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Regelbunden fysisk aktivitet
ger positiva hälsoeffekter för
män och kvinnor i alla åldrar.
Risken att dö en förtidig död
minskar liksom risken att drab-
bas av eller dö i ischemisk hjärt-
sjukdom. Dessa effekter kan

uppnås genom måttlig fysisk ak-
tivitet, exempelvis 30 minuters
daglig promenad. Det föreligger
ett dos–respons-förhållande
mellan mängden fysisk aktivitet
och sjuklighet i hjärt–kärlsjuk-
dom eller dödlighet: »Lite är
bättre än inget, och mer är bätt-
re än lite». Enligt rekommenda-
tioner av bl a Världshälsoorga-
nisationen och National Institu-
tes of Health i USA bör alla kli-
niskt verksamma läkare ge sina
patienter råd angående fysisk
aktivitet anpassat till hälsotill-
stånd och personlig livsstil.  

Fysisk inaktivitet klassificeras av
American Heart Association som en
oberoende (primär) riskfaktor för kar-
diovaskulär sjukdom [1]. I en nyligen
publicerad svensk intervjuundersök-
ning [2] visades att cirka hälften av

männen mellan 45 och 59 år: a) motio-
nerade mindre än 30 minuter per dag
(inberäknat all form av fysisk aktivitet
på fritiden); b) själva ansåg att de fick
för lite motion; c) var överviktiga
(kroppsmasseindex, BMI, > 25). Ett lik-
nande mönster sågs även för andra åld-
rar och för kvinnor. Dessa resultat är
samstämmiga med tidigare undersök-
ningar rörande svenskars motionsva-
nor, vilka visat att ca 50 procent av me-
delålders män inte motionerar regel-
bundet [3, 4].

I en studie av nästan tiotusen män
minskade risken att dö med 44 procent
under den femåriga uppföljningsperio-
den för dem som under de fem föregå-
ende åren hade förbättrat sin kondition,
vilket definierades som att de »lämna-
de», dvs fick bättre kondition än, den
sämsta femtedelen [5]. Denna risk-
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minskning var av samma storleksord-
ning som den för rökstopp och större än
den för viktminskning, blodtrycks-
sänkning eller serumkolesterolsänk-
ning [6].

Detta, tillsammans med att fysisk in-
aktivitet sannolikt är lika vanlig eller
vanligare än rökning, hyperlipidemi
och hypertoni, gör dess betydelse stor i
ett populationsperspektiv. 

I de allra flesta, dock ej alla, av nedan
citerade studier har man så långt det är
möjligt »renodlat» analysen för fysisk
aktivitet genom att ta hänsyn till skill-
nader i andra betydelsefulla riskfakto-
rer såsom rökning, hypertoni och hy-
perlipidemi.

Fysisk aktivitet, kondition 
och risken att dö förtidigt
Under det senaste decenniet har ett

stort antal studier klart visat att regel-
bunden fysisk aktivitet på ett »dosbero-
ende» sätt är associerad med minskad
sjuklighet och risk att dö under en given
uppföljningsperiod. I en omfattande
rapport från US Department of Health
and Human Services 1996 fastslås att

grupper med måttlig till hög grad av fy-
sisk aktivitet eller kondition (aerob pre-
stationsförmåga) har ett lägre – i ge-
nomsnitt cirka halverat – dödlighetstal
än personer med stillasittande vanor el-
ler dålig kondition [7]. 

Under åren 1996–1998 har ytterliga-
re studier, däribland några svenska,
publicerats som understryker att detta
samband föreligger och att det är obe-
roende av andra riskfaktorer såsom rök-
ning, hyperlipidemi och hypertoni [8-
14]. I Tabell I finns en sammanställning
av några av de mer omfattande epide-
miologiska studierna som utförts på
området [5, 15-30]. 

Effekter av förändrad
fysisk aktivitetsnivå
En ökning av konditionsgrad/fysisk

aktivitetsgrad har visat sig kunna mins-
ka risken att dö under en uppfölj-
ningsperiod [5, 18, 31, 32], medan en
sänkning av fysisk aktivitetsgrad kan
öka risken att dö under en uppfölj-
ningsperiod [9]. Den här typen av studi-
er ger genom sin metodologiska ut-
formning ett ännu starkare stöd för hy-

potesen att fysisk aktivitet minskar ris-
ken att dö i förtid än studier där kondi-
tion/fysisk aktivitetsgrad bestäms vid
ett enstaka tillfälle.

Kar diovaskulär sjuklighet 
och dödlighet
I fyra kohortstudier har ett omvänt

och dosberoende förhållande påvisats
mellan fysisk aktivitetsnivå och risken
för hjärt–kärlsjukdom (ischemisk hjärt-
sjukdom, och stroke) [33-36]. I två
andra studier förelåg ett omvänt men
icke dosberoende förhållande [24, 37].
I en studie saknas samband [38]. Samt-
liga de större kohortstudier som under-
sökt relationen mellan fysisk kondi-
tionsgrad och total kardiovaskulär död-
lighet visar att god fysisk kondition är
associerad med lägre kardiovaskulär
dödlighet [5, 13, 27, 29, 30, 37].

Ischemisk hjärtsjukdom
Det är helt klarlagt att det råder ett

omvänt förhållande mellan graden av
fysisk aktivitet och risken för ischemisk
hjärtsjukdom [39]. I en metaanalys
summerar Berlin och Colditz [40] att
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Tabell I. Exempel på populationsstudier i vilka sambandet mellan fysisk aktivitet eller kondition och mortalitet undersökts. (Baserad på [63]).
(u = univariat analys; m = multivariat analys).

Studie Referens Antal Huvudsakliga fynd

Fysisk aktivitetsgrad
Studier av brittisk statstjänstemän (u) 15 17 944 Halverad mortalitet hos män som utövade intensiv fysisk aktivitet i för

16 17 944 hållande till dem som inte gjorde det.
Halvard Alumni Health Study (m) 17 16 936 Lägre mortalitet med ökande fysisk aktivitetsnivå, även hos män 70–

18 14 786 84 år gamla. Bland alla män levde de som förbrukade >2 000 kcal/
19 17 321 vecka i samband med fysisk aktivitet i genomsnitt två år längre än de

som förbrukade <500 kcal/vecka. En förändring från fysiskt inaktiv till
fysiskt aktiv ökade livslängden, även hos äldre män. Mer intensiva ak-
tiviteter tedde sig mer fördelaktiga än lågintensiva aktiviteter.

US Railroad Study (m) 20 3 043 Mortalitet lägre med ökande fysisk aktivitetsnivå hos män. Intensiv 
men inte »non-vigorous» fysisk aktivitet var associerad med lägre »all-
cause»-mortalitet.

Studie av finska män (m) 21 636 Män med hög fysisk aktivitetsnivå hade lägre mortalitet än män med
låg aktivitetsnivå.

Studie av finska män och kvinnor (m) 22 3 978/3 688 Inaktiva män och kvinnor hade 50–290 procent högre mortalitet än
(män/kvinnor) aktiva.

Multiple Risk Factor Intervention 23 12 138 Måttligt aktiva män hade 27 procent lägre mortalitet än inaktiva. Den
Trial (MrFit) (m) mest aktiva tredjedelen hade inte signifikant skild mortalitet än inakti-

va.
Seventh Day Adventist Study (m) 24 9 484 Män som var måttligt aktiva hade 6–39 procent lägre mortalitet än in-

aktiva. Även hos äldre män (upp till 90 år) observerades en positiv
effekt av fysisk aktivitet.

Alameda County Study (m) 25 4 174 Män och kvinnor som var inaktiva hade 27–48 procent högre morta-
litet än aktiva. Även hos äldre (över 70 år) observerades en positiv
effekt av fysisk aktivitet.

Established Populations for 26 5 177 Höggradigt aktiva män och kvinnor över 65 år hade 23–55 procent
Epidemiologic Studies of the lägre mortalitet än inaktiva. Måttligt aktiva män och kvinnor hade inte
Elderly (m) signifikant skild mortalitet från inaktiva.

Konditionsgrad
Aerobics center Longitudinal Study (m) 5 9 777 Den femtedel av männen med sämst kondition hade 244 procent hög-

27 10 224/3 120 re mortalitet än femtedelen med bäst kondition. Hos kvinnor var den-
(män/kvinnor) na skillnad 365 procent. Män som förändrade sin kondition från »oträ-

nad» till »måttligt tränad eller mer» hade 44 procent lägre mortalitet
än dem som fortsatte att vara »otränade».

US Railroad Study (m) 28 3 043 Mortalitet ökade med sjunkande kondition hos män.
Lipid Research Clinics Mortality 29 4 276 Män med dålig kondition hade 80–190 procent högre mortalitet.
Follow-up Study (m)
Studie om norska män (m) 30 1 960 Den fjärdedel av männen med bäst kondition hade 46 procent lägre

mortalitet än fjärdedelen med sämst kondition.
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den relativa risken att dö i ischemisk
hjärtsjukdom är 1,9 gånger större för
personer med stillasittande arbete än för
dem med fysiskt aktiva yrken (95 pro-
cents konfidensintervall; 1,6–2,2). 

Vidare fann de att metodologiskt
bättre utformade studier (avseende epi-
demiologisk utformning, mätning av
fysisk aktivitet samt bedömning av
sjukdomsstatus) tenderade att visa en
större positiv effekt av fysisk aktivitet
än de mindre välutformade studierna
[40].

Visserligen är risken för akut mani-
festation av ischemisk hjärtsjukdom
ökad under själva ansträngningen,
särskilt hos dem som inte regelbundet
är fysiskt aktiva, men regelbundet fy-
siskt aktiva personer har en påtagligt
lägre sammantagen risk för akut mani-
festation av ischemisk hjärtsjukdom
[7]. 

Sedan 1953 har ett fyrtiotal studier
publicerats i vilka sambandet mellan
fysisk aktivitet och/eller kondition och
ischemisk hjärtsjukdom undersökts [7].
I alla dessa studier relaterades en ensta-
ka »base-line»-uppskattning av den fy-
siska aktivitetsgraden alternativt den
fysiska prestationsförmågan (konditio-
nen) till risken för att utveckla ische-
misk hjärtsjukdom under en uppfölj-
ningsperiod (4–25 år). 

Med denna uppläggning får den ur-
sprungliga fysiska aktivitetsgradering-
en en minskad validitet över tiden, vil-
ket har visat sig kunna försvaga sam-
bandet vid senare uppföljningar [41-
43]. Å andra sidan kan sjuklighet vid
observationstillfället ha medfört att in-
dividen var mer fysiskt inaktiv och att
sjukdomen sedan manifesterar sig un-
der uppföljningen. För att undvika den
här typen av falskt alltför starka sam-
band mellan sjuklighet/död och fysisk
inaktivitet har man i de flesta studierna
uteslutit de första åren av uppfölj-
ningsperioden i analysen.

Cerebrovaskulär sjukdom 
Sambandet mellan den fysiska akti-

vitetsgraden och risken för att utveckla
stroke är inte lika väl undersökt som för
kranskärlssjukdom, och av resultaten i
det fåtal studier som finns kan inte nå-
gon entydig slutsats dras [för referenser
se 7]. 

Fåtal studier om kvinnor
Endast ett fåtal studier har utförts om

sambandet mellan kvinnors fysiska ak-
tivitet och sjuklighet/dödlighet i hjärt–
kärlsjukdom. I drygt hälften av ett tiotal
studier där kvinnor undersökts kunde
ett tydligt omvänt samband påvisas
mellan fysisk aktivitet och sjuklig-
het/dödlighet i hjärt–kärlsjukdom [44,
45]. Eftersom studierna dock inte är helt
samstämmiga skulle detta kunna tolkas

som att sambandet mellan fysisk aktivi-
tet och sjuklighet/dödlighet är svagare
hos kvinnor än hos män. 

Kritik har dock riktats mot metoder-
na som tillämpats för bestämning av fy-
sisk aktivitet hos kvinnor [46]. Fråge-
formulären har ofta fokuserats på      id-
rottsliga aktiviteter och inte gett möjlig-
het att på ett optimalt sätt kartlägga fy-
sisk aktivitet i samband med tex hus-
hållsarbete eller arbete och umgänge
med barn. Att exempelvis dra en barn-
vagn fullastad med matkassar och barn
varje dag ger sannolikt positiva trä-
ningseffekter. 

Dessutom har kvinnor i yngre åldrar
en lägre sjuklighet/dödlighet i hjärt–
kärlsjukdomar än män i samma ålder,
vilket kan leda till att det är svårare att
uppmäta effekter av skillnader i fysisk
aktivitet. Till viss del kan dessa svårig-
heter kompenseras genom att studierna
på kvinnor omfattar mycket stora mate-
rial.

I en nyligen publicerad studie av
25341 män och 7080 kvinnor fann man
ett starkt omvänt samband mellan förti-
dig död (»total» och kardiovaskulär)
och konditionsgrad, mätt med en objek-
tiv laboratoriemetod, för såväl kvinnor
som män [8]. Utöver denna studie har
helt nyligen en studie omfattande
40 417 postmenopausala kvinnor [13]
visat ett starkt omvänt samband mellan
fysisk aktivitet och dödlighet (»total»,
samt död av kardiovaskulär eller respi-
ratorisk orsak). 

Även Folsom och medarbetare [45]
visade ett liknande samband för 7852

kvinnor i åldrarna 45–60 år. Dessutom
visade Lissner och medarbetare [9] i ett
material omfattande 1405 svenska
kvinnor (38–60 år), som följts i 20 år, att
låg fysisk aktivitet samt nedgång i fy-
sisk aktivitet (följt över en sexårsperi-
od) var starka riskfaktorer för förtidig
död. 

Således visar dessa senare studier,
vilka är mycket omfattande vad gäller
antalet individer och/eller har studerat
förändringar i fysisk aktivitet, att god
kondition/fysisk aktivitet även för kvin-
nor minskar risken att dö i förtid.

Effekten ökar med dosen
Mängden fysisk aktivitet, som kan

uttryckas i kilokalorier, kcal, utgörs av
produkten av intensitet, duration och
frekvens. Som nämnts ovan visar ett
flertal studier att det finns ett dos–re-
sponsförhållande mellan mängden fy-
sisk aktivitet och sjuklighet i hjärt–kärl-
sjukdomar eller dödlighet (»total» och
kardiovaskulär). 

Väsentligt är att det inte verkar fin-
nas något tröskelvärde för mängden fy-
sisk aktivitet som måste uppnås innan
man kan se hälsosamma effekter: »Lite
är bättre än inget och mer är bättre än
lite» [47]. 

I Figur 1 visas sambandet mellan
»dos» och »respons» (sänkning av död-

Figur 1. Summering av sambandet
mellan »dos» (fysisk aktivitetsgrad eller
konditionsgrad) och »respons» (sänkning
av dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom).
Uppföljningstiden var 7–9 år förutom
Sandvik och medarbetare [30] som hade
en uppföljningstid på 16 år. Figuren
modifierad efter [62].



lighet i ischemisk hjärtsjukdom) i sex
studier [23, 29, 30, 48-50]. Den exakta
dos–responskurvan är dock inte känd,
ej heller det optimala förhållandet mel-
lan intensitet, duration och frekvens.
Sannolikt varierar detta med tex indivi-
dens ålder och träningsbakgrund. 

Minimimängden 30 minuters daglig
fysisk aktivitet som anges i den ameri-
kanska rekommendationen (se faktaru-
ta) motsvarar en energiförbrukning på
ca 150 kcal. Valet av just 30 minuter ba-
serar sig på tre studier i vilka man fann
att risken för förtidig död reducerades

redan vid ca 70 kcal/dag, men att risken
minskade ytterligare om energiförbruk-
ningen, i anslutning till fysisk aktivitet,
uppgick till ca 150 kcal/dag [17, 20, 23].

Många av de aktiviteter som kartla-
des i dessa studier var av måttlig inten-
sitet och torde ha utförts intermittent
under dagen. Exempel på sådana aktivi-
teter är gång i trappor, promenad till och
från arbetet, hushållsarbete och träd-
gårdsarbete. 

Dessa iakttagelser angående den
vardagliga fysiska aktivitetens intermit-
tenta karaktär – tillsammans med resul-
taten från tre experimentella studier
som visar att fysisk aktivitet uppdelad
på flera perioder under dagen gav ef-
fekter på konditionen – stöder idén att
man kan fördela den fysiska aktiviteten
på flera pass under dagen [51-53]. 

Med ledning av denna kunskap beto-
nade man i rekommendationen att den
dagliga fysiska aktiviteten bör uppgå
till sammanlagt minst 30 minuter. Det-
ta skulle kunna innebära att det prak-
tiskt sett är lättare att inkorporera fysisk
aktivitet i vardagen.

Man blir aldr ig för gammal
Det tycks inte finnas någon definie-
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Rekommendationer
om fysisk aktivitet

»Alla individer bör, helst varje
dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt
minst 30 minuter. Intensiteten bör
vara åtminstone måttlig, tex rask pro-
menad. Ytterligare hälsoeffekter kan
erhållas om man utöver detta ökar den
dagliga mängden eller intensiteten»
[7, 61].

*
Stillasittande individer löper dub-

belt så hög risk att dö av hjärt– kärl-
sjukdom som sina fysiskt mer aktiva
jämnåriga [6, 7].

*
American Heart Association

(1998) anger fem huvudsakliga på-
verkbara riskfaktorer för ischemisk
hjärtsjukdom: 

❏ rökning
❏ fysisk inaktivitet

❏ förhöjda blodfetter
❏ förhöjt blodtryck
❏ fetma och övervikt

Internet-adress: 
(http://www.amhrt.org/Heart_and

_Stroke_A_Z_Guide/riskfact.html)
*

»Alla kliniskt verksamma läkare
bör ge patienterna råd angående fy-
sisk aktivitet anpassat till hälsotill-
stånd och personlig livsstil» (WHO).

* 
Användbara översiktskällor: 
National Institutes of Health [58];

US Centers for Disease Control and
Prevention, Report of Surgeon Gene-
ral [7]; American College of Sports
Medicine, American Heart Associa-
tion [1]; WHO [59].

En halvtimmes promenad per dag är
tillräckligt för att förbättra hälsan, och
risken för förtidig död minskar ytterligare
vid ökad ansträngning. Det tycks heller
inte finnas någon övre åldersgräns –
fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter
även man kommit upp i åren.
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rad övre ålder när fysisk aktivitet inte
längre ger hälsoeffekter. Dödligheten
under en given uppföljningsperiod har i
flera studier visats vara lägre bland fy-
siskt aktiva män i åldrarna 65–74 år
[54], män över 65 år [26], män över 70
år [25, 55], män upp till 90 år [24], bland
män och kvinnor över 84 år [12] samt
bland kvinnor över 75 år [38], än bland
fysiskt inaktiva. 

Det finns dock även studier i vilka
ingen effekt av skillnader i graden av fy-
sisk aktivitet påvisats för äldre män
[38]. En förbättring av konditions-
grad/fysisk aktivitetsgrad har även hos
män över 60 år visat sig kunna minska
risken att dö under en uppföljningsperi-
od [5].

Fem skäl 
för orsakssamband
Det omvända sambandet mellan gra-

den av fysisk aktivitet och risken att dö
i förtid har tolkats som ett kausalsam-
band av bl a följande fem skäl [7]: Sam-
bandet är:

a) inte svagt utan måttligt starkt; 
b) det har samstämmigt påvisats i ett

stort antal studier; 
c) det uppvisar ett tidsförlopp där ex-

poneringen (graden av fysisk aktivitet)
föregår sjukdom/död, och i epidemiolo-
giska studier har den fysiska aktivite-
ten/konditionen kartlagts innan sjuk-
dom/död diagnostiserats; 

d) det uppvisar ett dos–responsför-
hållande; samt 

e) har rimliga biologiska förklaring-
ar (tex sänkta blodfetter och blodtryck,
ökad insulinkänslighet, minskad risk
för trombos och arytmier samt anpass-
ning av cirkulationssystemet med öka-
de dimensioner och funktionella för-
ändringar). 

Kontrollerade, prospektiva och ran-
domiserade studier där dödligheten
mätts har inte utförts. Däremot har ran-
domiserade experimentella studier vi-
sat att fysisk aktivitet reducerar före-
komst av andra riskfaktorer för hjärt–
kärlsjukdom såsom hypertoni och
hyperlipidemi.

Vad kan man 
göra som läkare?
Mot bakgrund av ovan redovisade

starka omvända samband mellan fysisk
aktivitet och sjuklighet/dödlighet ökar
behovet av att finna metoder för att höja
den fysiska aktiviteten i befolkningen.
Sannolikt måste många olika vägar prö-
vas. 

En väg är genom myndighetsdekla-
rationer, något som under några år ge-
nomförts i stor skala i bl a USA och av
WHO. Vidare är påverkan via skola
(inte minst skolgymnastiken), arbetsp-
lats, familj och vänkrets sannolikt av
mycket stor betydelse. 

Läkarens möjlighet att genom råd-
givning kunna öka patientens fysiska
aktivitetsgrad har särskilt uppmärksam-
mats. I experimentella studier har man
studerat effekten av läkares rådgivning,
speciellt efter en riktad utbildning av lä-
karen i just denna funktion [56]. 

Baserat bl a på den här typen av stu-
dier har US Preventive Services Task
Force [57], NIH [58] och WHO [59]
gått ut med rekommendationer om att
alla kliniskt verksamma läkare bör ge
patienterna råd angående fysisk aktivi-
tet anpassad till hälsotillstånd och per-
sonlig livsstil. 

Hellenius och medarbetare [60] visa-
de nyligen att rådgivning vid endast ett
tillfälle om kost och motion av distrikts-
läkaren uppvisade bestående effekter på
blodfetter, blodtryck och fysisk aktivi-
tetsgrad ett år senare. Detta kan ses som
ett stöd för att även relativt små insatser
av läkaren kan ha betydelse. 
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Summary

Regular exercise beneficial 
at all ages;morbidity and premature 
morbidity reduced

Carl Johan Sundberg, Eva Jansson

Läkartidningen 1998;95: 4062-7

Regular physical activity yields benefits to
men and women of all ages. The risk of prema-
ture death is reduced, as is that of incurring or
dying of ischaemic heart disease. These bene-
fits are attainable with only moderate physical
activity, such as a 30-minute daily walk, though
a »dose-dependent» relationship exists between
physical activity and health benefits: »Some ex-
ercise is better than none, and more is better
than less». Both the World Health Organisation,
and the National Institutes of Health in the
USA, for example, recommend that clinicians
should counsel all patients to enrol in some pro-
gramme of regular physical activity tailored to
suit their health status and personal life-style.
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