Svenska kvinnor om levnadsvanor, sex och motion
En rapport från 1,6 miljonerklubben
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Kvinnans hälsa – en livsviktig fråga
Tusentals kvinnor har svarat på vår enkät om
motion och levnadsvanor, vi har fått ett otroligt
gensvar. Ett stort tack till alla som har bidragit med
er tid för att göra denna rapport om svenska
kvinnors möjlig.
Hela 65 procent är nöjda med hur mycket de
motionerar och rör på sig. Motion tillsammans med
en vän eller väninna skulle motivera dem att röra på
sig ännu mer, svarar hälften av kvinnorna. Och de främsta skälen till fysisk
aktivitet är att få bättre hälsa, leva längre och bli gladare. Promenader,
cykelturer och gympa gör att svenska kvinnor håller sig i form. Men även
Zumba, styrketräning och trädgårdsarbete återfinns på 10‐i‐topp‐listan
över kvinnornas motionsaktiviteter.
Åtta av tio kvinnor tycker att det är mycket bra om läkare frågar om
motionsvanor. Nästan lika många är mycket positiva till att läkare skriver ut
motion på recept.
Tre av fyra kvinnor tycker att ett aktivt sexliv ger hälsovinster. Ungefär
hälften av kvinnorna är ganska eller mycket nöjda med sitt sexliv. Kvinnor
under 50 år är mer nöjda än de över 50 år, samtidigt oroar sig fler av de
yngre för att inte duga vid ses. Var femte kvinna har brist på sexlust och var
tionde har svårt att få orgasm.
Åtta av tio kvinnor svarar att de har druckit alkohol den senaste veckan,
och då handlar det främst om vin. Mer än var fjärde kvinna svarar att hon
dricker mer om hon har vin i vinbox.
I rapporten finner ni även hälsotips från både kända som okända kvinnor.

Bästa hälsningar

Alexandra Charles
Ordförande, 1,6 miljonerklubben
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1.

Om undersökningen

Under september 2011 genomfördes en webbaserad enkätundersökning
bland svenska kvinnor. Totalt 5 316 av kvinnorna svarade på enkäten
(svarsfrekvens 88 procent).
Syftet är att sprida kunskap om kvinnors hälsa och levnadsvanor.
Resultatet presenteras i samband med lanseringen av Svenska kalender‐
flickorna 2012, som i år har temat motion och hälsa. Allt överskott av
försäljningsintäkterna från kalendern går oavkortat till Insamlingsstiftelsen
Kvinnor & Hälsa, som stödjer vetenskaplig forskning som är betydelsefull
och livsviktig för kvinnor.

Undersökningen har genomförts i samarbete med Mix Public Relations, en
kommunikationsbyrå med specialistkompetens inom medicin och hälsa.

Om 1,6 miljonerklubben och 2,6 miljonerklubben
1,6 miljonerklubben grundades 1998. Syftet med klubben är att informera,
opinionsbilda och lyfta fram kvinnors situation i Sverige. Målsättningen för
klubben är att kvinnor skall finna ökad livsglädje och bli mer
hälsomedvetna. 1,6 miljonerklubben riktar sig till kvinnor från 45 år och
uppåt.
2,6 miljonerklubben är en systerförening som bildades 2008 och riktar sig
till yngre kvinnor, från 18 till 45 år.
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2.

Motion, sömn och stress

Totalt hur många timmar om dagen sitter du ner
(vid arbetsbord, dator, TV, bil eller liknande)?

Mindre än 2 timmar

15

40

2-4 timmar

24

4-6 timmar

21

Mer än 6 timmar
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Kommentar:
Över hälften ägnar sig åt stillasittande aktiviteter maximalt 4 timmar per
dag, medan var femte kvinna sitter ner mer än sex timmar om dagen.
Den grupp som tillbringar mest tid stillasittande är kvinnor upp till 49 år där
fyra av tio är stillasittande mer än sex timmar varje dag. Den mest aktiva
gruppen är de som är över sjuttio år.
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Känner du dig stressad?
Alltid

1

Ofta

16

Ibland
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Sällan
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Aldrig
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Kommentar:
Två av tre känner sig stressade ibland eller ofta. Tre av tio är sällan eller
aldrig stressade.
De yngsta kvinnorna är mest stressade, medan de som är 70+ inte lider av
stress i lika stor grad.
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Sover du bra?
Alltid

12

Ofta

52

Ibland

25

Sällan

10

Aldrig

1
0

10

20

30

40

50

60

Kommentar:
Majoriteten av kvinnorna sover ofta eller alltid bra, medan var tredje
kvinna uppger att de ibland eller sällan sover bra.
De äldsta kvinnorna är mest nöjda med sin sömn, medan kvinnor mellan 50
och 59 inte sover lika bra.

Så här långt har vi hunnit…
1931 Moderskapsförsäkringen införs.
1938 Preventivmedel tillåts.
1964 P‐piller godkänns i Sverige.
1976 FN:s internationella kvinnoårtionde inleds.
1999 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.
Källa: På tal om kvinnor och män ‐ Statistiska centralbyrån
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Hur motiverad är du när det gäller motion
och att regelbundet röra på dig?
Mycket motiverad

46

Ganska motiverad

40

Varken eller

9

Ganska omotiverad

3

Mycket omotiverad
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Kommentar:
En klar majoritet, 86 procent, är mycket eller ganska motiverade att röra på
sig.
Kvinnor i arbetsför ålder är något mindre motiverade än de som är i
pensionsåldern. Mest motiverade är kvinnor över 70 år.

Visste du att…
… medellivslängden för kvinnor i Sverige idag är 84 år.
Källa: SCB
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Hur nöjd är du med hur mycket du motionerar
och rör på dig?

Mycket nöjd

16

Ganska nöjd

49

Varken eller

15

Ganska missnöjd

17

Mycket missnöjd
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Kommentar:
De allra flesta är nöjda med hur mycket de motionerar idag, mest nöjda är
kvinnor som är 70+.
Minst nöjda med sina motionsvanor är kvinnorna under 49 år.

Visste du att…
… inom svensk friidrott är 58 procent av de aktiva utövarna kvinnor.
Källa: Riksidrottsförbundet, 2009
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Skulle något av följande göra att du började motionera eller
röra på dig mer?

50

Vän/väninna

38

Hälsoproblem

Partner

30

Motion på arbetstid

23

Motionskort
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Kommentar:
Varannan kvinna uppger att motion med vänner/väninnor kan öka
motivationen. Fyra av tio uppger att egna hälsoproblem kan vara en
drivkraft. Tre av tio uppger att motion tillsammans med den egna partnern
skulle kunna bidra till ökad motion.
De yngre motiveras av att arbetsgivaren erbjuder motion på arbetstid och
subventionerar gymkort.

Spontana kommentarer från kvinnorna:
Flera kvinnor valde att kommentera denna fråga. De nämnde tidsbrist, men
också värk och andra besvär som orsaker till att inte motionera. Många
nämnde även att de prioriterar bort motion till förmån för något annat.
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Vad tycker du är de två (2) viktigaste skälen till att motionera
och röra på dig regelbundet?
Bättre hälsa

87

Leva längre

31

Bli gladare

26
25

Bli starkare
13

Bli smalare
9

Prestera bättre
4

Bli snyggare
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Kommentar:
Nästan 9 av 10 kvinnor motionerar för att få bättre hälsa. En tredjedel av
motionerar för att leva längre. En fjärdedel för att bli gladare och starkare.
Ytters få uppger att de tränar för att bli smalare och snyggare.
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Har din läkare frågat om dina motionsvanor
det senaste året?

Ja

36

Nej

40

Jag har inte varit
hos läkaren
senaste året
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Kommentar:
Ungefär hälften av kvinnorna som har besökt läkare det senaste året har
blivit tillfrågade om sina motionsvanor. Mest förekommande var att frågan
ställdes till kvinnor som är äldre än 70 år.
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Vad skulle du tycka om din läkare frågade om dina
motionsvanor?

Mycket bra

81

Ganska bra

15

Mycket dåligt

0

Ganska dåligt

0

Annat svar

2

Vet ej/ingen
uppfattning
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Kommentar:
Nästan samtliga deltagare i undersökningen är mycket eller ganska positiva
till att läkare ställer frågor som rör motion.
De som är mest positiva är emellan 50 och 59 år. De som är ganska positiva
tycker att frågan är motiverad i de fall där patienten verkar vara i behov av
motion.
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Vissa läkare skriver fysisk aktivitet på recept, precis som läkare
gör med läkemedel på recept. Vad är din inställning till motion
på recept?

Mycket positiv

76

Ganska positiv

18

Ganska negativ
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Mycket negativ
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Vet inte / ingen
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Kommentar:
Motion på recept ses som något positivt bland de flesta. De som är upp till
59 år är mest positiva.

Visste du att…
… kvinnor går på bio, teater, musikal och besöker bibliotek i större
utsträckning än män.
Källa: Statistiska centralbyrån
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Så håller svenska kvinnor sig i form
Vilka typer av motionsaktiviteter ägnar du dig åt?
Spontana svar.
Topplista
1.

Promenader

2.

Cykling

3.

Gympa

4.

Golf

5.

Stavgång

6.

Styrketräning

7.

Dans och Zumba

8.

Simning

9.

Trädgårdsarbete

10.

Jogging eller löpning

Bubblare
Yoga
Skidåkning
Vattengympa
Pilates
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3.

Tobak, alkohol och kost

Röker du?

Ja

4

Nej
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Kommentar:
Det är ytterst få rökare bland kvinnorna i undersökningen. Flest rökare är
mellan 50 och 59 år.
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Har du druckit alkohol de senaste 7 dagarna?

Ja

83

Nej
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Kommentar:
Fyra av fem har druckit alkohol någon gång under de senaste sju dagarna.
Störst andel som har druckit alkohol fanns i åldersgruppen 60‐69 år, medan
minst andel fanns bland dem som är upp till 49 år.

Visste du att…
… tio procent av kvinnor i åldern 16‐84 år har riskabla alkoholvanor.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet
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Dricker du mer eller mindre om du har vin i vinbox, eller om du
har vin på flaska?

Mer om jag har vin på
flaska

2

Mer om jag har vinbox

27

Lika mycket eller litet

61

Dricker inte vin

5

Vet inte/Ingen uppfattning

4
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Kommentar:
Mer än var fjärde kvinna dricker mer om de har vin på bag‐in‐box än om de
har vin på flaska. Tydligast syns detta bland kvinnor i åldern 50‐59 år.

Visste du att…
… sedan 1990 har alkoholkonsumtionen ökat med 30 procent bland kvinnor.
Störst är ökningen hos kvinnor som är 50+. Ett av skälen anses vara införandet
av bag‐in‐box på svenska marknaden.
Källa: J. Rundberg, Lunds universitet, 2007
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Äter du regelbundet?

92
7
Frukost

1

1

Alltid
64
29
Lunch

Oftast

6
Sällan

1

Aldrig
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Middag
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Kommentar:
De allra flesta äter regelbundet tre mål om dagen. 9 av 10 kvinnor äter
alltid frukost. Kvinnor under 49 år är de som äter frukost i minst
utsträckning, medan de som är över 70 år hoppar över lunchen något
oftare än övriga åldersgrupper.
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Hur ofta äter du något av följande…
… fisk eller skaldjur
Fisk eller skaldjur
1

Aldrig, eller nästan aldrig
Några gånger i månaden

21
74

Några gånger i veckan
Dagligen

4
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… frukt eller grönsaker
Frukt och grönsaker
Aldrig, eller nästan aldrig

0

Några gånger i månaden

1
8

Några gånger i veckan
Dagligen
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Kommentarer:
Tre av fyra äter fisk eller skaldjur några gånger i veckan, och nio av tio äter
frukt eller grönsaker varje dag.
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Hur ofta äter du något av följande…

… godis, choklad eller liknande
Godis/choklad etc.
Aldrig, eller nästan aldrig

5

Några gånger i månaden

48

Några gånger i veckan

30

Dagligen

5
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… snabbmat (pizza, hamburgare eller liknande)
Snabbmat (pizza, hamburgare etc.)
73

Aldrig, eller nästan aldrig
Några gånger i månaden
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Några gånger i veckan
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Dagligen
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Kommentarer:
Var tredje kvinna konsumerar godis dagligen eller några gånger i veckan.
Hälften konsumerar godis några gånger i månaden och var 20:e kvinna äter
aldrig eller nästan aldrig godis.
Snabbmat konsumeras några gånger i månaden av en fjärdedel.
Kvinnor upp till 49 år konsumerar snabbmat och godis något oftare än
övriga.
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Vilket sorts matfett väljer du oftast till matlagningen?

15

Margarin

65

Olja

54

Smör

1

Vet ej / inget svar
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Vilket sorts matfett har du på brödet?

16

Lättmargarin

60

Smör eller bregott

24

Inget

1

Vet ej / inget svar
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Kommentarer:
Vid matlagning föredrar majoriteten olja och smör.
På brödet väljer kvinnorna helst smör/bregott. En fjärdedel utesluter dock
matfett på smörgåsen. Bland dem som är över 50 år utesluter ännu fler
matfett på brödet.
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4.

Sexlivet

Är du nöjd med ditt sexliv?

15

Ja, mycket

37

Ja, ganska

24

Nej, inte särskilt
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Nej, inte alls
Vet ej / ingen
uppfattning
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Kommentarer:
En knapp majoritet, 52 procent, av kvinnorna är ganska eller mycket nöjda
med sitt sexliv. De mest nöjda kvinnorna är under 49 år. Var fjärde kvinna
är inte särskilt nöjd, och var tionde är klart missnöjd med sitt sexliv.

Visste du att…
… 59 procent av männen är ganska eller mycket nöjda med sitt sexliv enligt en
undersökning gjord 2010.
Källa: Viagrarapporten 2010
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Känner du igen dig i något av följande?

22

Oro för att inte
duga vid sex

9

3

50

16

20

Smärta vid
samlag

43

15
14

8

20
17

Svårt att få
orgasm

25

10

10
0

Ofta

19

7

Brist på sexlust

28
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Ibland

Sällan

40
Aldrig

60
Vet ej / inget svar

Kommentar:
Så många av kvinnorna…
… oroar sig aldrig för att inte duga vid sex
… känner aldrig smärta vid samlag
… har aldrig svårt att få orgasm
… har aldrig brist på sexlust

50 procent
43 procent
17 procent
7 procent

Så många av kvinnorna…
… har ofta brist på sexlust
… har ofta svårt att få orgasm
… känner smärta vid samlag
… oroar sig för att inte duga vid sex

21 procent
10 procent
8 procent
3 procent

24

Finns det några hälsovinster med ett aktivt sexliv?

Ja

74

1

Nej

25

Tveksam/vet ej
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Kommentar:
Tre av fyra kvinnor ser hälsovinster i att ha ett aktivt sexliv, medan en
fjärdedel är tveksamma till detta.
Kvinnor under 50 år tycker i större utsträckning än övriga kvinnor att det
finns hälsovinster med ett aktivt sexliv.

Visste du att…
… 21 procent av kvinnorna i åldrarna 18‐64 år i Sverige är singlar.
Källa: Statistiska centralbyrån
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5.

Må‐bra‐tips

Svenska kalenderflickorna 2012 bjuder på sina bästa må‐bra‐
tips:
Sömn och disco
Jag tycker att träning ska vara kul och njutningsfull. Man ska träna för att
man vill och inte för att man måste! Som kuriosa kan jag nämna att jag har
tävlat i disco‐SM! Mitt bästa hälsotips annars är att man ska passa på att
sova när man hinner – så ofta man har möjlighet.
Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP)

Nakenbad
En tidig augustimorgon i Hestraviken efter 80 minuters tempopromenad i
solregnet, slängde jag av mig kläderna på stranden och simmade ut naken i
sjön. Det var en sådan frihet och vattnet var som sammet mot huden ‐ bara
jag och allt omkring mig i naturen. Det fyllde mig med en närmast oändlig
kraft och jag kände mig odödlig. Det slog nästan känslan av att stå överst
på en prispall.
Tina Thörner, rallydrottning
Hinkvis av hummus
Jag äter glutenfri vegankost. Vegan har jag varit i åtminstone femton år
och dessförinnan var jag vegetarian. Olivolja och bönor är mina basvaror
och det bästa jag vet är hemgjord hummus – av det kan jag äta hinkvis!
Bea Szenfeldt, modedesigner
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Yogapass och isvaksbad
Sedan jag var liten har jag tränat yoga ihop med min pappa som kan ha
varit den förste yogautövaren i Prag. Vi brukade stå på huvudet ihop som
en morgonritual. Och så gillar jag kallt vatten – jag tror att man blir frisk av
att bada friskt. Själv simmar jag gärna året runt och älskar att bada isvak.
Katerina Janouch, författare och journalist
Slappna av med en god middag
När jag vill slappna av och ta det lugnt så läser jag gärna böcker eller
träffar mina vänner, lagar en god middag och tar ett glas vin. Min
favoritmat är en sallad jag brukar göra med avokado, mango och
pinjenötter… Mums! En grillad köttbit till det så är kvällen räddad!
Jessica Andersson, artist

Lyxig och nyttig mat
Vi ÄLSKAR mat! Men ska vi tänka lite hälsosamt så kan det bli carpaccio,
kokta rödbetor med chèvre och valnötter, och en sallad på tomat,
mozzarella och ruccola. Eller lite glamorösare, kalixlöjrom med lök och
gräddfil. Hallon och blåbär tycker vi också mycket om – både gott och
nyttigt.
Vocalettes, sånggrupp

Uppskatta livet!
Det är ett hektiskt liv att vara ensamstående karriärmamma, vilket gör de
små stunderna väldigt viktiga att ta vara på . Att känna, uppleva och
uppskatta livet så mycket som det går, mitt i vardagen, är mitt främsta
hälsotips.
Susanne Delastacia, hallåa och DJ
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Löpning och konsten att säga nej
Mina bästa hälsotips är att leva i nuet, ta små återhämtningspauser i
vardagen – stanna upp, slappna av och göra ingenting. Ta sina egna behov
på allvar och tänka efter innan man säger ja till saker – vad vill jag? Och så
gillar jag löpning. Hellre lite och ofta än att det inte blir någon motion alls –
en kvart är bättre än inget!
Mari Jungstedt, författare och journalist

Spänn rumpan!
Spänn rumpan när du kan, på busshållplatsen, på flyget, hemma. Pressa
sittbenen hårt mot varandra och håll i tio sekunder. Om du upprepar detta
fem gånger om dagen kommer du att märka en skillnad i
sätesmuskulaturen inom två veckor.
Zinat Pirzadeh, komiker och författare

Återhämtningen är viktig
För mig är återhämtningen superviktig för att jag ska få ut maximalt av min
träning. Mitt tips för bästa återhämtning är att jogga ned, stretcha och ha
med något litet att äta i träningsväskan som man kan ta direkt efter.
Viktoria Helgesson, konståkare

Fem livsviktiga M
Jag tänker på hälsa i termer av fem stora M: Mat, Motion, Musik,
Människor, Meditation. Sömn, motion, vatten samt umgänge med familj
och nära vänner och därtill återhämtningsperioder i stillhet ser jag som
livsviktiga.
Lill Lindfors, artist och skådespelerska
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Träna sjöbenen!
Jag har ett träningstips: Jag börjar varje vår med att träna fram sjöbenen,
jag kliver upp på en stol i med ett ben i taget, hivar mig sakta upp och segar
mig sakta ner, tio gånger per ben. Den övningen gör det lättare att hoppa i
land från segelbåten!
Eva Funck, författare och illustratör

Torrborstning
Jag torrborstar huden för att få igång cirkulationen. Det är så jag håller mig
ung, 85 år fyllda.
Kjerstin Dellert, teaterchef och operasångerska
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Svenska kvinnors bästa hälsotips

Smyg in nyttigheter
”Använda havrekli i bulldegen, rivna morötter i köttfärssåsen,
korvstroganoffen osv. Smyg in nyttigheter här och där!”

Boka in träningen
”Skapa rutiner kring nervarvning/meditation och fysisk träning så det blir
av. Planera in det i kalendern som möten som inte går att avboka.”

Skratta!
”Att skratta mycket och att umgås med människor som sprider positiv
energi. Gärna i kombination med idrottsutövning!”

Sätt igång förbränningen
”Färskpressad grape med färsk riven ingefära + cayennepeppar och
rapsolja. Sätter fart på förbränningen + hela systemet.”

Fimpa!
”För den som röker, SLUTA!”

Närhet
”Många pussar och kramar varje dag.”

Ålder är bara en siffra…
”Glöm ålderssiffran och lev efter din psykologiska ålder (det vill säga, som
du känner dig).”

Njut av kultur!
”Kulturupplevelser som gör mig glad, helst tillsammans med människor jag
tycker om.”
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Var snäll
”När tanken kommer på att göra något som är bra för ditt välbefinnande:
gör det, vänta inte. Var snäll mot dig själv.”

Var positiv
”Positivt tänkande. Jag duger som jag är. Var bra för dig själv i första hand
sedan för andra. Bra mat, god sömn och avslappning under dagen för att
centrera sig själv.”

Tävla mot dig själv
”Se till att du har minst 10 000 steg på din stegräknare varje dag. Skriv upp
stegen och tävla med dig själv.”

Häng med som 80‐plussare
”Som 80‐plusare: Regelbundna vanor, sova tills man vaknar av sig själv,
ständigt lära nytt, läsa, gå på kurser, korsord, spela bridge, ha många
vänner och lagom socialt umgänge, träffa även yngre. Kort sagt: Hänga
med i all samhällsutveckling.”

Strunta i mejlen
”Stäng av mobilen, strunta i inboxen, räta på dig, andas djupt och gå ut i
naturen!”

Välj trapporna
”Ta alla chanser till vardagsmotion, till exempel gå alltid i trappor, gå hellre
än välja buss.”

Le!
”The smile you send out returns to you!”
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6.

Hur mår din åldersgrupp?

Kvinnor ‐49
Motion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 procent sitter mindre än fyra timmar om dagen.
15 procent lider sällan av stress.
71 procent sover ofta eller alltid bra.
89 procent är mycket eller ganska motiverade att motionera och
röra på sig.
56 procent är mycket eller ganska nöjda med hur deras
motionsvanor ser ut idag.
53 procent vill ha motion på arbetstid.
37 procent skulle motionera mer om de gjorde det med sin partner.
86 procent motionerar för att få bättre hälsa och 32 procent för att
få ett gladare humör.
95 procent har en positiv inställning till motion på recept.

Kost, alkohol och tobak
•
•
•

•

11 procent dricker inte vin.
28 procent dricker mer vin om de dricker ur bag‐in‐box.
26 procent hade inte konsumerat någon alkohol veckan innan
denna undersökning.
44 procent drack två glas vin vid ett och samma tillfälle.
98 procent äter frukost oftast eller alltid.
3 procent äter snabbmat flera gånger i veckan. 49 procent äter
snabbmat några gånger i månaden.
37 procent äter godis några gånger i veckan.
65 procent äter fisk/skaldjur några gånger i veckan.
87 procent äter frukt/grönsaker varje dag.
69 procent använder helst olja i matlagningen och 64 procent
föredrar smör/bregott på smörgåsen.
3 procent snusar.

•
•
•
•
•

62 procent är nöjda med sitt sexliv.
58 procent har inte svårigheter att få orgasm.
79 procent lider inte av smärta vid samlag.
74 procent oroar sig inte för att inte duga vid sex.
88 procent är positiva till att se ett aktivt sexliv som en hälsovinst.

•
•
•
•
•
•
•

Sex
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Kvinnor 50‐59 år
Motion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36 procent sitter mindre än fyra timmar om dagen.
16 procent är aldrig eller sällan stressade.
68 procent sover alltid eller oftast bra.
85 procent är motiverade till motion och att röra på sig.
61 procent är mycket eller ganska nöjda med deras motionsvanor
idag.
44 procent tror att motion tillsammans med vän eller väninna skulle
leda till ökad träning.
14 procent tror att subventioner av gymkort från arbetsgivaren
skulle öka deras aktivitetsnivå.
85 procent motionerar för att få en bättre hälsa. 28 procent för att
leva längre och 26 procent för att bli starkare.
95 procent är positiva till motion på recept.

Kost, alkohol och tobak
•
•

•
•

30 procent dricker mer om de dricker vin ur bag‐in‐box.
16 procent av dem som svarade hade inte druckit någon alkohol
veckan innan undersökningen.
44 procent drack två glas vin vid ett och samma tillfälle.
91 procent äter alltid frukost.
10 procent äter aldrig eller sällan middag.
91 procent äter frukt/grönsaker varje dag.
66 procent använder helst olja i matlagningen och 60 procent har
smör/bregott på smörgåsen.
26 procent utesluter matfett på brödet.
5 procent av kvinnorna i denna ålder röker.

•
•
•
•
•

61 procent är nöjda med deras sexliv.
35 procent lider inte av brist på sexlust.
49 procent har inte svårt att få orgasm.
66 procent lider inte av smärta vid samlag.
70 procent kan se hälsovinster med ett aktivt sexliv.

•
•
•
•
•

Sex
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Kvinnor 60‐69 år
Motion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

65 procent är stillasittande mindre än fyra timmar per dag.
39 procent är aldrig eller sällan stressade.
63 procent uppger att de alltid eller oftast sover bra.
86 procent är motiverade till motion och att röra på sig.
66 procent är mycket eller ganska nöjda med sina motionsvanor
idag.
55 procent tror att motion tillsammans med vän eller väninna skulle
leda till ökad träning.
10 procent tror att motion på arbetstid skulle öka aktivitetsnivån.
88 procent tränar för en bättre hälsa. 33 procent för att leva längre.
93 procent har en positiv inställning till motion på recept.

Kost, alkohol och tobak
•
•
•
•
•
•
•
•

28 procent dricker mer vin om de dricker ur bag‐in‐box.
15 procent hade inte druckit alkohol veckan innan undersökningen
genomfördes.
16 procent hade druckit fyra glas vin totalt under veckan.
8 procent äter aldrig eller sällan lunch.
76 procent äter aldrig eller nästan aldrig snabbmat.
58 procent använder smör vid matlagning.
25 procent utesluter matfett på brödet.
Endast fyra procent röker och en procent snusar.

•
•
•
•
•

49 procent är nöjda med sitt sexliv.
22 procent har inte brist på sexlust.
55 procent lider inte av smärta vid samlag.
65 procent oroar sig inte för att inte duga vid sex.
70 procent kan se hälsovinster med ett aktivt sexliv.

Sex
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Kvinnor 70+
Motion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 procent ägnar sig åt stillasittande aktiviteter mindre än fyra
timmar per dag.
42 procent känner sig aldrig eller sällan stressade.
69 procent anser att de sover bra.
89 procent är motiverade att röra på sig.
72 procent är nöjda med deras motionsvanor idag.
51 procent uppger att om man får reda på ett hälsoproblem som
kan förbättras med motion kan leda till ökad motion.
51 procent tror även att träning tillsammans med vän kan göra att
man rör på sig.
88 procent tränar för en bättre hälsa. 31 procent tränar för att leva
längre
69 procent är mycket positiva till motion på recept.

Kost, alkohol och tobak
•
•
•
•
•
•
•
•

22 procent dricker mer vin om de har en bag‐in‐box.
19 procent hade inte druckit alkohol veckan innan undersökningen.
21 procent hade druckit två glas vin totalt under veckan.
94 procent äter alltid frukost. 63 procent äter alltid lunch.
77 procent äter fisk/skaldjur några gånger i veckan.
60 procent använder sig helst av olja i matlagningen.
24 procent utesluter matfett på brödet.
Två procent röker och noll procent snusar.

•

39 procent är nöjda med sitt sexliv. 27 procent har ingen
uppfattning i frågan.
21 procent har inte bristande sexlust, dock har 33 procent ej svarat
på frågan.
47 procent lider inte av smärta vid samlag.
64 procent kan se hälsovinster med ett aktivt sexliv.

Sex

•
•
•

35

