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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med den här frågeställningen var att ta reda på vilka effekter man kan få av ett 

stillasittande yrke. Det som framkommer är att den som har ett stillasittande yrke löper större 

risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar [1,2,3,4,5,6], för tidig död [1,2,3,7], cancer 

[1,2,5,6], diabetes typ 2 [2,5,6], förhöjda blodfetter och blodtryck [2,5] samt övervikt [2,5]. 

Enligt resultatet riskerar den som motionerar regelbundet ingen mindre risk att drabbas [1,2,6] 

samt att det inte går att kompensera en hel dags stillasittande med ett motionspass efter jobbet 

[3,7]. Stillasittandet är en egen riskfaktor i sig [1,2,7], i nivå med stress och rökning [7]. 

Riskökningen tilltar avsevärt efter fyra timmars stillasittande men gäller även mer än fyra 

timmars sammanlagt stillasittande per dag [2]. 
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1 INLEDNING 

Det här examensarbetet kommer att hantera effekter som det innebär att ha ett stillasittande 

yrke. Uppdragsgivare är Karlstads Teknikcenter där utbildningen som vårdadministratör 

bedrivs och som examensarbetet är en viktig del av.  

 

1.1 BAKGRUND 

Vid ett stillasittande yrke sker vissa saker i kroppen som gör att risken för fysiska skador ökar. 

Detta examensarbete ska undersöka vad ett stillasittande yrke ger för fysiska effekter. 

 

Dels för intresset av fysiskt välmående i yrket som vårdadministratör, dels även på grund av 

de rapporter som media sänder ut angående vår hälsa. Det handlar ofta om att vi blir mer 

sjuka och mer stillasittande. Allt fler har mer skärmtid både på jobbet och även hemma, vi rör 

oss mindre på fritiden och siffrorna för sjukdomar i kölvattnet av detta ökar. Vad detta ger för 

effekt fysiskt med ett stillasittande jobb, är därför av stort intresse. 

 

Benämningen stillasittande är ett diffust begrepp men enligt en artikel i Läkartidningen [1] så 

innebär det tid i muskulär inaktivitet. Alltså frånvaro av kontraktioner och rörelser i de stora 

muskelgrupperna, i sittande eller liggande ställning. I en intervju med Mai-Lis Hellénius som 

är professor i allmänmedicin på Karolinska Institutet i Solna, [2] är det efter fyra timmar som 

den stora riskökningen börjar. Oavsett om det är fyra timmar i sträck eller fyra timmar om 

dagen.  

  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med den här frågeställningen är att ta reda på vad effekterna blir av ett stillasittande 

yrke. Målsättningen är att kunna ge en samlad bild av vad tidigare gjord forskning visar 

angående denna fråga. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

De psykiska effekterna i frågan är exkluderade, på grund av att det inte går att påvisa att det är 

någon direkt effekt, samt att det även beror på vad personer har med i sitt bagage sedan 
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tidigare. Av de artiklar som har blivit exkluderade har begränsningen skett genom att välja 

bort de mindre studierna och inkludering av artiklar, rapporter och forskning från de större 

etablerade forskningsinstituten från 2012 och framåt i tiden. 

 

1.4 METOD 

Den här undersökningen har gjorts med en litteraturstudie, därför att det finns faktamässigt 

större studier samt relativt ny, professionell forskning inom området för den här 

frågeställningen som kan ge en samlad bild. Enkätundersökningar har blivit exkluderade på 

grund av att det inte är upplevelsen av vad yrkesarbetande upplever som är relevant i frågan, 

dels för att den är svår att värdera, dels för att man inte heller vet vilka effekter den kan ge om 

man har en fysisk eller psykisk sjukdomsbild sedan tidigare. Underlaget skulle troligtvis ha 

blivit för lite för att få ett någorlunda konkret svar. Till den här rapporten har 

forskningsrapporter, artiklar och studier tagits in från Arbetsmiljöverket, Läkartidningen, 

Folkhälsomyndigheten, Svenska Dagbladet, Kurera, samt Sunt arbetsliv. De är trovärdiga 

därför att de flesta av dem är baserade på nyligen gjord forskning samt studier som sträcker 

sig över flera år. 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Rapportens forskning togs fram genom att googla på ”Fysiska effekter av stillasittande yrke” 

och fick 49 300 träffar, och ”Hur påverkas kroppen av stillasittande arbete” och fick 60 300 

träffar. Av alla träffar exkluderades alla studier som var gjorda 2011 och senare. Av de 

återstående valdes de som var stora kända aktörer inom forskningen, som är vana att driva 

forskning med organisationer som har en bred bas. De mindre enskilda aktörerna som har 

mindre omfattande studier, valdes bort. En av studierna är från Australien. Den forskningen 

sträcker sig över tre års tid och påvisar sambandet mellan mer stillasittande – mer kroniska 

sjukdomar. En studie som involverade 222 497 människor. Den är relevant för oss i Sverige 

då vi äter, bor, lever och verkar lika inom många områden som folket i Australien.  
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3 RESULTAT 

Effekterna som studien påvisar är att ett långvarigt stillasittande ökar risken för flertalet av de 

stora folksjukdomarna enligt Läkartidningen [1,2] men det har även påvisats samband mellan 

för tidig död och långvarigt stillasittande, som nämns i artiklar på Kurera.se, Svenska 

Dagbladet samt Läkartidningen [1,2,3].  Till de stora folksjukdomarna räknas 15 olika skador 

och sjukdomar som drabbar en stor del av den svenska befolkningen, exempelvis hjärtinfarkt 

och stroke. Det finns tydliga riskökningar för dessa sjukdomar vid förhöjda blodfetter, högt 

blodtryck och diabetes typ 2 [8] och som har påvisats vid långvarigt stillasittande [1,2,6].  

Forskningen i de flesta studierna är även eniga om att de flest påvisade effekterna är hjärt- och 

kärlsjukdomar [1,2,4,5,6] samt cancer [1,2,5,6]. Cancerformerna som nämns är koloncancer, 

bröstcancer [1] och endometriell (livmoderslemhinna) cancer [6]. I den studie som 

Folkhälsomyndigheten har publicerat har forskare funnit ett samband mellan stillasittande 

beteenden och dödlighet i cancer för kvinnor, männen nämns inte i det sambandet. Vidare har 

samma aktör funnit ett vetenskapligt stöd i att diabetes typ 2 har ett samband med 

stillasittande [6].  

 

Enligt internetsidan Actic, som baserar sin artikel på fakta från Arbetsmiljöverket [5], är det 

följande effekter ett stillasittande ger: 

1.  på rörelseorganen vilket ger dålig balans och rörlighet, svaga muskler, dålig 

koordination 

2.  ämnesomsättningen och hjärt-och kärlsystemet påverkas vilket resulterar i diabetes, 

hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, förhöjda blodfetter, högt blodtryck 

3. Övriga effekter i form av cancer, tarmfickor, förstoppning. 

 

När det gäller dödsfall har det kunnat påvisas i en studie från Australien som involverade över 

220 000 personer, över 45 års ålder och som följdes i tre års tid, att det finns ett samband 

mellan stillasittande och förtida död. De som satt mer än elva timmar per dygn riskerade 40 

procent större risk att dö i förtid, inom tre år, än andra som satt mindre än fyra timmar [3,7].  
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4 DISKUSSION 

Under arbetet med den här frågeställningen framkommer oroväckande sjukdomar och effekter 

av vår alltmer stillasittande livsstil, såväl på jobbet som hemma. Ekvationen är egentligen 

enkel, ju mer tid stillasittande desto större risk att råka ut för kroniska sjukdomar [3]. 

 

Det skrivs en hel del om vad man kan göra för att jobba preventivt mot stillasittande [1,4,7], 

vad som händer i kroppen när vi sitter för länge [1,2,4,] och hur viktigt det är med att bryta 

längre stunder av stillasittande och pausa [1,2,7]. Det jag upplever som den egentliga stora 

upptäckten som forskningen fokuserar mest på i studierna, är att stillasittandet är en riskfaktor 

i sig, oberoende av BMI och fysisk aktivitet [1,2,3,7]. Den bedöms som en riskfaktor i samma 

nivå som högt blodtryck, rökning och stress [7].  

 

Det är konstaterat att även hos den som tränar regelbundet så finns en hälsorisk med 

stillasittande arbete [2,6,7]. Tillbringar du större delen av dagen vid ditt skrivbord, kan du inte 

kompensera stillasittandet genom ett gympapass eller liknande efter jobbet [7]. Jag har levt i 

den tron att man kan kompensera inaktivitet under dagen med regelbunden motion, men så 

fungerar det inte enligt resultaten.  Enligt en artikel i Svenska Dagbladet skadar vår 

stillasittande livsstil vår hälsa på ett sätt som inte ens kan ersättas med hård träning. Att 

minska stillasittandet är lika nödvändigt som att sporta mera [2], en halvtimmes träning är lika 

bra för kroppen som tio timmars stillasittande är negativt [3]. 

 

De flesta av oss visste nog mer eller mindre, att stillasittande inte är bra för kroppen men att 

det eventuellt kan leda till svåra konsekvenser som för tidig död eller cancer känns mycket 

oroväckande. För mig känns detta lite nästan overkligt, att stillasittandet kan ge dessa 

konsekvenser.  

 

5 SLUTSATSER 

Den här frågeställningen visar att effekterna av ett stillasittande yrke är att man utsätts för en 

större risk att drabbas av för tidig död, en kronisk sjukdom eller skada [1,2,7]. De effekterna 

som är allvarligast är för tidig död, hjärt- och kärlsjukdomar [1,2,3,4,5,6] samt cancer 

[1,2,5,6]. Andra effekter som framkommer är diabetes typ 2 [1,2,3,5,6], förhöjda blodfetter, 

högt blodtryck [3,5,6] samt övervikt [2,3,5]. Det är ett faktum att det är en riskfaktor i sig att 

vara stillasittande under en stor del av sin dag. Tre till fyra timmar i sträck är tillräckligt för att 
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skada [7] påstår Suntarbetsliv.se, men även fyra timmar om dagen påverkar riskökningen 

markant enligt professor Mai-Lis Hellénius på Karolinska Institutet, Solna. [2]. 

Under de sista 30 åren har människan ändrat sitt dagliga rörelsemönster, stillasittandets andel 

ökar och vår fysiska inaktivitet genererar sjukdom [1,7]. Forskarna har även påvisat att vår 

hälsa tar så pass skada av stillasittandet att det inte är möjligt att kompensera med ett 

motionspass efter jobbet [3,7]. Inte heller den som motionerar regelbundet löper en mindre 

risk för att drabbas [1,2,6]. Man har även kommit fram till att sambandet är dosberoende, ju 

mer sittande – desto större risk att drabbas av en kronisk sjukdom eller skada [1,3]. 
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