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När får den kliniskt verksamme 
läkaren sin väg korsad av 
trafikens negativa hälsoeffekter? 
Trafikens allvarliga effekter på 
människors hälsa är allt för lite 
uppmärksammade, trots att 
dokumentationen blir allt 
starkare.  
   Nyligen arrangerade Svenska 
Läkare för Miljön (SLFM), 
tillsammans med Ingenjörer och 
Ekonomer för Miljön, ett 
seminarium om trafik och 
miljön. Intresset var stort med 
c:a 150 åhörare från organisa-
tioner, myndigheter och de egna 
föreningarna. Trafikens bety-
delse för den ökade inaktiviteten 
och med den risken för fetma 
och metabolt syndrom var 
förmiddagens huvudtema. 
Eftermiddagen ägnades åt 
s.k.barriäreffekter och åt vilka 
alternativ som finns till bilen för 
att öka den vardagliga  fysiska 
aktiviteten hos barn och vuxna. 
 
Transporter av varor och 
människor ses som en av de 
viktigaste funktionerna i det 
moderna samhället, en förutsätt-
ning för handel och ekonomisk 
tillväxt. Under 1900-talet ökade 
transporter av människor och gods 
med faktor hundra medan befolk-
ningen ökade med en faktor på 
fyra. Medeleuropén gör i snitt tre 
resor per dag, hälften av dem är 
kortare än 3 kilometer. 40-50% 
sker i samband till fritidssyssel-
sättningar, 30 % av resorna rör sig 
till arbete och skola och 20 % av 
resorna använder vi för daglig-
handel och motsvarande. 
   Globalt ses en exponentiell 
ökning av den motordrivna 
trafiken samtidigt som icke motor-
drivna transporter kraftigt minskar. 
Att låta sig transporteras per 
motorfordon är en självklarhet och 
ett ifrågasättande av dessa vanor 
känns obekvämt och rent av som 
ett hot. Vi älskar bilen och vi utgår 
från att bilen älskar oss. Men att 

inte vilja se de destruktiva inslagen 
i denna relation liknar de förhål-
landen som råder i andra destruk-
tiva relationer som människor kan 
hamna i då klarsynen övergetts och 
förträngts. Det är på detta plan vi 
hittar svårigheterna för den 
moderna människan att komma till 
rätta med ett av vår tids största 
farsoter, inaktivitetssyndromet, där 
bilanvändningen är ett centralt 
inslag . 
   Den förväntade medellivs-
längden i Sverige tillhör topp-
skiktet i världen. Förklaringen 
ligger förstås i flera faktorer men 
en viktig aspekt i detta är att dessa 
som det tycks allt piggare 80-
åringar faktiskt var i 40-årsåldern 
innan bilen och TV-soffan blev 
allmänna inslag i deras liv. Sedan 
dess har inaktivitetsepidemin vuxit 
i kubik. Dygnetrunt-TV, video, 
datorer, internet och mobiltelefoni 
är idag betydande inslag i snart 
sagt varje svensk medborgares liv 
samtidigt som vardagens mer 
fysiskt krävande bestyr blir allt 
färre. Intressanta frågor är vad den 
stillasittande livsstilen gör med de 
uppväxande generationer som 
utifrån ett aktivitetsperspektiv inte 
hade förmånen att växa upp på 30-
talet? I vilken mån betraktar vi 
som kliniker fysisk inaktivitet som 
riskfaktor för utveckling av t.ex. 
typ II diabetes, hjärt-kärlsjukdom, 
övervikt, osteoporos, muskelo-
skeletala sjukdomar, sänkt 
autonomi hos äldre och psykisk 
ohälsa och vad gör vi åt denna 
inaktivitet? 
   De destruktiva inslagen i vår 
relation till bilen stannar inte vid 
att den fördärvar vår förmåga att 
vara fysiskt aktiva i vardagen. Till 
mer erkända inslag i vår problem-
relation hör luftföroreningarna. 
Förutom t.ex. ökad infektions-
känslighet hos barn och försämrat 
status hos astmatiker och KOL-
sjuka talar också nyare ameri-
kanska studier om ökade dödstal i 
städerna till följd av trafikens 
luftföroreningar, dödstal större än 
det antal som dödas i trafikolyckor. 
   Man ser också. ett direkt sam-
band mellan graden av biltrafik i 
ett område och social isolering på 
ett sätt som kan tyckas överrask-

ande. I bostadsområden där bilen 
används som främsta transport-
form till och från arbete, skola, 
fritidsaktiviteter, nöje och handel 
lever människor mer isolerade från 
varandra än i områden där gående 
och cyklande är vanligare som 
transportformer. Man träffas oftare 
i det senare fallet och får chans till 
de närmare sociala kontakter som 
binder samman folk som delar 
boplats. Med mer plats för motor-
trafik i närområdet minskar 
barnens och de äldres rörelseyta 
och rörelsefrihet. Trafiken skapar 
på detta sätt barriäreffekter. Barn 
som växer upp i biltäta områden 
där möjligheten till ytkrävande 
utelek, spontanidrott och upp-
täcktsfärder i närområdet är 
minimala har visat sig halka efter i 
sin motoriska utveckling och 
därmed också i sin förmåga till 
inlärning med  konsekvenser för 
skolgång och studieresultat. 
Dessutom berördes motortrafikens 
klimatpåverkan, där c:a 40% av 
växthusgaserna i västvärlden 
kommer från bilismen, en andel 
som är ökande. 
   Inaktivetssyndromet, barriär-
effekter och växthuseffekt som 
biverkan av motortrafiken 
presenterades och debatterades 
ingående och seriöst av de tre 
nämnda miljöföreningarna och 
åhörarna i Ingenjörsvetenskaps-
akademins vackra lokaler i centrala 
Stockholm. Debatten bör och 
kommer att fortsätta. 
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