet 
foreçrcks av cykeltestet, kan uppvärmningen sagas ha vant relativt 
val standardiserad 
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3 c. Balanstest 

Syfte: Att mäta individens balansförmåga 
Metod: A) Seende: Fp balanserade på valfritt ben på en 
metallprofil (höjd 5 cm) under en minut, effektiv tid, d.v.s. klockan 
stoppades varje gång fp satte ned andra foten. Varje försök att 
uppnå balans registrerades. Lägsta värde var 1. 

B) Blundande: Fp balanserade blundande på valfritt ben på golvet 
under en halv minut effektiv tid. Foten måste befinna sig på 
samma ställe hela tiden. Bedömning enligt A). 
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Figur 5 Balansformåga uttryckt som antal forsok att balansera på ett ben på en 
metallprofil under en minut (n=717 kvinnor, n=645 man) 

Resultaten visade att balansförmågan markant förämrades för 
båda könen från 50-års ålder efter att ha vant relativt oforåndrad i 
yngre åldersgrupper. Kvinnornas balansförmåga var lika med 
mannens I de yngre åldersgrupperna men visade sedan en 
kraftigare församnng i de högre åldrarna. 
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BALANSFORMÅGA, blundande på golvet 
antal forsak 
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Figur 6 Balansformåga uttryckt som antal forsok att blundande balansera på 
golvet på ett ben under 30 sekunder (n= 720 kvinnor, n= 645 man) 

Aven I detta test skedde en torsarnnnq framfor allt I de åldre 
åldersgrupperna. 

v--..---,1.-.,. 
T'\VI I li I lt::I I ICI 

Balansformåga kan definieras som en funktion som kraver en 
konstant reglering av muskelaktivitet och ledposttron for att 
bibehålla tyngdpunkten inom understbdsytan (Lane 1969) Därvid 
aktiveras bl a de visuella, vesnbulara och motoriska systemen 
Mellan 30 - 50% av USA s befolkning över 65 år råkar årligen ut for 
ett eller flera ofnvilhqa fall (ref av Iverson m fl 1990) Sannolikt 
galler motsvarande aven I Sverige Det år val kant att 
muskelmassan och darmed muskelstyrkan reduceras med okad 
ålder (Gnmby 1985, Serratnce 1968) En tidigare studie på 
balansförmåga hos aldre man (54 - 90 år) visade dels att 
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balansförmågan är positivt korrelerad med styrka och dels att 
balansförmågan försämras med ökad ålder (Iverson mfl 1990). 

3 d. Hopptest 

Syfte: Att mäta maximal vertikal hoppförmåga vilken utgör ett bra 
mått på individens maximala benstyrka. 
Metod: A) Hopp med armsving: Fp gjorde ett maximalt 
vertikalhopp där armarna hjälpte till i upphoppet. Hopphöjden 
mättes i hela centimeter med hjälp av ett måttband fäst vid fp:s 
midja och med den fria änden löpande under en platta på golvet. 
Två försök gjordes varav det bästa noterades. 
B) Hopp utan armsving: Utfördes som A) men med händerna i 
"höfterfäst". 
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Figur 3 7 Vertikal hoppformåga matt som maximalt upphopp med armsving 
(n=694 kvinnor, n=635 man) 

Den maximala vertikala hoppsformågan i hopptestet utan armsving 
minskade med ökad ålder från de yngsta till de äldsta 
åldersgrupperna med 38% for kvinnorna och 41 % for mannen 
Kvinnornas hooohöid var genomsnrttlrgt 72% av männens både I 

delågre och högre åldrarna 

Nedgången i prestationsförmåga med ökad ålder I hopptestet med 
armsving var ungefar densamma som I hopptestet utan armsving, 
40% for kvinnorna och 39% för mannen Hopp med armsving 
resulterade i hopphojder som låg 12 - 18% högre ån hopp utan 
armsving. Skillnaden mellan könen I såval de lägre som de hogre 
åldersintervallen var ungefar densamma i båda hoppvarianterna 
Det tycks således som om det teknikmoment som armsvingen 
innebar inte resulterade I någon konsspecrñk eller ålcersspecrñk 
påverkan på hoppförmågan 
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Figur 3 8 Vertikal hoppformåga matt som maximalt upphopp med handerna I sidan 
(n=695 kvinnor, n=638 man) 

Kommentar 

Oddsson (1989) studerade skillnaden i hopphöjd mellan kvinnor 
och män i vertikalhopp med armsving. Han fann motsvarande 
könskillnad för allroundtranade 20-30-åringar Dynamisk benstyrka 
ar en faktor av betydelse får hopprestationen. Benstyrka minskar 
med ökad ålder vilket även visats av Larsson, där nedgången I 
benstyrka var ca 25% for män från 20 till 65 år (Larsson 1978). I 
den studien var nedgången mest uttalad från 45-50-årsåldern, 
vilket eJ bekraftas i forellggande studie. 
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3 e. Sit-uptest 

Syfte: Att erhålla ett mått på styrkan i magmuskulatur och 
höftledens böjarmuskulatur. 
Metod: Fp låg på rygg med böjda ben (90º i knäled) och fötterna 
låsta av testledaren. Från detta läge gjordes 15 uppresningar av 
överkroppen i följd (sit-ups). Tre olika moment om fem sit-ups var 
med ökande svårighetsgrad ingick i uppgiften (a,b,c). Antalet 
godkända sit-ups registrerades. Maximala antalet var således 15. 

a. Fem uppresningar 
(sit -ups) med raka 
armar så att finger- 
topparna når knäna. 

b. Fem sit -ups med 
armarna i kors över 
bröstet så att arm 
bågarna vidrör 
knäna/låren. 

c. Fem sit -ups med 
händerna kupade runt 
öronen så att arm 
bågarna vidrör 
knäna/låren 

1 
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Figur 3 9 Antal utferda sit-ups av 15 rnojhqa (tre olika utforanden om 5 st I varie 
grupp) (n=696 kvinnor, n=639 man) 

Nedgången I prestation med ökad ålder från 20-24 år till 60-65 år 
var 33% for kvinnorna och 25% för männen Någon mera 
markerad nedgång I prestationsförmåga I detta test skedde ej 
förran i 45-50-årsåldern. Som framgår av figuren klarade de yngre 
av att utfora I stort sett samtliga sit-ups, oavsett kön, medan det 
däremot bland de äldre fanns några som eJ klarade någon sit-up 

Kommentar 

Tidrqare studier av konskulnader I bålstyrka på otränade individer 
har visat att kvinnor har lågre maximal men högre uthållig 
bålstyrka an mån (Langrana & Lee 1984). En amerikansk studie 
påvisade klara skillnader i bålstyrka mellan mån och kvinnor. I 
åldersintervallet 18 - 29 år var kvinnornas dynamiska styrka 55% 
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av männens och i intervallet 30 - 44 år var motsvarande värde 
62% (Smith m fl 1985). I föreliggande undersökning var 
könsskillnaderna avsevärt mindre, vilket sannolikt beror på olika 
metodik. En signifikant nedgång i bålstyrka med ökad ålder har 
också påvisats. Den mera markerade nedgången ifrån 50- 
årsåldern stöds även av andra studier (Langrana & Lee 1984). Till 
viss del kan nedgången i prestation enligt figur 3:9 förklaras av 
ökad kroppsvikt med stigande ålder. (Se vidare kapitel 4) 

3 f. Löptest 

Syfte: Att mäta maximal snabbhet, accelerations- och retar 
dationsförmåga.Totaltiden utgör en funktion av benstyrka, balans 
och koordination. 
Metod: Fp sprang 1 o x 5 m så snabbt som möjligt. I varje vändning 
måste bägge fötterna passera begränsningslinjen. Förutom tiden 
antecknades om fp sprang eller gick sträckan samt om testet 
utfördes på ett okoordinerat sätt. 
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Figur 3 10 Lopformåga matt som lopmng fram och åter 10 x 5 m (sek) 
(n=698 kvinnor, n=628 man) 

Forsarnnnçen I tid med ökad ålder från yngsta till aldsta grupp var 
41 % for kvinnorna och 58% för männen. Skillnaden mellan könen 
var i genomsnitt 13 %. I den äldsta åldersgruppen var skillnaden 
mellan könen marginell. 

Kommentar 

I de lagre åldersgrupperna genomförde i stort sett samtliga fp 
testet springande medan en del av de aldre fp gick hela eller delar 
av lopsträckan. Mycket få individer noterades som ekoordinerade I 
testet. 
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3 g. Handstyrketest 

Syfte: Att mäta maximal statisk muskelstyrka i fingrar och hand. 
Styrkan i båda händerna mättes. 
Metod: En kalibrerad Cardionics hand-dynamometer användes. 
Kraften registrerades i kilopond (kp). Det bästa av två försök 
noterades. 
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Figur 3 11 Handstyrka matt som statisk gripstyrka med basta hand (kp) 
(n=733 kvinnor, n=655 man) 

Forsåmnngen I handstyrka från 25-29-årsgruppen till 60-65- 
årsgruppen var 16% för kvinnorna och 15% för mannen 
Kvinnornas handstyrka var genomsnittligt cirka 58 % av mannens 

Kommentar 

I den nyligen avslutade Stockholmundersokningen redovisas 
handstyrkeresultat som är helt jämförbara med resultaten I LIV 90 
både vad galler könsskillnader och forändnnqar med stigande 
ålder (Kilborn & Ekholm 1991) 
Ovanstående figur (3· 11) visar högsta uppmatta varde for 
handstyrka oavsett hand. Flera studier har undersökt skillnaden I 
styrka mellan dominant och icke-dominant hand 
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Den s.k. 10%-regeln innebär att man räknar med en tioprocentig 
skillnad mellan den dominanta och icke-dominanta handens styrka 
(Bechtol 1954 ). I föreliggande studie registrerades 
handdominansen för 851 fp av de 1388 som deltog i testet. Den 
genomsnittliga styrkeskillnaden mellan dominant och icke 
dominant hand var här 5.7%. 
Det finns uppenbarligen en skillnad nedgången 
prestationsförmåga med ökad ålder mellan de övre och nedre 
extremiteterna. Hopptestet (huvudsakligen benstyrka) uppvisade 
en nedgång på cirka 40% medan motsvarande nedgång för 
handstyrketestet således var cirka 15%. Denna skillnad mellan 
övre och nedre extremiteter överensstämmer med resultaten från 
en studie av Grimby (1985), som menar, att förklaringen delvis kan 
hänga samman med en skillnad i aktivitetsgrad med ökad ålder 
d.v.s. tyngre lyft och snabba rörelser förekommer oftare i de övre 
extremiteterna jämfört med de nedre hos äldre. 

3 h. Test av vardagsfärdighet 

Syfte: Att utvärdera ett 
vanligt förekommande 
dagligt moment. 
Metod.T estet bestod i att 
sätta sig på och resa sig 
från en vanlig stol utan att 
använda händerna till hjälp. 

Av de 1 373 personer som utförde testet var det endast 7 st ( 2 
kvinnor och 5 män) som ej klarade av att sätta sig ned på och resa 
sig upp från en stol utan att ta hjälp av armarna. Av dem som ej 
klarade testet återfanns 4 i åldersgruppen 60-65 år. 
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3 i. Prestationspoäng 

I inledningen påpekades att rnanruskans prestationsförmåga år 
sammansatt av ett flertal olika faktorer. Av denna anledning har v1 
valt att våga samman flera fysiska parametrar till ett gemensamt 
prestattonsmått De tester som ingår är av betydelse för eller 
speglar en allmän fysisk prestationsformåga. Testerna har givits 
olika vikt beroende på vilken betydelse de ansetts ha för indivmen 
I dennes dagliga verksamhet Exempelvis har cykel 
ergometertestet större betydelse ån övriga tester för de aktiviteter 
som arbetsliv och fritid kraver De tester som ingår I 
prestanonspoanqen och vilken viktning de har framgår av tabell 
3.3. Rörlighet har eJ medtagits eftersom det är troligt att en 
extremt god rörlighet (= ett högt vårde) år svår att värdera ur total 
prestationssynpunkt Hopp-, sit-ups-, löp- och handstyrke-testerna 
speglar alla någon form av styrka 
Poängskalan kan betraktas som ett fbrsok att sammanvaga olika 
faktorer till ett gemensamt index för att lattare klargöra samband 
mellan fysisk prestationsförmåga och motionsvaner, halsa m.m. 
Avsikten år att de tester som hrttuls anvands skall utvärderas 
ytterligare. Något av testerna kan komma att modifieras, vilket I så 
fall leder till en viss fbrandnng av prestatronspoänqskalan. Efter 
denna modrñerinq kan ett slutgiltigt testbatten med normalvarden 
för olika åldrar presenteras 

TEST MOJLIG POANG 
Cvkeleraometertest 50-5 
Balanstest (profil) 10-1 
Vertrkalhooo (utan armmsats) 10-1 
Sit-uos 10-1 
Leonina 10 x 5 m 10-1 
Handstyrka (basta varde) 10-1 

Tabell 3 3 Sammanstallrnng av tester ingående I prestancnspoanpsn 
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Individernas prestationspoanq beräknades enligt fohande: 
Uppmatta resultat inom respektive test rangordnades Med hjalp 
av rangordningen delades individerna in i 1 o lika stora grupper; 
män för sig och kvinnor för sig. De individer som placerat sig I den 
högsta percentilen gavs maximala 1 O poang o s v ned till 1 poång 
Erhållen poäng I cykeltestet multiplicerades med 5. Summan av 
poängen i samtliga test adderades och utgör mdividens 
prestanonspoanq Den maximala poangen ar 1 OO och lägsta 
möjliga poang 1 o Således erhölls identiska skalor för kvinnor och 
män, varför Jämförelser här inte kan ske mellan könen. 
Prestationspoängen jämförs med ett mått på aktivitetsgrad, vilket 
tidigare presenterats i kapitel 2 1 denna skrift 
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Figur 3 12 Prestat1onspoang innefattande konditrons-, snabbhets-, och 

styrketester (n=593 kvinnor, n=531 man) 

Prestaüonspoänqen visade en mycket klar och entydig nedgång 
(cirka 60 %) med ökad ålder för både mån och kvinnor 
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Figur 3 13 Sambandet mellan prestationspoanq och fysisk aktrvrtetsqrad 
(n=593 kvinnor, n= 531 man) 

En jarnförelse mellan prestationspoång och fysisk aktrvrtetsqrad 
visade ett klart samband mellan dessa parametrar. 

Kommentar 
Det finns numera en övervaldiqande dokumentation som 
understryker de posmva effekterna av fysisk aktivitet. 
Det klara sambandet mellan fysisk aktivitetsgrad och 
prestanonspoanç kan ses som ett uttryck for de enskilda testernas 
hoga vahditet Observera att en jåmforelse mellan könen inte är 
moJlig I denna figur, utan har understryks att en hog aktivitetsgrad 
ger en hog prestationspoànq for både kvinnor och mån 
Naturligtvis kvarstår de tidigare redovisade konskrllnaderna I fysisk 
prestationsförmåga 
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4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna delstudie var att belysa den fysiska 
prestationsförmågan ur olika aspekter och relatera den till 
motionsvaner i ett representativt urval av svenska kvinnor och 
man, 20 - 65 år Tyngdpunkten I redovisningen i detta kapitel har 
lagts på de fysiska testerna dar medelvarden, standardavvikelser 
och vanationsvidd för olika åldersgrupper och kon presenteras. 
Testernas relíabrlrtet har inte narmare undersökts eftersom 
samtliga test förutom srt-upstestet, ar etablerade test, 
rekommenderade och utprovade tidigare I olika sammanhang (se 
Council of Europe 1988, Pollock m fl 1984 samt I någon mån 
Bergkvist m fl 1992) Som framgår av resultaten var sit-upstestet 
något för enkelt för de yngsta kvinnorna och mannen, men 
resultaten visade ändå en tydlig nedgång med ökad ålder och 
aven en klar könsskillnad. 

De redovisade konsskrllnaderna I prestationsförmåga varierar 
starkt beroende på vilken parameter som matts Forutom 
rörlighetstestet, där kvinnorna uppvisade större rorlighet ån 
mannen, var mannens resultat genomgående cirka 7 - 30% hogre 

I figur 3·2 och 3.3 visades skillnaden I beräknad maximal 
syreupptagning for man och kvinnor uttryckt som medelvarden for 
o!!ka åldrar ! figur 3 1 A v1sE1s en jamforelse mellan den äldsta och 
yngsta åldersgruppen av kvinnor Av figuren framgår, att det ar en 
betydande spridning kring medelvårdet Den markerade zonen 
visar överlappningen mellan grupperna, d vs vältranade aldre 
kvinnor kan ha betydligt hogre vården an otränade yngre kvinnor. 
Samma forhållande gallde aven för mannen Skillnaden mellan 
man och kvinnor inom samma åldersintervall belyses av figurerna 
3 · 15 och 3 · 16 
Om den beraknade syreupptagningen uttrycks som I/mm (fig 3 15) 
ar skillnaden mellan konen ca 25% med en stor spridning runt 
medelvardena Detta innebar en viss overlapprunq 
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Figur 3 14 Beraknad syreupptagning (I/min) for de alcista respektive de yngsta 
kvinnorna Det skuggade området visar overlapprnngen 
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Figur 3 15 Beraknad maximal syre-upptagning (I/mm) for 40-44-ånga kvinnor och 
man 

89 



Procentuell andel 

50 

10 

-- KVINNOR 40-44 ÅR 
- MAN 40-44 ÅR 

40 

30 

20 

10 20 30 40 50 60 70 
Beraknad maximal syreupptagnmg, ml/(kg x min) 

"Testvarde" 

Figur 3 16 Beraknad maximal syreupptagning, ml/(kg x mm), for 40-44-ånga 
kvinnor och man 

Om den beräknade syreupptagningen rstallet uttrycks som ml/(kg x 
min), d.v.s med hånsyn tagen till individens kroppsvikt, blir 
könsskillnaderna små med en betydande överlappning av 
kurvorna. De fp som uppvisar höga syreupptaçrunqsvarden år i 

figur 3 13) 

En vardaglig aktivitet som att promenera med hastigheten 5 
km/tim kräver en enerqiomsattrunç motsvarande en 
syreupptagning av 15 ml/(kg x mm) (Forsberg m fl 1986). För att 
klara ett fysiskt arbete under en långre tid bör arbetets intensitet 
absolut inte överstiga 70% av den maximala kapaciteten Det 
innebar I detta fall, att individens maximala syreupptagning bor 
motsvara minst 21 ml/(kg x mm) Figur 3.17 visar hur stor andel av 
fp som ej klarar detta krav I den aldsta åldersgruppen har enligt 
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ovanstående teoretiska beråkrnng nastan var tredje individ 
problem med att promenera cirka 1 O minuter med denna hastighet 

Klarar ej att gå i en hastighet av 5 km/tim (%) 
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Figur 3 17 Procentuell andel kvinnor och man I olika åldersgrupper som eJ klarar 
att gå med en hastighet av 5 km/tim cirka 1 O minuter 

Om v1 på motsvarande sått teoretiskt beraknar hur många som eJ 
klarar av att jogga med en hastighet av 8 km/tim, motsvarande en 
syreupptagning av 31 ml/(kg x min), ar antalet g1vetv1s annu starre. 
Figur 3.18 visar att det i samtliga åldersgrupper finns mdrvider 
som eJ klarar att Jogga I denna relativt låga hastighet 
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Figur 3 18 Procentuell andel av kvinnor och man som eJ klarar att Jogga med en 
hastighet av 8km/bm cirka 1 O minuter 

En Jåmfórelse I handstyrka mellan kvinnor och mån i 20-årsåldern 
visar att skillnaderna är stora och att "överlappningen" ar liten 
(Figur 3.19), d.v s nästan alla mån år starkare ån de starkaste 
kvinnorna. Samma förhållande galler àven för den aldsta 
åldersgruppen. 

92 



Procentuell andel 

50 I 
I\ 

40 I \ 
I \ 

30 I \ 
I \ 

20 I \ 
I \ 

10 I \ 
/ 

o 
10 20 30 40 50 60 

- - KVINNOR 20-24 AR 
-- MAN 20-24 AR 

I LIV90 I 

70 80 90 
Handstyrka, kp 

Figur 3 19 Jamforelse I handstyrka mellan kvinnor och man I den yngsta 
åldersgruppen 

En motsvarande jåmförelse mellan de äldsta och yngsta 
åldersgrupperna bland männen ger vid handen att skillnaderna 
dem emellan är betydligt mindre ån könskillnaderna. Som figur 
3:20 visar, återfinns de högsta handstyrkevärdena I den yngsta 
åldersgruppen, men "överlappninqen" år andå relativt stor Samma 
förhållande gäller även för kvinnorna. 
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Figur 3 20 Jamforelse av handstyrka mellan de alcista och yngsta åldersgrupperna 
bland mannen 
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Sit-uptestet speglar ej maximal styrka utan är ett mått på 
individens förmåga att lyfta sin egen överkropp (relativ styrka) ett 
antal gånger. Bukmuskelstyrkan kan antas ha stor betydelse för 
stabiliteten i dagliga aktiviteter som bära, lyfta, sitta och gå. 
Eventuellt kan svag buksmuskulatur även påverka risken för 
ryggproblem. Av figur 3:9 framgår att kapaciteten minskar med 
stigande ålder. Ett rimligt krav torde vara att klara minst 5 sit-ups. 
Figur 3:21 visar andelen fp som ej klarar detta krav. I den äldre 
åldersgruppen är det 36% av männen och 46% av kvinnorna som 
ej uppfyller detta krav. 

Klarar ej mer än 5 sit-ups 
(%) 

100 

- KVINNOR 

b"•"•"•"•"•'•;•l MÄN 

80 
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20-24 40-44 
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60-65 

Figur 3:21. Procentuell fördelning av kvinnor och män som ej klarar att utföra 5 sit 

ups i lugn följd 
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5. Slutord 

Resultaten visar att det finns stora variationer i fysisk 
prestationsförmåga mellan individer i samma åldersgrupp (se t.ex 
figur 3.15 och 3: 19). Beräkningar utifrån erhållna resultat visar 
exempelvis att bland 40-åringar har en del problem att gå en 
sträcka på cirka 1 km I normal promenadtakt medan andra 
Jåmnåriga genomför maratonlopp med goda resultat En 
bidragande förklaring till detta kan vara variationerna I fysisk 
aknvrtetsçrac som visats samvariera med prestationsförmåga 
(figur 3· 13). Fysisk inaktivitet år, som nämnts, en viktig hälsorisk. 
Den typ av tester som presenterats I föreliggande rapport kan 
anvandas for att rdentifiera och fånga m riskgrupper. Berörda 
mdrvider måste medvetandegöras om sin srtuanon och erbjudas 
åtgarder för att förbättra den. 
I vissa test fanns stora skillnader mellan olika åldersgrupper I 
balanstestet konstaterades exempelvis dramatiska forsämringar 
efter 50-årsåldern, såval för man som for kvinnor 
Vid jamförelser mellan man och kvinnor visade det sig att t.ex 
syreupptaqrunqsformåqan relaterad till kroppsvikt var ungefar lika 
god I prestationer dår muskelstyrkan var avgörande erhölls dock 
stora differenser I genomsnittlig prestationsformåga Vid 
jamforelser kan prestationssknlnaderna antingen uttryckas I 
absoluta eller relativa tal Exempelvis var kvinnornas hopphöjd 
cirka 70 % av mannens i absoluta tal men om hansyn tas till 
skillnaderna I kroppsvikt (relativ styrka) blev kvinnornas hopphojd 
83% av mannens I många vardagliga situationer spelar 
kroppsvikten en stor roll (se avsnitt om cykeltest). 
Aven om de genomsnittliga konsskillnaderna kan vara stora 
foreligger en avsevard överlappning I de olika testerna (se tex 
figur 3 16) Mån och kvinnor kan darfor med fördel i många 
sammanhang bedriva fysiska aktivrteter tillsammans. 

95 



6. Referenser 

Andersson, G & Malmgren, S Risk factors and reported sick leave among 
employees of Saab-Scania, l.mkopmç, Sweden, between the age of 50 and 
59 Scand J Soc Med 14 25-30, 1986 

Bechtol, C O Grip test Use of a dynamometer with adjustable handle 
spacing J of Bone and Joint Surgery, 36A, 820-824, 1954 

Berg, U Human Power at Subnormal Body Temperatures Avhandling 
Karolinska Institutet 1980 

Bergkvist, M , Hedberg, G och Rahm M Utvardenng av test for bedornrunç 
av styrka, rorhqhet och koordmatron Arbetsrmljomstrtutet, Arbete och Halsa 
1992 5 

Council of Europe Committee for the development of sport Handbook for 
the EUROFIT Tests of Physical Fitness Italian National Olympic Committee, 
Rome 1988 

Docherty, D & Bell, RD The relatronshrps between flexrbrlrty and linearity 
measures in boys and girls 6 - 15 years of age J Hum Mav Stud 11 279- 
288, 1985 

Ekblom, B Pnnciper for matmng av fysisk prestatronsforrnåqa och 
prestation I Forsberg & Saltin (red ) Kondrtronstrarnnq I teon och praktik, sid 
188-193 IFR, RF 1988 

Ekblom, B , Forsberg, A och Karlson, E Styrkeutvecklmq hos ungdom 7-15 
år I Forsberg & Saltin (red) Styrketrarunç sid 164-169 IFR, RF 1985 

Engstrom, L-M , Ekblom, B , Fagrell, B , Forsberg, A, Koch, M och Seger, J 
En presentation av LIV-projektet Folksam-Korpen-GIH mars 1992 

Forsberg, A, Ek, H och Markstedt, A Fysroloçiska arbetskrav vid gång och 
cykling Kjessler & Mannerstråle 1986 

96 



Gnmby,G Tranrng av muskelstyrka hos aldre I Forsberg & Saltin (red) 
Styrketranrng sid 170-173 IFR, RF 1985 

Hagberg, M & Hagstedt C Stockholmsundersoknrngen 1 MUSIC Books 
1991 

Halldén, O Forandnngar I grovmotonska fardiçheter hos skolungdom I 

Forsberg (red ) Barn, ungdom och idrott sid 101-130 IFR, RF 1990 

Iverson, B D , Gossman, M R , Shaddeau, SA och Turner, M E Balance 
Performance, Force Production, and Actrvity Levels m Nornnstttutronahzed 
Men 60 to 90 Years of Age Physical Therapy Vol 70, No 6, June 1990 

Jonsson, B G & Åstrand I Physical work capacity m men and women age 18 
to 65 Scand J Soc Med 7 131-142, 1979 

Kilborn, A & Ekholm, J Maximal isornetnsk handgreppsstyrka I 

Stockholmsundersoknrngen 1 Hagberg & Hagstedt (red) 
Stockholmsundersoknrngen 1 MUSIC Books 1991 

Kilborn, A & W1gaeus-H1elm, E Fysisk 
Stockholmsundersoknrngen 1 I Hagberg & 
Stockholmsundersoknrngen 1 MUSIC Books 1991 

arbetsformåga 
Hagstedt (red) 

Langrana, N A & Lee, C L lsokrnetrc evaluation of trunk muscles Spine 
9 171-175, 1984 

Larsson, L Morphological and functional characteristics of the ageing 
skeletal muscle m man A cross-sectional study Acta Phystol Scand Suppl 
457 1978 

Leighton, J R Flextbrhty characteristics of males ten to eighteen years of 
age Arch of Phys Med and Rehab 37,8, 1960 

97 



Oddsson L Faktorer av betydelse for maximal hopphojd-utvecklmç av 
objektiva testmetoder Referat av forskningsrapport, Idrottens forskningsråd, 

RF 1989 

Pollock, M L , Wolmore, J H och Fox, S M Exercise in Health and Desease 
Evaluation an Prescription for prevention and rehabrhtatron W B Sauders 
Company, 1984 

Saltin B, Lindgarde F, Houston M, Harlin R, Nygaard E och Gad P 
Physical Trarnmq and Glucose Tolerance m Middle-aged Men with 
Chemical Diabetes Diabetes, Vol 28, Suppl 1, January 1979 

Serratnce, G , Rauh, H och Aquaron, R Proximal muscular weakness m 
elderly subjects J Neural Sci 275-299, 1968 

Smith, SS, Mayer, TG , Gatchel, R J och Becker, T J Ouantiftcatron of 
lumbar function Part 1 Isometric and multispeed rsokinetrc trunk strength 
measures in sagittal and axial planes in normal subjects Spine 10 757-764, 
1985 

Stamford, B A Exercise and the Elderly I Pandolf, K B (red ) Exercise and 
Sports Sciences Reviews Vol 16 sid 341-379, 1988 

Åstrand, P-0 Battre Konentron Forum 1981 

Åstrand, P-0 "Why exercise?" Med Sci Sports Exerc Vol 24 No 2 153-162 
1992 

Åstrand, P-0 & Rhyming I A nomogram for calculation of aerobic capacity 
(physical fitness) from pulse rate during subrnaxrmal work J Appl Physiol 
7 218, 1954 

Åstrand, P-0 & Rodahl, K Textbook of Work Physiology McGraw-Hill 1986 

98 



99 



100 



Kapitel 4. 

LIV 90 
Hälsa 
Björn Ekblom Maria v Koch 

Institutionen för Fysiologi Ill 
Karolinska Institutet. 

Folksam Forskning 

Inledning 

I LIV 90 - projektet ar syftet att studera sambanden mellan 
livsstilsfaktorer - speciellt mononsvanor och fysisk aktrvrtøt - fysisk 
prestatronstorrnáqa och mdikatorer på halsotrllstándot Omfattning 
och mnktrunp av den fysiska aktivrteten ar redovisade I kapitel 2 
och den fysiska prestatronsformàqan I kapitel 3. Forehqqandø 
kapitel avser att belysa upplevt och faktiskt haslotrllstánd samt 
några andra indikatorer på halsa/ohalsa 

Halsa defrrueras enligt World Health Orqarusatron som ett 
tillstånd av "Fullstandiq medicmsk, psykisk och social halsa" Halsa 
defrrueras således inte som "frånvaro av Sjukdom" Denna 
deftrutron gor att "halsa" ar ett vitt begrepp och darmed svår att 
studera I sin helhet. Studier av halsa sker på flera satt; antingen 
med innktrunq på positrva indikationer på god rnedicmsk, psykisk 
och social status och situation (välbefinnande) eller på dess 
motsats - narnhqen tecken på Sjuklighet (rnorbrdrtet) Ett tredje 
vanligt mått - framst nar det galler populatronsstudier - ar dodstal 
(mortalitet), till vilket man måste koppla dodsdraçncs 

Att vardera "halsa" ar av stor betydelse I denna studie Eftersom 
mortalitet inte ar aktuellt i en tvarsruttsstudre, studeras I LIV 90- 
projektet faktorer som belyser både valbefmnande och Sjuklighet 
I enkaten finns således frågor om hur personen upplever sitt 
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nuvarande allmanna fysiska halsotrllstánd, om trivsel I arbete och 
studier, om den totala hvssrtuatronen, om mojhqheterna att 
forandra dessa, mm. Dartill finns frågor direkt inriktade mot fysisk, 
psykisk och social ohalsa såsom långvarig Sjukdom, vark I 
rorelseapparaten, sömnproblem, ensamhet, nedstamdhet, mm. 
For att få ett sammanfattande mått på upplevd halsa, 
sammanfattas svaren på 1 O frågor om upplevt ohalsa/halsa på 
olika satt,(vårk, ensamhet mm) till ett "Halsomdcx", vilket 
redovisas sist I detta kapitel Dartrll finns matningar av 
blodfettvarden, blodtryck och kroppsmått, vilka kan ge ytterligare 
mtorrnatron och som ar speciellt intressanta nar det galler olika 
riskfaktorers betydelse for ohalsa 

I Sverige har många s.k. 'tialsoundersokrmqar " genomfarts dar 
man studerat visst urval av den svenska befolkningen eller I 

andra fall vant sig till vissa grupper, lan eller orter. Statrstiska 
Centralbyråns undersokrunq av hela svenska folkets 
levnadsforhållanden 1980/81 respektive 1988/89 (ULF) (8. 9) ar 
ett exempel på undersokrunç av det forra slaget och 
"Folkhalsarapporten for Stockholms lan" (4) och "LO-medlemmar I 

valfå.rden" (1 O) det senare. 

Det bör påpekas att det I LIV-projektet inte finns någon arnbrtion 
att göra en fullstå.ndig kartlaqqrunq av halsosrtuatronen I svensk 
befolkning. Daremot ar det av stort intresse att vissa 
halsoparametrar och då sarskilt de som kan antas vara relaterade 
till fysisk aktivrtet eller andra hvssulsrnonster, registreras. 

Syftet med detta kapitel ar således att I några vasentliqa 
avseenden belysa den vuxna befolkningens upplevda och 
faktiska hälsotrllstånd. Vidare ar ett syfte att med hjälp av frågor 
som ror upplevt halsotulstånd söka beräkna ett "Halsoindex" och 
darvid relatera detta till fysisk aktivrtet och prestanonstorrnáqa 
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Metoder och genomförande. 

Urvalet av forsakspersoner och det generella utforandet av 
undersokrunqen finns beskriven I kapitel 1 1 denna publikation. Har 
ges en kortfattad sammanfattning av de medremska 
undersokningarna. Forsåkspersonerna kom till teststationen efter 
minst sex timmars fastande. Efter tio minuter i liggande vila mattes 
det systoliska och diastoliska blodtrycket. Darefter togs ett 
blodprov från en perifer ven samt ett blodprov från fingertopp for 
bestamning av hemoglobinkoncentrationen. 

Dessa prov genomfordes av leqmmerad sjuksköterska 
Forsokspersonerna erholl därefter en enklare måltid bestående av 
kaffe eller te och smörgås. Efter en kortare mstruktion besvarade 
forsokspersonerna frågeformularet på satt som besknvrts trdiqare. 

Hemoglobinkoncentrationen bestamdes vid teststationen Detta 
forfarande kan qivetvis leda till vissa vantationer I de uppmatta 
varderna. Emellertid betonades speciellt av projektledningen att 
varje teststation skulle kontrollera apparatur mot sedvanligt 
standardprov. Metodfelet har uppskattats till hogst ± 2% - dvs 
inom ± 4 g/llter. 

Venprovet behandlades enligt sedvanlig praxis och sandes till 
CALAB I Stockholm får analys av fna fettsyror, totalkolesterol, Apo 
A och Apo B. 

Skillnader mellan redovisade och kommenterade resultat ar - om 
inget annat anges - statiskt srqnrtrkanta (sakerstallda). De 
statrstiska metoder som använts ar T-test av medelvarden och 
(Ch1)2-test av fordelningar av halsomdexpoanqen. 
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Resultat 

Nedan presenteras och diskuteras resultat från svaren I 

frågeformulå.ret samt uppmätta data från provtagningarna 
Komplett resultatredovisning återfinns I tabellerna I bilaga D. Det 
bor påpekas att internbortfallet - främst I de aldsta åldergrupperna 
- 1 några frågor var stort, vilket medför att svaren på de frågorna 
for dessa grupper måste tolkas med försiktighet. Det ar rnojlrqt att 
man inte svarat därför man inte har har besvar eller liknande. Då 
blir angivna procenttal angående besvar eller annat for dessa 
åldersgrupper för höga. Många har troligen bara hopat over eller 
inte velat besvara frågan. I de senare fallen kan andelen med 
besvar eller liknande I dessa åldersgrupper vara ungefar 
densamma som andelen utan besvar, varfor de angivna varderna 
I figurerna och tabellerna I stort kan återspegla situationen I hela 
åldersgruppen 

1. UPPLEVD FYSISK HÄLSA 

Ett flertal undersökningar har visat att upplevt hàlsotillstånd ar en, 
vid sidan av medicinskt uppmatta variabler såsom blodtryck, 
blodfetter mm v1kt1g s.k. "riskfaktor" for for framtida sjukliqhet och 
for tidig dad (5) 

Hur är ditt allmänna fysiska hälsotillstånd? 
(Tabell D:1 - D.2) 

Av figur 4:1 framgår att bland unga kvinnor upplevde 60 % att 
deras halsotrllstánd var bra, men med stigande ålder sjonk denna 
andel for att hos 60-65 ånga kvinnor endast uppgå till ca 30 % 
Trenden bland man var den motsatta. Det var fler aldre man an 
yngre som upplevde sitt fysiska halsotrllstånd som bra. Emellertid, 
adderas aven de som svarat "acceptabelt" , upplevde 85-90% av 
de undersökta - dock något färre med stigande ålder - att deras 
fysiska hälsotillstånd var bra eller acceptabelt. Internbortfallet var 
lågt, 2-3%, och påverkar inte resultatet namnvart 
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Figur 4:1. Andel kvinnor och man som upplevde sitt halsonllstánd 
som bra. 

Dessa resultat stammer I stort mycket val med den 
populationsstudie, som genomfördes I Nordnorge 1986/87 (5). 
Dar uppgav c:a 3 % av kvinnor och män mellan 20 - 61 år att 
fysiska hälsotillståndet var "dåligt" ("poor") och att drygt 80 % att 
det var "bra" eller "utmarker". Vidare fann man I den studien inga 
namnvarda skillnader mellan olika åldersgrupper. Tiii skillnad från 
data I LIV so-projektet fann man att kvinnor och man I alla åldrar 
upplevde samma grad av halsotrllstånd, Vidare fann man I den 
norska studien - liksom I LIV so-projektet - att fysisk aktrvitet 
samvarierade med god upplevd halsa (se vidare tabell 2·16). 

Bland dem som led av en långvarig Sjukdom upplevdes det fysiska 
halsotrllståndet något annorlunda. Cirka 13% led av någon 
långvarig Sjukdom. Vanligast var astma, allergi, ryggbesvar, hagt 
blodtryck och diabetes. Av dessa upplevde andå drygt halften av 
kvinnorna och drygt 2/3 av mannen att deras fysiska halsoullstánd 
var bra eller acceptabelt. Motsvarande andelar bland dem som 
inte led av någon långvarig Sjukdom var 94% respektive 92% 
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Figur 4:2. Upplevelse av fysiskt halsotillstånd bland dem som led 
av någon långvarig sjukdom respektive bland dem som ej led av 
någon långvarig Sjukdom. Ålder 20 - 65 år. 

2. UPPLEVD PSYKISK HÄLSA. 

Hur ofta känner du dig trött och hängig? 
(Tabell 0:3) 
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Figur 4:3. Andel kvinnor och man som varje vecka, eller oftare, 
kande sig trott och hang1g. 
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Med undantag för två åldersgrupper var det fler kvinnor ån man 
som ofta kände sig trotta och hanqiqa. Emellertid kande sig 
ungefar var tredje man och var femte kvinna aldrig eller nastan 
aldrig trött och hangig. Det forekom dock vissa variationer mellan 
åldersgrupperna. Med undantag av några av de aldre 
åldersgrupperna var internbortfallet lågt och kunde inte påverka 
resultatet I någon större utsträckning. 

Att så många kvinnor 1 25-29-års åldern kände sig trotta jamfort 
med ovnga kvinnor har inte kunnat förklaras. En hypotes var att 
småbarnsforaldrar av naturliga skal känner sig trottare Vid en 
narmare analys visade det sig inte forellgga någon skillnad I detta 
avseende mellan kvinnor med och kvinnor utan barn I samma 
åldersgrupp. 

Hur ofta känner du dig håglös? 
(Tabell D:4) 

Endast cirka 3% av de undersokta kande sig håglosa en gång I 
veckan eller oftare. Ingen starre ålders- eller konsskrllnad 
forekom, forutom att aven I detta avseende var det vanligare I 

åldersgruppen kvinnor 25-29 år; (7%). Var tredje eller var fjarde 
kvinna I olika åldersgrupper uppgav dock att de då och då, eller 
oftare, kände sig håglösa. Internbortfallet var dock högt och steg 
med åldern. Motsvarande bortfall erhölls också I de två 
kommande frågorna. En möjlig förklaring till detta kan vara 
frågornas placering I det omfattande frågeformularet Det haga 
bortfallet skapar ett stort morkertal som gor det svårt att uttala sig 
sakert om resultatet, framst I de aldre åldersgrupperna 
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Hur ofta upplever du dig ensam? 
(Tabell D:5) 

Oberoende av ålder var det c:a 3 % bland både kvinnor och man 
som upplevde ensamhet varie vecka eller oftare. Upp till 45-50 
års-åldern upplevde nästan nio av tio att de aldrig eller endast då 
och då kande sig ensamma. I de äldsta åldersgrupperna var det 
emellertid något fler som kände sig ensamma, men har fanns 
också ett stort svarsbortfall, vilket gör att man bor vara forsrktrq 
med slutsatserna for de åldersgrupperna 

Hur ofta känner du dig nedstämd? 
(Tabell D:6) 
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Figur 4:4. Andel kvinnor och man som kande sig nedstamd varie 
vecka eller oftare. 

Det var ingen större kónsskillnad då det gallde upplevd 
nedstämdhet. Dåremot förelåg en viss mindre skillnad mellan olika 
åldersgrupper. Totalt var det endast cirka 5-6 % som kande sig 
nedstamda vane vecka eller oftare. 
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Om du ser på din totala livssituation, hur nöjd är du då 
med den? 
(Tabell D:7 - D:B) 

60 
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Figur 4:5. Andel kvinnor och man som var nöjda eller mycket nojda 
med sin livssituation. 

Cirka 70% av de undersokta mellan 20-65 år kande sig nojda eller 
mycket nöjda med sin totala livssituation. Antalet direkt rrussnojda 
var få - omkring 2%. På frågan "om man tycker att man kan 
påverka sin lrvssrtuation" så svarade nio av tio att de kunde 
påverka sin livssituation. Det var dock fler I de yngsta 
åldersgrupperna an i de äldsta som angav att de defirunvt kunde 
påverka sin livssituation. Det förelåg ingen tydlig konsskillnad 
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Har du någon typ av sömnproblem? 
(Tabell 0:9) 
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Figur 4:6. Andel kvinnor och man som aldrig eller nästan aldrig 
hade sömnproblem. 

Det var ingen starre skillnad mellan mans och kvinnors uppgivna 
sömnbesvar. Totalt sett var e.a 1/3 av de undersokta mellan 20 
och 65 år helt eller nastan helt utan somnproblem. I genomsnitt 
hade dock 3-4 % regelbundna somnproblem. I de aldre 
åldersgrupperna tilltog somnbesvå.ren. Internbortfallet ar 
genomgående så pass lågt att det inte påverkar resultatet. 

Sammanfattningsvis kan sagas att män uppgav att de hade 
något bättre upplevd psykisk halsa (mindre ensamhet och 
nedstamdhet och båttre hvssrtuatron) an kvinnor I samma ålder 
men att skillnaderna var små. I allmänhet fanns det inte någon 
tydlig forändring I upplevd psykisk ohälsa med stigande ålder. Det 
bor påpekas - och det år inte förvånande - att det oftast var klart 
övervägande samma personer som svarade att de kande sig 
såväl ensamma och nedstämda som håglösa. 
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3. UPPLEVELSE AV VÄRK OCH SMÄRTA 

Hur ofta har du huvudvärk? 
(Tabell D:1 O) 
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Figur 4:7. Andel kvinnor och mån som uppgav sig ha huvudvark 
varje vecka eller oftare. 

I genomsnitt uppgav c:a 80-85 % av de undersokta att de aldrig 
eller sallan hade huvudvark. Betraffande besvarsfrekvensen 
förelåg en tydlig åldersskillnad. De yngre kvinnorna angav oftare 
an de aldre att de hade återkommande huvudvark Man I åldern 
30-49 år hade större bevårsfrekvens ån både yngre och äldre 
man. Det mest påtagliga var dock att det fanns en stor 
konsskillnad. I genomsnitt hade dubbelt så många kvinnor som 
man besvar. 
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Hur ofta känner du av värk/smärta i magen? 
(Tabell 0:11) 
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Figur 4:8. Andel kvinnor och man som kände vark I smarta I 

magen varje vecka eller oftare. 

Med undantag av de yngsta kvinnorna angav 4-5 % att de 
regelbundet hade ont I magen. Andelen var tàmligen konstant I 

äldersgrupperna och inga starre skillnader fanns heller mellan 
konen. Bland unga kvmnor.zo-za är, uppgav dock 14% att de 
minst en gäng per vecka hade vark eller smarta I magen 
Internbortfallet år sä pass högt bland de tvä aldre 
äldersgrupperna att det inte gär att avgöra om dessa grupper 
skiljer sig frän de övriga. 

Hur ofta har du ont i hjärtat/ bröstet? 
(Tabell 0:12) 

Mindre an 1 % kande regelbundet av smarta I hjartat/ brestet 
Besvaren ekade med stigande älder. Knappt var tionde uppgav 
dock att de dä och då eller oftare kande smarta i hjartat/ brestet 
Återigen var internbortfallet högt i de aldre åldersgrupperna 
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VÄRK OCH SMÄRTA I RÖRELSEAPPARATEN. 
(Tabell 0:13 - 0:21) 

I det följande redovisas undersokrunqsqruppens svar på frågor 
om vark och smarta I rorelseapparaten, dvs hand, arm, 
axel/skuldra, nacke, rygg, hoft, ben, kna och fot Nedan beskrivs I 

ett antal figurer de andel av de undersökta I olika åldersgrupper 
som kande av smärta eller värk minst en gång varje vecka eller 
oftare. 

% 30 
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År 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 59 60 65 

Figur 4:9. Andel kvinnor och man som kände smarta/ vark I hand 
varie vecka eller oftare. 
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Figur 4. î O Andel kvinnor och man som varje vecka eller oftare 
kande vark/smarta I arm 
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Figur 4:î t. Andel kvinnor och mån som kände värk/ smarta I 

axel/skuldra varie vecka eller oftare. 
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Figur 4:12. Andel kvinnor och mån som kande vark/ smarta I 

nacken varje vecka eller oftare. 
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Figur 4:13. Andel kvinnor och man som kande vark/ smarta I 

ryggen varje vecka eller oftare. 
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Figur 4:14. Andel kvinnor och man som kande av vark/ smarta I 

hoft varje vecka eller oftare. 
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Figur 4:15 Andel kvinnor och man som kånde vark/ smarta I ben 
vane vecka eller oftare 
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Figur 4·16. Andel kvinnor och man som kande smarta/ vark I kna 
varie vecka eller oftare. 
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Figur 4:17. Andel kvinnor och man som kånde smarta/ vark I fot 
varie vecka eller oftare. 
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Sammanfattning 
Andelen som upplevde smarta och värk i olika kroppsdelar tilltog 
med stigande ålder. Med undantag for knäbesvar visade det sig 
att kvinnor oftare an man upplevde smärta och vark. 

Tidrqare studier har visat att vark och smarta från armar, nacke 
och skuldra/axel oftare drabbar kvinnor. I toreliqqande 
undersokrnng upgav c:a 16% av kvinnorna oavsett åldern att de 
hade sådana besvar varje vecka eller oftare. Detta betyder att 
uppemot ea 400 000 kvinnor i åldrarna 20-65 år i Sverige har vark 
I armar, nacke och skuldra/axel regelbundet varje varje vecka 
Bland mannen hade i genomsnitt 9 - 1 O % motsvarande problem 
Nar det gallde ryggbesvar var dock skillnaden mellan konen liten 
Problemen med hand, fot, ben och hoft var inte lika omfattande 
Aven om enbart cirka 5 % hade regelbundna besvar och 
skillnaden mellan konen var marginell innebär det att totalt ca 
250.000 - 300.000 kvinnor och mån I Sverige i åldrarna 20-65 år 
har sådana besvar regelbundet varje vecka. 

Man i åldrarna 25 till 40 år hade oftare knabesvar an kvinnor I 
samma ålder. Dessa knabesvar visade sig inte vara relaterade till 
fysisk aktivrtet på tntid. De med knabesvar var eller hade inte vant 
mer aktiva I idrott an de utan besvar. Det fanns inte någon skillnad 
I frekvens av vark och besvar från rorelseapparaten mellan dem 
som var helt eller nasta helt fysiskt inaktiva och dem som var 
fysiskt högaktiva. 

4. UPPMÄTTA INDIKATORER PÅ HÄLSA/OHÄLSA. 

Kroppsvikt 
BMI 

Nar fettmangden I kroppen utgor en starre andel an normalt talar 
man om fetma. Fetma har I många undersokningar visat sig 
utgora en halsomassig riskfaktor. Det vanligast forekornmande 
måttet for att studera relationen mellan kroppslangd och 
kroppsvikt och därmed vardera granserna for under- och overvikt 
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ar BMI (Body Mass Index). I detta index divideras kroppsvikten I 

kilo med kroppslangden I meter I kvadrat. Sålunda: 

vikt (kg) 
langd (m)2 

Normal kroppsvikt brukar anges i ett BMl-värde mellan 20 och 24 
for kvinnor och 20 och 25 för man. Ett BMl-värde mellan 25 och 
30 anses spegla måttlig övervikt och BMI över 30 kraftig overvikt 
Detta galler for båda konen 

Exempel: 1 åldrarna 35-39 år I denna undersoknmq var 
medellangden 1.66 m for kvinnor och 1.79 m for man (kapitel 3) 
Undre och övre grånsen för normalvikt för den åldersgruppen 
enligt BMl-beräkning skulle således vara 55 och 66 kg for kvinnor 
och 64 och 77 kg for mån. BMl-vardet 30 respektive 35 ligger på 
83 respektive 96 kg för kvinnor och 96 respektive 112 kg for man. 
Det bor påpekas att kraftigt utvecklad muskulatur kan ge ett BM! 
varde over 24 respektive 25 utan att andelen kroppsfett ar starre 
an normalt. 

% 20 

--O-- K vmnor 
_..,_ Man 

BMI 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Figur 4:18. Fordelrune av BMl-varden för kvinnor och man I 

åldrarna 20-65 år. 
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Figur 4:18 visar fördelningen av BMl-värden I den undersokta 
gruppen. Fler man ån kvinnor hade ett BMl-vårde over 25 medan 
fler kvinnor an män hade vården under 20. Det fanns dock stora 
skillnader mellan olika åldersgrupper. 

% 20 
-0- Kvmnor 20 34 år 
--..- Kvmnor 35-49 år 
--0- Kvmnor50-65 år 

10 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Figur 4 19. Fördelning av BM I-varden for kvinnor I 

åldersgrupperna 20-34, 35-49 och 50-65 år. 

Tabell 4:1. BMI bland kvinnor i olika åldrar 
o 20-34 Alder 35-49 50-65 

n=202 n=307 n=218 
Medel 22.99 23.96 25.81 
Std 3.56 3.34 4.02 
BMI< 20 17 % 8% 4% 
BM120-24 56 % 57 % 32 % 
BMI> 24 23 % 31 % 53 % 
BMI> 30 3% 4% 9% 
BMI> 35 1 % 0% 2% 

Två tredjedelar av kvinnorna 1 50-65 år hade overvikt Var tionde 
kvinna I samma åldersgrupp hade en kraftig overvikt Antalet 
måttligt ovørviktiqa fördubblades från 20-34 år till 50-65 år I 
åldrarna 20-35 år har drygt 1 % BM I >35, medan nastan var femte 
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kvinna hade BMI< 20. Spridningen inom varje åldersgrupp var 
stor 

% 20 
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--O- Man 20-34 år 
----.- Man 35-49 år 
--O- Man 50-65 år 

BMI 
16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 313233 34 35 36 37 38 39 40 

Figur 4·20. Fordelning av BMl-varderna for man i åldersgrupperna 
20-34, 35-49 och 50-65 år. 

Tabell 4:2 BMI bland man i olika åldrar 
o 

Alder år 20-34 35-49 50-65 
n=218 n=249 n=190 

Medel 23.89 25.08 25.89 
Std 3.44 3.12 3.24 
BMI< 20 9% 3% 1% 
BMl20-24 64 o/o 59 o/o 40 o/o 
BMI> 25 22 o/o 33 o/o 51 o/o 
BMI> 30 4% 4% 7% 
BMI> 35 1% 1 o/o 1% 

Drygt var fjàrde man 1 20-34 årsåldern och mer än varannan man I 

50-65 årsåldern hade övervikt (BMI >25). Liksom bland 
kvinnorna så var ca 1 % av mannen I yngsta åldersgruppen 
mycket kraftigt overvrktiqa, BMl>35. Andelen med BMl-varde 
mindre an 20 var 9 % 1 yngsta åldersgruppen och sjonk darefter 
med stigande ålder. 
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Övervikt och utbildning 

EMI - UTBILDNING 
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Figur 4:21. Andelen överviktiga män och kvinnor i åldrarna 20-65 
år i relation till utbildningsnivå. 

Utbildningsgrupp 
1: Folkskola, grundskola, grundsärskola eller realskola. 
2: Yrkesskola, fackskola, 2-årig gymnasium 
3: 3-årig gymn skola. 
4: Universitet, högskola 

Det var påtagligt större andel överviktiga bland dem med lägre 
utbildning. Medelåldern var densamma i alla utbildningsgrupper 
utom i utbildningsgrupp 3, som hade en lägre medelålder än de 
övriga tre grupperna, eftersom fler har en 3-årig 
gymnasieutbildning idag än förr. Eftersom det förelåg en klar 
relation mellan ålder och övervikt så kan man förvänta sig färre 
överviktiga i denna grupp. Om man statistiskt gör en beräkning av 
andelen överviktiga med hänsyn taget till åldersfördelningen 
skulle antalet måttligt överviktiga i denna utbildningsgrupp 
motsvara ca 40% och kraftigt överviktiga c:a 6 - 7%. 
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Övervikt och bostadsort 

o/<60 
BMI - BOSTADSORTER 
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Figur 4:22. Andelen överviktiga män och kvinnor I åldrarna 20-65 
år I olika bostadsorter. 

Det fanns fler overviktiqa på landsbygden och I mindre samhallen 
an I städerna. Medelåldern ar densamma. Bland kvinnorna I 

stade rna hade c:a 4 av 1 O BM I >24, på landsbygden 7 av 1 o 
Motsvarande andel av mànnen var 3 respektive 5 av 1 o. Detta 
kan emellertid förklaras med att var fjärde invånare I storstaden 
var högutbildad (grupp 4) mot endast var tionde på landsbygden 
och att andelen lågutbildade (grupp 1) på landsbygden var 25 % 
mot endast 11 % i storstad. 
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Övervikt och län 
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Figur 4:23. Andelen män och kvinnor i åtta län, i åldern 20-65 år 
med förhöjda BM I- värden. 

Andelen överviktiga varierade i de åtta olika länen. T.ex. var 
andelen kvinnor med BM I-värde 24 och högre 58% i Jämtland 
men endast 39% i Västmanland och Malmö. I Södermanland hade 
57% av männen ett BMl-värde, som var högre än 25 men endast 
4% ett BMl-värde högre än 30. I Skaraborg var motsvarande 
procentandel 48% resp 11 %. Det var alltså en större andel kraftigt 
överviktiga i Skaraborg och Örebro län än i övriga län. Regionala 
skillnader i BMI kan möjligen förklaras med skillnader i 
bostadsstruktur och därmed utbildningsnivå. 

Midjct/ höft 

Ett annat mått för att belysa den specieilla formen av övervikt, som 
yttrar sig i att fettet ligger i bukhålan, är kvoten mellan midja och 
höft. Denna kvot har visat sig vara ett känsligt mått för att beskriva 
de som ligger i riskzonen för insjuknande i främst hjärt 
kärlsjukdomar. Övre normalgräns har satts till 0,8 för kvinnor och 
1,0 för män. Alternativt har 0.85 respektive 0.95 använts. 
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Tabell 4:3. Midja/höft-kvot bland kvinnor och man 
Alder Kvinnor Màn 

Medel- STD >0 8 Medel- STD >1 O 
varde % varde 0/o 

20-34 O 81 O 07 50 O 89 O 07 4 

35-49 O 81 O 07 51 O 92 O 07 1 O 

50-65 O 83 O 07 61 O 94 O 06 9 

'lo 15 --0- KVINNOR 20-65 ÅR 
----- MAN 20-65 AR 

MIDJA/ HOF! 
-0,62-0,66 0,70-0,74 0,78-0,82 0,86-0,90 0,94-0,98-1,02-1,06-1,10-l,14 

Figur 4:24. Fordelrung av kvoten midja/hoft hos kvinnor och man, 
I åldrarna 20 - 65 år. 

Kvinnor hade qenomsnrtthqt klart lagre midja/hoft-kvot an man, 
framst beroende på kvinnans bredare hoftben Detta återspeglas 
också I de gransvarden som satts. Det ar dock uppenbart att BMl 
vardet och midja/hoft-vardet inte representerar samma typ av 
overvikt, vilket hanger samman med de defrrutroner som anvands 
for respektive mått Om man avander gransvardet O 8 for kvinnor 
skulle ca 50-60% av kvinnorna, oavsett ålder, vara I nskzonøn for 
hjart- och karlsjukdorn, medan endast 5-10% av mannen skulle 
vara det. Detta kan inte vara rimligt, eftersom undersokrnnqar 
visat att ett för hagt midja/hoft-varde ar en påtaglig riskfaktor inte 
minst hos man. Om gransvardert 0.85 respektive 0.95 anvands 
kommer samma andel bland kvinnor respektive man att anses 
vara overviktiqa som nar man använder ovre gransvardet for BM I 
- dvs 25 respektive 24. 
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Sammanfattning. 
De uppmatta BMl-varderna I denna studie sammanfaller val med 
de SJalvrapporterade varden I ULF-rapporten(9), diskuterade av 
Kuskowska-Wolk och Rossner (7). I den liksom I LIV 90- 
undersokrunqen stiger andelen overviknqa med stigande ålder 
bland både man och kvinnor. Det forelåg också ett klart samband 
mellan övervikt och utbildning. De med lagre utbildrunq var oftare 
overvrktiqa Eftersom andelen högutbildade var starre I 

storstad erna och mindre på landsbygden van erar BM I-vardet 
med bostadsort och då.rmed också mellan olika lan. Det ar dartrll 
uppenbart att vedertagna gransvå.rden for övervikt for rrudja/hoft 
respektive BM I-varden inte uttrycker samma grad av overvikt. 

Blodtryck 
(Tabell D:22-D:24) 

Forhojt blodtryck år en kand riskfaktor för ohälsa Viloblodtrycket 
bestams som systoliskt och diastoliskt blodtryck och utifrån dessa 
varden beraknas medeltrycket. Ett diastohskt blodtryck > 90 mm 
Hg betraktas oavsett ålder som for hagt. Det systoliska blodtrycket 
okar normalt med stigande ålder. For åldrarna 20-25 år anses ett 
systoliskt blodtryck over 140 mm Hg som for hagt - vid 60 års 
åldern ar högsta normala systoliska blodtryck 160 mm Hg. 
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Figur 4:25. Systoliskt och drastolrskt blodtrycket I ålders 
grupperna 20-34, 35-49 och 50-65 år. 

Det genomsnittliga systoliska och diastoliska trycket steg med 
okad ålder. Man hade genomgående något hogre tryck an 
kvinnor. Det beraknade medeltrycket, dvs diastohskt tryck + 
1 /3(systol1skt-diastollskt tryck), finns redovisat I tabell D 24 

Tabell 4:4. Andel kvinnor och mån med forhójt blodtryck 

Blodtryck ALDER ALDER ALDER 
20-34 35-49 50-65 

n=207 K n=304 K n=221 K 
n=217 M n=251 M n=187 M 

ºlo ºlo ºlo 
>90 mm Hg 
K 1 6 18 
M 4 10 26 
>140 mm Hg 
K 1 7 34 
M 9 11 39 
>150 mm Hg 
K o 2 21 
M 3 4 25 
>160 mm Hg 
K o 7 8 
M 1 1 9 

Andelen med forhojt blodtryck okade med stigande ålder Sålunda 
hade knappt var femte kvinna och drygt var tjarde man ett 
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diastoliskt tryck högre än 90 mm Hg I åldersgruppen 50-65 år I 
20-34 årsgruppen hade 13% av mannen medan endast 1 % av 
kvinnorna ett diastoliskt tryck hogre an 140 mm Hg 

Hemoglobinkoncentrationen 
(Tabell 0:25) 

Koncentrationen av hemoglobin ar ett vanligt och I många 
sammanhang ett viktigt mått vid vardering av hatsotrllstánd och 
for god fysisk prestationsformåga. For kvinnor har 
normalvanationen av hemoglob1nkoncentration satts till 120 - 160 
g/1 och for man 130 till 170 g/1 Hemoglob1nkoncentrat1onen var 
forhållandevis lika I de olika åldersgrupperna I respektive kon 
Bland kvinnorna hade 7.8% under 120 g/1 och 1.1 % over 160 g/1 
Bland männen hade 3.6% under gransvardet 130 g/1 och 3 6% 
over 170 g/1. 

Blodfetter 

Många sjukdomar - inte minst de som drabbar cirkulatronen men 
aven en del cancerformer - ar torkruppade med forandrade 
varden av olika i blodet normalt forekornmande fetter I en studie 
av Carlson och Bottiger (1) fann man att haga tnglycendhalter 
predisponerar för hjartmtarkt. Tnglyceridhalten hade I den studien 
hogre samband med insjuknande I hjartmíarkt an kolesterolvardet 
Sambanden gallde får såval mån som kvinnor och var tydliga då 
man gjorde en uppfoljrunq 20 år efteråt Också I en annan studie - 
den s.k "Fram1nghamstud1en" (2) - kunde man visa att haga 
tnglycendhalter ar en med andra faktorer oberoende riskfaktor for 
insjuknande I hjart- och karlsjukdorn bland såval man som 
kvinnor. 

Kolesterolhaltens betydelse ar idag ett omdebatterat amne men 
de flesta studier tyder på att en íorhojd kolesterolnivå I blodet - 
speciellt hos man och sarskrlt vad galler torhojd LDL 
kolesteromvá - ar en betydande riskfaktor for insjuknande I hjart 
och karlstukdorn Sambandet mellan haga kolesterolvarden och 
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insjuknande I hjärt- och kärlsjukdomar anses inte vara lika starkt 
hos kvinnor. 
I LIV 90-proJektet har vi därfor undersokt nivåerna av tnglycender 
och kolesterol. I det senare fall har också de två vrktiqa 
undergrupperna HDL ("det goda kolesterolet") och LDL ("det 
onda kolesterolet") analyserats 

Triglycerider 
(Tabell D:26) 

Ovre grånsen for normalt tnglycendvärde brukar anges till 2 3 
mmol/1. Over 5.6 mmol/1 betraktas som extrem 
hypertnqlycenderru. Har nedan visas tordelrunqnn av 
undersokmnqsqruppens triglyceridvarden I olika åldersgrupper 
samt andelen kvinnor och mån med vården over gransvardet 2,3 
mmol/ liter. 

mmol/1 

1,8 

--O-- K medelv 
1,6 ---e-- M medelv 

1,4 

1,2 

1,0 

År 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

Figur 4:26. Genomsnittliga triglyceridvärden (mmol/1) fbr man och 
kvinnor i åldrarna 20-65 år. 
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Figur 4:27. Andelen kvinnor och man med tnglycendvarden over 
2 3 mmol/1. 

Andelen genomsnittliga och torhojda varden av tnglycender okade 
med stigande ålder. Män hade genomgående högre varden an 
kvinnor. Mellan 40-65 år hade knappt var tionde kvinna och var 
sjatte man ett triglycendvarde overstigande 2.3 mmol/ liter Mindre 
an 1 % hade mer an 5.6 mmol/1. 

Kolesterol 
(Tabell D·27) 

WHO Expert Committee förordade 1982 ett uppmatt varde av 
totalkoncentration kolesterol på 5.2 mmol/1 som en generell ovre 
grans for ett "normalt" värde. Socialstyrelsen i Sverige har 1988 
utfardat rekommendationer dår man satt qransen for íorhojt 
kolesterol vid 6.5 mmol/1. Under 5.2 anses nivån vara "ideal" och 
over 7 .8 ror det sig om en uttalad hyperkolesterolem1 Låga nivåer 
av kolesterol <4,3 mmol/1 har I senare studier antytts samvariera 
med okad nsk för fårt1d1g dod I bl.a cancer, ïuttrorssjukcornar. 
sjukdomar I matsrnatnmqsorçanen och hastig dad (6) 
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Figur 4:28. Genomsnittliga serumkolesterolvàrden (mmol/1) for 
man och kvinnor i åldrarna 20-65 år. 

LIV 90- undersökningen visade att 57% av kvinnorna och mannen 
I åldrarna 20 till 65 år ett högre serumkolesterolvarde an 
gransvardet 5.2 mmol/ liter. Andelen med forhöjdt varde steg dock 
kraftigt med stigande ålder. Vid cirka 40 års ålder låg det 
genomsnittliga vardet över grànsvardet 5.2 mmol/1 och I åldern 60 
-65 hade c:a 80-90 % av de undersökta ett varde över 5.2 mmol/1 
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20-24 25 29 30-34 35 39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

Figur 4·29 Andel kvinnor och man med serumkolesterolvarden 
over gransvå.rdena 5.2, 6.4 respektive 7.8 mmol/. 
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-0-- KVINNOR 
------- MAN 
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ÅR 
20-24 25-29 30-34 35 39 40-44 45-49 50-54 55 59 60 65 

Figur 4:30. Andelen kvinnor och man med låga kolesterolvarden 
(< 4.3 mmol/1). 

Antalet mdivider med varden over gränsvå.rdena 5.2, 6.4 och 7.8 
mmol/1 ökade med stigande ålder. I genomsnitt hade var femte 
person I Sverige mellan 20-65 år mer än 6.4 mmol/1. Mellan 45 
och 65 år hade ca 5 % av de undersokta vardet 7 8 mmol/1 eller 
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hogre. Bland unga man och kvinnor återfanns storst andel med 
låga kolesterolvarden. C:a 3 av 1 O man och knappt 4 av 1 O kvinnor 
I åldrarna 20-30 år hade lagre kolesterolvarden an 4.3 mmol/1. 

Apo A 1 och Apo B. 

Kolelsterol transporteras I blodet i s k hpoproteinar. På 
lrpoproternpartrklarna sitter s k apoproteiner som dirigerar 
nedbrytning och perifer metabolism av hpoprotemer Kolesterol 
forekommer framfor allt i LDL- (low density) och I HDL- (high 
density) fraktionerna av lipoproterner. Apoproteinet B (Apo B) 
sitter framför allt I LDL-partiklarna och apoproteinet A 1 (Apo A 1) 1 

HDL-partiklarna. Undersökningar har visat att personer med låga 
halter HDL liksom att personer med höga halter av LDL loper ökad 
risk att msjukna I hjärt- och karlsjukdorn. I det senare fallet har 
nyare studier visat att det sannolikt foreligger ett nara samband 
mellan hjart- och kärlsjukdom Sjukdom och l.ptaj-hpoprotom, som 
har en kemisk struktur som mycket liknar LDL (3). Matningar av 
totalkolesterol, HDL och LDL samt kvoten LDL/HDL år darfor av 
mycket stort intresse. 

133 



HDL (Apo A1) 
(Tabell D:28) 

Ett normalt Apo A 1 varde menar man bor ligga mellan 0.8 och 1 4 
g/1 Lå.gre an 0.8 g/1 anses vara ett starkt avvikande varde och 
medför fårhojd nsk får insjuknande I hjart-och karlsjukdom. Varden 
hogre an 1.4 g/1 minskar denna nsk . 

%50 

30 

40 
--0-- Kvmnor>l 4g/l 
---e-- Man>l 4g/l 

20 

10 

År 
20-24 25 29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 54 55-59 60-65 

Figur 4 31. Andel kvinnor och män med vården som overstiger 
Apo A 1 -vardet 1 .4 gram/ liter. 

Som klart framgår av figur 4·31 var inte Apo A 1-halten 
åldersrelaterad varken hos kvinnor eller man. Kvinnor hade I 

genomsnitt högre Apo A t-halter an män I alla åldersgrupper. Det 
genomsnittliga värdet för kvinnor 20-65 år var 1.4 g/1 och for man 
1 2 g/1. 35% av kvinnorna och 12% av mannen hade ett Apo A 1- 
varde högre an 1 .4 g/1. Bland mannen hade drygt 2% och bland 
kvinnorna knappt 1 %. ett Apo A t-varde under 0.8 g/1 och 

LDL (Apo B) 
(Tabell D:29) 

Forhójda halter av Apo B anses innebara en fbrhojd risk for 
insjuknande i bjart- och kärlsjukdom. Det övre grånsvå.rdet får vad 
som betrakas som normalt ar 1.8 gram/I for både man och kvinnor 
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mmo/1 

1,4 

1,3 -0-- APOBkv 
-.....- APOBm 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 .__.;i;..__.._ ........ _._..__....___.___..____._......_....._ .......... __..____._...___.._ .......... __, 
20-24 25-29 30-34 35-39 40 44 4549 50-54 55 59 60-65 

Figur 4·32. Den genomsnittliga Apo B-n1vån for kvinnor och man I 
åldrarna 20-65 år. 

Apo B-halten ökade med stigande ålder. Med ett undantag for 
åldersgrupper 55-59 år hade mån genomgående ett något hogre 
medelvårde. 

% 15 

-0-- K vmnor> 1 8g/l 
-.....- Man»I 8g/l 10 

5 

20-24 25-29 30-34 35-39 40 44 4549 50 54 55-59 60-65 

Figur 4:33 . Andel kvinnor och man med fårhojda Apo B-varden, 
> 1 .8 g/1 i åldrarna 20-65 år. 
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Det var fler man ån kvinnor i åldrarna 30 till 50 år som hade 
torhojda vården, dvs över 1.8 gram/I. For övrigt forelåg inga tydliga 
konsskillnader 

Apo 8/ Apo A1 
(Tabell D:30) 

Som framgår ovan var HDL nivån oforåndrad men LDL-nivån 
stigande med okad ålder hos både kvinnor och man. Kvinnor hade 
hogre HDL-varden och lagre LDL-vården än man I många 
åldersgrupper. Kvoten dessa av undergrupper av kolsterol blir 
darfor av stort intresse. Gransen for måttligt respektive kraftigt 
torhöjda kvotvården och darmed måttligt respektive kraftigt okad 
risk for cardiovaskulär Sjuklighet har satts till 1.39 respektive 1 70 
hos både kvinnor och man. 

mmol/l 

1,2 

1, 1 
-0-- B/AKvmedelv 
--..- B/AMmedelv 

0,7 

År 

1,0 

0,9 

0,8 

20-24 25-29 30-34 35 39 40-44 45-49 so 54 55-59 60 65 

Figur 4:34 Genomsnittlig kvot Apo B/ Apo A 1 för man och kvinnor 
I åldrarna 20-65 år. 

Den genomsnittliga kvoten av HDL/LDL steg med stigande ålder 
Kvinnor hade genomgående lagre kvot. 
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Figur 4:35. Andel kvinnor och man som hade kvatvarden (Apo 
B/Apo A) över 1.39 respektive 1.69 1 åldrarna 20-65 år. 

Andelen kvinnor och män som hade måttligt respektive kraftigt 
íorhojda kvoter steg med stigande ålder. Över 30 årsåldern hade 
rrunst var tionde man Iorhojd kvot (> 1 .4) och ca 3% kraftigt torhojda 
(>1.7). Upp till 50-årsåldern hade kvinnorna genomgående lagre 
kvatvarden an man. 

Förhöjda blodfettvärden och utbildning 

%30 
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Figur 4:36-38. Andelen med förhojda blodfettvärden (kolesterol, kvot 
Apo B/Apo A 1 resp tnglycerider) bland män och kvinnor, 20-65 år, 1 

olika utbildningsgrupper. 

Forhojda blodfettvarden forekommer oftare bland dem med lagre 
utbildning (utbudninqsqrupp - se tidrqare avsnitt). Dock ska har 
namnas att utbildningsgrupp 3 hade en lagre qenomsruttsålder an 
de ovnga tre utbildningsgrupperna. Men aven nar hånsyn tas till 
detta så kvarstår trenden. Det fanns en klar statistiskt siqnifikant 
skillnad mellan utbildningsgrupp 1 och 4. 
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Förhöjda blodfettvärden och bostadsort 
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Bostadsort 

• Kolesterol >6 4 kvmnor 6::1 Kolesterol >6,4 man 
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Storstad Annan stad Mmdre samhalle landsbygd 

Figur 4:39-41. Andelen personer med torhojda blodfettsvarden 
(kolesterol, Apo 8/Apo A 1 resp triglycerider), 20-65 år, 1 olika 
bostadsorter. 

Bland män varierade andelen forhöjda kolesterolvarden, > 6.4 
mmol/1, inte I någon namnvärd utstrackrunq med bostadsort 
Daremot hade drygt 1 av 1 O kvinnor I storstad ett kolesterolvarde 
over 6.4 mmol/1 jämfört med 3 av 1 o i mindre samhallen. Andelen 
man som hade kvoten Apo 8/ Apo A 1 > 1 .39 var mindre I stade rna 
an på landsbygden och mindre samhallen. Kvinnor I mindre 
samhå.llen hade hogre kvot än kvinnor boende i stå.der och på 
landsbygden. Andelen personer med triglyceridvården > 2.3 
mmol/1 var större på landsbygd och mindre samhå.llen an I stader 
både bland mån och kvinnor. 

Genomgående hade rnanruskor med samma utbudrunq men som 
bodde pä landsbygden och I mindre städer högre blodfettvarden 
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Forhojda blodfettvärden och län 
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Figur 4:42-44. Andel kvinnor och man personer med torhojda 
blodfettvärden (kolesterol, apa B/A 1 resp tnqlycender). 20-65 år I 

åtta olika lan. 

Andelen kvinnor som hade ett kolesterol over 6.4 mmol/1 varierade 
mellan de åtta lånen. Storst andet hade Vastmanland och 
Jamtland med 30% vardera Sormland, Stockholm och Skaraborg 
hade ca 15%. Bland mannen varierade inte andelen personer 
med haga kolesterolvarden I samma utstrackrunq, Skaraborg 
hade dock lagre andel man med haga varden an ovnqa lan. Hoga 
Apo B/Apo-A 1-kvoten bland man och kvinnor I de olika lan en foljde 
ungefär samma mönster som de förhöjda kolesterolvardena 
Undantagen var Malmo och Sormland dår fler man hade haga Apo 
B/Apo A 1 kvoten. Andelen personer med torhojda 
tnglyceridvå.rden varierade inte namnvärt mellan de olika lanen 
med undantag får Vastmanland och Stockholm, dar det fanns en 
lagre andel man med haga varden. En rimlig forklaring till denna 
vanation mellan olika lan kan vara skillnader I utbildnmqsruvå 
mellan olika lan. 
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Förhöjda blodfettvärden och fysisk aktivitet 

Apo B/ApoA 

1,2 --o- KVINNOR 40-49 år ----.- MAN 40-49 år 

1,1 JLilV=19>((]) 

1,0 

0,9 

0,8 

Aktivitets 
0,7 po ang 

1 5 5 5 8 5 9 12 12 5-17 17 5- 

Figur 4:45 Relationen mellan kvot Apo B/ Apo A 1 och fysisk 
aktivrtet 

Som figur 4:45 visar föreligger det möjligen ett samband mellan 
graden av fysisk aktivitet (för definition av aktrvitetspoanq - se 
kapitel 2) och kvoten Apo B/Apo A 1 1 några åldersgrupper Om 
man enbart studerar individer med lagst respektive hogst aktivrtet 
så var skillnaden I uppmatt kvot statistiskt sakerstalld 

Sam manf attn ing. 
Antalet personer med fbr haga blodfettvå.rden steg med stigande 
ålder. Detta gå.lide både kvinnor och man. Man hade 
genomgående hogre blodfettvarden an kvinnor (det omvanda 
forhållandet gäller Apo A 1) Det forelåg vissa skillnader I 

blodfettvarden mellan personer I olika regioner. Likaså fanns 
skillnader mellan mdrvider med olika utbrldrunqar. De med hogre 
utbrldrunq hade "battre" varden. Personer som bodde på 
landsbygden och mindre samhallen hade högre varden an de, 
som hade samma utbildning men bodde i storstäder. Personer 
med hogre utbildning hade genomgående lägre varden Det 
foreligger ett klart samband mellan uppgiven fysisk aktrvrtet och 
blodfettvarden. Gruppen med hog fysisk aktivuet hade I 
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genomsnitt lagre vården vad galler kvoten Apo B/Apo A 1 och 
totalkolesterol an de med låg grad av fysisk aktivitet. 

SJUKSKRIVNING 

Har du varit sjukskriven längre tid än 14 dagar i sträck de 
senaste tolv månaderna? 
(Tabell 0:31) 

% 

30 
• K vmnor> l 4dagar 
B Man<14dagar 

IL.JIV ~ ~(Q) 

20 
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o År 
20 24 25-29 30 34 35-39 40 44 45-49 50 54 55-59 60 65 

Figur 4:46. Andel kvinnor och man som hade làngre sjukskrivning 
an 14 dagar i strack. 

Av figuren framgår att andelen personer med !angre 
sjukskrivninqstid än 14 dagar varierade mellan åldersgrupperna, 
dock utan att följa något direkt mönster. Stora skillnader fanns 
mellan könen. Kvinnor var oftare Sjukskrivna under lång tid. 
Internbortfallet var klart högst bland 60-65-ånngar, vilket nrnhqen 
berodde på ett starre antal pensionärer I denna grupp 

5. BRUK AV TOBAK. 

Det råder idag ingen som helst tvekan om att tobaksbruket har 
mycket skadlig inverkan på rnanmskors halsa, Att kartlagga 
andelen rökare och snusare I olika åldersgrupper och hur 

144 



tobaksbruket är relaterat till andra s.k. riskfaktorer for Sjuklighet ar 
darför av mycket stor vikt. 

Rökning 
(Tabell 0:32) 
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20-24 25 29 30-34 35-39 40-44 45 49 50-54 55-59 60 65 

Figur 4:47. Andelen kvinnor och man i åldern 20 - 65 år som rakte 
dagligen. 

Totalt rökte cirka 28% av de undersökta mellan 20 och 65 år, men 
det förekom tydliga skillnader mellan olika åldrar. Bland kvinnor 
fanns flest rökare I åldersgrupperna 30 till 49 år (36%) och bland 
man i åldersgrupperna 35 till 39 år (39%). I den manliga yngsta 
åldersgruppen var andelen rökare endast 12 % men hela 22 % 
angav att de rakte då och då. Antalet rokere enligt I LIV 90-studien 
overensståmmer mycket val med antalet rakare I SCB s 
levnadsvaneundersökning - ULF år 88-89 (9) och "LO-rapporten" 
( 1 O). 
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Snusning 
(Tabell D:33) 

Snusning är en klart könsrelaterad företeelse. Det är framst yngre 
man som snusar. Var tredje man i åldern 20-24 år snusarde 
dagligen. Av kvinnorna i samma åldersgrupp snusade c:a 4 % 
dagligen. Antalet snusare avtar markant med stigande ålder. 

Tobaksbruk och utbildning 

% 40 i.rv ~'9l(Q) 
! Kv, roker 

Man, roker 
fli Män, snusar 

30 
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10 

o 
2 3 4 

Utbildnmg 

Figur 4:48. Andel rökare och snusare i åldern 20-65 år med olika 
utbildningar. 

Som tidigare är känt har utbildningsnivån (definition - se tidigare 
avsnitt) ett högt samband med tobaksbruket. 38% av lågutbildade 
kvinnor (utbudninqsqrupp 1) röker medan motsvarande andel 
bland högutbildade (utbildnmpsqrupp 4) var 21 % Personer med 
akademisk utbildning således både rökte och snusade I mindre 
utstràckning än de med lägre utbildning. Detta stämmer val med 
data från tex. "LO-rapporten" (1 O). 
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Tobaksbruk och bostadsort 
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Figur 4:49. Andel rökare och snusare, i åldern 20-65 år I olika 
bostadsorter. 

Landsbygden hade fler kvinnliga rökare och manliga snusare an 
ovnga bostadsorter; 37% respektive 23 %. Det förelåg en skillnad I 
bruk av tobak mellan individer i stader och mindre 
samhållen/landsbygd. Detta kan igen möjligen forklaras med 
skillnader i utbildningsnivå. 
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Tobaksbruk och län 
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Figur 4:50. Andel rökare och snusare i åldern 20-65 år i åtta lan 

Som framgår av figur 4:50 varierade andelen rökare och snusare 
torhåüandevrs mycket mellan de undersökta länen. 38% av 
kvinnorna i Malmohus lån rökte, medan motsvarande andel for 
Vasterbottens lan var endast 22%. Aven bland mannen hade 
Vasterbotten en låg andel rakare. Drygt var fjarde man snusade I 
Jamtland. Begränsar man i samma lån gruppen till man I åldrarna 
20-39 år, så var 40 % snusare. Samtidigt var 21 % rakare. Detta 
visar att ett stort antal snusare inte növändigtvis innebar fàrre 
antal rökare. Detta förklaras av att det inte sällan var samma 
personer som både rökte och snusade. Variationen mellan olika 
lan kan till stor del forklaras av skillnader I utbildningsnivåer och 
bostadsstruktur. 
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DISKUSSION 

Som påpekats I inledningen av detta kapitel är en av 
målsåttningarna I denna undersökning att studera olika 
mdrkatorer på halsa/ohälsa och hur dessa relaterade till olika 
uttryck for livsstil. 

Det samlade intrycket frän svaren I frägeformulåret år att det ar en 
klar majoritet av de tillfrågade som upplevde sig ha en relativt god 
halsa enligt WHO:s defrmtron. Sålunda, på frågan om "Hur ar Ditt 
allmanna fysiska hålsotillstånd ?" svarade c:a 85 % av de 
tillfrågade i åldrarna mellan 20 och 65 år - de äldre i något mindre 
grad an de yngre - "Bra" eller "Acceptabelt", medan det var endast 
ea 1 % som svarar "Dåligt". Detta stammer mycket val med 
populanonsstudien från Nordnorge (5), dar ett representativt urval 
av befolkningen 20 - 61 är uppgav att drygt 80 % ansåg sin halsa 
vara "bra" eller "utmärkt", medan endast 3 % uppgav alternativt 
"dåligt". Att en andel av personerna i LIV 90-projektet uppgav att 
deras halsotulståno var "dåligt", beror inte enbart eller ens I forsta 
hand på långvarig Sjukdom, eftersom det bland dem som lider av 
sådan hela 54 % av kvinnorna och 70 % av mannen svarade att 
de upplevde att de hade ett "Acceptabelt" eller "Bra" fysiskt 
halsonllstánd. Bland de som inte led av någon långvarig Sjukdom 
upplevde 5-7% sig ha ett "Dåligt" eller "Inte så bra" fysiskt 
halsotrllstånd. 

Det bor alltså uppmå.rksammas att aven om flertalet ansåg att 
halsotillståndet var acceptabelt så var det långt ifrån alla, bland 
medelåldersman inte ens halften, sä var nojda. Nar det gallde 
upplevd psykisk och social ohalsa - dvs hägloshet, ensamhet och 
trott/hång1g - var det drygt 80% av de tillfrågade uppgav att de inte 
regelbundet hade några sådana symptom. Å andra sidan visade 
det sig att c:a 15 % som hade sådana besvar en gäng I veckan 
eller oftare, vilket måste betraktas som en stor andel. Det betyder 
att upp mot 700.000 - 800 000 må.nniskor i åldrarna 20-65 år I 
Sverige uppger tecken på en otrlltrecstältande psykosocial 
srtuatron. 
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Motsvarande andel mdivider - dvs c:a 15 % - upplevde 
regelbundet besvar med huvudvark, ont I brostet eller hjärtat, vark 
I magen, symptom som I varierande grad kan ha psykiska orsaker. 
Sarskrlt vad gäller huvudvärk fanns det stora könsskillnader 
såtillvida att kvinnor oftare an män hade besvar. På frågan 
angående sömnproblem, vilket likaledes kan ha många orsaker - 
inte minst psykiska- svarade e a 3-4 % av de tillfrågade, att de 
hade vissa somnproblem, definierat som minst en gång I veckan 
eller oftare 

Om synen på den egna livssituation och möjligheten att forandra 
den angav endast ett par procent att de var direkt rnissnojda, De 
som svarade att de var "Relativt nöjda" med livssituationen (e.a 25 
% av de tillfrågade) medgav JU till viss del att de inte var helt nojda 
med sin situation. På frågan om möjhqheterna att påverka 
hvssituanonen svarade dock drygt 9 av 1 O - något mindre I de 
aldsta två åldersgrupperna - att de faktiskt kunde gara det 

Nar det gallde uppgivna tecken på fysisk ohalsa (frågorna 90 - 
102) svarade c:a 5 -15 % av de tillfrågade, kvinnor oftare an man, 
att de hade besvar och vark från olika delar av rorelseapparaten 
en gång per vecka eller oftare. Denna högra besvarsfrekvens från 
rorelseapparaten utgor ett stort arbetsrnedrcmskt problem och ar 
foremål for insatser och forskning på många områden. 

Hälsoindex 
Som påpekats ovan kan det vara av vårde att sammanfoga 
svaren på olika frågor om upplevd halsa till ett "hàlsorndex" for att 
ha mojllghet att göra jarnförelser med andra uppmatta data I 

denna undersökning, t. ex. fysisk aktrvrtetsruvå. Genom detta 
forfarande skapas också torutsattrunqar att få en samlad bild av 
en persons upplevda halsotrllstånd såval psykiskt som fysiskt 
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Detta hå.lsoindex har konstruerats utifrån de 1 O frågor som 
diskuterats ovan. De tio frågorna rör såväl medicinsk ohalsa (vark) 
som upplevd psykisk hälsa/ohälsa och social situation: 
* 80: Upplevt fysiskt allmänt hälsotillstånd 
* 85: Ensamhet 
* 86: Nedstämdhet 
* 90: Huvudvärk 
* 91: Värk I ryggen 
* 92/94: Vark I nacke, axel eller skuldra 
* 101/102: Värk i hjärta eller brostet 
* 103: Sómnproblem 
* 158: Trivsel på arbetsplats/i skola 
* 163: Total livssituation 

For var och en av dessa frågor finns fyra alternativa svar. På t.ex. 
fråga 80 finns alternativen "Bra", "Acceptabelt", "Inte så bra" och 
"Dåligt". Genom att ge poang I fallande skala på svaren på de 1 O 
frågorna - således 4 poång fór mest posmva svar, 3 poang for det 
toljande osv -erhåller man en summa med maximum 40 och 
minimum 1 O poäng (halva poäng gavs om olika alternativ gavs på 
frågorna 92/94 respektive 101/102). Utifrån denna 
poanqberäkrunq har ett hå.lsoindex konstruerats och som 
redovisas nedan. Det bor påpekas att det år endast hos de 
personer, som svarat på alla 1 O frågorna, som återfinns I denna 
tabell. Eftersom det finns ett visst internbortfall så blev det totalt 
709 av 993 kvinnor (71 %) respektive 645 av 886 man (73%), for 
vilka foljande analys kunde göras. Genom en bortfallsanalys 
kunde dock konstateras att de som utgJorde internbortfallet inte 
statistiskt skiljde sig från dem som svarat på alla frågor Nedan 
återfinns poången uppdelad 1 1 O klasser for mån respektive 
kvinnor I olika åldrar. 

Halsorndexpoanqen återspeglar mdividernas upplevda 
halsotillstånd. Över 37 poang har bedomts vara ett mått på en 
mycket god upplevd hälsa. Mellan 34 och 37 poång har bedomts 
som ett tillfredställande gott hälsotillstånd och poang mellan 31 
och 34 som acceptabelt. Omvant kan poång under 31 - vilket 
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innebär många "negativa" svar - betraktas som tecken på upplevd 
att mdividen inte upplever sin halsa som sårskilt god 

Tabell 4:5. Hälsomdexpoanç för kvinnor i olika åldrar. 

Poang Alder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Tot,11 
n=84 n=82 n=93 n=97 n=IOO n=105 n=61 n=49 n=38 n=709 

% % % % % % % % % % 

>37 16 15 15 17 15 26 16 14 16 17 

34.5-37 33 42 36 33 39 32 44 39 37 37 

31.5-34 32 35 27 28 27 20 23 37 26 28 

28.5-31 13 6 15 12 li li 13 10 16 12 

25.5-28 4 2 7 8 4 8 2 o 5 s 
21.5-25 2 o o 3 2 2 o o 

18.5-21 o o 2 o o o 

Tabell 4:6. Halsomdexpoänq för man i olika åldrar. 

Poang Alder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 l ut al 
n=88 n=81 n=92 n=80 n=88 n=84 n=61 n=39 n=31 n=64'i 

% % % % % % % % % '1r 

>37 25 29 17 24 21 35 30 28 36 26 

34.5-37 35 36 45 42 46 33 51 46 32 41 

31.5-34 33 21 26 20 25 26 18 21 19 24 

28.5-31 6 7 9 14 7 5 3 5 IO 7 

25.5-28 6 2 2 o o 3 2 

21.5-25 o o o o o o o o o o 
18.5-21 o o o o o o o o 

Var 4:de man men endast var 6:e kvinna hade over 37 poang och 
upplevde sin halsa som mycket god. Det fanns inga starre 
skillnader i indexpoäng mellan olika åldrar varken bland kvinnor 
eller man. Daremot fanns en stansnekt sakerstalld skillnad mellan 
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konen I alla åldrar, sátrllvida att det fanns genomgående fler man 
an kvinnor, som hade hogre an 37 poang samt fler kvinnor an man 
som hade lågre an 28 poang. Således fanns det c:a 7% kvinnor 
som hade mindre ån 28 poäng och 2 % som hade mindre an 25 
poang. Motsvarande procenttal för mannen var 2 respektive 0.3 
%. Medelpoängen i hälsoindexet för samtliga kvinnor respektive 
mån var 34.2 respektive 35.3. Det inte förelåg någon skillnad I 
halsomdex mellan i olika åldersgrupper. Således var t.ex 
medelpoangen för kvinnor respektive mån I åldrarna 20-24 år 34.1 
respektive 35.4. 

Slutsatsen av denna mdexennq av svaren på frågorna om 
upplevd hälsa torde vara, att den sammanvägda fysiska, psykiska 
och sociala hälsotillståndet hos en mycket stor majontet - 
uppskattningsvis c:a 80 och 90% av den vuxna befolkningen 
mellan 20 till 65 år - år upplevs som nlltredställande acceptabelt. 
Många ar dock inte nöjda med sitt halsotillstånd. Som framgår av 
halsoindexet ovan så upplever en 1 /5 av kvinnorna och 1 /1 O av 
mannen att deras halsa I stort år ottlltredställande. Det finns 
mycket starka skal att tortsattrunqsvrs särskilt studera denna 
grupp och därvid speciellt uppmarksamma kvinnornas situation. 
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Kapitel 5. 

LIV 90 
Sammanfattning och diskussion 

Lars-Magnus Engström och Bjorn Ekblom 

Det övergripande syftet med projektet år att belysa sambanden 
mellan levnadsvanor (särskilt mottonsvaner), fysisk prestations 
förmåga och hålsotillstånd. I denna första rapport har forutom en 
redovisning av projektets bakgrund och uppläggning huvudsyftet 
vant att ge en så god bild som möjligt av individernas fysiska 
aktrvrtet och prestationsformåqa samt deras upplevda 
halsotrllstånd I kommande rapporter och artiklar år avsikten att 
redovisa mer ingående analyser av samband mellan dessa 
variabler och bl a fokusera intresset på hur livsstilar skapas och 
vidmakthålles 

300 slumpmåssigt valda personer I åldrarna 20-65 år i vardera 
Malmöhus, Skaraborgs, Orebro, Södermanlands, Stockholms, 
Västmanlands, Jämtlands och Västerbottens län ingick I det 
ursprungliga stickprovet. Av dessa tillsammans 2400 kvinnor och 
man befanns 2203 fortfarande bo kvar I lånet med kand adress. 85 
% av dessa besvarade frågeformuläret och 64 % deltog I testningar 
av fysisk prestationsförmåga Den bortfallsanalys som genomfördes 
visade att representativiteten vad gäller de personer som besvarat 
frågeformulåret fyller rimliga krav når det galler att uttala sig om 
befolkningens motionsvanor I de utvalda länen. Denna bedomrunç 
bor också kunna goras betråffande andra halsorelaterade 
levnadsvanor Med tanke på bortfallet år dock en viss förstknqhet 
befogad och bedömningen av undersöknmqsqruppens 
representativitet bor goras för respektive frågeställning och variabel 
Så t ex år de rnononsaknva något overrepresenterade bland dem 
som testat sin fysiska prestationsförmåga Ett rimligt antagande blir 
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darför att de erhållna resultaten avseende fysisk kapacitet, och 
rnojliqen också de medicinska testen, uppvisar en något för posmv 
bild av befolkningens status. 

Det bör också uppmärksammas att foreliggande studie år en 
tvarsnittsstudre, Att åldersgrupperna skiljer sig åt I olika hånseenden 
behaver inte med nodvåndighet mnebara att samma skillnader 
skulle uppstå om man följde en och samma grupp över tid Dagens 
60-65 åringar har naturligtvis en helt annan bakgrund ån vad 
dagens 20-ånngar kommer att ha når de uppnår samma ålder 

Hur många motionerar? 

Hur många som skall anses vara motionautovare år på satt och vis 
en deñmtronstråqa Accepteras långsamma promenader två gånger 
I veckan om minst 20 minuter per gång finner man ca 80 % utovare 
bland yngre och 2/3 bland de aldre Stalls kravet till tre gånger per 
vecka med hog anstrançnmq finner man att ca 15 % av de yngsta 
kvinnorna och ca 30 % av de yngsta mannen uppgav sig vara aktiva 
på denna nivå Bland de medelålders och aldre var det endast ca 5 
% som angav detta. Om man som kntenum för motion väher en 
anstränqnínqsruvå som innebar att man hJalpligt skall kunna fora ett 
samtal med en person under utövningen, d v s for de allra flesta 
snabb promenad eller Joggning, och en regelbundenhet av minst två 
trllfatlen I veckan, finner man att ungefar hälften av unga vuxna, 1/3 
av medelålders och 114 av de åldre uppgav att de var regelbundet 
aktiva på denna nivå Någon starre skillnad mellan könen fanns 
inte Med en sådan definition av rnotionsutövrunq kan således den 
stora majoriteten av befolkningen klassas som maknv. Om man 
reser kravet att man skall vara omklädd och dartrll bli svettig och 
andfådd under utövningen ökar naturlrqtvis antalet inaktiva, sårskilt 
bland medelålders Talet om att en mot,onsvåg svept over landet 
blir, ljuset av dessa iakttagelser overdnvet. 
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De vanligaste rnotronforrnerna var långpromenader, cykling, 
Joggning och motionsgymnastik i olika former. Dessa aktiviteter 
karaktariseras av att 

* de redan första gången år enkla att utföra 

* det inte finns något faststallt satt att ufora ovrunqen på 

* anstranqrunqsnívå, utforande samt tidpunkt kan anpassas efter 
individuella behov 

* de kan utforas individuellt eller I grupp och att orqarusatrons 
tillhorighet inte år nodvanoj; 

Valet av motionstorm var mycket tydligt relaterat till ålder och kön 
Att bli andfådd och svettig under sin motíonsutovrunq var mycket 
vanligare bland yngre åldersgrupper och då sårskilt bland män Det 
fanns dock mycket stora variationer inom varje åldersgrupp 
Andelen personer som bedömts som inaktiva I den meningen att de 
inte agnar sig åt frivilligt vald motion, och heller inte får en 
vardaqsmotion som uppgår till en timme per dag, var dock 
forhållandevis konstant I alla åldergrupper, ca 1 O % bland kvinnorna 
och 20 % bland männen Darnll kommer att ett par procent, i de 
äldsta åldersgrupperna ca 5 procent, inte besvarat frågan. Tar man 
dessutom med i berakrunqen att många kanske gav en for positiv 
bild av sig sjalva blir andelen som i realiteten är fysiskt inaktiva 
under sin fritid betydligt hogre 

Om man beaktar den totala fysiska aktrviteten, d v s den 
sammanlagda fysiska anstrançrunçen under arbete, på vag till och 
från arbetet, i hemmet och under fritid, finner v1 mycket stora 
variationer mellan mdivrderna. Det fanns ett icke så ringa antal 
mdrvider - bland de yngsta fler an var tionde - som var aktiva flera 
timmar per dag och darnll genomförde en hård tranmç flera gånger I 
veckan. Samtidigt fanns det de som aldrig agnade sig åt frivilligt 
vald motion och som hade ett fysiskt lindrigt arbete och som dartul 
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inte fick någon fysisk aktivitet i sin dagliga gärning. Den senare 
gruppen var dock förhållandevis liten Andelen fysiskt inaktiva 
minskar således när man inkluderar den kroppsliga anstranqnmqen 
under arbetet. 

Allt sammantaget visar undersökningsresultaten att det foreligger 
en synnerftgen stor spridnmg mellan mdividerna när det gå/ler 
omfattning av fysisk aktivitet Den stora majoriteten av befolkningen 
kan inte definieras som motionärer. Detta behöver inte betyda att de 
flesta manniskor år totalt fysiskt inaktiva. Många får kroppsrörelse 
genom vardagliga sysslor eller genom sitt arbete Dårmed inte sagt 
att flertalet får en t1llrackl1g fysisk tranmç, Vår bedomning ar att i 
dagsläget får merparten av vuxna svenskar for ftte fysisk traning 
Det gå/ler inte bara konditionstránmg utan ftka mycket styrke- och 
koordmationstráning, d v s sådan träning som kan förebygga s k 
belastningsskador. 

Fysisk prestationsförmåga 

En allmän och föga överraskande iakttagelse betraffande den 
fysiska prestationformågan var att denna sjönk med stigande ålder 
Detta gällde syreupptagningsförmåga, balansformåga, 
hoppförmåga, formågan att gora "situps" och löpformåga Dåremot 
församrades inte rorligheten, som den måttes I detta sammanhang, 
och heller inte handstyrkan nämnvart. Mån hade genomsnittligt 
båttre prestationsförmåga i färdigheter som ställde krav på 
muskelstyrka. Detta gållde sårskilt handstyrka men också 
hoppformåga. Vidare uppvisade mannen större beräknad maximal 
syreupptaqrunqsförrnåqa uttryckt I liter per minut. Daremot var 
skillnaden mellan könen betydligt mindre om 
syreupptaqnmqsforrnåqan beräknades i förhållande till kroppsvrkten, 
I de yngre åldersgrupperna var kvinnornas maximala 
syreupptagning 90 % av männens. medan kvinnor och man hade i 
stort sett samma varde från 35 års ålder och uppåt Detta innebar I 
praktiken att man har genomsnittligt högre prestaüonsformåqa nar 
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den egna kroppsvikten inte skall bäras upp, t ex på cykel eller I 
kanot, men att skillnaden mellan mån och kvinnor blir betydligt 
mindre nar det gäller promenad, löpning och lånqdskidåkrunq. 

Vid sidan av dessa genomsnittliga förandringar bor en annan viktig 
iakttagelse sarskilt nämnas. Det galler den mycket stora 
överspridning som fanns i prestationtörmåqa mellan åldersgrupper 
och mellan kvinnor och man. Så t ex fanns det flera I åldern 60 till 
65 år som hade högre syreupptagningsformåga än många i 20-24 
års ålder. Ett stort antal kvinnor hade också battre vården än den 
genomsnittlige mannen i samma ålder. Endast när det gallde 
handstyrkan kan man säga att så gott som alla man var starkare än 
kvinnorna i motsvarande ålder. 

Liksom nar det gallde den fysiska aktiviteten kan man således iaktta 
mycket stora variationer i prestanontörrnåqa mellan mdrvider i 
samma ålder. Samtidigt som det fanns de som var synnerligen 
vältränade och hade hog prestationsförmåga fanns också de vars 
prestauonstorrnåqa var så låg att de troligen utger en medicinsk 
riskgrupp Det fanns mdrvider, som redan i 40 årsåldern (enligt våra 
skattningar från uppmätt syreupptaqnmqsformåqa) ej orkade gå 
med en hastighet av 5 km i timmen , d v s långsam promenadtakt, 1 
1 O minuter. I 60 års åldern gållde detta var fJarde indrvid Att forflytta 
sig med en hastighet av 8 km per timme innebar att man joggar I 
relativt låg fart Redan 1 20 årsåldern fanns det mdrvider som, enligt 
vår skattning, inte skulle klara att hålla detta tempo i 1 O minuter. I 
40 årsåldern gallde detta var fJärde individ och i 60 årsåldern ca 80 
procent 

Bristande styrka i bålens muskulatur, bl a de muskelgrupper som 
aktiveras vid en "situp-ovning", ar sannolikt av betydelse for 
uppkomst av ryggbesvar Om 5 situps (att med raka armar nå de 
uppdragna knäna från rygglage) vahs som ett minimum av kapacitet 
i detta avseende finner v1 att några få procent av mannen, men 
nästan var tionde kvinna, 1 20 årsåldern inte orkade med detta I 40 
årsåldern gallde detta var 5:e kvinna och var 7 .e man. I 60 
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årsåldern var det nästan hälften av kvinnorna och var tredje man 
som inte nådde detta kriterium på bålstyrka Ovanstående resultat 
får bedömas som anmarkrunçsvärda. 

Undersokningen av den fysiska prestationsformågan visade, precis 
som analysen av den fysiska aktiviteten, att det finns mycket stora 
variationer I befolkningen Sannolikt finns det ett ,eke nnga antal 
personer med så dålig fysisk kapacitet att de loper stor risk att ådra 
sig s k belastnings- och förslitningsskador. 

Hälsoti I Istånd 

De allra flesta, 85-90 procent, upplevde sitt allmänna fysiska 
hälsotillstånd som acceptabelt eller bra. Långt ifrån alla var dock 
helt nöjda med sitt hålsotillstånd och hår fanns också mycket stora 
skillnader mellan konen Bland de yngre kvinnorna uppgav ca 60 
procent att deras hälsotillstånd var bra. Med stigande ålder Sjönk 
denna andel for att endast uppgå till ca 30 procent bland kvinnor I 
åldern 60 till 65 år. Bland mannen rådde den motsatta trenden. 
Endast var tredje man i åldern 20 till 24 år ansåg sig helt nöjd med 
sitt hålsotillstånd medan ungefar hälften av gruppen 60 till 65 ånga 
var av samma uppfattning 

Når det gällde mer psykiskt betingade hälsotillstånd, som t ex hur 
ofta personerna i fråga kände sig trötta och hangiga, uppgav många 
I de yngsta åldersgrupperna att de hade problem. Sårskilt gällde 
detta kvinnor i 25 till 29 års ålder där var fjärde kvinna kande sig 
trött och hängig varje vecka eller oftare. Sammantaget rapporterade 
ca 15 procent av de undersokta att de hade en otillfredställande 
psykosocial situation. De kände sig regelbundet trötta och hangiga 
eller upplevde ensamhet, håglöshet m m I de yngsta 
åldergrupperna återfanns många, särskilt kvinnor, som rapporterade 
att de hade problem med huvudvärk. Bortfallet av svarande bland 
de äldre gör bedornrunqen något osäker for dessa grupper. I 
åldrarna 20 till 40 år uppgav ungefar var sjunde kvinna att hon led 
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av huvudvärk varje vecka eller oftare. Betydligt farre män hade 
detta problem, under 1 o procent I alla åldrar utom 1 35-39 års ålder 
där ca 12 procent sa sig lida av detta 

Ryggproblem orsakar rnanruskor mycket lidande och stora 
kostnader for samhället Omkring 1 /5 uppgav att de aldrig eller 
nästan aldng hade värk eller smarta I ryggen. Den stora majoriteten 
av befolkningen hade således besvar då och då eller oftare. Ett stort 
bortfall på denna fråga bland de äldre gör uppgifterna osäkra for 
dessa åldersgrupper men upp till 40 års ålder går det att göra en 
sakrare bedömning Generellt kan för dessa åldrar, 20-39 år, sägas 
att ungefär var tionde person uppgav att de hade värk eller smerte i 
ryggen verje vecka eller oftare. Här återfanns dock fler kvinnor än 
mån I den yngsta åldersgruppen uppgav var ?:e kvinna, och I 
åldersgruppen 30 till 34 år var 5:e, att hon hade sådana besvär 
Likaså var värk I skuldra och axel, samt aven vark I nacken, 
betydligt vanligare hos kvinnor. Särskilt gallde detta bland de äldre, 
där mer ån var 5:e kvinna rapporterade att hon hade värk eller 
smärta varje vecka eller oftare. 

Ungefär en fjardedel av kvinnor och män I åldrarna 20 till 34 år 
bedömdes ha en viss övervikt. I 50 till 65 årsåldern var det dubbelt 
så många, d v s mer ån varannan som var överviktig. I denna 
ålderskategori var dessutom nästan var tionde person kraftigt 
overviktiq. 

Kolesterolhaltens betydelse är idag omdebatterad. Många 
sjukdomar år relaterade till foråndrade vården av olika I blodet 
förekommande fetter. I dessa sammanhang har sarsknt två 
"undergrupper" av kolesterol, HDL ("det goda kolesterolet") och LDL 
("det onda kolesterolet") samt triglycendhalten uppmärksammats. 
Speciellt intresse har riktats mot kvoten LDL/HDL 

Antalet personer med för hoga serumkolesterolvärden ökade med 
stigande ålder över hålften av kvinnorna och männen hade varden 
högre an grånsvårdet 5.2 mmol/1 Vid 40 års ålder låg det 
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genomsnittliga vardet over detta gransvårde och 1 60-65 års ålder 
overskred ca 80-90 procent av de undersokta detta varde. Andelen 
kvinnor och man med forhojda triglyceridvården ökade också med 
stigande ålder Män hade genomgående hogre värden an kvinnor 

HDL-nivån var oförändrad med stigande ålder medan LDL-nivån 
steg Kvinnor hade hogre HDL-värden och lagre LDL-varden an 
man I många åldersgrupper Nar det gällde kvoten mellan dessa 
varden bedömdes mer an var tionde man, 1 åldrarna over 30 år ha 
för hoga vården och 3 procent hade kraftigt förhojda vården Upp till 
50 års ålder hade kvinnorna lagre kvotvärden ån man 

Med bjälp av ett beraknat index baserat på frågor om upplevd fysisk 
och psykisk halsa visade det sig att var 4:e man men endast var 6·e 
kvinna upplevde sin halsa som mycket god Det fanns inga starre 
skillnader mellan olika åldrar mom respektive kon Även om en 
mejoritet av den vuxna befolkningen upplevde sin hälsa som 
tnltredsstatlande. så var det ca 20 procent av kvm norna och ca 1 O 
procent av mannen, som inte hade en sådan uppfattning. Det finns 
starka skal att fortsättningsvis rikta uppmarksamheten mot denna 
grupp och darvid speciellt fokusera kvinnornas situation. 

Motion - prestation - hälsa 

Vilka samband kan då iakttas mellan fysisk aktivitet, fysisk 
prestationsförmåga och halsonllstånd? Det visade sig att de som 
var fysiskt aktiva på sm fritid sktljde sig från dem som var inaktrva 
genom att de hade hogre fysisk prestationformåga, upplevde sitt 
hålsotillstånd som battre samt att de mer sällan var vanerokare. 
Fanns det något samband mellan fysisk aktrvitet och uppmatta 
halsovarden eller s k medremska riskfaktorer? I nedanstående tabell 
har personer med olika antal medicinska riskfaktorer järnforts med 
avseende på omfattning av fysisk aktivitet under fritid 
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Tabell 5:1 Andel som agnar sig åt regelbunden fysisk aktvitet under 
fritid bland kvinnor och män med olika antal medicinska riskfaktorer. 

Antal riskfaktorer Kön Antal personer Andel aktiva 

o kv 511 40% 
mån 420 39% 

1 kv 268 30% 
män 223 26% 

2 kv 55 22% 
män 57 26 % 

3-5 kv 16 13 % 
män 36 8% 

Fysisk aktivrtet ar uttryckt I en poangskala dar hansyn tagits till 
såval anstranqrunqsqrad som omfattning (Se sidan 41 
Observera att den fysiska anstranqrunqen under arbete inte 
medtagits) Alla med vardet 12 5 och hegre (motion minst ett par 
gånger I veckan) har bedomts vara aktiva Som medicinska 
riskfaktorer har valts ett BMl-varde overstrçande 28 (dvs klar 
overvikt), diastoliskt blodtryck overstiqande 90, kvoten LDL/HDL 
overstiçande 1 40, ett tnqlyceridvarde overstrqande 2 3 mmol/1 
samt daglig rokning Eftersom få personer hade 4 eller 5 
riskfaktorer har de med tre riskfaktorer och fler raknats samman 

Även om det var få personer I gruppen som hade tre eller fler 
riskfaktorer råder ingen tvekan om att fysisk aktivitet år relaterad till 
förekomst av medicinska riskfaktorer. Bland dem som inte hade 
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någon riskfaktor var ca 40% regelbundet aktiva Bland dem med tre 
eller fler riskfaktorer var endast ca 1 O % aktiva Bakomliggande 
orsaker till detta samband skall analyseras närmare I kommande 
arbeten. Redan nu kan vi dock konstatera att den som var 
regelbundet fysiskt aktiv hade i Jåmforelse med den inaktive 
genomsnittligt båttre fysisk prestationsförmåga, upplevde sitt 
balsotrlístånd som bättre och hade också färre s k medicinska 
riskfaktorer 

En grundlaggande fråga att fortsättningsvis bearbeta är varfor vissa 
människor utvecklar en livsstil som innehåller regelbunden motion 
medan andra undviker fysisk aktivitet I största möJliga utsträckning 
Om det funnes ett inifrån kommande behov av fysisk aktivitet hos 
den vuxne skulle naturligtvis flera vara aktiva. De moderna kropps 
övnmçstormerna blir dock inte begripliga om de I första hand ses 
som uttryck for människans biologiska rörelsebehov. 
Forhållningssättet till kroppsovmnq och till den egna kroppen ar 
praglat av vår uppvaxtrruljo, våra aktuella livsbetingelser samt inte 
minst av vårt behov att visa omgivningen vilka vi år. Utovandet av 
idrott och förhållningssättet till olika former av kroppskultur liksom 
också uppfattningen om den egna kroppen och på vilket sått den 
kan användas år resultat av en mlarrunçsprocess Det år denna 
inlärningsprocess vi måste få okad kunskap om. 
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Bilaga A:1 

Livsstil och hälsa 
LIV-PROJEKTET 

Projektet genomfors I samarbete mellan Avdelningen for idrottspeda 
gog1sk forskning (GIH/HLS, lnsntunonsn for fys1olog1 Ill (Gll-i/Karohnska 
Institutet) och KORPEN Pro¡ektet ñnansieras av FOLKSAM 

PROJEKTKANSLI 
Avdelningen for rdrottspedaqoqrsk forskning 
GIH l.rdtnqovaqen 1 114 33 Stockholm 

Telefon 08-23 37 20 

S 2718 90 02 {91 06) DB 821769 



Frågorna I formularet ror I forsta hand levnadsvanor och halsonltstånd 
Nastan alla frågor besvaras med att du satter kryss for det eller de alter 
nativ som stammer bast for dig 

OBS! Frågorna besvaras anonymt. Ingen kan spåra vad du har svarat 
v, ar heller inte intresserade av enskilda personers svar Syftet ar att få 
fram en samlad bild av svenska folkets levnadsvanor och uppfattrnngar I 

fråga som ror livsstil och halsa 

For att detta skall bli mojlrqt ber v1 dig att svara så uppnktiqt och noggrant 
du kan på alla frågor som ror dig 

TACK FOR DIN MEDVERKAN' 



Levnadsförhållanden 

I Allmänna förhållanden 

1 Fodelseår 

2. Kon 

3. Bor du tillsammans med någon? 

4. Har du hemmavarande barn? 

5 Har du vårdnadsansvar for icke 
hemmavarande barn? 

6 Har du vårdnadsansvar for någon 
annan an eventuella barn? 

7. I vilket lan bor du? 

8. Har du eller dina !oraldrar 
invandrat lill Sverige? 

1 2 
O Kvinna O Man 

1 
O Bor ensam 
2 
O Bor ensam med barn 
3 

O Bor tillsammans med make/sambo 

4 
O Annat boende 

1 

O NeJ 
2 

D Ja 
Om Ja antal barn 

1 

O NeJ 
Om Ja antal barn 

2 

D Ja 
3 
O Ja delat 

1 

O NeJ 
2 

O Ja namligen 

1 

O NeJ 
2 

O Ja, mamma från 

3 
O Ja, pappa från 
4 
O Ja, Jag sjalv från 

Ålder 



I Fysisk aktivitet under fritid 

9. Agnade du dig åt någon tdrottsverk 
samhet på frmd under din barn- och 
ungdomstid? 

10. Har du rnojhqhet att motionera, trana, 
på betald arbetstid? 

Ange idrottsgrenar 

1 Ja, 1 en rdrottsforerunq 
O och lavlande 
2 Ja, 1 en idrettstore D rnng, men tavlade eJ 

a Ja, på egen hand 
O eller tillsammans 

med kamrater 
4 

O NeJ 

1 

O NeJ 
2 
O Ja, men utnyttjar det eJ 
3 
O Ja och Jag utnytqar det 

Motion 
I vilken omfattning agnar du dig avsiktligt åt rnotions-, idrotts- eller fnluftsverksamhet? 
OSSI galler fritiden och du får endast rakna med det som overstiger 20 min aktrvrtet per gång 

Ta stallrnng till nedanstående tre anstrangnmgsrnvåer, (fråga 11, 12 och 13)1 Satt ett kryss for 
varie fråga 

11. Hård anstrangmngsmvå (du har hog 
puls och blir anfådd och svettig) 

12 Medelhog anstrangnmgsmvå (an 
stranqrunqsruvån skall vara sådan att 
det h jalphqt skulle gå att fora ett samtal 
med någon) 

1 

O Aldng 
2 
O Oregelbundet 
3 
O 1 gång/vecka 
4 
O 2 ggr/vecka 
5 
O 3 ggr/vecka eller fler/vecka 
Vanligaste aktivrtet 

1 

O Aldng 
2 
O Oregelbundet 
3 
O 1 gång/vecka 
4 

O 2 ggr/vecka 
5 
O 3 ggr/vecka eller fler/vecka 
Vanligaste aktivrtet 



13. Låg anstrangnmgsmvå, t ex lugna 
promenader och cykelturer 

1 
O Aldng 
2 
O Oregelbundet 
3 
O 1 gång/vecka 
4 
O 2 ggr/vecka 
5 

O 3 ggr/vecka eller fler/vecka 
Vanligaste aktivitet 

Daglig aktrvitet 
Nu har du redoqjort for hur mycket du avsiktligt motionerar Hur fysiskt aktiv ar du vanligtvis 
utanfor arbetet eller skolan utan att direkt motionera? 
Du ska har rakna stadrunq, gå, trappor, tradgårdsarbete, sallskapsdans, promenad eller lat 
tare cykelturer 1,11 och från arbetet, gå ut med hunden etc Ange den tid du, genomsnitt ar ak 
tiv per dag I det fall du gor vissa saker mer sallan, rakna andå ut hur mycket det blir per dag 
Fyll , ett kryss for varie årstid 

0881 Rakna ,nte m det du gor på arbetet eller, skolan 

Var Sommar Host Vinter 

1 2 3 4 
14. Ar nastan inte alls fysiskt aktiv o o o o 

1 2 3 4 
15 Mindre an en halvtimme per dag o o o o 

1 2 3 4 
16. 1-2 timmar per dag o o o o 

1 2 3 4 
17. 3 timmar eller mer per dag o o o o 

18. Du som ar aktiv med någon form av 
motion minst 20 minuter per gång Vil 
ka årstider (vår, sommar, host eller 
vinter) ar du mest aktiv? 

1 
O Lika aktiv året om 

2 

O Mest aktiv på 

3 
O Minst aktiv på 

1 
19. Hur fysiskt aktiv ar du på semestern? O Mindre an genomsnittligt 

2 

O Lika 
3 
O Mer an genomsnittligt 



1 

20 Ar du medlem I någon idrottstorenmq? D NeJ 
2 D Ja som ledare 
3 O Ja som aktiv, deltar aven I tavllngsverksamhet 
4 
O Ja som aktiv rnouonar 
5 D Ja som passiv medlem 

1 

21. Finns det någon korpklubb/1drottsfor- D Ja 
ening på ditt Jobb? 2 

D NeJ 
3 
O Vet ej 
4 
D Arbetar eJ 

1 

22 Om du svarat' Ja" ovan, har du deltagit D Ja 
I någon rnononsaknvitet som arran- 2 
gerats av denna klubb/forening? D NeJ 

23. Kanner du till om det finns något lokalt 
korpidrottsforbund I din hemkommun? 

24. Har du deltagit I någon motronsaktrvr 
tet som arrangerats av det lokala korp 
idrottsforbundet? 

25 Har du deltagit I någon «írotts-zmo 
nonstavhnq under det senaste året 
(typ Tjejrrulen Vasaloppet, seriespel 
lokala arrangemang)? 

1 
D Vet att det finns 
2 D Vet att det inte finns 
3 
D VeteJ 

1 
D Ja 
2 

D NeJ 

1 

D NeJ 
2 
D Ja namhgen 

Idrott 



26 Satt ett kryss for de aktivrteter som du provat på minst två gånger under de senaste 12 
månaderna OBSI galler fritiden 

1 22 42 63 

D Amerikansk fotboll D Dragkamp D Jazzbalett D Skidor, skytte 
2 23 43 64 

D Badminton D Fallskarrnshopprunq D Jogging D Skogsutflykter 
3 24 44 65 

D Backhoppning D Fensimrunq D Judo D Skytte 
4 25 45 66 

D Bandy D Fiske D Kanot D Sportdykning 
5 26 46 67 

D Balett, klassisk D F¡allvandring D Konståkning D Squash 
6 27 Fjaílvrstelse med 47 68 

D Baseboll D skidturer D Landhockey D Sallskapsdans 
7 28 48 Lånqfardsskndsko- 69 

D Bangolf D Folkdans D åkning D Styrketramnq 
8 29 49 70 

D Basket D Fotboll D Långpromenader D Tai Chi 
9 30 50 71 

D Bergski attring D Frudrott, tekn grenar D Modern femkamp D Tennis 
10 31 51 72 

D Bodybuilding D Frudrott, loprunq D Mononsqyrnnasttk O Triathlon 
11 32 52 73 

D Bordtennis D Frisbee D Motorsport (båt, bil, MC) D Tyngdlyftning 
12 33 53 74 

D Boule D Faktrunq D Orientering D Vattenpolo 
13 34 54 75 

D Bowling D Golf D Ridning D Vattenskidor 
14 35 55 76 
D Boxning D Gymnastik (e¡ motion) D Hmkbandy D Varpa 
15 36 56 77 

D Brottning D Handboll D Rodd O Volleyboll 
16 37 57 78 

D Budosporter O Handikappidrott D Rugby D Windsurfing 
17 Ange idrottsgren 58 79 

D Bågskytte D Segling D Workout, aerobic etc 
18 38 59 80 

D Casting D Innebandy D Simning D Yoga, meditanon 
19 39 60 

D Cykelturer D lnnefotboll D Skidorientering Annan fysisk aktivitet 
20 40 61 

D Dart D Ishockey D Skidor, langd 
21 41 62 

D Draghundsport D Jakt D Skidor utfor 

Om du har eller hade barn 1 12-årsåldern Vilka idrotter och aktrvrtetsr skulle du garna 
respektive og arna se att din dotter och son agnade sig åt? Val¡ ut hogsttre av ovanstående 
idrotter Forutsatt att alla idrotter ar ttllqanqhqa 

Anges med nr enl ovan Anges med nr enl ovan 
27 Jag vill garna att de agnade sig åt fol¡ande 

idrotter Flicka Po¡ke 

Anges med nr enl ovan Anges med nr ent ovan 
28 Jag vill ogarna att de agnade sig åt fol¡ande 

idrotter Flicka Po¡ke 



Inställning till idrott, motion och till egen förmåga 

29. Du som motionerar eller idrottar, var 
for gor du det? Vilka av dessa motiv ar 
mest betydelsefulla for dig? Val¡ ut 
Två! 

30. Du som motionerar eller idrottar, var 
for gor du det? Vilka av nedan stående 
motiv ar minst betydelsefulla for dig? 
Val¡ ut två! 

31. Du som inte motionerar eller idrottar 
Vilka ar de fram sta skalen till att du inte 
gor detta? Ange hogst tre skal 

1 D For att se spanstiq och valtranad ut 
2 

O For att det ar skant att få kanna kroppen I rorelse 
3 
O For att det ar nyttigt 
4 D For att tratta och umgås med andra manruskcr 
5 D For att bibehålla kroppsvikten eller bli av med overvikt 
6 D For att det ger en speciell kansia av valbefmnande 
7 O For att forbattra mina resultat 
B O For att få utlopp for min leklust 
9 D For att bibehålla eller hoja r-utt anseende utåt 
10 D For att det ger tilltalle till naturupplevelse 

1 D For att se spanstiq och valtranad ut 
2 D For att det ar skant att få kanna kroppen I rorelse 
3 
D For att det ar nyttigt 
4 D For att tratta och umgås med andra rnanruskor 
5 D For att bibehålla kroppsvikten eller bli av med overvikt 
6 D For att det ger en speciell kansia av valbefmnande 
7 
O For att forbattra mina resultat 
B D For att få utlopp for min leklust 
9 O For att bibehålla eller hoJa mitt anseende utåt 
10 D For att det ger ttllfalle till naturupplevelse 

1 D Har inte lust 
2 

D Orkar mte 
3 D Bnst på nd 
4 O Radd for att inte vara tillrackhqt duktig 
5 D Vet inte vad Jag skulle v1IJa gara 
6 D Radd for att bli skadad 
7 
O Har inte råd 
(OBSI Svarsalternativen fortsatter på nasta sida) 



32 Om du fick rnojhqhet att motionera/ 
trana 1-2 timmar/vecka på betald ar 
betsnd, skulle du arilgt talat gara det 
då? 

8 
D Det finns inte motionsverksamhet som passar mina intressen 
9 
D Farmhen kommer I klam 
10 
D Trarunqsnder dåligt anpassade till mina behov 
11 D Har blivit avskrackt av skolgymnastiken 
12 
D Nojd utan motion 
13 
D Jag kanner mig lo1l1g 
14 

D Passar inte min livsstil 
15 
D Jag ar radd for att bil overfallen 
16 
O Jag vet inte vad for slags klader Jag ska ha på mig 
17 
O Jag vill inte visa mig I qyrrmastrkklader 
18 
O Jag har inte rnojhqhet att pnontera mina egna tntrdsaktivrteter 
19 
D Har ingen barnvakt 
20 
D På grund av sjukdom/handikapp 
21 
O På grund av ålder 
22 D Får trllrackhq fysisk aktivrtet utan motion 
23 
D Det saknas rnojuqheter att motionera dar Jag bor eller arbetar 
24 D Jag har inga vanner att motionera tillsammans med 
25 
O Jag vet inte hur man gor 
26 
O Jag har viktiqare saker att gara 
27 
O Jag tror inte att det ar halsosamt 
28 
D Tycker att det mesta verkar for prestationsmnktat 
29 
D Annat 
Ev kommentar 

1 

D Ja 
2 

D NeJ 
3 
D Tveksam 



Hur tror du att du klarar av nedanstående aktivrteter? Satt ett kryss for varie aktivrtet 

Har Kan Kan Kan 
aldrig inte na got ganska Kan 
provat alls sanar bra bra 

1 2 3 4 5 

33. Fotboll D D D D D 
1 2 3 4 5 

34. Volleyboll D D D D D 
1 2 3 4 5 

35. Tennis D D D D D 
1 2 3 4 5 

36 Bordtennis D D D D D 
1 2 3 4 5 

37. Skidåkning, langd D D D D D 
1 2 3 4 5 

38. Skidåkning, utfor D D D D D 
1 2 3 4 5 

39. Motronsqyrnnasttk D D D D D 
1 2 3 4 5 

40. Srrnrunq 200 m D D D D D 
1 2 3 4 5 

41. Ta sig fram I okand terrang med hjalp D D D D D 
av en karta 

1 2 3 4 5 

42. Skridskoåkning D D D D D 
1 2 3 4 5 

43. Paddla kanot/kanadensare D D D D D 

44. Vad tror du att du klarar av 
(Satt endast ett kryss) 

45. Vilka idrotter/sporter ser du garna 
på TV? 

1 O Jag orkar Iopa 2 km I hagt tempo utan att vila 
2 O Jag orkar Iopa 2 km I skaplig fart utan att vila 
3 O Jag orkar Iopa 2 km I skaplig fart om Jag får vila ett par gånger 
4 
O Jag orkar Jogga 2 km utan att vila 
5 
O Jag orkar Jogga 2 km om Jag får vila ett par gånger 
6 O Jag orkar gå 2 km utan att vila 
7 
O Jag orkar inte gå 2 km utan att stanna 

1 
O Tittar inte alls på idrott/sport I TV 
2 

O Ishockey 
3 
O Fotboll 
4 O Alpin skidåkning 
5 
O Skrdloprunq 
6 
O Basketboll 

7 
O Gymnastik 
8 
O Volleyboll 
9 

O Tennis 
10 
O Golf 
11 
O Onentenng 

(OBS! Svarsalternativen fortsatter på nasta sida) 



46. Vilka av idrotterna/sporterna enl 
fråga nr 45 avstår du helst ifrån att titta 
på? 

47. Vtlken/vnka idrotter skulle du vilja se 
merav1TV? 

48. Vilken eller vilka rdrotter/aktrvrteter 
ser du helst på I TV om de utovas av 
kvinnor? Ange hogst tre 

49. Vilka av fohande utrustningar ager du 
eller har tillgång till? Satt eller flera 
kryss 

12 
O Brottning 
13 

O Boxning 
14 
O Konståkning 
15 
O Motorsport 
16 
O Trav och galopp 

17 

O Hasthopprunq 
18 

O Frudrott 
19 

O Stmrunq 
20 

O Bordtennis 
21 

O Annan sport 

1 

O Alla 
2 

O Finns ingen sådan idrottsgren 
3 

O Fohande idrotter/sporter (ange nr) 

1 

O Skytte 
2 

O Konståkning 
3 

O Golf 
4 
O Gymnastik 
5 

D Fotboll 
6 

D Ishockey 
7 

D Brottning 
8 

D Boxning 
9 

O Frudrott, lapning 

1 
O Lanqdåkrunqsskrdor 
2 
O Slalomutrustning 
3 
O Cykel 
4 
O Vanliga skridskor 
5 
O Långfardsskndskor 
6 
O Spmnspo 
7 

O Trarunqsklader 

10 

O Frudrott, kulstotrunq 
11 

O Tennis 
12 

O Volleyboll 
13 
O Hasthopprunq 
14 
O Motorsport 
15 
O Jazzdans 
16 
O Klassisk balett 
17 
O Inte någon 

8 
O Golfutrustning 
9 

O Motionscykel for inomhusbruk 
10 

O Segelbåt 
11 

O Tennisracket 
12 
O Carnpmqutrustnmq 
13 

O Annat 



I Kroppen och den fysiska förmågan 

50 Brukar du banta? 
1 
O Ja, ofta eller standiqt 
2 D Ja, någon gång 
3 

D NeJ, aldng 

Om Ja pa vilket satt 

Hur ser en vacker kropp ut? Vad ar viktiqt? 
Satt så många kryss du vill Satt kryss I båda kolumnerna 

Nar det galler en man Nar det galler en kvinna 
1 2 

51 Stark D D 
1 2 

52 Lång D D 
1 2 

53 Kort D D 
1 2 

54 Valtranad D D 
1 2 

55 Spanstiq D D 
1 2 

56 Smart D D 
1 2 

57 God kroppshållrunq D D 
1 2 

58 Valformade bros! D D 
1 2 

59 Axelbred D D 
1 2 

60 Muskulos D D 
1 2 

61 Smala hofter D D 
1 2 

62 Vackert satt att rora sig D D 
1 2 

63 Hundnatt/tyhq D D 
1 2 

64 Spenslig D D 
1 2 

65 Breda hofter D D 
1 2 

66 Valformade ben D D 
1 2 

67 Smal rmdra D D 
1 2 

68 Valformad stjart D D 
1 2 

69 Solbrand D D 
1 2 

70 Slat hy D D 
1 2 

71 Annat D D 



Tag stallnmq till fcljande påståenden 

lnstammer lnstammer lnstammer 
helt delvis inte alls 

1 2 3 
72. Varie kropp ar vacker på sitt satt D D D 

1 2 3 
73. Man bor strava efter att hålla sig I trim D D D 

1 2 3 
74. Man bor strava efter att bevara sin D D D 

ungdomlighet 
1 2 3 

75 Kroppens utseende ar betydelsefullt D D D 
1 2 3 

76 Det ar vrktrqt att se va/vårdad ut D D D 
1 2 3 

77 Jag bryr mig inte om mitt utseende D D D 

1 
78. Ar du nojd med din kropp och dm D Ja helt 

prestatronstorrnåqa? 2 

D Ja I stort sett 
3 

D NeJ knappast 
4 

D NeJ, absolut inte 

1 
79 Du som inte ar nojd, vad ar det som ar D Dålig kondrtion 

fel? 2 

D For svag 
3 

D Vager for mycket 
4 

D Vager for litet 
5 

D Klumpig 
6 

D M1ssn0Jd med figuren 
7 

D Lost hull 
8 

D Annat 

Ev kommentar 



Hälsotillstånd och kostvanor 

80 Hur ar ditt allmanna fysiska halsonll 
stånd? 

1 

O Bra 
2 

O Acceptabelt 
3 
O Inte så bra 
4 
D Dåligt 

1 
81 Lider du av någon långvarig Sjukdom O Nej 

2 
O Ja, narnhqen 

82 Har du något medicmskt/fysrskt han 
dikapp och/eller astma allergiska be 
svar som hindrar fysisk aktivitet? 

1 
O Nej 
2 

O Ja namilgen 

Hur har du I allmanhet kant dig under de senaste månaderna? 
Satt kryss for varie rad 

Aldrig Ofta (varie Mycket ofta 
nastan aldrig Da och da vecka) eller alltid 

1 2 3 4 

83. Trott och hang1g D D D D 
1 2 3 4 

84 Håg los D D D D 
1 2 3 4 

85 Ensam D D D D 
1 2 3 4 

86 Nedstamd D D D D 
Ev kommentarer 

87 Hur många gånger har du vant hemma 
från arbetet/skolan på grund av Sjuk 
dom de senaste 12 månaderna? 

88 Har du vant s¡uksknven !angre tid an 
14 dagar I strack de senaste 12 måna 
de rna? 

1 Antal gånger 

2 Totalt antal dagar 

Ev kommentar 

1 

D Ja 
2 

O Nej 



1 

89 Hur många lakarbesok har du gJOrt D Inget 
de senaste 12 månaderna? 2 

D 1-2 
3 

D 3-5 
4 

De 10 
5 D 11-20 
6 

D 21- 

Hur ofta kanner du av nedanstående besvar? 
Satt ett kryss for varje rad 

Aldrig eller Ofta (vane Mycket 
nastan aldrig Da och da vecka) ofta Alltid 
1 2 3 4 5 90. Huvudvark D D D D D 
1 2 3 4 5 91. Vark/smarta I rygg D D D D D 
1 2 3 4 5 92 I nacke D D D D D 
1 2 3 4 5 93. I arm D D D D D 
1 2 3 4 5 94 I axel/skuldra D D D D D 
1 2 3 4 5 95 Vark/smarta I hoft D D D D D 
1 2 3 4 5 96. I ben D D D D D 
1 2 3 4 5 97 I fot D D D D D 
1 2 3 4 5 98 I kna D D D D D 
1 2 3 4 5 99 Vark/smarta I hand D D D D D 
1 2 3 4 5 100 I mage D D D D D 
1 2 3 4 5 101 I hjartat D D D D D 
1 2 3 4 5 102. I brostet D D D D D 

103 Har du någon typ av somnproblem 
1 

D Aldrig eller nastan aldrig 
2 

D Då och då 
3 
O Ofta (varie vecka) 
4 D Mycket ofta 
5 
D Alltid 

104 Har du råkat ut for någon skada de 
senaste 12 månaderna 

1 

D Ja 
2 

O NeJ (fortsatt till fråga nr 108) 



1 10 

105 Om du svarat 'Ja , på fråga 104, D Fot D Bål 
vilken kroppsdel har du skadat? 2 11 

O Tå, fingrar D Huvud 
3 12 

O Underben D Nacke 
4 13 

D Halsena O Arm 
5 14 

D Lår O Axel 
5 15 

D Kna D Stratt skinkor 
6 16 

D Ljumske D lnvartes 
7 17 

D Hoft O Ovngt 
8 

D Rygg 

106. Har någon av ovanstående skador 
kravl sjuksknvrunq? 

107. Var skedde skadorna? Satt ett eller 
flera kryss 

108. Vilken eller vilka av foljande yrkes 
utovare har du blivit behandlad av 
under det senaste året? 

1 

O NeJ 
2 

O Ja skada nr 

Skada nr 
1 

O På jobbet 
2 

O Nar Jag motionerade/tranade 
3 

O Under ovng Inud 
4 
O I annat sammanhang namilgen 

5 
O VeteJ 

1 
O Kiropraktor 
2 

O Massor 
3 
O Naprapat 
4 O Akupunktor 
5 O Zonterapeut 
6 

O Lakare 
7 
O Sjukgymnast 
8 
O Psykolog 
9 
O Homeopat 
10 
O Annan ange vem 
11 
O Ingen av ovanstående 



109. Har du atrt något/några av dessa 
preparat under den senaste måna 
den? 
( Satt ett eller flera kryss) 

11 O. Roker du? 

111 Snusar du? 

1 
O Cornbrtablett (vitarrun och mineral) 
2 

O Vrtarmner 
3 
O Ginqsenq 
4 
O Jarntabletter 
5 
O Selen 
6 
O Jasttabletter 
7 
O Ovnga naturmedel 
8 
O Lugnande medel 
9 

O Somnmedel 
10 
O Antunftammatonska preparat 
11 
O Varktabletter 
12 
O Hrartrnedicm 
13 
O Laxermedel 
14 
O Blodtryckssankande medel 
15 
O Ovngt Ange vad 
16 
O Nej inget av ovanstående 

1 
O Nej 
2 

O Ja, någon enstaka gång 
3 
O Ja hogst 1-2 cigaretter/dag 
4 
O Ja, hogst 5 cigaretter/dag 
5 
O Ja, hogst 1 O cigaretter/dag 
6 

O Ja, hogst 20 cigaretter/dag 
7 
O Ja, mer an 20 cigaretter/dag 

1 

O Nej 
2 

O Ja, någon enstaka gång 
3 
O Ja 1-2 dosor Iorpackrunqar/vecka 
4 
O Ja 3 4 dosor íorpacknmqar eller mer 



112 Brukar du valja magra rnejenproduk 
ter typ lattrnjolk lattrnarqann? 

113 Brukar du valja magra kottproduk 
ter? 

114. Brukar du vaha fullkornsbrod? 

1 
D Aldrig 
2 

O Mer sallan 
3 
O Ibland 
4 
O Ofta 
5 
D Alltid 
6 
O Ater inte rnejenprodukter 

1 
D Aldrig 
2 
O Mer sallan 
3 
O Ibland 
4 
O Ofta 
5 
D Alltid 
6 
O Ater inte kottprodukter 

1 
D Aldrig 
2 

O Mer sallan 
3 
O Ibland 
4 
O Ofta 
5 
D Alltid 
6 
O Ater inte brod 

Vad brukar du ata på vardagarna? Dryck 
Dryck (e¡ m1olk) Lagad mat 

Enbart och och Liten tex kott 
Inge! dryck Frukt kaffebrod smorgas rnatuc * och potatis 

1 2 3 4 5 6 7 

115 Frukost D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

116. Mellanmål på íorrrudda- D D D D D D D 
gen 1 2 3 4 5 6 7 

117. Lunch D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

118. Mellanmål på efterrrud- D D D D D D D 
dagen 1 2 3 4 5 6 7 

119 Mrddaq/kvallsmàl D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

120 Mål sent på kvallen/natt- D D D D D D D 
en 

* Liten måltid kan vara Soppa och smorgas - Frl eller m¡olk och smorgas 
- Grat och rruolk - Keso frukt och gransaker 
- Korv hamburgare eller lrknanJe 



121. Tror du att dina matvanor ar narmqs 
nktrqa? 

122. Skulle du vilja forandra dina kostva 
nor? 

123 Hur ar din alkoholkonsumtion? 

124 Skulle du vilja forandra dina alkohol 
vanor? 

125 Om du skulle vilja forbattra ditt all 
manna halsonllstånd Vad skulle du 
då framst satsa på att forandra? Valj 
ett alternativ 

1 
O Ja, absolut 
2 
O Ja oftast 
3 
O Ja ibland 
4 
O NeJ. så gott som aldrig 

1 

D Ja 
2 

O Nej 
3 
O I någon mån 
4 
O Behovs ej 

1 
O Dricker for mycket 
2 

O Dricker något for mycket 
3 

O Dricker lagom 
4 
O Dricker inte alkohol 

1 

D Ja 
2 
O Nej 
3 
O I någon mån 
4 
O Behovs ej 

1 
O Kostvanor 
2 
O Mctronsvanor 
3 
O Alkoholvanor 
4 
O Rokvanor 
5 
O Sociala forhållanden 
6 
O Arbetsforhållanden 
7 
O Boendermljo 
8 
O Den stressiga tillvaron 



Fritid sva nor 

126. Vuken/vnka av Iohande aktivrteter 
skulle du helst mte vaha? 
Satt ett eller flera kryss 

1 
D Sola solarium 

8 
O Besoka rnotrons-zfnluttsanlaqqrunq 

2 
O Bada bastu (privat) 

9 
O Besoka testklinik for kondrtionstest 

3 
O Bada I offenthq bastu 

10 
O Besoka gym eller liknande trarunqs 

mstrtut (work out etc) 
4 
D Sola utomhus 

11 
O Besoka skonhetssalong 

5 
D Bada I bassang 

12 

O Vistas på halsohem/halsoresa 

6 13 D Bada I sjo/hav (en nor- D Undviker inte något av ovanstående 
mal svensk sommardag) 

7 
D Gå på halsakontroll 

Ar du for närvarande medlem I någon/nå- E¡ Aktiv Passiv 

gra av dessa organisationer 
medlem medlem medlem 

1 2 3 

127. Fredsorganisation D D D 
1 2 3 

128 ldrottsforenmq D D D 
1 2 3 

129 M1l1oorganisat1on D D D 
1 2 3 

130 Nykterhetsorgan1sat1on D D D 
1 2 3 

131 Politisk forening eller parti D D D 
1 2 3 

132 Rel1g1os orqarusatron D D D 
1 2 3 

133. Sol1daritetsorganisat1on (tex Amnesty International) D D D 
1 2 3 

134. Kulturorganisation (konst teater och film) D D D 
1 2 3 

135 FriluftsframJandet D D D 
1 2 3 

136 Forarunqar for musik och korsång D D D 
1 2 3 

137. Jakt- och ñskeforerunqar D D D 
138 Annat (t ex Rotary vinprovarklubb scouter taltbro- 

loger mm) 
2 3 

Om annat ange vad D D 



139 Vilket eller vilka slag av radioprogram 
lyssnar du satskut garna på? 
Satt ett eller flera kryss 

140. Vilket/vrlka av ovanstående program 
avstår du helst från att lyssna på? 

141 Vad laser du dagligen I tidningen? 

142. Du som laser sport, vad laser du helst 
om? Satt ett eller flera kryss 

1 
O Talprogram P1 
2 

O Klassisk musik P2 
3 

O Musikprogram P3 
4 

O Lokalradio 
5 
O Sportradio 
6 

O Brukar inte lyssna på radio 

Anges med nr 

1 

O Laser inte tidningen dagligen 
2 
O Ledaren 
3 

D Kultursidorna 
4 

D Inrikes 
5 

D Utrikes 
6 

D Heqronalsrdorna 
7 
O Sport 
8 
O Noje 
9 

O Farruh 
10 
O Sener 
11 
O TV-program 
12 
O Ekonorru/nannqshv 

1 
O Debattartiklar 
2 

O Sportkromkor 
3 

O Personreportage 
4 
O Lokala arrangemang 
5 
O Resultatlistor 
6 
O Motions- och tranmqsnps 
7 
O Trav, tips 
8 
O Match- och tavlmgsreferat 



Aktuella förhållanden och uppväxtförhållanden 

143. Satt kryss for de alternativ som stam 
mer m på dig 

144 Satt kryss for de alternativ som stam 
mer m på dig/dm tarmh under starre 
delen av din barn och ungdomstid 
( Satt ett kryss) 

145. Var bor du? 

146. Var bodde du huvudsakligen under 
din barn- och ungdomstid? (Satt ett 
kryss) 

1 
O Bor I mindre hus (mindre an 70 m2) 

2 
O Bor I bostadsrattslagenhet 
3 D Bor I hyreslagenhet 
4 
D Bor I radhus 
5 
O Bor i vtlla 
6 
D Bor på annat satt 
7 D Ager eller har tillgång till båt med liggplatser 
B 
O Ager eller har tillgång till ett fritidshus 
9 

O Har vant på Ijallsernester I Sverige 
10 O Har vant på skidsemester I Alperna 
11 
O Har vant på badsemester utomlands 
12 O Har vant på annan typ av utlandssemester utanfor Norden 
13 O Ager eller har tillgång till bil 

1 
O Bodde I mindre hus (mindre an 70 rrr') 
2 

O Bodde I bostadsrattslagenhet 
3 D Bodde I hyreslagenhet 
4 D Bodde I radhus 
5 
O Bodde I villa (starre an 70 m2) 
6 D Bodde på annat satt 

1 O Storstad inkluderat fororter (Stockholm Gateborg Malmo) 
2 D Annan stad 
3 D Mindre samhalle 
4 D Landsbygd 

1 O Storstad inkluderat fororter (Stockholm Gateborg Malmo) 
2 D Annan stad 
3 D Mindre samhalle 
4 D Landsbygd 



147. Vad har du huvudsakligen for syssel 
sattrunq for narverande? 

1 
D Forvarvsarbetar på heltid 

Ange yrke arbetsuppgifter så exakt som rnojhqt (skriv inte Jobbar på sjukhus utan 
anget ex vårdbrtrade lakarsekreterare sjuksköterska kurator etc) 

2 

D Forvarvsarbetar på deltid 
Ange yrke arbetsuppgifter 

% 

3 

D Arbetar I hemmet (vård av hem och barn) 
4 
D Ar pensionar 
5 
O Ar arbetslos 
6 
D Studerar på heltid 
7 
D Studerar på deltid 
8 
O Ar långvarigt Sjukskriven 
9 

D I rrnhtartjanst 
10 

D Annat 

Tag stallrunq till foljande påståenden 
lnstammer lnstammer lnstammer 
helt delvis inte alls 
1 2 3 

148. I stallet for att bygga sporthall ar skul- D D D 
le man bygga allmanna bad och 
motrensspår 

1 2 3 
149 Sportanlaqqrunqar skulle I starre ut- D D D 

strackrunq drivas I privat reg, 

1 2 3 
150 Det allmanna borde ha ansvar for D D D 

barn- och ungdomsidrotter , stallet 
for forerunqar 

151 Vilken ar den hogsta utbildningen du 
genomgått? 

1 
D Folkskola 
2 

D Grundskola 
3 

(Svarsalternativen fortsatter på nasta sida) O Grundsarskola 
4 
D Realskola 
5 L1n1e D Yrkesskala eller 

motsvarande 
6 L1n1e D Fackskola, 2-årig 

gymnasieskola 



152 Hur mycket tjanar du I genomsnitt I 
månaden (fore skatt)? 

153. Hur kroppsligt anstrangande ar van 
ligtvis ditt dagliga arbete eller syssel 
sattrunq? (Satt bara ett kryss) 

154. Vilket yrke har/hade din far eller 
manliga vårdnadshavare? Ange yr 
ket så exakt som rnojhqt 

Linie 
7 D 3-4 ång gymnasieskola 

B 
D Folkhogskola 
9 D Universitet eller 

hogskola 

1 2 
D Hogst 3 år D Mer an 3 år 

Amnen/examen 

10 
D Annan utbildnmq 

Om du har fått din hogsta utbildning utomlands, markera motsvarande 
svensk utbildning ovan' 

1 
O Tjänar mqentmq alls 
2 

O Har oregelbunden inkomst 
3 
D 0-10 ooo kr 
4 D 11 15 ooo kr 
5 D 16 20 ooo kr 
6 D 21-25 ooo kr 
7 

O 26 000 kr eller mer 

1 O EJ anstrangande (overvagande stüsrttande arbete) 
2 

O Ganska anstrangande (går ganska mycket) 
3 O Anstrangande (går mycket och lyfter dessutom ganska mycket) 
4 O Mycket anstrangande (tungt kroppsarbete) 
Ev kommentar 



155 Vilken utbtldrunq har/hade din far el 
ler manliga vårdnadshavare? 
Satt kryss for hogsta utbildning 

156. Vilket yrke har/hade din mor? 
Ange yrket så exakt som rnojhqt 

157. Vilken utbildning har/hade din mor 
eller kvinnliga vårdnadshavare? 
Satt kryss for hogsta utbildning 

1 
D Folkskola eller grundskola 
2 

D Realskola fackskola yrkesskola eller 2-årigt gymnasium 
3 

D 3- eller 4-årigt gymnasium 
4 

D Hoqekoleutbildmnq 
5 

O Annan utbildning 
6 

D Vet ej 

1 
O Folkskola eller grundskola 
2 

D Flickskola 
3 

D Realskola fackskola yrkesskola eller 2-årigt gymnasium 
4 
D 3 eller 4-årigt gymnasium 
5 
D Hoqskoleutbrldrunq 
6 
D Annan utbildning 
7 
D VeteJ 

1 
158. Hur trivs du med ditt arbete/dina stu- O Mycket bra 

dier? 2 

D Bra 
3 
D Inte så bra 
4 
D Trivs inte alls 

159. Markera vilket/vilka alternativ som 
stammer m på din arbetsplats/stu 
dresituanon 
Satt ett eller flera kryss 

1 
O Tråkiqt/rnonotont 
2 
D Stressigt 
3 
O Ensamt och isolerat 
4 
O Stokrqt och bullrigt 
5 
D Smutsigt 
6 

O Kan inte påverka arbetstiden 
7 
O Kan inte påverka orqarusatronen 
8 
O Kan inte påverka arbetsinnehållet 
(OBS' Svarsalternativen fortsatter på nasta sida) 



160. Hur lång arbetsdag/studiedag har 
du? 

161. Hur lång tid tar det for dig att komma 
till och från ditt arbete totalt per dag? 

162 Hur många timmar per vecka ar det 
nodvandiqt att du lagger ner på arbe 
te I hemmet som inte ar yrkesarbete 
(t ex handla, laga mat skata ekono 
mi tvatta stada och skata barn)? 
Kryssa for ett alternativ 

163. Om du ser på din totala hvssrtuatron 
Hur nojd ar du då med den? 

164. Om du kanner dig allmant nere vem/ 
vilka kan du då vanda dig till? 
Satt ett eller flera kryss 

9 D Min formåga utnyttjas inte trllrackluqt 
10 O Får ta for mycket ansvar 
11 
O Får ta for lite ansvar 
12 D Inget av dessa alternativ 
13 
O Annat 

1 Antal timmar 

1 Antal timmar 

1 D O 2 timmar/vecka 
2 D 3 10 timmar/vecka 
3 D 11-20 timmar/vecka 
4 D 21-30 timmar/vecka 

timmar/vecka 

1 D Mycket nojd 
2 

D Nojd 
3 D Relativt nojd 
4 
D M1ssn0Jd 
Ev kommentar 

1 D Make/maka, sambo 
2 D Vanner 
3 O Arbetskamrater 
4 D Foraldrar 
5 D Barn 
6 D Professionell hjalp 
7 D Slakt 

(OBS' Svarsalternativen fortsatter på nasta sida) 



165. Tycker du att du kan påverka din hvs 
sttuatron? 

B D Annan, ange vem 
9 D Ingen av ovanstående 
Ev kommentar 

1 

O Ja, deñnmvt 
2 

D Ja, något 
3 D Nej, knappast 
4 
O Nej, absolut inte 

166. Har du några ovnga upplysningar eller synpunkter? 



BILAGA A 2. ANTAL DELTAGARE I GENOMFORDA TEST OCH OLIKA TYPER 
AV BORTFALL REDOVISAT PER LAN 

Fystest+blodtest + 
formular 91 

Fystest+formular 4 

Blodtest+formular 1 

Formular 

Flyttat 
Utomlands 

MiltartJanst/ 
stud på a ort 

Okand adress 

Avliden 

Långvarigt sJuk 

Oantraffbar 

Vag rar 

Summa 

Fystest+blodtest+ 
formular 94 

Fystest+formular 1 

Blodtest+formular 

Formular 

Flyttat 

Utomlands 

MiltartJanst/ 
stud på a ort 

Okand adress 

Avliden 

Långvarigt sJuk 

Oantraffbar 

Vag rar 

Summa 155 127 

AB 

kv m 

18 

2 
1 

o 
5 

o 
2 

3 

12 16 7 

139 150 151 

T 
kv m 

o 
32 

6 

2 

o 
6 

o 
6 

1 

7 

AC 

kv 

95 

2 

o 
17 

3 
1 

101 

3 

o 
25 

7 
o 

2 

4 

o 
1 

9 

70 

2 

o 
29 

4 

o 

1 

10 

o 
2 

o 
9 

m 

o 
5 

1 

2 

o 

D M 

kv m 

R 

kv m kv m 

93 73 56 78 

3 O 2 1 

O O O 1 

23 50 48 

9 6 8 
2 2 2 

1 O 1 

6 

o 
o 
1 

3 

o 
3 

4 

7 O 

o o 
1 4 

5 12 

66 95 92 

O O 3 
o o o 

43 39 22 

9 3 10 
3 O O 

18 

5 
1 

1 O 1 3 

z 
kv m 

o 
25 

18 

o O 3 

5 3 

1 O 

1 O 

8 2 

o 
o 
1 

4 

6 10 9 12 11 13 12 

144 151 139 164 134 146 139 

u 
kv m 

Ovrigt Summa 
kv m kv m 

76 109 88 6 10 728 646 

O 1 1 O 1 11 14 

81 

1 
1 

32 

6 

2 

o 
o 
1 

1 

6 

18 

22 21 4 

1 1 

1 1 1 

5 6 5 

1 

1 

o 
o 
7 

13 

1 6 

3 O 

O 1 
5 4 

O 2 

11 20 

1 248 221 

47 51 

11 8 

3 15 

25 33 

2 2 

23 10 

28 36 

90 96 

149 142 154 145 13 17 1222 1137 

TOTALT. 2 359 



BILAGA B.1 REGELBUNDEN MOTION. ANSTRANGNINGSGRAD OCH 
OMFATTNING. 

Omfattning Kvinnor Man 
Ålder 
20-34 35-49 50-65 20-34 35-49 50-65 
(298) (394) (300) (303) (323) (259) 

% % % % % % 

Hog anstr 
minst 3 ggr/v 8 5 2 20 5 5 

Hog/medelhog 
anstr minst 
3 ggr/v 13 11 9 14 10 7 

Hog/medelhog 
ans tr 
2 ggr/v 16 15 7 14 10 7 

Hog/medelhog 
anstr 1 g/v 12 13 8 8 14 9 

Låg anstr 
minst 2 ggr/v 27 26 37 9 21 25 

Daglig aktiv 
minst 1 tim/d 9 16 17 9 10 10 

Inaktiva 9 9 10 21 23 24 

EJ besv fråg 5 5 10 6 7 12 

Summa 100 100 100 100 100 100 



BILAGA B:2 ANDEL UTOVARE AV MOTION OM MINIMINIVÅN SATTS TILL 
LATTARE ANSTRANGNING (TEX PROMENAD) TVÅ GÅNGER PER VECKA 
ALTERNATIVT EN GÅNG PER VECKA MED MER ANSTRANGANDE MOTION (T 
EX JOGGNING) 

Ålder Kvinnor Man 
% % 

20-24 80 % 75 % 
25-29 81 % 60 % 
30-34 69 % 59 % 
35-39 73 % 55 % 
40-44 64 % 59 % 
45-49 72 % 66 % 
50-54 69 % 55 % 
55-59 62 % 44 % 
60-65 59 % 60 % 

BILAGA B 3. ANDEL UTOVARE AV MOTION OM MINIMINIVÅN SATTS TILL 
MER ANSTRANGANDE MOTION TVÅ GÅNGER I VECKAN (JOGGNING, SNABBA 
PROMENADER ETC) 

Ålder Kvinnor Man 
% % 

20-24 43 56 
25-29 46 48 
30-34 25 38 
35-39 34 27 
40-44 28 23 
45-49 31 26 
50-54 17 19 
55-59 18 15 
60-65 20 23 



BILAGA B·4 ANDEL UTOVARE AV MOTION OM MINIMINIVÅN SATTS TILL 
MER ANSTRANGANDE MOTION TRE GÅNGER PER VECKA 

Ålder Kvinnor Man 
% % 

20-24 28 45 
25-29 26 33 
30-34 12 24 
35-39 15 19 
40-44 17 11 
45-49 15 17 
50-54 9 11 
55-59 9 11 
60-65 14 15 

BILAGA B·5 ANDEL UTOVARE AV MOTION OM KRAVET STALLS TILL 
MOTION MINST TRE GÅNGER I VECKAN PÅ EN HOG ANSTRANGNINGSNIVÅ 
(ANDFÅDD OCH SVETTIG) 

Ålder Andel utovare 
Kvinnor Man 

% % 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-65 

14 
6 
6 
5 
5 
3 
1 
2 
4 

31 
18 
11 
5 
5 
5 
3 
7 
4 



BILAGA B 6. MOTIONSAKTIVITET I OCH UTANFOR FORENING 

Alder Tavl ing Motion Motion Inaktiv Totalt 
i idr for. i idr.for utanfor 

idr for 
Kv Man Kv Man Kv Man Kv Man Kv Man 
% % % % % % % % % % 

20-24 11 33 13 12 56 30 20 25 100 100 

25-29 4 22 24 7 53 31 19 40 100 100 

30-34 4 13 14 9 51 37 31 41 100 100 

35-39 2 7 18 11 53 37 27 45 100 100 

40-44 2 4 11 11 51 44 36 41 100 100 

45-49 4 7 15 15 53 44 28 44 100 100 

50-54 o 6 9 2 60 47 31 45 100 100 

55-59 1 3 4 5 57 39 38 56 100 100 

60-65 1 1 4 8 54 51 41 40 100 100 



BILAGA C·1 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 2 53 2,53 2,28 2,34 2 07 2,07 1 84 1,86 1,71 

SD± 0,50 0,49 O 46 0,46 0,46 O 45 O 42 0,36 O 38 

RANGE 1,7-4,8 1,6-3 6 1,3-3,6 1 4-4,2 1, 1-3,5 14-37 1,1-2,8 1,1-2,8 1,0-2 7 

ANTAL 53 64 70 91 96 100 58 55 54 

MAXIMAL SYREUPPTAGNING I/mm KVINNOR n=641 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 3 33 3,31 3,07 2,83 2,74 2,56 2,43 2,20 2 01 

SD± O 71 O 72 0,61 0,68 0,55 0,63 0,58 0,48 0,44 

RANGE 2,2-5,3 2, 1-5,5 2,0-4,4 1,7-4,8 1,6-4 4 1 1-4,2 1 2-4,0 1,1-3 3 1,4-3 1 

ANTAL 64 64 72 74 70 74 54 44 42 

MAXIMAL SYREUPPTAGNING I/mm MAN n=558 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 40,98 40,67 36 09 3614 32 39 31,90 28,21 28 02 25 20 

SD± 8 35 8 16 8 40 6,99 7,68 8,00 6,49 6,17 5 74 

RANGE 22-60 24-57 19-56 19-53 18-55 17-55 17-42 17-40 11-41 

ANTAL 53 64 70 91 96 100 58 54 54 

MAXIMAL SYREUPPTAGNING ml/(kg x mm) KVINNOR n=640 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 45 16 43 97 38 99 36 70 33 87 32 66 31 44 27 86 24 86 

SD± 9 20 10,27 7 56 10 03 7,51 7 76 7 73 6 62 5 95 

RANGE 24-74 25-76 22-59 17-68 17-57 15-53 17-51 16-47 15-41 

ANTAL 64 63 72 74 70 74 54 44 42 

MAXIMAL SYREUPPTAGNING ml/(kg x mm) MAN n=557 



20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 58,27 55,41 55,68 58 06 57 11 55,99 55 49 55,27 55,16 

SD± 9,33 11,22 8,62 8,49 8,81 8,42 8,30 8,52 9,77 

RANGE 32-72 20-76 30-72 36-75 32-75 29-72 36-73 30-72 30-76 

ANTAL 55 70 75 93 103 108 68 71 77 

RORLIGHET cm KVINNOR n=720 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 55,00 53,26 55 28 53,20 53,76 52,13 50,99 50,84 48 92 

SD± 11, 14 10,30 10,37 10,34 11 60 11 1 O 9,80 10,51 10 95 

RANGE 28-77 24-72 33-75 29-71 24-73 24-75 26-76 22-71 20-74 

ANTAL 69 65 83 79 80 88 73 50 61 

RORLIGHET cm MAN n=648 



20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 2 23 3,26 3,62 3 18 4,08 5,06 5 42 8,93 13,20 

SD± 249 4 26 4,48 2 82 4,54 5,66 4 93 7,17 9 42 

RANGE 1-12 1-30 1-30 1-14 1-30 1-30 1-30 1-30 1-30 

ANTAL 56 73 73 93 104 107 67 69 75 

BALANS seende, på profil Antal forsok KVINNOR n=717 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 2,48 2,76 3 18 3,45 3,29 4,16 440 6,86 8,33 

SD± 2 70 2,93 3,00 3,94 3 51 4,87 4,83 7 14 6 49 

RANGE 1-15 1-17 1-14 1-25 1-21 1-30 1-30 1-30 1-30 

ANTAL 69 66 83 80 79 89 73 49 57 

BALANS seende på profil Antal forsok MAN n=645 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 2,73 2,99 3,72 3,08 3,68 4,45 5,58 6,83 8,51 

SD± 2 90 2,72 3 55 2,74 3,43 3 59 3,79 4,74 4,46 

RANGE 1-15 1-12 1-15 1-14 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 

ANTAL 56 72 75 93 104 107 67 71 75 

BALANS blundnade på golv Antal forsok KVINNOR n=720 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 2 96 2,48 3 01 3,59 3,54 3,69 4 73 5,08 7,16 

SD± 2 98 2 43 2,99 3,52 3,52 3 55 4,16 4,18 4 54 

RANGE 1-15 1-13 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 

ANTAL 69 66 83 79 79 90 73 50 56 

BALANS , blundande på golv Antal forsok MAN n=645 



20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 32 62 30 71 28 77 29,53 27 23 25,38 22,91 20 71 19,19 

SD± 6 55 6 04 6 36 6 75 5,64 5,74 5,30 5 46 5, 11 

RANGE 21-54 15-47 10-47 15-53 14-50 11-42 14-42 9-37 9-35 

ANTAL 55 66 73 88 99 106 66 70 72 

HOPP utan armsving (cm) KVINNOR n=695 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 45 36 43 50 40,28 4023 37 57 35,47 33 76 30,94 26 39 

SD± 7,61 7 49 7,88 6,56 6,97 8 30 7,63 9 06 7 89 

RANGE 21-69 29-59 8-62 25-54 21-55 18-65 16-54 10-52 8-44 

ANTAL 69 66 82 77 79 86 71 49 59 

HOPP utan armsving (cm) MAN n=638 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 38 51 36 06 33,74 34 02 30 74 29 25 25 73 2466 21 85 

SD± 5,56 6 50 6 61 6,33 5 82 6,83 5 44 6 36 5 58 

RANGE 27-53 24-54 11-53 19-54 18-56 14-47 14-44 13-43 10-44 

ANTAL 55 66 73 88 99 105 66 70 72 

HOPP med armsving (cm) KVINNOR n=694 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 53 48 51 67 48,07 48,30 44,95 42,15 39 93 36,73 32 26 

SD± 6,96 10 02 8 27 6 89 710 8,76 9,04 9 07 919 

RANGE 26-74 28-74 30-70 31-66 38-59 19-63 17-62 13-60 13-59 

ANTAL 69 66 82 77 78 86 70 49 58 

HOPP med armsving (cm) MAN n=635 



20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 14,36 14,24 13 39 13,07 12,45 11,85 10,53 8,69 8,47 

SD± 2 37 2,65 3,55 3,78 4,31 4,24 4,65 4,89 5,00 

RANGE 5-15 5-15 4-15 3-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 

ANTAL 55 67 75 91 98 104 64 68 74 

SIT-UPS antal KVINNOR n=696 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 14,68 14,40 14, 11 14,12 13,69 12,79 13,03 11,94 10,86 

SD± 1 57 2,21 2,72 2 70 3,88 3,94 3,82 4,33 5,10 

RANGE 5-15 5-15 5-15 5-15 1-15 5-15 1-15 4-15 1-15 

ANTAL 69 65 83 77 78 87 73 49 58 

SIT-UPS antal MAN n=639 



20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 23 40 24,56 25,79 26 02 27 36 28 34 30 47 32,42 34 86 

SD± 4 59 5 OO 615 4 91 5,81 5 94 6,61 7 56 6 90 

RANGE 16 O- 18,0- 18,0- 18,6- 21 O- 20,0- 20 O- 19,0- 23 O- 
45,0 45,0 62,0 464 65 O 55,0 55 O 53,0 58 O 

ANTAL 54 66 75 90 100 104 67 69 73 

LOPNING 10 x 5 m (sek) KVINNOR n=698 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 20 78 20,74 22 23 21,81 23 66 26,24 26,83 27,59 33 59 

SD± 3 47 3,09 4,90 3 34 5,30 9 46 7 39 4,89 11,72 

RANGE 16,7- 15,0- 17,0- 17 O- 18 O- 18 O- 18,3- 19 3- 20 O- 
38,0 33,0 46,0 38 O 55 O 70,0 56,0 40 O 67 O 

ANTAL 68 65 81 76 77 86 69 48 58 

LOPNING 10 x 5 m (sek) MAN n=628 



20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 32,36 32,36 39,93 32,53 31,34 30,84 28,97 28,58 26,66 

SD± 4,32 6,21 5,54 4,78 510 5,05 5,62 5, 11 5 09 

RANGE 23,0- 11,5- 18,0- 18,5- 21,0- 17,5- 9,0 - 16,0- 7,5- 
41,5 43 5 46,0 46,5 48,0 50,5 41 5 39,5 38,0 

ANTAL 57 73 76 94 104 109 67 73 80 

HANDSTYRKA (kp) KVINNOR n= 733 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 

MEDEL 55,39 54,93 58,01 54,75 55 36 53,20 52 37 50,04 46,27 

SD± 8,81 9,89 7,48 8,63 8,83 9,88 6,38 8 98 9,26 

RANGE 30,5- 9,0- 38,0- 13,0- 35 5- 8,5- 35,5- 21,0- 8,5- 
81,5 78,5 75 O 71,0 79,5 72,5 70,0 69,0 63,0 

ANTAL 69 66 83 81 80 90 74 49 63 

HANDSTYRKA (kp) MAN n=655 



BILAGAC:2 
LIV-PROJEKTET TESTPROTOKOLL 1245 
Ansvarig testledare Testdatum 

1 Kon 11 ar 12 man 

n 1 Kvinna n2 Man 2 Fodelsetid 
3 Langd cm 14 Vikt kg I 5 Omfang rrudra cm I 6 Omfång hoft cm 7 Fastande? 

n1 Ja n2 NeJ 
8 Vilopuls 19 Viloblodtryck 

slag/min mm Hg 1 O Unn aggv1ta 11 Unn socker 12 Unn bakterier 

n1 Pos n2 Neg n1 Pos n2 Neg n1 Pos n2 Neg 
13 Sjukdom (typ diabetes hjartproblem etc)? 14 Med1c1ner (typ msuhn betablockare etc)? 115 HB 
11 Ja n2 Ne1 11 Ja n2 Ne1 g/1 
Kommentarer 

Fysiska och funktionella tester 
1. Ergometercykeltest 11 Belastning 1 watt I 2 Puls 1 slag/min I 3 Borg 1 

(testprotokoll haffas 
ihop med detta) I 4 Belastning 2 watt I 5 Puls 2 slag/min 16 Borg2 

2. Rorlighet 11 Cm 

Sitta och nå 
3. Balans I 1 Antal forsak pa en minut 

På metallprofil 
I 2 Antal forsak pa 30 sek 

Med slutna ogon 
4. Vertikalhopp 11 Cm 

Upphopp med handerna I sidan 
12 Cm 

Upphopp med armsving 
5. Sit-ups 11 St 

Antal godkanda 
6. Lopmng 50 m 11 Antal mm 12 Antal sek 

5 m fram och tillbaka 1 O ggr 
3 4 5 6 7 

n sprang n Gick nAvbrot n Kunde ej n Koordmationsproblem 

7. Gripstyrka 11 Kg 

Hoger hand 
12 Kg 

Vanster hand 
8. Sitt-test 

rlG 
2 

Sitta och resa sig från stol nu 
9. Koordmatronstest 1 2 3 4 

Seende 1nG nu nG nu 
5 6 7 8 

Blundande nnG nu nG nu 
Kommentarer 

S 2719 90 02 08777425 



BILAGA D. 

l. UPPLEVD FYSISK HALSA 

Tabell ni Hur upplever du ditt fysiska halsotillstånd? 

~ ysrskt Alder 
h a lso n ll- 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 I ut a l 
vtånd K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=l32 K=l44 K=91 K=% K=ll3 K=993 

M=98 M=!Ol M=l04 M=99 M=ll6 M=108 M=93 M=75 M=91 M=886 
% % % % % % % % % % 

Brd K 60 59 51 45 49 47 43 34 27 46 
M 56 62 44 52 49 44 39 37 30 47 

AL tep- K 34 35 39 44 36 45 41 45 52 42 
tabet M 36 27 49 44 44 41 50 47 5) -13 

Inte så K 5 3 7 9 9 5 15 13 14 9 
brJ M 7 4 7 2 7 9 6 11 Il 7 

DJ ligt K o o 1 1 2 2 o 4 o 
M o 1 o o 1 1 I 1 3 4 

EJ K o 4 3 1 4 1 I 4 6 
svarat M I 6 o 2 I 4 4 4 

Tabell D 2 Långvang sjukdom och upplevd fysiskt halsonllstånd. 

Lider av Lider ej av 
Upplevd fysisk långvang långvang 
hdlSd sjukdom Sjukdom 

K n=l37 K n=827 
Mn=ll5 M n=730 

% % 

BrJ K 14 52 
M 15 54 

Accept K 40 42 
abelt M 56 42 

Inte så bra K 34 5 
M 24 4 

Dâhgt K 8 o 
M 5 o 

EJ svarat K 4 
M o 



2. UPPLEVD PSYKISK HALSA. 

Tabell D·3 Hur ofta kanner du dig trott och hangig? 

Alder 
I rott/ 20-24 25-29 30-34 35.39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 I o t al 
h angrg K=93 K=98 K=l07 x-ns K=l32 K=l44 K=91 K=96 Ke l l ß K=993 

M=98 M=lül M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o º'. 

Aldng/ K 17 15 12 15 17 30 31 27 24 21 
navtan aldng M 34 26 35 28 32 41 30 43 40 ,--1 

Då och då K 66 53 66 68 66 54 51 54 55 ,9 
M Ml8 58 52 63 56 44 50 45 45 52 

Ofta (varje K 13 24 14 11 9 7 8 12 7 li 
vecka) M M16 9 11 6 5 9 11 1 3 8 

Mycket ofta K 3 4 6 5 5 2 3 3 ..¡ 

I allud M MO 2 1 3 o 3 1 2 2 

E¡ K 1 4 2 1 3 5 9 ..¡ 12 
... varat M 2 5 2 2 4 6 7 9 10 

M 

Tabell D 4 Hur ofta kanner du dig håglos? 

Alder 
Upplevd 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 I otJI 
h,Ïgloshet K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=l32 K=l44 K=91 K=96 K=ll3 K=993 

M=98 M=lOl M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
o/o o/o o/o % % o/o % o/o % '!, 

Aldrig/ K 67 57 57 53 59 56 53 50 47 )) 

rustan aldng M 65 56 61 62 58 58 59 60 50 ,l) 

Då och då K 25 25 30 38 26 27 24 26 22 27 
M 22 25 28 27 28 30 22 9 2--l 24 

Ofta (varje K 6 2 2 3 3 6 I 3 
vecka) M 1 2 3 3 o 2 o 2 

Mycket ofta K 1 1 1 3 o 1 I o 
I al lud M o 2 2 o o o o l 2 

EJ K 7 11 10 4 12 14 17 21 29 1--l 
-varat M 11 16 8 8 11 12 17 28 24 1, 



Tabell D 5 Hur ofta upplever du dig ensam? 

Alder 
Upplevd 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 65 I o t a l 
e n sam h et K=93 K=98 K=l07 x-us K=l32 K=l44 K=91 K=% Ke l 13 K=993 

M=98 M=lül M=l04 M=99 Me l Ió M=l08 M=93 M=75 M=91 M=~% 
% % % % % % % % % o/r 

Aldng/ K 65 67 76 70 73 69 65 60 51 67 
nastan aldng M 71 62 71 75 72 71 75 64 58 69 

Då och då K 29 22 15 22 15 14 20 15 17 1q 
M 17 25 17 16 16 15 9 8 1-l 16 

Oita (varje K 1 3 2 2 2 o 3 5 
vecka) M 2 5 3 1 I o 1 3 2 

Mycket ofta K I o 2 2 2 '.'. 
I allnd M 2 I o 1 o 
EJ svarat K 2 8 7 4 10 14 13 20 25 12 

M 5 9 5 6 10 12 15 24 24 1'.'. 

Tabell D 6 Hur ofta kanner du dig nedstamd? 

Alder 
Nedstamd 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 101,1\ 

K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=l32 K=l44 K=91 K=96 K=l 13 K=993 
M=98 Me lûl M=l04 M=99 M=ll6 M=108 M=93 M=75 M=91 M=886 

% % % % % % % % % º/,; 

A Icing/ K 37 43 36 40 41 47 46 46 36 -li 
rustan aldng M 35 42 38 48 47 62 45 59 45 46 

Då och då K 56 43 57 48 47 39 37 34 35 4-l 
M 53 42 59 57 53 52 37 44 44 .¡9 

Ofta (varje K 6 2 4 5 4 3 4 4 
vecka) M 6 2 5 6 6 3 4 .¡ 

Mycket ofta K 2 3 o 2 2 o 
I alllld M 2 3 o 3 2 o '.'. 

EJ svarat K o 7 4 6 7 8 11 18 25 10 
M o 7 4 7 8 Il 11 23 31 11 



Tabell D 7. Om du ser på dm totala hvssrruation, hur nojd ar du då med den? 

Alder 
Nojd med 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55.59 60-65 I ot a I 
vm livs- K=93 K=98 K=l07 k-ns K=l32 K=l44 K=91 K=% K=113 K=993 
s1 ta n on M=98 M=lOl M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 

% % % % % % % % % o/r 

l\lycket K 28 19 17 14 21 26 22 18 24 21 
nojd M 24 20 16 20 20 22 23 25 29 22 

Nojd K 46 54 43 45 49 42 51 47 42 46 
M 49 48 51 53 52 50 56 52 42 50 

Relativt K 24 22 36 36 27 29 25 31 26 29 
no¡d M 20 29 29 25 22 25 18 17 21 1' - ) 

1\J "SßOJd K 2 3 3 4 2 4 2 o 
M 4 2 4 o 3 o o 

I ¡ svarat K o I 1 I 2 4 2 4 9 
M 3 2 o 2 3 3 3 4 8 

Tabell D 8 Tycker du att du kan påverka dm lrvssituation? 

Alder 
Påverka sm 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 65 I o t a l 
l tv ssrt u at a- K=93 K=98 K=l07 Ke l l S K=l32 K=l44 K=91 K=% K=113 K=993 
t io n M=98 Me=Iûl M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 ~1=\H, 

% % % % % % % % % % 

].¡ K 31 25 22 23 25 28 23 20 18 24 
defrruuvt M 30 30 21 25 22 22 26 18 20 2-1 

Ja något K 15 22 24 28 25 26 22 27 26 2..\ 
M 17 16 24 18 22 18 21 18 l'.2 19 

NeJ knap K 2 2 4 3 1 2 4 6 4 3 
past M 3 2 4 2 o 2 2 6 7 ' 
NcJ absolut K o o o o o o o () 
Inte M I I o o I o o () 

EJ svarat K 1 1 2 o I 2 7 2 
M 3 o I 2 2 4 '.2 



Tabell D 9 Har du någon typ av somnproblern? 

Alder 
Sorn n- 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Total 
problem K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=l32 K=l44 K=91 K=% Ke l l S K=993 

M=98 M=!Ol M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
% % % % % % % % % o;,, 

Aldrig/ K 37 39 38 38 32 37 27 26 24 31 
n istan aldng M 40 34 37 36 32 31 38 29 30 3-1 

D~ och då K 9 9 10 14 19 14 17 21 24 I) 
M 9 10 9 6 12 8 9 10 11 9 

Ofta (varje K o 3 2 2 2 3 4 2 
vecka) M 2 3 2 1 2 o 3 2 

Mycket ofta K 2 1 o 3 2 6 3 2 
/alltrd M o 3 1 1 2 2 2 

CJ svarat K o 1 1 o I 
M I 2 o 1 2 o 

3. UPPLEVELSE AV VARK OCH SMARTA. 

Tabell D 1 O Hur ofta har du huvudvark? 

Alder 
Huvudvar k 20-24 25-29 30-34 35-39 40-H 45-49 50-54 55-59 60 65 I o t a l 

K=93 K=98 K=l07 x-ns K=l32 K=l44 K=91 K=% K=l 11 K=993 
M=98 Me lß l M=l04 M=99 Me l l ô M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 

% % % o/o o/o o/o % % % o¡, 

Aldng/ K 34 32 26 29 36 38 41 4) 37 1'i 
rustan aking M 59 55 57 52 48 63 58 53 53 )) 

Då och då K 47 50 52 55 46 43 43 35 38 46 
M 35 31 32 31 36 28 27 29 24 31 

Ofta (varje K Il 15 14 10 6 7 6 6 7 9 
vecka) M 3 7 6 10 5 2 4 1 2 ) 

Mycket ofta/ K 7 o 5 4 9 8 3 I 4 5 
allud M I 1 4 2 3 o 3 o I 2 

EJ svarat K 1 1 3 2 4 5 8 13 13 5 
M 2 6 2 5 8 7 8 16 20 ~ 



Tabell D 11 Hur ofta kanner du av vark/smarta I magen? 

Alder 
v ar k/ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 l o t a l 
vmarta K=93 K=98 K=l07 x-us K=l32 K=l44 K=91 K=% K=l13 K=99"1 
, magen M=98 M=lOl M=l04 M=99 M=116 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 

o/o % % % % o/o % % % o/o 

Aking/ K 55 59 55 54 59 60 70 58 44 )7 
rustan aking M 68 61 76 64 64 71 66 56 52 65 

Då och då K 30 31 38 36 32 29 15 12 23 2~ 
M 24 25 20 29 16 15 16 15 Il 19 

Ofta (varie K 10 4 o 3 2 3 
vecka) M 4 4 3 o 4 3 .j 

Mycket ofta K 4 3 3 1 2 2 2 2 
I allud M 1 1 o o 3 1 I 1 

EJ svarat K 1 3 4 5 5 8 12 25 27 10 
M 3 9 1 7 14 12 16 25 30 12 

Tabell O 12. Hur ofta har du ont I hjärtat/ brestet? 

Alder 
Ont , hjarta/ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 I or at 
br ost K=93 K=98 K=l07 x-us K=l32 K=l44 K=91 K=% K=ll3 K=993 

M=98 Me lûl M=l04 M=99 M=116 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
o/o % % o/o % % % % % % 

Aldng/ K 88 88 89 86 84 81 79 62 59 80 
rustan aldng M 89 81 89 82 76 77 74 61 53 77 

D~ och då K 8 8 7 8 8 7 9 IO 12 \ 
M 7 10 9 10 10 12 6 ].j 14 JO 

Ofta (varje K 2 o o o o o o o o o 
vecka) M o o o 1 1 1 1 I 1 I 

Mycket ofta/ K o o o o o o 2 o 
all ud M o o o o 1 o 1 3 

EJ svarat K 2 4 4 6 7 12 12 26 28 Il 
M 4 9 2 8 13 10 20 23 29 12 



Tabell D:13. Hur ofta kanner du av vark/ smarta 1 hand? 

Alder 
V.irk/ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 1 ot a l 
smarta , K=93 K=98 K=l07 x-us K=132 K=l44 K=91 K=96 K=ll3 K=993 
hand M=98 M=lOl M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=8h6 

% % % % % % % % % c4 

Nej K 88 85 83 79 74 74 69 54 43 72 
M 82 84 87 86 77 76 69 65 63 77 

Då och då K 8 9 9 13 11 12 9 12 20 I 2 
M 9 5 6 7 5 9 12 5 7 7 

Ofta (varje K 2 1 2 1 2 7 3 4 2 
vecka) M 3 2 4 o 3 o 1 o 2 

Mycket ofta K o 2 2 3 4 6 7 4 
I allud M 2 o 2 2 1 o 3 2 

EJ svarat K 2 3 4 5 9 10 10 24 27 li 
M 4 9 2 5 14 13 19 25 29 11 

Tabell D:14. Yark /smarta 1 arm 

Alder 
Yark/ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 1 ot a: 
vmarta , arm K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=132 K=l44 K=91 K=96 K=ll3 K=993 

M=98 M=l01 M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
% % % % % % % % % e,, 

Aldng/ K 84 80 74 62 55 51 45 43 34 )\ 
nastan aldng M 89 76 82 72 65 66 61 53 45 6, 

Då och då K li 6 15 25 21 21 21 17 23 18 
M 4 9 9 13 20 18 12 7 13 12 

Ofta (varje K o 3 2 3 5 10 9 5 7 
vecka) M 3 1 1 5 3 2 5 4 o 
Mycket ofta/ K 2 1 5 4 7 7 7 13 8 (i 
dllt,d M o 4 4 2 2 1 1 5 8 

EJ svarat K 3 10 5 7 11 12 19 23 28 I, 
M 4 10 5 8 10 14 20 31 34 14 



Tabell D 15 Hur ofta kanner du av vark/smarta 1 axel/skuldra? 

Alder 
Y,1rh./ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 l o t a l 
smarta I K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=l32 K=l44 K=91 K=% K=113 K=993 
,nei/ M=98 M=lOI M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
skuldra % % % % % % % % % o;,. 

NeJ K 66 56 55 46 49 42 34 39 26 45 
M 81 66 66 62 56 63 52 43 37 ~9 

Då och då K 16 31 27 33 29 26 32 25 33 ~h 
M 13 19 21 23 21 24 20 25 21 21 

Ofta (varje K 8 2 8 9 6 10 li 12 9 8 
vecka) M 3 4 6 5 8 4 8 5 2 

Mycket ofta K 8 5 6 8 8 li 10 li 12 9 
I allud M o 2 3 3 4 2 3 9 18 ) 

EJ svarat K 3 6 4 4 8 10 13 14 21 9 
M 3 9 4 7 Il 7 17 17 22 11 

Tabell D.16 Hur ofta kanner du av vark/ smarta 1 nacken? 

Alder 
V<1rh./ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 I o t a I 
smarta I K=93 K=98 K=l07 x-ns K=l32 K=l44 K=91 K=% K=l13 K=99î 
nach.e M=98 Me Iû l M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=%6 

% % % % % % % % % e¡, 

Aldng/ K 66 53 60 52 49 40 41 35 26 -16 
nastan aldng M 63 69 72 63 61 58 53 45 42 )l) 

Då och dä K 19 33 22 31 29 31 33 25 28 28 
M 27 16 16 21 20 28 20 15 19 20 

Ofta (varje K 7 9 10 7 7 9 9 13 12 9 
vecka) M 5 3 5 6 3 2 5 5 3 4 

Mycket ofta/ K 8 1 5 7 7 Il 7 10 li 6 
alltid M o 2 4 I 3 2 3 4 13 1 

EJ svarat K I 4 4 4 9 9 11 17 24 9 
M 5 10 3 9 13 10 18 31 23 13 



Tabell D 17 Hur ofta kanner du av vark/smarta 1 ryggen? 

Alder 
V ark/smarta 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 I'o t a l 
I rygg K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=l32 K=l44 K=91 K=% Ke l l S K=993 

M=98 M=lül M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=l'l86 
% % % % % % % % % % 

Aldng/ K 39 41 40 49 39 36 41 34 27 38 
nastan aldng M 46 53 41 43 42 43 38 39 31 42 

Då och då K 44 48 38 36 39 39 32 26 32 37 
M 40 33 45 39 33 36 40 35 34 37 

Ofta (varie K 9 7 14 9 5 4 9 8 12 8 
vecka) M 9 5 4 10 10 7 4 3 3 6 

Mycket ofta K 8 2 6 2 9 12 8 10 8 7 
I allud M I 3 7 2 7 6 8 5 14 6 

EJ svarat K I 2 2 4 8 9 Il 21 21 9 
M 4 7 3 5 8 8 Il 19 18 9 

Tabell D.18 Hur ofta kanner du av vark/smarta 1 hoft? 

Alder 
Varh./ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 65 Total 
smarta , K=93 K=98 K=l07 x-ns K=l32 K=l44 K=91 K=96 K=ll3 K=993 
hoft M=98 M=lül M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 

% % % % % % % % % % 

NeJ K 88 78 82 76 73 69 54 45 44 68 
M 86 88 89 85 76 73 63 79 57 76 

Då och då K 8 15 10 13 14 14 24 19 24 16 
M 10 4 6 3 8 li 14 17 9 8 

Ofta (varje K I 3 I 3 o 3 2 6 2 2 
vecka) M o I 2 o I 2 2 3 o 
Mycket ofta K I 2 2 5 7 6 6 7 ~ 

/allnd M o o I I 2 2 3 10 2 

EJ svarat K 2 2 5 3 8 8 14 24 23 IO 
M 4 7 2 li 15 12 18 23 24 12 



Tabell D:19 Hur ofta kanner du av vark/smarta 1 ben? 

Alder 
Yark/ 20-24 25-29 30-34 35.39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Total 
smarta 1 ben K=93 K=98 K=l07 K=ll8 K=l32 K=l44 K=91 K=% K=ll3 K=993 

M=98 M=lOl M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o e¡, 

NeJ K 84 90 77 75 71 62 59 40 36 66 
M 85 75 89 78 72 69 66 64 46 72 

Då och då K 11 3 16 17 18 19 25 26 25 ]~ 

M 10 16 8 12 12 11 13 3 13 Il 

Ofta (varje K 2 2 2 2 2 2 4 3 4 
vecka) M 2 2 2 2 1 3 o 3 1 2 

Mycket ofta K 1 1 2 3 6 2 5 9 3 
/alltid M o o o 2 4 3 8 9 3 

EJ svarat K 2 4 5 5 7 11 9 26 26 11 
M 4 7 2 8 13 13 18 23 31 n 

Tabell D:20 Har du vark/smarta 1 knat? 

Alder 
Yark/ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 65 1 o r a l 
smarta , K=93 K=98 K=l07 x-ns K=l32 K=144 K=91 K=% K=ll3 K=993 
k n a M=98 M=lül M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=8k6 

o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o "Ir 

NeJ K 70 72 68 72 71 69 62 41 34 62 
M 66 57 58 55 59 57 56 45 46 ~6 

Då och då K 22 19 22 20 17 16 21 28 29 21 
M 24 28 33 26 27 26 22 25 17 2~ 

Ofta (varje K 2 1 3 1 3 2 3 3 5 3 
vecka) M 4 6 5 11 3 5 5 5 6 6 

Mycket ofta K 4 5 4 3 2 3 4 4 6 4 
I alltid M 3 4 4 3 1 2 3 7 9 4 

EJ svarat K 2 4 4 5 5 10 10 24 26 ]() 

M 3 5 1 5 10 10 14 17 r ]() _) 



Tabell D:21. Har du vark/smarta 1 fot? 

Alder 
V ark/ 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Total 
smarta K=93 K=98 K=l07 K=118 K=132 K=144 K=91 K=% K=ll3 K=993 
I fot M=98 M=lOI M=l04 M=99 Me l l ô M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 

% % % % % % % % % % 

NeJ K 95 85 83 82 74 71 68 43 44 71 
M 83 78 80 77 76 76 66 64 5) 73 

Då och då K 2 8 8 7 12 li 12 23 20 12 
M li 13 13 8 8 7 14 5 4 9 

Ofta (varje K o 2 1 2 4 4 3 4 3 
vecka) M 2 I 3 1 2 o 1 4 2 

Mycket ofta K 1 2 4 5 4 6 7 9 4 I alltid M o 5 3 1 1 1 5 6 2 

EJ svarat K 2 4 6 6 8 10 10 24 2'1 10 
M 4 7 2 9 15 14 19 24 31 13 

4 UPPMATTA INDIKATORER PÅ HALSA/ OHALSA. 

Tabell D 22 Systoliskt blodtryck 

Kvinnor Man 
Ålder Medel varde STD Medel varde STD 

n=732 n=655 

20 - 34 117 10 127 12 
35 49 124 12 129 13 
50 - 65 137 17 141 17 



Tabell D 23 Diastoliskt blodtryck 

Kvinnor Man 
Ålder Medelv arde STD Medel varde STD 

n=732 n=655 

20 - 34 73 8 76 9 
35 - 49 78 9 81 9 
50 65 84 9 87 10 

Tabell D.24 Medel tryck 

Kvinnor Man 
Ålder Medelv arde STD Medel varde STD 

n=732 n=655 

20 34 87 7 93 8 
35 49 93 9 97 9 
50 65 101 11 105 11 

Tabell D:25 Hemoglobinkoncentration 

Alder 
20-24 25-29 30-34 35.39 40-44 45 . .¡9 50-54 55 59 60 65 

Hern o· K=56 K=73 K=74 K=89 K=l04 K=l07 K=67 K=74 K=80 
globin M=64 M=65 M=76 M=79 M=76 M=87 M=75 M=)O M=62 

Kvinnor 
(STD) 133(9) 132(10) 133(9) 135(11) 135(11) 135(11) 136(13) 138(12) 135(10) 
Man 
(STD) 152(9) 151(14) 151(10) 151(8) 149(11) 149(12) 150(13) 149(13) 14\(13) 



Tabell D·26. Tnglycender. 

Ålder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 
K=59 K=74 K=77 K=90 K=l05 K=l09 K=67 K=73 K=79 
M=68 M=65 M=83 M=80 M=80 M=88 M=76 M=50 M=61 

Medel 
varde K O 95 O 90 O 90 O 82 O 91 1 09 1 16 1 37 1 37 
rnrnol/l M 1 03 1 05 1 29 1 26 1 31 148 142 1 67 1 57 

STD K O 50 O 51 O 56 O 50 O 51 O 79 O 82 O 97 O 90 
M O 67 O 70 1 OO 1 02 O 98 1 05 O 86 1 07 O 87 

> 2,3 K 3% 1% 3% 0% 3% 8% 8% 10% 10% 
mmol/1 M 4% 6% 8% 9% 10% 16% 16% 16% 20% 

>)6 K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
mmol/l M 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Tabell D:27 Serum-kolesterol 

Ålder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 
K=59 K=74 K=77 K=91 K=l05 K=l09 K=67 K=73 K=79 
M=68 M=65 M=83 M=80 M=80 M=88 M=76 M=50 M=61 

Medel 
varde K 4 7 50 50 54 53 57 60 64 64 
rnrnol/l M 44 48 54 5 5 56 59 59 59 6 I 

STD K 09 1 O 09 1 O 09 1 O 1 I 1 1 1 O 
M O 8 08 1 O 1 O 1 O 09 1 O I O 09 

>52 K 17% 35% 38% 53% 48% 62% 72% 86% 92% 
rnrnol/l M 18% 22% 48% 56% 61% 78% 75% 82% 79% 

> 64 K 5% 8% 8% 11% 10% 20% 31% 45% 49% 
mmol/1 M 0% 5% 16% 16% 14% 30% 24% 20% 339r 

>7 8 K 0% 0% 0% 2% 0% 5% 6% 11% 8% 
mrnol/l M 0% 0% 1% 3% 1% 0% 5% 6% 2% 



Tabell D:28 APO Al 

Ålder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 
K=59 K=74 K=77 K=91 K=l04 K=l09 K=66 K=73 K=79 
M=68 M=65 M=83 M=80 M=80 M=88 M=76 M=50 M=61 

Medel 
varde K 1 3 1 3 1 3 1 4 14 14 1 3 1 4 1 4 
g/1 M 1 1 12 1 2 1 2 12 12 1 2 1 2 1 2 

> 14 K 29% 34% 30% 31% 34% 39% 35% 40% 41% 
g/1 M 4% 12% 10% 16% 13% 15% 8% 18% 13% 

Tabell D 29 Apo B 

Ålder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 
K=59 K=74 K=77 K=91 K=l04 K=l09 K=66 K=73 K=79 
M=68 M=65 M=83 M=80 M=80 M=88 M=76 M=50 M=61 

Medel 
varde K O 82 O 92 O 93 1 06 O 97 1 09 1 19 1 30 1 27 
g/1 M O 85 O 93 1 09 I 09 117 I 23 121 1 20 1 30 

STD K 021 O 26 O 25 O 58 O 25 O 32 O 33 O 37 O 29 
M 021 O 23 O 28 O 28 O 35 O 29 O 29 O 35 O 30 

> 1 8 K 0% 0% 0% 1% 0% 4% 3% 12% 6% 
g/1 M 0% 0% 1% 3% 5% 5% 3% 6% 7% 

Tabell D·30 Apo Bl Apo Al 

Ålder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 
K=59 K=74 K=77 K=91 K=104 K=l09 K=66 K=73 K=79 
M=68 M=65 M=83 M=80 M=80 M=88 M=76 M=50 M=61 

Medel 
varde K O 63 O 70 O 71 O 78 O 74 O 81 092 O 98 O 98 

M O 76 O 81 O 94 O 91 1 OO 1 08 1 02 I OO I 13 

STD K O 19 O 23 O 22 O 24 O 24 029 O 32 O 35 O 33 
M 022 O 27 O 28 O 28 O 30 O 39 O 28 O 36 O 38 

> 14 K 0% 1% 1% 1% 3% 5% 8% 15% 14% 
M 2% 2% 10% 4% 10% 16% 11% 10% 23o/r 

> 1 7 K 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 3% 1% 
M 0% 0% 0% 1% 5% 8% 3% 4% 5% 



Tabell D:31. Har du varit sjukskriven mer an 14 dagar 1 strack? 

Alder 
Sjukskriv- 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 Total 
nmg > 14 K=93 K=98 K=l07 x-us K=132 K=144 K=91 K=% K=113 K=993 
dagar I M=98 M=lOl M=104 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=75 M=91 M=886 
struck % % % % % % % % % % 

Ja K 15 18 20 13 19 20 10 24 9 17 
M 12 5 10 li li 10 13 12 19 11 

Ne; K 83 79 79 86 77 78 86 66 62 77 
M 85 88 89 87 85 82 80 77 62 82 

EJ svarat K 2 3 1 2 5 2 4 10 29 7 
M 3 7 2 2 4 7 8 11 20 7 

5. BRUK AV TOBAK 

Tabell D:32. Roker du? 

Alder 
Rokning 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 1 otal 

K=93 K=98 K=107 x-us K=l32 K=144 K=91 K=% K=ll3 K=993 
M=98 M=lOl M=104 M=99 M=ll6 M=108 M=93 M=75 M=91 M=886 

% % % % % % % % % % 

Roker eJ K 61 63 54 64 53 52 73 74 78 63 
M 62 61 61 55 58 59 65 73 68 62 

Enst ggr K 12 13 8 6 9 6 2 1 o 6 
M 22 16 13 6 5 5 4 4 4 9 

d-2 c/dagK 1 o 5 4 o 2 4 o 2 
M 3 1 4 4 3 2 3 o 2 

<5 e/dag K 3 6 4 3 5 4 2 4 4 4 
M 1 2 4 4 2 4 3 3 o 3 

dO e/dag K 6 9 13 9 14 18 13 7 11 12 
M 1 8 5 12 6 4 10 4 8 6 

<20 e/dag K 14 7 14 12 17 14 4 9 4 li 
M 6 8 10 13 19 14 10 9 14 12 

>20 e/dag K o l 3 o 3 o 2 2 I 
M 2 3 5 5 7 2 1 4 4 

EJ svarat K 1 1 1 2 1 1 1 
M 3 2 2 3 6 3 4 3 



Tabell D 33 Snusar du? 

Alder 
Sn uvn m g 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-5.¡ 55~59 60 6, I ot a l 

K=93 K=98 K=l07 x-ns K=132 K=l44 K=91 K=96 K=l lî K 99, 
M=98 Me lf) l M=l04 M=99 M=ll6 M=l08 M=93 M=7~ M-91 ~l=~,6 

% % % % % % % % e¡, '!, 

NeJ K 91 91 98 95 96 99 99 98 97 96 
M 62 62 66 73 77 81 88 83 88 7~ 

Då och då K 4 4 o 3 2 o o o () 

M 5 8 6 5 8 5 1 3 1 

Olia (v.uje K 3 2 1 o o o o o () 

vecka) M 8 12 14 13 10 6 5 ~ 9 10 

M)LJ..CL ofta K I o 1 1 o o o () () li 
I dlluct M 24 15 14 9 3 5 2 3 () ' 
EJ svar K o 3 o 1 2 1 1 2 4 

M 1 3 o o 3 5 3 4 2 


