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EN DJUPARE HÄLSOKLYFTA
Förr blev vi fysiskt trötta av vårt arbete. Idag blir vi mentalt utmattade av vår livsstil.
Samtiden förändras och vi med den. Vi har gått från att vara aktiva arbetare i ett produktionssamhälle till
sittande tjänstemän i ett utbildnings- och kunskapssamhälle. I den samtid vi lever i idag prövas människans
biologiska system. I en allt mer mentalt krävande livsmiljö har människan utvecklat en sittande livsstil. Det går att
likna vid ett vetenskapligt experiment. Ett experiment som ingen med säkerhet kan svara på vad det kommer
att leda till för mänskligheten om låt säga 100 år. Det vi med säkerhet vet är att idag är inte svälten i världen det
största hotet mot mänskligheten. Det är den fysiska inaktiviteten.
Eftersom vi genom alla tider har haft olika strategier för att vara fysiskt aktiva och träna blir vår nya sittande
livsstil allt mer utmanande för våra kroppar. De som förr i tiden hade en fysiskt inaktiv fritid hade troligen ett
mer eller mindre fysiskt krävande arbete, i jämförelse med dagens arbetsliv. Tiden på arbetet gav den
energiförbrukning och rörelseenergi som människan som organism behöver utsättas för dagligen för att
överleva. Ur hälsosynpunkt behöver människan vara i rörelse regelbundet under sin vakna tid - dvs resa sig, sätta
sig, stå och gå varje timme. Dessutom behöver den mänskliga organismen träna sig varm, trött och svettig under
ett längre tidsintervall några gånger per vecka. En stor andel av svenska folket har en sådan livsstil och klarar
därmed det nya sittandet. Andra upplever att de har en aktiv livsstil eftersom de tränar ett antal gånger i
veckan, men när de analyserar sin livsstil närmare upptäcker de att de har ett mer sittande liv än vad de först
trodde. Andra har dessvärre fått en helt inaktiv livsstil. Hälsoklyftan blir djupare.
I den första delen redogör jag för bakgrunden till begreppet Sitta är det nya röka. I den andra delen av
rapporten redogör jag för hur svenska folket förhåller sig till att träna och hur den starka hälsotrenden nu gått
in i en ytterligare fördjupad fas, Stark är det nya smala. I slutet presenterar jag ett antal framtida skeenden samt
avgörande strategier inför framtiden. Om det handlar den här rapporten.
Anna Iwarsson
Rådgivare om framtidens ledarskap
Debattör och opinionsbildare inom livsstil och hälsa
http://annaiwarsson.com
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STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR I SVERIGE
Vi blir fler, vi blir äldre och vi flyttar
Sverige har idag 9 644 864 medborgare1. År 2017
beräknas Sverige passera 10 miljoner invånare.
Då har det tagit 13 år att öka med 1 miljon fler invånare.
En befolkningsökning har aldrig tidigare skett så fort2.

	


	


Befolkningstillväxten kan jämföras i ett globalt
perspektiv: Enligt en prognos från FN beräknas
världens befolkning öka från dagens 7,2 miljarder
till 9,6 miljarder år 2050. Detta kan sättas i
perspektivet att världens befolkning var 4 miljarder
på 1970-talet.
Större delen av befolkningstillväxten kommer att
ske i länder som har en stor befolkning. I Afrika
kommer folkmängden mer än fördubblas3.

Medellivslängden är det mest använda måttet på hur
folkhälsan utvecklas. Det användas därför ofta när man
jämför olika länder. I ett internationellt perspektiv är
medellivslängden hög i Sverige.
Svenska mäns medellivslängd är bland de högsta i
världen, nästan 80 år, och svenska kvinnors medellivslängd är bland de tio högsta i världen, över 83 år4.
För första gången sedan 1999 minskade kvinnors
medellivslängd förra året med 47 dagar eller 0,13 år.
Männens medellivslängd fortsatte däremot att öka.5
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Det sker en urbanisering i Sverige. Allt fler flyttar från landsbygd till storstad. Om Sveriges karta skulle ritas om efter var vi
bor idag skulle Sverige se ut som på bilden.

MEDELSVENSSON 2013 - VILLA,VOLVO OCH DATOR
November 2013 släppte SCB sin årliga statistikbok6. När man blickar in i Sverige ur ett statistiskt perspektiv visar det sig att
den traditionella bilden av en medelsvensson med ”villa, Volvo och vovve” är förändrad. År 2013 sammanfattas bilden
bättre med villa, Volvo och en dator:
”Maria Johansson och Mikael Johansson är de två svenskarna som vi kallar för Medelsvensson. Hon är 42 år, gift, har två barn
och arbetar inom vård och omsorg. Han är 40 år, gift, har två barn och arbetar inom tillverkningsindustrin. Maria Johanssons familj
bor i en villa som har ett taxeringsvärde över 1,3 miljoner kronor, kör en silverfärgad Volvo och har en dator med internetuppkoppling i hemmet. I villan har barnen, Simon 15 år och Emma 12 år, egna rum och de har varsin mobil och cykel.”
Årsrapporten visar också att 61 procent av männen i åldern 35-44 år är överviktiga, men bara 29 procent av kvinnorna.

DÅ - Villa, Volvo, Vovve

IDAG - Villa, Volvo, Dator
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FRAMTIDENS ÅLDRAR
Samtiden förändras och vi med den. När omvärldsanalysföretaget Kairos Future presenterar hur framtidens åldrar kommer
att förändras som en konsekvens av detta ser det ut så här:

FRAMTIDENS ÅLDRAR
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Idag har det blivit allt svårare att känna sig som vuxen och därmed gå in i ansvarsåren. Därför har tiden för befrielsetid och
frihetstid blivit allt mer utdragen. På samma sätt är det allt svårare att känna sig gammal, dvs att agera som en förväntad
pensionär, eftersom dagens pensionärer inte känner sig gamla. Efter perioden ansvarsår går vi istället in i en förnyad
frihetstid som kan liknas vid en tonårsperiod nummer två. Den åldrande pensionären vilande i sin gungstol är ett minne
blott.
Framtidens åldrar har betydelse för hur vi kommer vilja träna och ha en aktiv livsstil genom hela livet. Mot bakgrund av att
vi idag ställer högre krav på vår hälsa (läs mer under rubriken Vi vill må bättre än bra, sid 12) kommer det i framtiden
utvecklas nya och ännu mer raffinerade sätt att träna. Snabbfotade entreprenörer kommer möta upp det behovet. Nya
metoder för att lyckas attrahera den allra yngsta till den allra äldsta kommer att utvecklas.

DEN PSYKISKA OHÄLSAN ACCELERERAR
Psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest i Sverige. Forskning visar att de psykiatriska sjukdomarna
kostar samhället nära 60 miljarder kronor årligen. Mer än hälften av kostnaderna är en följd av sjukskrivning och
förtidspensionering.7 En långtidssjukskrivning är förödande för individen. Dessutom skapar det lidande för anhöriga, får
ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren samt ökar arbetsbelastningen för arbetskamraterna.
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) konstaterar att, trots att psykisk ohälsa är den mest växande
sjukskrivningsorsaken i Sverige så gör var femte kommun inget systematiskt för att motverka stress bland personalen.
Fyra av tio personalchefer bland Sveriges 290 kommuner saknar relevant utbildning i frågan.8
Under de senaste åren har allt större fokus riktats mot de nya forskningsbehov som uppstått i takt med att vi lever i en
ständigt föränderlig värld. Vi lever i en orolig tid. De viktigaste behoven är att i första hand hitta bättre förebyggande
åtgärder men också att utveckla bättre behandlingsformer. I en ny studie9 har man undersökt sambandet mellan förändring
i aktivitet och ohälsa. I den konstateras att en person som blev mer aktiv tenderade att bli mindre deprimerad samt lida av
mindre ångest och utmattningsdepression i jämförelse med andra. Den som istället blev mer inaktiv riskerade i högre grad
att drabbas av mental ohälsa.
Allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan. En tidig självrapportering är ett varningstecken för
senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Det finns också ett samband mellan
tidiga psykiska besvär och problem med försörjning och familjebildning i ett senare skede. Barn- och ungdomars psykiska
ohälsa har ökat under 1990- och 2000-talet. Aktuell data visar på en fortsatt ökning. I åldersgruppen 18 till 24 år har 7
procent av männen i befolkningen någon form av kontakt med psykiatrisk öppen- eller slutenvård, eller använder
psykofarmaka. Motsvarande siffra för kvinnor är 10 procent.10
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En ny global ungdomsstudie visar att unga är missnöjda när de tänker på samhället. De flesta tror att deras generation
kommer få det sämre än deras föräldrageneration. 62% anser att individualiseringen har gått för långt och att vi människor
behöver nya gemensamma mål att sträva mot. De saknar en framtidstro hos dagens politiker och beslutsfattare. Drygt 7 av
10 anser att dagens politiker bryr sig alldeles för lite om våra gemensamma kritiska och långsiktiga utmaningar.
Undersökningen visar också att unga värnar om meningsfullhet och äkthet samt att de vill ingå i nya gemenskaper som
med gemensamma mål bidrar till att utveckla en hållbar värld.11

DEN SOCIOEKONOMISKA SITUATIONEN ÄR AVGÖRANDE
DÅ	

 	


	


	


NU

Den socioekonomiska förändringen är en av de största utmaningarna för Sveriges beslutsfattare och politiker. Den
traditionella uppdelningen av låg-, mellan- och höginkomsttagare (bild Då) har förändrats under de senaste årtiondena.
Totalt sett har ännu fler fått en allt bättre socioekonomisk situation. Dessvärre har klyftan mellan dem med bäst och sämst
socioekonomiska förutsättningar blivit djupare (bild Nu).
Det finns ett direkt samband mellan hälsa/välmående, övervikt, medellivslängd, utbildning, arbete och individens
socioekonomiska situation. I framtiden riskerar ännu fler med dålig socioekonomisk situation att må ännu sämre. Folkhälsan
försämras för dessa och Sveriges kostnader ökar inom hälso- och sjukvården.

Hälsoklyftan blir djupare - tre exempel
1. Riksdagens Utredningstjänst har analyserat barns idrottande. De konstaterar att 45 procent av barnen som tillhör den
högsta socioekonomiska gruppen är fysiskt aktiva minst en timme per dag merparten av veckans dagar. Bland barnen i den
lägsta socioekonomiska gruppen är andelen drygt 30 procent. När det gäller andelen barn som sällan eller aldrig tränar blir
skillnaderna större, 11 respektive 28 procent.12 Hälsoklyftan riskerar att bli ännu djupare i framtiden.
2. Det finns ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer och fetma, något som visats i en rad studier. I
publikationen Folkhälsan i Sverige 201313 konstaterar Socialstyrelsen följande:
- ett tecken på att folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre är att medellivslängden har ökat under fler decennier och
dessutom fortsatt att öka under 2000-talet. Den viktigaste orsaken till att medellivslängden har ökat är att dödligheten
minskat kraftigt i hjärt- och kärlsjukdomar.
- i takt med att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat har betydelsen av cancer ökat relativt sett som dödsorsak.
Rökning, alkohol, övervikt och fetma samt brist på fysisk aktivitet är alla faktorer som ökar risken för såväl hjärt- och
kärlsjukdomar som olika former av cancer. Rökningen har fortsatt att minska. Andelen personer som röker dagligen är
högst i åldersgruppen 45-64 år och bland personer med kort utbildning.
- övervikt och fetma har blivit vanligare de senaste två decennierna. Ökningen har varit störst bland personer under 50 år.
Det senaste decenniet syns ingen förändring för andelen vuxna med övervikt, däremot finns det tecken på att fetma har
blivit allt vanligare. Övervikt är vanligast bland män, medan fetma är lika vanligt oavsett kön och dessutom vanligare bland
personer med kort utbildning.
- andelen vuxna med en stillasittande fritid har varit oförändrad under det senaste decenniet. En stillasittande fritid är
vanligare bland personer med kort utbildning.
3. I en helt ny undersökning14 har professor Finn Rasmussen vid Institutet för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet,
tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting sammanställt data över alla
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gravida kvinnors vikt under åren 1992-2010. Studien omfattar 1 569 173 kvinnor. Studien är särskilt intressant eftersom
sedan värnplikten avskaffades har det hittills inte funnits någon lika omfattande grupp som representerar hela befolkningen.
Under åren 2000 och 2010 steg andelen gravida kvinnor med fetma i hela riket från 8,2 till 9,6 procent. Allt tyder på att
socioekonomiska faktorer såsom inkomst och utbildningsnivå har en allt större betydelse. Förekomsten av fetma ökar i
grupper med lägre utbildning. Materialet visar även att det finns stora geografiska skillnader. I storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö led 9-10 procent av fetma år 2010. I glesbygden var andelen med fetma 18,5 procent.

Sittandet en pandemi
I Lancet publicerades i juli 201215 en internationell jämförelse av andelen vuxna som sitter 4 timmar eller mer/dag:
Europa	

 	

Amerika	

	

Mellanöstern	

Oceanien	

Afrika	

 	

Sydostasien	


64%
55%
41%
40%
38%
24%

Det finns ett starkt samband mellan fysisk inaktivitet och alla stora folkhälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdom, demens,
Alzheimers sjukdom, typ 2 diabetes, metabola syndrom, vanliga cancerformer och depression. I The Lancet fastslås att
stillasittande är en pandemi som orsakar var 10:e dödsfall, dvs lika farligt som att röka. En mängd forskningsrapporter visar
att fysisk aktivitet är den viktigaste friskfaktorn för att begränsa dessa folksjukdomar.16
I februari 2013 publicerade Archer et al (Department of Exercise, University of South Carolina) en långtidsstudie mellan
socioekonomiska faktorer och övervikt i en nationell studie i USA17. Syftet var att analysera jämförelsen under de senaste
45 åren avseende aktivitet i hushållsarbete samt energiförbrukning hos kvinnor i åldern 19-64 år. I studien konstateras att
oberoende av ålder och om man arbetar eller inte har kvinnors energiförbrukning kraftigt minskat samt att antalet timmars
hushållsarbete i veckan har minskat (från 26 timmar till 13 timmar) samtidigt som skärmtiden har ökat.
I Folkhälsorapporten 201318, genomförd av Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut, skattar 13% av Sveriges befolkning
i åldern 16-84 år att de har en stillasittande fritid, dvs den lägsta aktivitetsnivån. Denna nivå definieras enligt följande: ”Du
ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat
sätt mindre än 2 timmar i veckan.” Rapporten visar också att det inte har skett några förändringar av stillasittande fritid
under åren 2004-2012. Det är vanligare att kvinnor och män med kort utbildning i jämförelse med kvinnor och män med
lång utbildning rapporterar en stillasittande fritid.
Den amerikanska hjärtläkarföreningen The American Heart Association konstaterar i en nyligen publicerad studie att
dagens barn springer långsammare än vad deras föräldrar gjorde i samma ålder19. Studien har involverat mer än 25
miljoner barn i 28 länder genom att man har granskat 50 studier mellan åren 1964 och 2010. Resultaten visar att det i
genomsnitt tar 90 sekunder längre för dagens barn att springa en engelsk mil (drygt 1 600 meter) än för 30 år sedan.
Svenska forskare bekräftar att motsvarande studier genomförda i Sverige visar på samma försämrade resultat.

Rekommendationer för fysisk aktivitet
Enligt internationella riktlinjer från WHO (2011) rekommenderar Svenska läkarsällskapet alla vuxna från 18 år och uppåt
att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet
rekommenderas minst 75 minuter per vecka.20 Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och
bör omfatta både måttlig och hård aktivitet21.
I rekommendationen ges också exempel på att fysisk aktivitet som uppfyller rekommendationen är 30 minuters rask
promenad 5 dagar per vecka eller 20-30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa. Samt att
långvarigt stillasittande bör undvikas.
Om vi gör ett räkneexperiment och tänker tvärtom och tittar på dessa rekommendationer utifrån ett sittar-perspektiv
händer följande:
•
•
•
•

En vecka innehåller sju 24-timmarsdygn, dvs 168 timmar alternativt 10 080 minuter.
Vi antar att medel-svensken sover i genomsnitt sju timmar per natt, dvs 2 940 minuter per vecka.22
Vi rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka.
Om vi utgår från rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet per vecka leder det till 6 990 minuter av fysisk
inaktiviteten, dvs drygt 116 timmar. Utslaget på en vecka innebär det över 16 timmar per dag.
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• Om vi ändå tänker att vi på något sätt rör oss, dvs står och går, ytterligare 1-5 timmar varje dag innebär det att
rekommendationen ger ett OK till inaktivitet 10-15 timmar per dag.
Min slutsats är att rekommendationerna för fysisk aktivitet är förlegade och inte anpassade efter vår nya samtid. Jag är
mycket medveten om att rekommendation är väl underbyggd med fakta i syfte att förhindra sjukdom, dvs en lägsta nivå av
fysisk aktivitet i syfte att förebygga ohälsa. Min uppfattning är dock att det är förödande att ge rekommendationer i form
utav tidsintervaller eftersom det inte får den effekt som efterfrågas från expertisen. Pekpinnar har aldrig varit rätt strategi
att inspirera. Att vilja väl är inte detsamma som att göra gott.

10 riskfaktorer enligt WHO
Världshälsoorganisationen WHO publicerade år 2010 en lista, i New England Journal of Medicine, över de viktigaste
riskfaktorerna för att dö i förtid. Listan baseras på hur vanlig en riskfaktor är samt hur mycket sjukdom eller död den bidrar
till över hela världen.
1. Högt blodtryck
2. Tobaksbruk
3. Högt blodsocker och diabetes
4. Fysisk inaktivitet och stillasittande
5. Övervikt och fetma
6. Högt kolesterolvärde
7. Oskyddat sex
8. För hög alkoholkonsumtion
9. Undervikt hos barn
10.Inomhusrök från fasta bränslen
I den konstateras att fysisk inaktivitet och stillasittande ligger på en fjärde plats, före t ex övervikt och fetma.

Rökningen fortsätter att sjunka i Sverige
Den första svenska undersökningen om andelen rökare bland svenskarna gjordes 1946. Då rökte 50 procent av männen
och 9 procent av kvinnorna i den vuxna befolkningen.23
Idag har Sverige den lägsta andelen rökare i en europeisk jämförelse.13 procent av svenskarna i åldern 16 år och äldre
rökte dagligen och 12 procent av svenskarna snusade varje dag år 2012. Totalt är det var fjärde som röker eller snusar
dagligen. Enligt OECD orsakar tobak ungefär ett av tio dödsfall hos världens vuxna befolkning. I rapporten Health at
Glanca 2012 framgår att Sverige har lägst andel dagligrökare bland de europeiska länderna, 14 procent år 2010, jämfört
med genomsnittet på 23 procent.24

Rekordfå flickor och pojkar i årskurs nio röker
Rökandet minskar kraftigt bland svenska niondeklassare. Bland pojkar minskade rökningen från 21,3 procent till 17,4
procent mellan 2010 och 2012. Bland flickorna var motsvarande minskning från 28,6 till 23,5 procent. Statistiken kan
jämföras med att för drygt fyrtio år sedan rökte 41 procent av pojkarna och 47 procent av flickorna.
Föräldrar som röker eller snusar påverkar sina barn. Bland de elever som uppgav att ingen av deras föräldrar använder
tobak svarade 19 procent att de själva röker eller snusar, eller gör både och. Motsvarande siffra bland dem med minst en
förälder som använder tobak är 32 procent.25

Svenskarna och internet 201326
Sverige är ett av de länder i världen med högst internetanvändning. Bara Island och Norge har högre. Internetanvändarna
blir också allt yngre. Redan vid sex-sju års ålder är 90 procent internetanvändare.
Kvinnor använder genomgående internet i mobilen mer än män. I genomsnitt nyttjar kvinnorna 7,1 timmar i veckan jämfört
med männens 5,8 timmar. Män använder internet mer i hemmet än kvinnor, 12,3 timmar i veckan jämfört med 9,8 timmar
för kvinnorna.
Facebook är fortsatt stabilt, 66 procent av alla internetanvändare använder tjänsten. Twitter ökar kraftigt med en
fördubbling under de senaste två åren.
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ALLA ÄR VI SITTARE
Den teknologiska utvecklingen kommer skapa ännu fler förutsättningar för ett ännu mer stillasittande liv i framtiden. Ingen
kommer kunna välja bort den livsstil som det kommer att innebära. Därför kommer vi behöva inta en ny ansats för att
kunna förhålla oss till den nya samtid som växer fram.
Det som således blir avgörande för vår hälsa i framtiden är:
1. Hur långa tidsintervaller vi blir sittande under en vanlig dag.
2. Hur vi varierar stillasittandet med att stå och gå under en dag.
3. Hur ofta vi utmanar kroppen att få träna sig svettig, stark och glad.
Tidigare delade man in svenska folkets träningsvanor i fyra grupper: inaktiva, skulle vilja, livsstil och elit. Under 00-talet har
en femte grupp, elitmotionärerna, etablerats. Mot bakgrund av att svenska folket har en allt mer sittande livsstil kommer det
i framtiden bli ännu mer intressant (och livsviktigt) hur vi förhåller oss till träning och en aktiv livsstil. Att vara i regelbunden
aktivitet är livsavgörande för människan som organism.
Här följer en presentation av de fem grupperna i syfte att beskriva komplexiteten hur olika vi förhåller oss till träning, idrott
och en aktiv livsstil idag.

1. De inaktiva

De helt inaktiva kan inte tänka sig att träna. De ser inte vinsten med det och kan inte tänka sig att anstränga sig eftersom
de inte ser nyttan med det. De har inte med sig det från sin uppväxt eller har vid något skeende i livet slutat träna som en
direkt motreaktion till en dålig förebild i samband med skolans idrottslektioner, från hemsituationen eller annan vuxen.
De upplever det motbjudande att träna, särskilt tillsammans med andra. Gratis prova-på-erbjudanden eller steg-räkningstävlingar på jobbet är helt ointressant för denna grupp.
Det som kan få en helt inaktiv individ att genomföra en förändring är om ohälsa kommer nära. Att man t ex drabbas av
diabets, hjärtinfarkt eller stroke alternativt att en närstående drabbas som gör att man på riktigt börjar fundera över sin
egna livsstil.

2. Skulle vilja
Flera faktorer kan göra att man upplever att man inte
har tid eller ork att träna. Olika livsfaser såsom tonåren,
småbarnsperioden, runt 50 och sent i livet är perioder då
träningen ofta kan bli eftersatt. Man har andra intressen eller
bedömer att man inte hinner på grund av andra prioriteringar.
Samtidigt attraheras en del i denna grupp av magasin och
tv-program som berättar hur vi kan träna, äta och leva
för att må bra. Skulle vilja-gruppen läser magasinen, tittar
på hälsoprogrammen och sportkanalerna och pratar gärna
med kollegorna eller vännerna om att träna. Det stannar
ofta vid att prata med andra eftersom man får en viss
tillfredsställelse av det när man samtidigt tänker att ”det
kommer jag göra sen”.
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I skulle vilja-gruppen finns också de som upplever att de har en bra grundkondis eftersom de t ex spelade fotboll extremt
mycket för några år sedan. De upplever således själva att de fortfarande har en aktiv livsstil. När de tänker efter lite
närmare kommer de dock på att det ju faktiskt var mer än 10 år sedan de tränade regelbundet.
Längtan finns men yttre faktorer gör att man inte upplever att man kan eller hinner. Man pratar med andra om att man
borde och konsumerar med ögonen utan att gå till action.

3. Livsstil
De som har träning som sin livsstil kan inte tänka
sig ett liv utan att regelbundet vara i aktivitet och
träna. De allra flesta har med sig från tidig ålder och
genom hela sin uppväxt att man regelbundet rör
på sig.
Att träna är något helt naturligt och ses inte
som att det tar tid från annat. Man känner lust till
sin träning och prioriterar det för att må bra.
Barn till föräldrar som har en aktiv livsstil kommer
med största sannolikhet ha en aktiv livsstil som vuxna.

4. Elit
Har träning, tävling och prestation som sitt yrke.
Kroppen och knoppen är redskap för att uppnå
sina fastställda mål.
Elitidrottaren tränar, återhämtar sig, äter, vilar, tränar
igen och sover efter ett strukturerat schema. Allt
anpassat efter att bygga och utveckla en fysiskt och
mentalt stark kropp som ska kunna prestera på topp
när det verkligen gäller.

5. Elitmotionärerna
Att träna och tävla som eliten är ett sätt att bygga sitt
personliga varumärke och på sätt förstärka sin image.
Elitmotionärerna är oftast i åldern 30-50 år och är en
målgrupp som vill träna, äta och sova som en elitidrottsman/
kvinna. Den stora träningsmängden är strukturerat upplagd.
Många upplever att det är just strukturen kring träningen som
bidrar till en bättre helhet för resten av livspusslet. För att
kunna ligga på den träningsnivå som krävs behöver det finnas
en struktur för att äta, sova, arbeta och familjeliv. Inom
denna kontrollerade struktur infinner sig en känsla av frihet.
Under det senaste året har elitmotionärerna gått i två riktningar:
- Den ena gruppen har genomfört en mängd tävlingar och klarat sina uppfyllda mål. Nu upplever de att resultaten inte
längre förbättras, alternativt att man har en skada, som bidrar till att man börjar fundera på om det verkligen är värt att
lägga så mycket tid och pengar på sin träning och planeringen runt omkring. Antingen börjar man träna mer likt gruppen
livsstil eftersom man medvetet vill träna mer långsiktigt för sin hälsas skull. Träningen handlar mer om att må bra hela
livet. Eller så blir man mera likt en fd elitidrottare och tränar inte alls, dvs inaktiv. Man är nöjd med sina meriter och
eftersom man inte kan prestera på topp och det inte heller finns något mål saknas motivationen att träna. Man väljer att
vila sig i form inför en eventuell comeback.
- Den andra gruppen ökar istället och vill träna och tävla ännu mer extremt. Ultra marathon, Ultra Vasan, Vansbrosimningen
Öppen älv och Superklassikertrofén är exempel på tävlingsnyheter som denna grupp attraheras av (läs mer sid 13).
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När man i samband med ett träningspass eller en tävling pressar sig och tar ut sig totalt kommer känslan av en ”näradöden-upplevelse”. Mitt i den skitiga och smärtsamma känslan kommer plötsligt en annan upplevelse, ”en-nära-livetupplevelse”. En känsla av livsglädje. Euforin och lättnaden av att ha klarat sin prestation blir kraftfull. Kicken att få uppleva
den igen och igen blir en drivkraft.
Det är idag helt naturligt att ta med sina tävlingsmeriter i sitt CV. Att träna målmedvetet och målinriktat uppfattas att
man har en god förmåga till struktur, handling och måluppfyllelse. Särskilt i chefsbefattningar. Man kan följa elitmotionärernas tider, placeringar, hur de tränar och vilken utrustning de använder via sociala medier.
Elitmotionärerna går i bräschen för Stark är det nya smala (se sid 14) och marknadskrafterna är starkast inom denna
målgrupp.
Ofta kopplar man elitmotionärerna till utomhusidrotter såsom t ex löpning. Det finns motsvarande elitmotionärer inom
andra träningsformer såsom t ex yoga där man väljer att lägga om hela sin livsstil efter att kunna leva fullt ut enligt någon av
de olika lärorna inom yoga. Man blir en yogi.

DE SOM TRÄNAR GÖR DET FÖR HÄLSANS SKULL
Nästan varannan svensk mellan 18-74 år tränar två gånger i veckan eller mer. YouGov genomförde på uppdrag av
Friskis&Svettis en undersökning i maj/juni 201327. I den kan man konstatera att åtta av tio tränar för hälsans skull. Samtidigt
uppger 27 procent av de svarande att de inte tränar alls.
En sammanställning av svenskarnas träningsvanor 2013 visar på följande två tendenser.
1. Hur ofta tränar du i genomsnitt (så att du får upp pulsen och blir ordentligt varm)?
15%	

någon gång/några gånger i månaden
15%	

1 gång i veckan
31%	

2-3 gånger i veckan
12%	

4 eller fler gånger i veckan
27%	

aldrig/mer sällan
2. Hur ofta tränar du nu jämfört med för ett år sedan?
24,4%	

 mindre
40,2%	

 oförändrat
35,4%	

 mer

Vi vill må bättre än bra
Våren 2012 frågade Kairos Future svenska folket i åldern 35-75 år hur man tänker om sin framtid som äldre. Det visade
sig att i alla åldersgrupper drömmer man om att vara frisk när man tänker på sin framtid som äldre. I undersökningen
konstaterar man att hälsa har gått från att handla om att undvika sjukdom till att må bättre än bra. Vi ställer högre krav på
hälsan än tidigare. Det har också gjort hälsan mer subjektiv och mer av en ideologi, en livsstil sammanknuten med vår livsstilskonsumtion.28
Vi vet att kroppen rent biologiskt vill röra på sig. Kroppen är en fantastisk manick som gillar att utmanas i flera dimensioner.
I våra biologiska system behöver vi känna fara och hot liksom vi behöver vila och återhämta oss. Man kan jämföra det med
en EKG-kurva där kroppen behöver sina toppar och dalar. Kroppen och knoppen behöver påfrestningar under
förutsättning att den får återhämtning. Med en allt mer mentalt utmanande livsstil har träningen därför blivit ett av våra
viktigaste sätt att hålla koll på vårt biologiska system.
Att träna skapar frihet och möjligheten till helt egen tid. För dem som väljer den individuella träningen kan det bli den enda
stunden på en hel dag eller en hel vecka då man inte kommunicerar med andra. Dessutom anses det legitimt av andra att
man går och tränar, vilket skapar ännu bättre förutsättning att ge sig själv en paus. Den utmanande och intensiva träningen
skapar förutsättningar för att pressa sig och tänja på sina gränser vilket bidrar till en efterlängtad avgränsning och fokus på
sig själv. På samma sätt har de lugna och meditativa träningsformerna fått ett starkt fäste eftersom det lugna och
fokuserade attraherar många på samma sätt som den högintensiva träningen. Via de helt olika träningsupplevelserna får
man möjligheten att utforska sig själv. Man känner att man har en kropp som fungerar. Man möter sig själv och känner att
man lever.
I hela världen är intresset för ekologi och klimat stort. Därför är det också helt naturligt att vi nu tar egna initiativ att träna
för att utveckla oss till hållbara människor genom hela livet. Vi tränar ekologiskt därför att vi vill dö friska.
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NYA REKORDSIFFROR FÖR TÄVLINGSLOPPEN
Tävlingsloppen såsom Vasaloppet, Stockholm Maraton, Vätternrundan, Lidingöloppet etc har sedan några år tillbaka blivit
fulltecknade varje år. Tävlingarna blir en viktig målsättning att utgå ifrån när man planerar sin träning för det närmaste
halvåret eller året. Det bidrar till att skapa en struktur.
Vid genomgång29 av de största arrangemangen i Sverige ser det ut så här 2014:
• Stockholm Marathon 2013 blev återigen ett rekordlopp med fler anmälda (21 716), fler startande (16 755) och fler
fullföljande (15 654) än något år tidigare. 5 636 kvinnor var anmälda vilket är den högsta siffran i loppets historia.
Medelåldern bland de manliga löparna var 41 år och bland de kvinnliga löparna 38 år. Under samma vecka arrangerades
Vår Ruset med 30 583 anmälda kvinnor och Stockholm Mini Marathon med 6 466 anmälda tjejer och killar. Tillsammans
med Stockholm Marathon innebär det nära 59 000 anmälda deltagare under en och samma vecka. Arrangörerna
Hässelby SK och Spårvägens FK samlade under år 2013 cirka 260 000 deltagare på sina olika lopp.
• 741 löpare från 35 nationer var anmälda till den första upplagan av Stockholm Ultra Marathon år 2013 och blev
därmed det största ultraloppet som någonsin genomförts i Norden. Loppet har två distanser, 50 eller 100 km. I augusti
2014 genomförs loppet för andra gången. Då hoppas man på ännu fler anmälda deltagare.
• Vasaloppets stora nyhet UltraVasan 2014 blev fulltecknad på 29 minuter. Det innebär att 750 anmälda deltagare
kommer att springa hela sträckan mellan Sälen och Mora den 23 augusti 2014. Mot bakgrund av att det så snabbt blev
fulltecknat med svenska deltagare beslöt tävlingsledningen att utöka med ytterligare 100 platser till internationella
deltagare. Målet är att loppet ska bli ett internationellt storlopp. I UltraVasan finns en kortare sträcka UltraVasan 45 som
startar samtidigt i Oxberg.
• När Vasaloppet släppte platserna till CykelVasan 2014 blev det fulltecknat med 12 000 anmälda deltagare på 3 minuter
och 21 sekunder. Det kan jämföras med att för två år sedan tog platserna slut på 48 timmar och för ett år sedan på 27
minuter. Antalet anmälda till samtliga av CykelVasans olika lopp 2009 var 1 911. År 2013 var motsvarande siffra 16 855
anmälda deltagare år.
• Aldrig tidigare har trycket varit så högt på platserna i Vasaloppets arrangemang. 58 500 personer är anmälda till något av
det nio skidloppen 2014. Vasaloppet (15 800 anmälda) och StafettVasan (1 600 lag med 5 åkare i varje lag) är fulla sedan
mars 2013 och Öppet Spår (10 000) och TjejVasan (10 000) blev fulltecknade i september 2013.
• Intresset för Tjejmilen har ökat de senaste åren, från 21 964 anmälda deltagare 2007 till 33 564 anmälda 2013. Till
Tjejmilen 2014 accepteras totalt 33 500 anmälda deltagare.
• 2013 års Lidingölopp hade tillsammans en bit över 43 500 anmälda deltagare, vilket är en ökning i jämförelse med
tidigare år. Lidingöloppet 30 km blev fulltecknat med 20 000 anmälningar. 2014 firar Lidingöloppet 50 år.
• Stockholm Halvmarathon slog rekord 2013 med antalet anmälda deltagare. Intresset för loppet har ökat stadigt sedan
starten 2008 med 9 274 anmälda till årets 17 163 anmälda deltagare. Rekordmånga kvinnor var anmälda, 6 512 stycken,
vilket innebär 38 procent av startfältet. Inför 2014 accepteras 17 000 anmälningar.
• Göteborgsvarvet är ett av världens största löparevenemang. Den 17 maj 2014 sker den 35:e upplagan och loppet blev
fulltecknat, 60 000 anmälda deltagare, den 30 september 2013. Under 2013 var 82 000 löpare anmälda till något av
loppen under Varvetveckan. Visionen är 120 000 varvslöpare år 2021.
• Över 30 000 cyklister samlas varje år för att genomföra något av Vätternrundans tre lopp, varav Vätternrundan 300 km
beräknas ha 23 000 anmälda deltagare.
• Till Vansbrosimningens olika lopp 2013 var 14 167 deltagare anmälda, vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år.
2014 har man premiär för Vansbrosimningen Öppen Älv (3 000 m) och är tänkt att fungera som Vasaloppets Öppna
Spår.
• O-ringen är världens största orienteringsäventyr och genomförs på olika platser varje år. 15 000 - 20 000 orienterare
genomför ca 75 000 starter under en tävlingsvecka som pågår i juli varje år. 2014 firar O-ringen 50 år.
• Under 2012 genomförde 8 800 personer En Svensk Klassiker, Halvklassikern eller Tjejklassikern. Det är nytt rekord i
antal klassiker och antalet har stadigt ökat år för år. 2008 var det 5 500 personer som genomförde en klassiker. För att
erövra En Svensk Klassiker genomför man följande lopp under en tolvmånaders-period:
	

	

	

	


- ett av skidloppen Engelbrektsloppet 60 km, alternativt Vasaloppet/Öppet spår 90 km
- Vätternrundan på cykel, 300 km
- Vansbrosimningen/Vansbro Öppen Älv 3 km
- Lidingöloppet löpning, 30 km

• Nu kan man även bli en Superklassiker. För att lyckas erhålla en Superklassikertrofé ska kvinnor ha genomfört loppen
med en totaltid under 24 timmar och herrarna med en totaltid under 20 timmar.
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DEN STARKA TRÄNINGSTRENDEN OCH FRAMTIDEN
• Stark är det nya smala. Både på insidan och på utsidan. Ett mentalt hållbart inre och en sportig atletisk utsida anses
framgångsrikt. Förr räckte det med att vara smal och smärt för att uppfattas framgångsrik. Idag är det mer framgångsrikt
att ha en vältränad kropp som utstrålar välmående och balans i livet. Detta ligger helt i linje med hur hållbarhetsbegreppet just nu utvecklas på flera olika nivåer; hållbart företagande, hållbar medarbetare, hållbart ledarskap etc. Man
uppfattas vara hållbar och därmed seriös i sin framtoning.
• De sociala mediernas möjligheter och den kommande teknologiska utvecklingen sporrar svenska folket att träna.
Sociala medierna är den egna träningsdagboken och tekniken blir ännu mer individualiserad. Followers ger extra lyskraft
åt personer och personligheter som gärna bidrar med sina egna erfarenheter hur man kan leva för att må bra. Antalet
följare bidrar till en maktposition med möjligheten att påverka mer än svårtolkade vetenskapliga rapporter. Vi attraheras
av dem som har erfarenhet och bjuder på ett prestigelöst förhållningssätt till sin kropp och sin träning.
• Träningen är en oas i ett fullspäckat livspussel. Bland elitmotionärerna växer ytterligare dimensioner fram. Antingen går
man mot elittävlande, dvs tränar ännu mer extremt. Längre och tuffare utmaningar. I den nära-döden-upplevelsen som
uppstår i en totalt utmattad kropp uppstår en ljuvlig känsla av att på riktigt leva. I det mötet med sig själv uppstår en
frihetskänsla som blir attraktiv att få uppleva igen och igen. Andra elitmotionärer har nu genomfört ett antal mycket
krävande tävlingslopp och börjar upptäcka att tiderna inte förbättras ytterligare. Man börjar fundera över varför man
håller på och börjar istället planera för att träna ännu mer för sin egen hälsas skull och att känna välmående på ett mer
långsiktigt plan. Träningen blir mer en livsstil. Under året kommer vi se allt fler som inkluderar sin träning allt mer i
vardagslivet för att lyckas maximera sin träning.
• Vi vill upplevas reko. Vi lever i en orolig tid och har därför en längtan efter att ingå i meningsfulla sammanhang som inger
framtidstro. Ha reko relationer och finnas med i reko sammanhang. Vi vill kunna identifiera oss med modiga och
trovärdiga förebilder som lyckas inspirera oss med sin vision och som ger oss hopp inför framtiden. Vi attraheras av de
idrottsföreningar och träningsorganisationer som har en hög trovärdighet och som lyckas erbjuda sin verksamhet med
ett genuint engagemang och hög kunskap. Den globala handeln blir en lokal angelägenhet. Svenska folket efterfrågar en
schyst sporthandel, dvs att de produkter vi köper ska upplevas reko i en global världshandel.
• Antalet sportkedjor (Stadium, Inter Sport, Team Sportia, XXL Sport & Vildmark, Decathlon, Usports etc) har mer än
fördubblats under 2000-talet. Sporta, träna och idrotta har blivit en del av svenskarnas vardagsliv och marknaden har
varit en av de bäst växande i världen. Totalt omsätter sporthandeln över 20 miljarder årligen. Sporthandeln har med sitt
utökade utbud av kläder de senaste åren tagit marknadsandelar från klädhandeln. Hennes&Mauritz har bestämt sig för
att kliva in på arenan och i första hand erbjuda handel via e-butik. Den senaste rapporten om nätförsäljning, ebarometern, visar att sport och fritid fortsätter att vara den bransch som ökar snabbast.30 I OS och Paralympics i Sotji
2014 bär de tävlande kläder som Hennes&Mauritz utvecklat i samarbete med SOK.
• Det ska vara både roligt och effektivt.Vi söker träningsupplevelser som står fria från fitnessens yta och
myndigheternas pekpinnar.
• Utvecklingen av träningsnyheter och träningsflugor går snabbt. Den tid då Sveriges många träningsorganisationer kunde
presentera nya träningsnyheter en eller två gånger per år är för länge sedan passé. Numera presenteras nya sätt att
träna och utmana sin kropp utifrån årstid, olika åldrar och olika behov löpande under året.
• I framtiden kommer den funktionella träningen ännu mer möta en spridning genom alla åldrar. Barn, unga, tonåringar,
unga vuxna, äldre och de riktigt gamla kommer att erbjudas nya utvecklade metoder och mer raffinerade koncept hur
man kan träna, bygga och bibehålla en välmående kropp. Vardagsträningen som en del av vår livsstil kommer fortsätta att
präglas av nya influenser och uttryck för hur vi kan känna välmående. Detta ligger helt i linje med de strukturella
förändringar och värderingsförändringar som sker just nu.
• Tidigare hämtade den svenska träningsbranschen influenser och inspiration från framför allt USA, men även Europa och
Asien. Idag ser det annorlunda ut. De största träningsorganisationerna i Sverige har tagit ett eget initiativ att leda
träningsutvecklingen på ett mer offensivt sätt. Detta är också helt naturligt eftersom svenska folket har sin gedigna
tradition av motion, idrott och en aktiv livsstil. Sveriges träningskultur är en annan än t ex i USA. Idag leder därmed de
största träningsorganisationerna i Sverige helt naturligt träningsutvecklingen för svenska folket. I framtiden kommer
således ännu fler länder vända sina blickar mot de hälsosamma svenskarna.
• Riskkapitalisterna utmanar den ideella idrottrörelsens tradition av monopol på idrott och motion. En gedigen
tradition som istället förpackas av rikskapitalisternas mer snabbfotade och marknadsanpassade erbjudanden och
aktiviteter. Den kommersiella träningsbranschen utvidgas med nya företag inom löparbranschen, fotbollsbranschen etc.
Idrottsrörelsen tappar medlemmar och de kommersiella krafterna utmanar.
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FÖREBILD, NÄRHET OCH TILLGÄNGLIGHET ÄR AVGÖRANDE
Det finns tre principer som bidrar till om man har en aktiv livsstil eller inte:
1. Förebildsprincipen
2. Närhetsprincipen
3. Tillgänglighetsprincipen
Den viktigaste maktfaktorn för vilken livsstil man kommer ha som vuxen präglas tidigt, redan vid 3-4 års ålder. Föräldrar och
de vuxna förebilder som ett barn möter under sin uppväxt är därför helt avgörande kulturbärare, där hemmiljön är den
viktigaste sändaren för hur man senare i livet kommer förhålla sig till sin kropp och rörelse, lek och aktivitet.
Allt för många vuxna har fruktansvärda minnen från t ex uppväxtens idrottslektioner i skolan som har präglat dem genom
hela livet. Minnen som skapat en negativ kroppsuppfattning och därmed bidragit till känslan av att man har en kropp som
inte kan utmana sig och tänja på sina gränser. Barn som idag har blivit vuxna och som upplever fysisk och/eller psykisk
ohälsa som en konsekvens av detta. Som idag har blivit föräldrar och därmed förebilder till sina egna barn.
Förebildsprincipen är ganska enkel att förstå eftersom vi vet att de förebilder vi har oavsett om vi är barn, unga, vuxna eller
äldre inspirerar oss. En förebild gör oss nyfiken och inspirerar oss med sin personlighet. Vi har alla flera förebilder som vi
tillåter inspirera oss och på olika sätt prägla oss genom hela livet. Medvetet eller omedvetet. Att särskilt beakta detta som
vuxen i förhållande till barn och ungdomar, dvs framtidens vuxna, kommer vara avgörande för människans överlevnad.
Allra närmast är den miljö som finns utanför dörren där man bor. Därför är det också helt naturligt att vi nu väljer
träningsaktiviteter som vi kan göra i vår närmiljö och/eller som en del av resan till och från skola/högskola/arbete. Vi väljer
att träna ute eftersom man kan sticka ut precis när som helst samt att det för de allra flesta blir den enda stunden då man
får vara själv. Fri från familj, arbetskamrater och de sociala medierna. Man får egen tid att tänka och utvecklar därmed en
närhet till sig själv.
Bor man nära en tennisplan, en fotbollsplan eller en specifik träningsaktör ökar möjligheterna att man väljer att träna det
som ligger i anslutning till där man bor. Att träna måste kunna passa in i vardagen om det ska ske regelbundet. Det måste
ligga nära där jag bor och upplevas tillgängligt, dvs ha de öppettider som passar mig. Den som tränar regelbundet och som
känner att hen inte kan vara utan sin regelbundna träning förflyttar sig gärna för att kunna åstadkomma ett bra och effektivt
träningstillfälle.
Eftersom närhetsprincipen och tillgänglighetsprincipen är så pass viktig behöver landets kommuner och statsplanerare alltid
ha detta i åtanke. Traditionellt satsar man oftast på arenor som gynnar pojkarnas/killarnas/männens klassiska idrottsgrenar.
Den tiden är dock för länge sedan passé. Landets kommuner och statsplanerare ligger tyvärr inte i samma fas. En framtida
debatt kommer troligtvis handla om hur man på ett bättre sätt kan gynna alla generationers möjligheter att ha en aktiv
livsstil. Från den allra yngsta till den allra äldsta. Från noll till över hundra år. Mångfaldsperspektivet och ett inkluderande
samhälle förstärks när man tränar tillsammans.
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