
 

  

 Karlstads Teknikcenter   

   

Examensarbete 2018 
  

   

Titel: Fysisk aktivitet för att motverka ohälsa 

 

Författare: Elin MacDonald 

 

Uppdragsgivare: Tina Andersson 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, stillasittande  

 

 

 

 

Karlstads Teknikcenter  Tel + 46 54 540 14 40 

SE-651 84 KARLSTAD  www.karlstad.se/yh

  

 

  



 

Examensarbete YhVA16 2018-09-06  

Fysisk aktivitet för att motverka 

ohälsa 

 Elin MacDonald   

  

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Rapportens syfte är att belysa varför det är viktigt att röra på sig på fritiden när man har ett 

stillasittande yrke. Utan att gå in närmare på alla de hälsofaror som stillasittandet för med sig 

beskriver den ändå de effekter som fysisk aktivitet har på vår hälsa. Den beskriver vad som 

händer i kroppen när man tränar och lyfter fram hur man kan tänka runt fysisk aktivitet och 

motion. Det ges exempel på flera olika fysiska motionsformer för att läsaren ska se att det 

finns många alternativ och för att förklara på vilket vis dessa kan påverka hälsan.  
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1 INLEDNING 

I den här rapporten beskrivs hur fysisk aktivitet påverkar vår kropp och vår hälsa. Med dessa 

fakta finns en förhoppning om att motivera till fysisk aktivitet, motion och träning som är 

speciellt lämpligt för att främja hälsan hos stillasittande vårdadministratörer.  

 

Uppdragsgivare var Tina Andersson, utbildningsansvarig på Karlstads Yrkeshögskola.  

Uppdraget var att svara på en frågeställning som relaterar till yrket vårdadministratör. 

Tidsramen för arbetet inklusive muntlig redovisning var de sista fem veckorna på 

utbildningen till vårdadministratör.  

 

1.1 BAKGRUND 

En stillasittande livsstil innebär en stor risk för människans hälsa och välmående. Många 

studier har den senaste tiden rapporterat om hur stillasittande är en separat riskfaktor för 

ohälsa, oavsett om man är aktiv eller inte övrig tid. I en studie från Statens folkhälsoinstitut 

[1] beskrivs stora hälsofaror som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och för tidig död, såväl som 

fetma, diabetes och högt blodtryck. Det är därför lätt att anta att det inte går att göra något åt 

dessa faror. Den här studien fokuserar på det man faktiskt kan göra för att hålla sig frisk och 

hälsosam.  

 

Det beskrivs i boken Hälsa & hälsopromotion av Winroth et al, att de livsvillkor vi har i 

dagens samhälle ställer nya krav på människan för att hålla sig frisk. Eftersom så mycket tid 

ägnas åt att sitta eller ligga och samhället inte kräver någon större fysisk utmaning i vardagen 

blir vi allt sämre tränade. Detta leder till att all ansträngning också blir jobbigare för oss 

eftersom våra muskler har anpassat sig och försvagats. Alltså mindre ork och sämre 

välbefinnande. Individen har ett eget ansvar för sin hälsa men företag och organisationer 

borde också se det som en självklarhet att investera i sina anställdas hälsa. 

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

 

Syftet med den här rapporten är att, efter att ha läst och analyserat de risker som kommer med 

ett stillasittande yrke, förmedla ett positivt budskap om vad man faktiskt kan göra för att 

minimera riskerna med stillasittande och framför allt för att må bättre.  
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1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet har avgränsats till att enbart handla om hur man ska röra på sig i sitt dagliga liv för att 

behålla en god hälsa. Effekter av att stå upp och arbeta eller att ta regelbundna pauser nämns 

bara som ytterligare en metod att undvika skador i arbetet. Ergonomi behandlas inte heller 

här, även om det också påverkar kroppen.  

 

1.4 METOD 

Metoden som har använts i det här arbetet är en litteraturstudie. Litteraturen har hittats med 

hjälp av sökord på svenska och engelska i Google och i Google scholar. Böcker har även 

lånats på stadsbiblioteket i Karlstad. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Litteraturen har sökts fram på internet med svenska sökord som ”stillasittande” ”träning” 

”kontorsarbete” i olika kombinationer. Sökning har även gjorts på engelska med sökorden 

”sedentary effects”, ”sedentary lifestyle” och ”health”. En stor del av informationen har 

hämtats från en bok som heter Hälsa & hälsopromotion, av Jan Winroth och Lars-Göran 

Rydqvist [3] 

 

 

3 RESULTAT 

Resultatet av den här studien visar på ett stort antal hälsofördelar med att röra på sig och här 

presenteras de tillsammans med olika träningsformer.  

 

I en studie av Elin Ekblom Bak [4] påvisas att stillasittande i sig är en stor hälsoriskfaktor och 

att en fysiskt aktiv vardag reducerade dessa risker betydligt. Nedan beskrivs fysisk aktivitet 

som all rörelse i vardagen som ökar energiomsättningen. En fysiskt aktiv vardag, oberoende 

av avsiktlig motion och träning, var starkt kopplad till en hälsosam metabol riskfaktorprofil 

samt lägre förekomst av det metabola syndromet vid studiestarten. Det visar att det är av 

mycket stor vikt att kombinera motionsträning med vanlig fysisk aktivitet i vardagen 

 

Det används olika begrepp när man talar om fysisk aktivitet och de varierar beroende på 

intensitet, frekvens, varaktighet, typ av träning och människans egna förutsättningar.  

Man särskiljer på den fysiska aktivitetens syfte.  
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Om den är i första hand avsedd att medicinskt förebygga ohälsa kan man kalla det för en 

preventiv strategi. Är det en promotiv strategi så innebär den att den är till för att kunna klara 

vardagen med goda marginaler, för att öka orken. Man kan också träna för att utveckla en 

fysisk prestation. Alla dessa kräver olika träningsupplägg, så man skiljer på fysisk aktivitet, 

motion och träning.  

 

Fysisk aktivitet är all sorts rörelse som ökar energiomsättningen. Den innefattar städning, 

trädgårdsarbete eller ett fysiskt arbete till exempel.  

 

Motion är fysisk aktivitet med ett syfte att förbättra hälsan eller för att man tycker att det är 

roligt att röra på sig.  

 

Träning för att prestera något innebär att man har en målsättning att klara av en viss sak. Det 

är oftast att öka kapaciteten på cirkulationssystemet och syreupptagningsförmågan, 

musklernas uthållighet, styrka, balans och koordination, rörlighet och smidighet. För de äldre 

eller skadade kan träning också utföras för att få en kroppslig och funktionell självständighet. 

[3] 
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Det är väldokumenterat att fysisk aktivitet har goda hälsoeffekter och att den hjälper till att 

minska risken för sjukdom. Nedan tabell visar indikationer, starka bevis och mycket starka 

väldokumenterade bevis från studier för vilken effekt fysisk aktivitet har på vår hälsa. [3] 

 

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet   

Biologiskt system Promotiva effekter Preventiva effekter 

Hjärta-kärl 

Slagvolym upp 

Maximal syreupptagning 

Total blodvolym upp 

Fibrinolys upp 

Blodsplättsaggregation ner 

Ateroskleros 

Hjärt-kärlsjukdom 

Slaganfall 

Högt blodtryck 

Lungor Lungkapacitet upp Kroniska lungsjukdomar 

Skelett och muskler 

Maximal muskelkraft upp 

Bibehållen muskelvolym 

Neuromuskulära sjukdomar 

Belastningssjukdomar 

Benbrott (mindre fallolyckor) 

Benskörhet 

Bindväv 

Styrka upp 

Metabolisk aktivitet upp Ryggbesvär 

Fettväv 

Fettvävsmassa ner 

Bukfettsmassa ner Måttlig övervikt 

Kolhydratmetabolism 

Kapacitet för glukosupptag i muskel ökar 

Spara glykogen ökar Typ 2 diabetes 

Fettmetabolism Kapacitet för fettmetabolism ökar Aterosklerotisk blodfettprofil  

Immunförsvar Kapacitet att motstå immunpåverkan ökar Infektion (måttlig/hård träning) 

Mag-tarmkanal Peristaltik ökar Tjocktarmscancer 

Nervsystem  

Koordination ökar 

Balans ökar Benbrott (mindre fallolyckor) 

Kognitiv funktion Reaktionsförmåga ökar Benbrott (mindre fallolyckor) 

Psykosociala funktioner 

Självkänsla, självförtroende och sociala 

kontakter ökar 

Mild, måttlig depression ner 

Mild ångest ner 

Total fysisk 

arbetsförmåga 

Uthållighet ökar 

Maximal kraft och fart upp 

Allmän rörlighet ökar 

Fysisk självständighet ökar hos äldre 
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Enligt Winroth et al så finns det en nationell rekommendation från år 2000 som lyder:  

 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel en rask promenad. Ytterligare 

hälsoeffekter kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.  

 

De påpekar att man använder ordet sammanlagt vilket alltså betyder att man inte behöver röra 

på sig i 30 minuter i sträck utan att detta kan fördelas på flera tillfällen, dock på minst tio 

minuter vardera. Det är till och med att föredra ur medicinsk synvinkel att dela upp 

aktivitetstillfällena enligt Winroth et al. Forskningen visar också på att det är bättre för hälsan 

att vara överviktig och tränad än normalviktig och otränad.  

 

Winroth et al tar också upp de trösklar som hindrar oss från att träna tillräckligt. Några av 

dessa är tillgänglighet, skaderisk, kostnader, tidsåtgång eller att det är för tekniskt krävande. 

Det är därför viktigt att veta att det finns en stor variation i aktiviteter man kan utföra.  

 

Det kan vara så att det är lättast att komma igång med en aktivitet som man kan göra själv och 

som är tillgänglig i närområdet, så att man inte behöver passa en viss tid eller annan person. 

Det kan också vara en morot med den sociala aspekten som träning i grupp eller lag innebär, 

att man går till träningen för att träffa vänner.  

 

Promenader, jogging och friluftsliv 

 

Man kan utöva dessa i stort sett var och när som helst. Det är också något som passar sig väl 

för alla åldrar och därför kan man göra detta tillsammans med familj eller vänner.  

 

Motionsgymnastik, gruppträning 

 

Detta är optimalt för att hålla muskler och leder i trim. Man får hela kroppen genomarbetad 

under kontrollerade former vilket minskar risken för skador. Det finns gruppträning för olika 

kroppsdelar eller muskelområden, träning för kondition eller träning för rörlighet. Många 

gruppträningspass ger effekt på fler än ett område.  
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Simning 

 

För många med skador, övervikt eller de som behöver skonsam träning passar simning bra, 

eftersom den inte belastar kroppen utan snarare avlastar, samtidigt som det ger god motion. 

  

 

Cykling 

 

Cykling är inte bara ett träningsredskap utan även ett utmärkt transportredskap. Detta gör att 

man kan motionera samtidigt som man förflyttar sig, till exempel till och från arbetet. Cykling 

är också en skonsam träningsform som aktiverar stora muskelgrupper i kroppen och ger 

utmärkt konditionsträning. Man kan även cykla på gruppträningspass, så kallad spinning eller 

använda sig av en stationär motionscykel hemma eller på gymmet.  

 

Längdskidåkning 

 

Detta beskrivs som den allra bästa motionsaktiviteten ur en fysiologisk synpunkt. Man 

fördelar muskelarbetet mellan både armar och ben och kan därför få en mycket god 

träningseffekt utan att det känns för ansträngande. Att man gör det ute i den vackra naturen 

gör det till en njutbar rekreation.  

 

Stavgång 

 

Detta använder samma rörelser som vid längdskidåkning och är därför ett utmärkt 

motionsalternativ, då man fördelar arbetet mellan armar och ben. 

 

Bollspel 

 

Många tycker om att motionera med bollspel. Det är lätt att motivera rörelse med hjälp av en 

boll då man kan leka och utföra spelet tillsammans med andra människor. Det är dock viktigt 

att om man ska spela något tekniskt krävande bollspel, som tennis, alltid lär sig grunderna och 

börjar på låg nivå så att man inte skadar sig. Det ger då även en bättre träningseffekt. [3] 
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Flera undersökningar [3] visar att högst 60 procent av den vuxna befolkningen i arbetsför 

ålder har en acceptabel syreupptagningsförmåga vilket är 2,0 liter per minut. En lugn 

promenad eller lätt hushållsarbete kräver cirka 0,9 liter per minut, att sova kräver 0,25 liter 

per minut. En otränad person med maximal syreupptagningsförmåga på 1,8 liter per minut 

kan bara använda 20–25 procent av sin kapacitet över en åttatimmars arbetsdag, vilket betyder 

att personen i genomsnitt använder 0,4 liter per minut över hela arbetsdagen. Det finns ytterst 

få arbeten där en så låg kapacitet räcker till. [3] 

 

För att bygga upp eller bibehålla en bra vardagskondition, vilket innebär att man klarar av det 

dagliga arbetet med god marginal, är det mest effektiva sättet aktiviteter som engagerar de 

stora muskelgrupperna i kroppen. Hjärtat tvingas då arbeta hårt med att syresätta musklerna 

och detta ger en bra konditionseffekt. För de flesta av oss passar det bäst med lågintensiv 

träning och det minskar även risken för skador och olustkänslor. En annan effekt som 

lågintensiv träning har är att den ger en ökad endorfinnivå i kroppen vilket i sig motiverar till 

motion. Det är viktigare med mängden träning än intensiteten. För bästa endorfinträning rör 

man de stora muskelgrupperna i 40–60 minuter per gång och om man tränar 3–4 gånger i 

veckan får man garanterad positiv effekt efterhand. [3] 

 

 

 

4 DISKUSSION 

Till en början ville jag skriva en rapport som ger vägledning i på vilket sätt och med vilka 

övningar man kan träna under arbetstid för att motverka de hälsofaror som stillasittande 

innebär. Jag fann att det fanns mycket lite forskning på exakt hur man ska träna, vilket jag 

tycker det finns ett stort behov att göra mer forskning kring.  

 

Det finns många studier som påvisar farorna med vårt stillasittande och att det är viktigt att 

minimera tiden man är i stillasittande och att man tar regelbundna pauser. Dock är det även 

viktigt att belysa vikten av att motionera och att vara fysiskt aktiv på fritiden för att bibehålla 

eller för att få en god fysisk och psykisk hälsa.  

 

Friskvård och hälsa handlar inte bara om att träna sig till en god kondition och undvika 

stillasittande, utan även om en god kost, minskad stress och att känna ett gott socialt 

sammanhang. Dessa bitar är minst lika viktiga men jag begränsade mig till att skriva om den 

fysiska aspekten av friskvård och hälsa. 
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Jag hoppas att med mer kunskap om vad som krävs för att hålla sig frisk och stark kan man 

motiveras till att ta bättre hand om sig själv, då jag är av åsikten att man själv har det största 

ansvaret för sin egen hälsa.  

 

Även om en vårdadministratörs arbetsuppgifter kräver ytterst lite syreförbrukning, är 

muskelstyrka och rörlighet mycket viktigt för att till exempel ha en bra kroppshållning och 

inte belasta fel under arbetsdagen. Om man också har en god syreupptagningsförmåga 

kommer man lättare och snabbare kunna syresätta de muskler som vi behöver röra på under 

pauserna från stillasittandet och därmed minska farorna. På fritiden behöver det ju dessutom 

finnas ork kvar till allt det andra vårt vardagsliv innebär, varför en god kondition kan hjälpa 

till att minska stressnivåer och trötthet.  

 

På 1800-talet sa en man som hette Edward Stanley att ”Den som inte har tid med fysisk 

aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom”. Detta är än mer aktuellt idag.  

Eftersom vi inte har det i våra gener att vilja röra på oss utan snarare att hushålla med vår 

energi är det viktigt att man hittar en aktivitet som är lustfylld så att det efter ett tag blir en 

vana att motionera. 

 

5 SLUTSATSER 

Slutsatsen som dras från den här studien är att man genom att undvika långa perioder av 

stillasittande tillsammans med motion kan undvika många av de hälsofaror som ett 

stillasittande arbete för med sig. För att känna att man har god nog kondition och ork att klara 

av vardagen krävs det att man tränar upp sin syreupptagningsförmåga och muskelstyrka.  
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