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Från 1970 har joggning blivit mer
och mer populärt, men särskilt under de
första åren fanns också en negativ håll-
ning till joggning som man ansåg skul-
le kunna orsaka sämre hälsa och även
leda till dödsfall. Under de senaste
20–30 åren har joggarna blivit betydligt
fler – så även motionsloppen – därför
har vi analyserat dödligheten bland jog-
gare respektive icke-joggare.

Deltagare och metoder
The Copenhagen City Heart Study

(Østerbroundersøgelsen) är en prospek-
tiv kardiovaskulär populationsstudie av
nästan 20 000 män och kvinnor, 20 år
gamla och äldre. Populationen, som ut-
valdes från ett avgränsat område i Kö-
penham, randomiserades och ålders-
stratiferades  [1]. Till första undersök-
ningen 1976–1978 blev 8 982 män
20–79 år gamla inviterade, 5 448 (72
procent) deltog i denna undersökning,
och av dessa deltog 4 658 också i andra
undersökningen 1981–1983. Ingen
hade haft myokardieinfarkt, och alla va-
riabler som ingick i denna analys var
kompletta för deltagarna. Information
om dödsfall inhämtades från Det Cen-
trale Personregister (CPR), som är näst-
an 100-procentigt komplett.

Formuläret inkluderade frågan: Är
ni motionslöpare? 1976–1978 hade vi
ingen kvantifiering, men i andra under-
sökningen 1981–1983, frågade vi hur
många timmar de sprang per vecka. I
gruppen 45–49 år (47,1 år var medel för
joggarna i båda undersökningarna),
sprang 24 procent mer än två timmar

per vecka, 32 procent mellan en och två
timmar, 28 procent mellan en  halv och
en timme, och 14 procent under en halv
timme i veckan. Uppföljning gjordes
till 30 november 1998. 

Vid undersökningen i 1976–1978
rapporterade 217 (4,7 procent), att de
var joggare. Fem år senare var 96 (2,1
procent) av dessa fortfarande joggare.
Mellan de två underssökningarna hade
106 (2,5 procent) män börjat med mo-
tionslöpning. Totalt 4 335 män var icke-
joggare vid båda undersökningarna. 

Okorrigerad uppskattning visade
högre dödlighet hos icke-joggare
(1 297/4 335 = 30 procent) än hos jog-
gare (5/96 = 5 procent). En analys av
joggningens betydelse för tid till död ut-
fördes med Cox proportional hazards
regression model med ålder som tids-
axel [2]. Förutom joggning inkluderade
modellen diabetes, rökning, hushållsin-
komst, utbildning och alkoholkon-
sumtion som potentiella confounding-
variabler, och systoliskt blodtryck, total
kolesterol, HDL-kolesterol och body
mass index som intermediära variabler. 

Resultat
Där fanns en signifikant effekt av

joggning, men bara hos dem som var
joggare vid båda undersökningarna, re-
lativ risk, 0,37 (95 procents konfidens-
intervall, 0,19–0,71); P=0,003). Jogg-
ning blev därför inkluderad som en bi-
när variabel i den slutliga modellen:
joggning vid båda undersökningarna,
vid ena eller vid ingen. Den relativa ris-
ken för död bland joggarna vid båda un-
dersökningarna var signifikant lägre än
hos icke-joggarna eller de som var jog-
gare bara vid en av undersökningarna,
0,39 (95 procents konfidensintervall,
0,19–0‚73; P=0,005). När vi inkludera-
de potentiella confounding-faktorer
blev resultatet liknande.

Kommentarer
Joggning är inte associerad med

ökad mortalitet hos män. I vår multiva-
riatanalys av Köpenhamnska män fann
vi en signifikant lägre mortalitet hos
joggare än hos icke-joggare.

Denna lägre mortalitet kan vara en
effekt av den fysiska träningen, men
den kan också bero på en hälsosammare
livsstil, eller en kombination av båda.

Många studier inom epidemiologi, ar-
betsfysiologi, psykologi och biokemi
har visat att fysisk träning har en positiv
effekt för hälsan. Tyvärr vet vi ännu inte
vilken optimal intensitet, frekvens och
mängd av fysisk aktivitet vi skall re-
kommendera.

Vår studie var en observationsstudie,
men de undersökta männen var inte
själv-selekterade utan ett slumpmässigt
urval av män boende i Köpenhamn. I
analysen justerade vi för följande con-
founding-variabler: ålder, diabetes,
rökning, hushållsinkomst, utbildning,
alkoholkonsumtion, systoliskt blod-
tryck, totalkolesterol, HDL-kolesterol
och body mass index. Denna justering
hade ingen nämndvärd betydelse.

Genom åren har  rekommendationer
rörande fysisk aktivitet ändrat sig.
Många studier har visat en effekt av lätt
motion, men senare studier har rekom-
menderat moderat och mera ansträng-
ande motion [3, 4], som  t ex joggning,
snabb gång och snabb cykling.

Vår studie har visat att mera an-
strängande motion, såsom joggning, är
associerad med en signifikant lägre
mortalitet.
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Sammanfattat

• Joggare har signifikant lägre
mortalitet än icke-joggare.

•  Regelbunden joggning förbätt-
rar folkhälsan.

• Dödsfall under joggning har
rapporterats.


