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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Metabola syndromet innebär fysiologiska riskfaktorer som bukfetma och högt 

blodtryck vilket ger en förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes 

typ 2. Tillståndet ökar globalt och leder till stora hälsoproblem, med fysisk aktivitet kan 

riskerna förminskas. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete är viktigt, genom att ge stöd 

och motivation till patienter med metabola syndromet kan hälsan och välbefinnandet öka. 

För att ge evidensbaserade råd krävs forskning om vilken intensitet fysisk aktivitet ska 

genomföras med för att uppnå önskat resultat. Syfte: Att kartlägga hur intensiteten av 

fysisk aktivitet påverkar hälsan hos personer med eller med risk för metabola syndromet. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts med sammanställning av elva kvantitativa artiklar. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån teman och underteman som innehåller både text 

och tabeller. Nyckelfynden är att lågintensiv fysisk aktivitet ger förbättrade resultat på 

faktorer som påverkar metabola syndromet om patienten tidigare varit stillasittande. Om 

patienten inte är stillasittande syns ett samband mellan intensitetsnivå och metabola 

syndromet. Desto högre intensitet som den fysiska aktiviteten genomförs med desto bättre 

resultat på faktorer som påverkar metabola syndromet. Konklusion: Utifrån 

kartläggningen som gjorts kan sjuksköterskan ge individuella rekommendationer om 

intensitetsnivå för fysisk aktivitet till patienter med eller med risk för metabola syndromet. 
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________________________________________________________________________ 

Background: The metabolic syndrome involves physiological risk factors such as 

abdominal obesity and high blood pressure, resulting in an increased risk suffering from 

cardiovascular disease and type 2 diabetes. The nurse’s health promotion work is important 

by providing support and motivation to patients with metabolic syndrome, health and well-

being can increase. In order to provide evidence-based advice, research is required on what 

intensity physical activity should be carried out to achieve the desired result. Aim: To map 

how the intensity of physical activity affects the health of people with or at risk for 

metabolic syndrome. Method: A literature review of eleven quantitative articles. Result: 

The result is presented based on themes and sub-themes that contain both text and tables. 

The key finding is that low-intensity physical activity provides improved result on factors 

that affect metabolic syndrome if the patient has previously been sedentary.  If the patient 

is not sedentary, an association between intensity level and metabolic syndrome is seen. 

The higher the intensity of the physical activity, the better the result on factors affecting 

metabolic syndrome. Conclusion: Based on the survey done, the nurse can give individual 

recommendations on intensity levels for physical activity to patients with or at risk for 

metabolic syndrome. 
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INLEDNING 
De levnadsvanor som personer väljer påverkar hälsan och välbefinnandet. En stillasittande 

levnadsvana är en riskfaktor för metabola syndromet medan fysisk aktivitet främjar hälsan. 

Idag ökar metabola syndromet och det kan leda till stora globala hälsoproblem. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att förbättra hälsan och motivera patienter till fysisk 

aktivitet. Sjuksköterskan behöver delaktiggöra patienten och se patientens 

helhetsperspektiv eftersom patienten själv ska påverka sin livssituation och sjuksköterskan 

ska finnas som stöd. En kartläggning har gjorts om hur fysisk aktivitet med olika 

intensitetsnivåer påverkar hälsan hos patienter med metabola syndromet. Slutresultatet kan 

leda till riktlinjer som sjuksköterskor kan använda för att rekommendera individanpassade 

fysiska aktiviteter till patienter med eller med risk för metabola syndromet.   

BAKGRUND 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom (World Health Organization, 

u.å). På latin har hälsa en annan betydelse, det latinska ordet Sanitas betyder att kroppen 

fungerar optimalt utan tecken på sjukdom eller avvikelser (Lindskog, 2014). Utifrån ett 

medicinskt perspektiv är ordet hälsa svårt att definiera, speciellt då ursprungsordet hälsa 

betyder olika saker på olika språk. Det är uppenbart att definitionen för hälsa saknar 

tillräcklig forskning där termen beskrivs tydligt (Brüssow, 2013). Hälsa har inom 

vårdvetenskapen blivit mer betydelsefullt och anses vara ett kärnbegrepp. Hälsa som 

begrepp är svårt och problematiskt att definiera och det finns olika teorier som fördjupar 

förståelsen för begreppet hälsa (Wärnå- Furu, 2012).  Inom omvårdnad menar Dahlberg 

och Segesten (2010) att hälsa är ett begrepp som beskrivs utifrån människans upplevelse av 

sin egen hälsa, som exempelvis kan innebära att ha full livskraft och vara i god kondition. 

Begreppet hälsa är förändringsbart hos människor och därmed inte konstant utan följer 

livets olika faser. En människas känsla av inre och yttre balans är en upplevelse av hälsa 

och kan beskrivas med ordet välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). För att hälsa ska 

råda behöver människan ha förmåga till både aktivitet och stillhet som skapar en livsrytm. 

Livsrytmen är inte jämn utan den innehåller även både sjukt och friskt, glädje och sorg. För 

att uppleva hälsa behövs en harmonisk rytm som bildas av dessa olika delar (Ekebergh, 

2015a).  Genom att uppleva hälsa är det även lättare att motarbeta ohälsa (Dahlberg, 2014). 

 

Enligt Svenaeus (2003) är hälsa något som människan inte tänker på i vardagen, det 

handlar om den dagliga tillvaron där hälsan tas för given. Hälsa beskrivs som ett tillstånd 

när det finns initiativkraft och ansträngningar känns enkla. Livets uppgifter genomförs på 

ett sätt där en känsla av att vara tillfreds uppfylls. Tankarna om hälsa kommer när en 

sjukdom uppkommer och medvetenheten om hälsan ökar, det dagliga livet störs. Då vill 

människan återfå sin hälsa genom att övervinna sjukdomen för att återigen kunna 

genomföra sina livsprojekt. Hälsan kan då vara något som ligger i bakgrunden av 

människans tankar (Svenaeus, 2003). Hedelin et al. (2009) menar att hälsa kan ses ur olika 

perspektiv, både negativt och positivt. Den negativa synen innebär att betrakta hälsa som 
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frånvaro av sjukdom medan den positiva synen innebär att se livet med olika dimensioner 

av både välbefinnande och livskvalitet. Hälsa kopplas också till förmågan att kunna 

genomföra handlingar som främjar hälsan.   

 

Ringsberg (2009) konstaterar att faktorer som sociala- och ekonomiska ställningar 

påverkar hälsan. Lägre samhällsklasser löper dubbelt så stor risk för att få en allvarlig 

sjukdom än personer med högre utbildning, social status och inkomst. Vissa faktorer kan 

vara svårt för människan att själv påverka men levnadsvanor är alltid upp till var och en att 

ta ansvar för. I hela världen ökar sjukdomar som är förknippade med levnadsvanor, med 

det menas sjukdomar som inte är smittsamma (Ringsberg, 2009). Globalt orsakas 71 % av 

alla dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar (Moukayed & Grant, 2019). De icke 

smittsamma sjukdomarna ökar när samhället utvecklas och ett mer modernt levnadssätt 

efterföljs vilket påverkar hälsan. Några av de levnadsvanor som människan själv kan 

påverka är kost och fysisk aktivitet (Ringsberg, 2009). Det är också två faktorer som kan 

påverkas för att förebygga metabola syndromet (Matta et al., 2019). 

Metabola syndromet 

Metabola syndromet är ett multiplext uttryck som innebär en förhöjd risk att drabbas av 

kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ 2 (Grundy, 2008). Metabola syndromet 

innebär enligt NCEp/ATP III definitionen att minst tre av följande riskfaktorer ska vara 

uppfyllda för diagnos: bukfetma, insulinresistens, förhöjt blodtryck, insulinhomeostas eller 

blodfettsrubbningar (Grundy et al., 2005). Utöver de riskfaktorer som krävs för diagnos är 

andra riskfaktorer stillasittande livsstil, åldrande och rubbad hormonbalans (Grundy et al., 

2005). Ericsson och Ericsson (2012) beskriver att en typisk patient som löper risk för 

kardiovaskulära sjukdomar är överviktig, av manligt kön, mycket stillasittande och med 

nedsatt muskelaktivitet. Könet spelar en viktig roll då män oftare lider av bukfetma än 

kvinnor. Det innebär en förhöjd kvot av midjemått och höftmått, så kallad äppelform. Även 

kvinnor kan drabbas av bukfetma vilket oftast sker efter menopaus, innan dess är kvinnor 

oftare päronformade vilket inte är en lika stor risk för metabola syndromet. Sambandet 

mellan metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar som hypertoni, ateroskleros 

och hjärtsvikt beror på att koagulationen av blodet och tromboser ökar vid metabola 

syndromet Sambandet mellan metabola syndromet och diabetes beror på nedsatt 

glukosintolerans på grund av att vävnadernas känslighet för insulin minskar och att 

betacellerna får arbeta mer för att öka produktionen. Över tid kommer betacellerna att 

minska i antal och symtom uppstår på grund av förhöjt blodglukos (Ericson & Ericson, 

2012).   

Enligt Grundy et al. (2005) kan dieten påverka risken för metabola syndromet men är i sig 

inte en bakomliggande riskfaktor. Däremot menar Despres och Lemieux (2006) att orsaken 

till att metabola syndromet har uppkommit är ett direkt resultat av kaloririk mat och dagens 

levnadsvanor. Många äter mer än nödvändigt vilket leder till bukfetma och insulinresistens 

som i kombination med en missgynnsam genuppsättning, rökning eller mycket stress är en 

stor riskfaktor (Despres & Lemieux, 2006). Just riskfaktorn fetma är ett växande problem 

bland befolkningen över hela världen, de flesta länder har en befolkning där 20- 30 % är 

drabbade av metabola syndromet (Grundy, 2008). Freese et al. (2014) menar att metabola 

syndromet ger en upplevelse av sämre hälsa. 
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Hälsa vid metabola syndromet 

Den som får diagnosen metabola syndromet är oftast symtomfri. De olika riskfaktorerna 

kan i sig ge symtom som exempelvis ansträngningsutlöst obehag i bröstet, onaturlig 

trötthet, snarkningar eller sömnproblem (Coughlin et al., 2004). Däremot menar Freese et 

al. (2014); Moukayed och Grant (2019) att metabola syndromet är förknippat med en 

upplevelse av sämre hälsa och livskvalitet samt humörsvängningar. De menar också att det 

kan vara associerat till ångest och depression. Enligt Chiang et al. (2019) har kvinnor med 

metabola syndromet lägre hälsorelaterad livskvalitet och är mer deprimerade jämfört med 

kvinnor utan metabola syndromet. De kvinnor som har metabola syndromet och utför 

fysisk aktivitet har en bättre livskvalitet och är mindre deprimerade än de som är mer 

stillasittande. Hwang och Sim (2020) menar att äldre personer som förbättrade sina värden 

av blodtryck, blodsocker och kroppssammansättning genom hälsorådgivning och 

träningskurser uppvisade lägre depressionssymtom och bättre upplevd hälsa. Även Matta 

et al. (2019) menar att det finns ett samband mellan metabola syndromet och depression, 

sambandet förklarades delvis genom kost- och fysiska aktivitetsvanor men det finns även 

exempelvis inflammatoriska faktorer som påverkar (Matta et al., 2019). Att patienten lider 

av metabola syndromet upptäcks ofta först när en patient genomför en hälsokontroll eller 

av annan orsak har kontakt med vården och exempelvis en sjuksköterska undersöker 

blodtryck och blodglukos (Coughlin et al., 2004).  

Hälsofrämjande åtgärder- sjuksköterskans arbetsuppgift 

Att främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom är tre av sjuksköterskans 

ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjukdomsförebyggande åtgärder 

innebär att försöka förhindra det skadliga, vilket kan vara att förebygga sjukdom som 

exempelvis diabetes. Hälsofrämjande arbete innebär att stärka patientens möjligheter att 

förbättra sin upplevda hälsa genom att stärka de resurser som finns hos personen. 

Sjuksköterskans förhållningssätt spelar en viktig roll i förebyggande arbete eftersom 

sjuksköterskan antingen kan stärka eller hindra patientens förmåga att förbättra sin hälsa. 

En dialog behöver skapas för att ge individuella möjligheter och motivation till 

hälsoförbättrande förändringar (Hedelin et al., 2009). Att vara i behov av vård skapar ett 

beroendeförhållande till sjuksköterskan som ska stödja patienten. För sjuksköterskan är det 

viktigt att delaktiggöra patienten och se patientens helhetsperspektiv. Patienten ska själv få 

påverka hur dennes livssituation kan förändras och hur det dagliga livet ska se ut, för att 

göra det tillsammans behöver sjuksköterskan vårda med patientens livsvärld som grund. 

Det innebär att uppmärksamma hur hälsan och sjukdomen upplevs av patienten då 

patienten är expert på sitt eget tillstånd (Ekebergh, 2015b). En patient som uppsöker hälso- 

och sjukvården och har mindre hälsosamma levnadsvanor ska få hjälp och stöd till 

förändring enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Rådgivande samtal är en 

förebyggande metod som används vid otillräcklig fysisk aktivitet, det innebär exempelvis 

att en sjuksköterska pratar med patienten för att stödja en beteendeförändring. Det kan leda 

till ökad fysisk aktivitet och mindre stillasittande utifrån patientens förutsättningar. 

Patienter kan även erbjudas rådgivning i form av skriftlig ordination av fysisk aktivitet 

eller en aktivitetsmätare som kan användas som motivation till ökad fysisk aktivitet. 

Aktivitetsmätaren kan exempelvis registrera antal steg eller rörelsevanor vad gäller 

intensitet, frekvens och varaktighet av rörelse (Socialstyrelsen, 2018). 
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Patientens egen förmåga att främja sin hälsa är möjlig, i synnerhet med stöd av 

sjuksköterskans kunskap. Sjuksköterskan kan stödja hälsa genom att använda sig av en 

humanistisk människosyn som inriktar sig på att förstå helheten genom att belysa 

patientens syn på hälsa och sjukdom och inte endast se till patientens diagnoser. 

Sjuksköterskan bör ständigt arbeta för att göra patienten delaktig i den hälsofrämjande 

processen, för att skapa en gemenskap och ett egenvärde för patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Hollman et al. (2008) menar att patienter med metabola 

syndromet behöver få uppmärksamhet riktat mot sina attityder gentemot hälsa och 

sjukdomsinsikt för att kunna underlätta sin tillvaro på lång sikt (Hollman et al., 2008). Den 

viktigaste behandlingen för bättre hälsa vid metabola syndromet, är att förändra sina kost- 

och motionsvanor för att minska eventuell övervikt och stress på kärlen orsakad av högt 

blodtryck. Patienten är i behov av fysisk aktivitet som är anpassad till patientens 

levnadsvanor och som över sikt är hållbar (Ericson & Ericson, 2012).  

Fysisk aktivitet  

Definitionen av fysisk aktivitet lyder: “Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är 

en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl 

arbetstid som fritid och alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och 

friluftsliv.” (SBU, 2007). Enligt WHO:s (u.å) rekommendationer bör alla vuxna över 18 år 

vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka i minst måttlig intensitet. Om intensiteten 

är hög rekommenderas minst 75 minuters aktivitet i veckan. Dessa intensitetsnivåer kan 

även kombineras. Rekommendationen är att aktiviteterna ska spridas ut på flera dagar i 

veckan och pågå i minst 10 minuter per gång. Måttlig intensitet innebär en ökning av puls 

och andningsfrekvens och hög intensitet ska ge en markant ökning av puls och 

andningsfrekvens (WHO, u.å). Enligt Mattsson (2016) kan intensitet också mätas i MET 

(metabol ekvivalent). Det används för att uppskatta energiförbrukningen vid en viss 

aktivitet och utgår från energiförbrukningen i vila som motsvarar 1 MET. Vid exempelvis 

en rask promenad är energiförbrukningen cirka fyra gånger högre än vid vila och 

motsvarar då 4 MET. I Sverige är rekommendationen att följa WHO:s riktlinjer enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019). 

 

Fysisk aktivitet i vardagen påverkas av flera olika faktorer som fysiska, psykiska, sociala 

och socioekonomiska förutsättningar. Påverkan beror på exempelvis arbetssituation och 

vilket transportmedel som väljs. De senaste åren har bilåkning blivit allt vanligare och 

antalet cykelresor har istället minskat (Folkhälsomyndigheten, 2019). Kroppens funktioner 

och dess begränsningar utgår ifrån personens egen förmåga att använda sina resurser vid 

fysisk aktivitet och upplevelsen av att känna välbefinnande. Vissa sjukdomar begränsar 

personen i sin förmåga att genomföra fysiska rörelser, men även inställningen till aktivitet 

kan påverka möjligheten till fysiska rörelser. Genom att undvika fysisk aktivitet och 

rörelser bidrar det till att öka symtomen av kroniska sjukdom och minskar välbefinnandet 

(Faskunger, 2013). Fysisk aktivitet kan rekommenderas för patienter med diabetes typ 2 

som komplement till medicinering för att förhindra långvariga komplikationer av 

sjukdomen, det genomförs då av patienten själv i form av egenvård (Booth et al., 2013). 
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Egenvårdsteori 

Dorothea Orem (1914- 2007) har utvecklat en omvårdnadsteori som handlar om 

människans livslånga utveckling och förändring som under olika avgörande livssituationer 

gör att behov av omvårdnad uppstår. Teorins huvudbegrepp är egenvård där det primära är 

att upprätthålla hälsa och liv samt det människan själv tar initiativ till. Människan utför 

aktiviteter för sin egen skull för ett ökat välbefinnande. Egenvårdsbrist kan därmed 

beskrivas som en obalans mellan människans kapacitet och faktorer som kan inverka på 

kapaciteten som exempelvis ålder, miljö och kön. Omvårdnadens mål är att med stöd, 

uppmuntran och vägledning kunna uppnå självständighet i sin egenvård där alla 

hjälpinsatser individanpassas. Syftet med teorin är att människan självständigt ska kunna 

utföra de aktiviteter som krävs för att främja sin hälsa. Orem beskriver att en 

omvårdnadsplan skapas av sjuksköterskan och patienten tillsammans, de planerar och utför 

de åtgärder som de kommer överens om. Det bygger på att kunna avgöra hur mycket stöd 

och uppmuntran en patient är i behov av samt den kunskap som behöver förmedlas. Enligt 

Orems beskrivning är det inom sjuksköterskans ansvarsområde att ge stöd, råd och 

uppmuntran till patienten att använda sina egna resurser för att uppnå resultat. Orem lägger 

stor vikt på att sjuksköterskan bör inneha kunskaper och färdigheter för att kunna vägleda 

och inspirera patienter till att utföra egenvård genom olika hjälpmetoder för att få en 

förändrad livssituation (Kirkevold, 2000). Orems teori om egenvård kan användas för att 

hjälpa patienter att öva sig till hälsofrämjande beteende som ger resultat på den egna hälsan 

(Callaghan, 2003).  

PROBLEMFORMULERING 
Allt fler människor i världen drabbas av metabola syndromet som är ett ökande 

hälsoproblem. En ökning av antalet människor med metabola syndromet kommer leda till 

fler sjukdomsfall av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes. De senaste årtiondena har en 

stillasittande vardag och kaloririk kost blivit mer vanligt vilket påverkar hälsan negativt. 

Det är patientens eget ansvar att välja hur hen vill leva sitt liv, men om metabola 

syndromet upptäcks bör sjuksköterskan ge individuella egenvårdsråd och stöd för att 

främja patientens hälsa. Om sjuksköterskans uppgift brister kan patienten få negativa 

konsekvenser av sin sjukdom. Att fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt finns det mycket 

forskning om men det behövs mer kunskap om hur olika intensitetsnivåer av fysisk 

aktivitet påverkar hälsan hos patienter med metabola syndromet. Patienter är i behov av 

fysisk aktivitet som är anpassad till sina levnadsvanor och förutsättningar för att den ska 

vara hållbar över tid. Sjuksköterskan har en viktig roll att främja hälsa och arbeta 

förebyggande. Därför behövs kunskap om hur intensitetsnivåer av fysisk aktivitet påverkar 

hälsan hos vuxna personer med eller med risk för metabola syndromet. Det kan öka 

möjligheten för sjuksköterskan att ge individanpassade rekommendationer 

om intensitetsnivå för att förebygga sjukdom och återställa hälsa. 

SYFTE 
Att kartlägga hur intensiteten av fysisk aktivitet påverkar hälsan hos vuxna personer med 

eller med risk för metabola syndromet. 
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METOD 
Metoden som användes var en litteraturöversikt baserad på kvantitativa artiklar. Segesten 

(2017) menar att en litteraturöversikt kan bli en rekommendation för hur kommande 

omvårdnadsåtgärder kan utformas inom hälso- och sjukvården. Därav gjordes en 

litteraturöversikt med avsikt att göra en rekommendation att använda inom hälso- och 

sjukvården. En litteraturöversikt innebär att skapa en översikt över ett utvalt 

kunskapsområde (Friberg, 2017a). Litteraturöversikten som har gjorts skulle vara 

evidensbaserad vilket enligt Dahlborg- Lyckhage (2017) innebär att tillämpa de bästa 

bevisen som finns tillgängliga för att ta ett omvårdnadsbeslut. För att genomföra det krävs 

en systematisk process genom att granska, tolka, värdera och sammanställa vetenskapliga 

artiklar som redan är publicerade (Dahlborg- Lyckhage, 2017). Kvantitativ metod innebär 

enligt Billhult (2017) att strukturerade mätningar eller observationer genomförs som ger 

svar på olika frågor och den insamlade datan presenteras sedan i siffror. Enligt Dahlborg- 

Lyckhage (2017) innebär kvantitativ metod att ta reda på om det finns samband mellan 

olika variabler som kan förklara varför ett fenomen ser ut som det gör.    

Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att ge ett större 

antal träffar och för att det är ett globalt talat språk. Artiklarna skulle vara maximalt tio år 

gamla för att säkerställa senaste evidens inom valt område. I artiklarna skulle det föras ett 

etiskt resonemang, finnas ett etiskt godkännande från en etisk kommitté och/eller ett 

skriftligt samtycke från deltagarna för att säkerställa att etiska aspekter har beaktats. 

Artiklarna skulle vara kvantitativa och svara på valt syfte. Artiklarna skulle vara peer- 

reviewed vilket innebär att de är granskade av experter inom området som säkerställer att 

artiklarna håller hög vetenskaplig kvalitet. Ulrischweb användes för att utläsa om de 

vetenskapliga tidskrifterna innehåller artiklar som är peer- review. Artiklar från hela 

världen har inkluderats eftersom metabola syndromet är ett globalt problem. Alla artiklar 

skulle vara originalartiklar och inte reviewartiklar på grund av att originalartikeln redan har 

tolkats av andra i en reviewartikel.   

Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom systematisk och manuell sökteknik. Systematiskt sökande 

genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och MEDLINE för att undersöka hela 

forskningsområdet. Enligt Högskolan i Skövde (2020) har valda databaser inriktning på 

området omvårdnad, därför var det lämpliga databaser att använda. Sökord som användes 

var “physical activity”, “metabolic syndrome”, “intensity”, ”nurse”, “health” och “effect” 

(bilaga 1).  Boolesk sökteknik användes med operatorn AND för att få mer specifika 

sökresultat och koppla ihop olika söktermer. Trunkering (*) användes vilket enligt Östlund 

(2017) leder till fler träffar med sökordet och eventuella böjningsformer. Vid en relevant 

titel lästes hela abstraktet. Var abstraktet relevant för valt syfte lästes hela artikeln. Även 

manuell sökning användes för att hitta fler artiklar som svarade på syftet vilket 

genomfördes genom att granska de redan valda artiklarnas referenser och hitta nya artiklar 

som kunde svara på syftet. 16 artiklar var nu aktuella för studien och granskades enligt 

Fribergs (2017b) kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa studier. Granskningen 
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undersökte kvaliteten av artiklarna utifrån 13 frågor som ingår i mallen. Frågorna 

värderades till 1 poäng vardera om artiklarna svarade på frågan och artiklarna skulle 

erhålla minst 10 poäng av 13 för att ingå i resultatet. Slutligen uppfyllde 11 artiklar kravet 

för att ingå i resultatet (bilaga 2). 

Analys 

Enligt Friberg (2017c) ska den insamlade datan analyseras utifrån fyra steg. I denna analys 

har Fribergs analyssteg använts som grund. I det första steget har de valda artiklarna lästs 

igenom ett flertal gånger för att förstå helheten och för att säkerställa att det väsentliga har 

förståtts. Till hjälp har Google översätt använts för att översätta fraser från engelska till 

svenska. Google översätt är en webbaserad översättningstjänst, texten har sedan jämförts 

med originalartikeln eftersom Google översätt inte är helt tillförlitlig. Även tyda.se, ett 

webbaserat lexikon, har använts för att översätta och förstå specifika ord från engelska till 

svenska. I steg två har varje artikels innehåll sammanfattades i ett eget dokument. Utifrån 

sammanfattningen skapades en översiktstabell över alla artiklar för att få en överblick över 

syfte, metod, huvudfynden i resultatet och etiska aspekter. Detta gav en struktur över 

artiklarna i ett samlat dokument. I steg tre söktes först likheter och skillnader i artiklarnas 

helhet där likheter i metodval, undersökta faktorer, syfte och tillvägagångssätt 

sammanställdes och färgkodades i ett annat enskilt dokument. Därefter söktes likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat vilket lades över i ett eget dokument. Artiklarna skrevs även 

ut och markeringar gjordes i artiklarnas tabeller. I steg fyra när likheter och skillnader hade 

identifierats sorterades innehållet utifrån nya lämpliga rubriker. Analysen blev en 

arbetsgång mellan helhet och delar som bildar en ny helhet vilket är grunden för studiens 

slutresultat.  

Etiska överväganden 

Examensarbetet kräver etiska övervägande under hela arbetets gång. Ämnet är valt för att 

förbättra vården och gynna både sjuksköterskor och patienter. Metoden som valdes 

använder redan insamlad data vilket gör att inga personer påverkas. Eftersom alla personer 

är anonyma i artiklarna kan heller inte personerna påverkas av att vara med i denna 

kartläggning. I studien var ett av inklusionskriterierna att de valda artiklarnas deltagare 

frivilligt skulle medverkat och givit sitt samtycke till studien, eller att artikeln är godkänd 

av en etisk kommitté. Enligt Kjellström (2017) innebär informerat samtycke att skydda 

deltagarnas rätt till frihet och självbestämmanderätt. Frihet innebär inte bara deltagandet i 

studien utan även rätten att avsäga sig sitt deltagande. Därmed säkerställs att deltagaren 

förstått informationen och vill delta i projektet. Resultatet kommer att spridas via DiVA 

portal där andra, exempelvis sjuksköterskor som är intresserade av ämnet kan söka upp 

studien och ta del av innehållet och använda rekommendationen praktiskt inom vården för 

att förbättra rekommendationerna kring fysisk aktivitet.  

 

Eftersom engelska inte är modersmål fanns en risk att texternas innehåll har misstolkats, 

dock fanns en strävan att inte förvrida artiklarnas innehåll. Därför har det varit viktigt att 

förstå innebörden i artiklarna och olika översättningsprogram har använts och sedan 

jämförts med originalartikeln.  
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Egen förförståelse 

Den egna förförståelsen kommer från att hälsa och idrott har studerats tidigare på 

folkhögskola och universitet, samt att erfarenheter av metabola syndromet har samlats 

genom tidigare arbetserfarenheter och från högskoleutbildning till sjuksköterska. När 

texten har tolkats har båda författarna läst texten och diskuterat igenom hur den ska tolkas 

för att undvika att någons förförståelse ska färga resultatet. Handledning av studien har 

genomförts där andra har fått granska och ge synpunkter på om innehållet verkar riktat. 

Medvetenhet om förförståelse har funnits genom hela arbetsgången, när material har 

bearbetats har en reflektion och diskussion förts mellan författarna. Att reflektera för att 

hålla tillbaka förförståelsen kan kopplas till tyglande förhållningssätt. Det innebär enligt 

Dahlberg (2014) att inte dra för snabba slutsatser under processens gång vilket kan göras 

genom att sakta ner och reflektera för att inte döma på förhand. Det gör att förförståelsen 

hålls tillbaka och att arbetet inte präglas av egna omdömen och tankar.  
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RESULTAT 
Resultatet av hur intensiteten av fysisk aktivitet påverkar hälsan hos personer med eller 

med risk för metabola syndromet presenteras utifrån låg, medel och hög intensitetsnivå i 

tabell- och textform. Tabellerna ger en konkret bild av förändringen som interventionerna 

har gett i siffror på respektive faktor som påverkar metabola syndromet. Alla artiklar kunde 

inte ingå i tabeller på grund av att resultatet presenteras på olika sätt i olika artiklar, de har 

istället beskrivits i löpande text. Även de artiklar som finns med i tabellerna finns med i 

löpande text för att förtydliga det som framkommer i tabellerna. I tabellerna är artiklarna 

numrerade, vilket nummer varje artikel har syns i bilaga 2. Först presenteras två stycken 

översiktstabeller och därefter en resultatsammanfattning för att få en överblick av 

resultatets innehåll. Därefter presenteras resultatet.  

 

TABELL 1- Översikt över aktivitet, intensitet, duration och frekvens . 

I tabell 1 presenteras artiklarna utifrån aktivitetsform, intensitet, duration och frekvens. 

Aktivitetsformen motsvarar en viss intensitet. Flera artiklar har använt sig av interventioner 

och har mätt ett basvärde vid interventionens början och ett nytt värde vid interventionens 

slut. I vissa artiklar är det två olika grupper som genomfört aktivitet på olika intensitetsnivå 

eller som i artikel 6 samma intensitetsnivå men olika många gånger per vecka. De artiklar 

som endast har mätt vid ett tillfälle är tvärsnittsstudier och har gjort en mätning av hur 

statusen är vid en viss tidpunkt. Artikel 11 har även gjort en uppföljning 10 år senare.  

 

Artikel 1 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Promenad Låg 12 veckor Varje dag 

Artikel 2 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Promenad, 

Hushållsarbete 

Låg 1 tillfälle   

Grupp 2 Sportaktivitet ex. 

cykling 

Medel 1 tillfälle   

Artikel 3 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Cykling Medel 4 dagar Varje dag 

Grupp 2 Stå upp Låg 4 dagar Varje dag 

Artikel 4 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Promenad Låg 8 veckor Varje dag 

Grupp 2 Övningar Medel 8 veckor Varje dag 

Artikel 5 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Cykel Hög 6 veckor 3 dagar/v 

Artikel 6 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Aerob träning Medel 12 veckor 1 dagar/v 

Grupp 2 Aerob träning Medel 12 veckor 2 dagar/v 

Artikel 7 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Träningsprogram Medel 16 veckor 150 

min/v 

Grupp 2 Träningsprogram Hög 16 veckor 51 min/v 

Artikel 8 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 
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Grupp 1 Promenad Låg 1 tillfälle   

Grupp 2 Kraftfull träning Hög 1 tillfälle   

Artikel 9 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

 

Grupp 1 

Valfri Medel 7 dagar 150 

min/v 

Grupp 2 Valfri Hög 7 dagar 75 min/v 

Artikel 10 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1- Ej 

MS 

Valfri Olika 1 tillfälle   

Grupp 2- MS Valfri Olika 1 tillfälle   

Artikel 11 Aktivitet Intensitet Duration Frekvens 

Grupp 1 Valfri Låg 1 tillfälle   

Grupp 2 Valfri Kraftig 1 tillfälle   
MS = metabola syndromet 

 

TABELL 2- Riskfaktorer. 

I tabell 2 presenteras de riskfaktorer som påverkar metabola syndromet som respektive 

artikel har studerat vilket resultatet är baserat på. 

  

Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BMI X    X  X X  X X 

MM X X  X  X X X X X X 

TG  X X X  X X X X X X 

BT X X  X X X X X X X X 

FG X X X X X X X X X X X 

HDL  X X X  X X X  X X 
BMI = body mass index. MM = midjemått, TG = triglycerider, BT = blodtryck, FG = fasteglukos, HDL = 

HDL kolesterol. 

Resultatsammanfattning 

Inaktivitet och lång tid av stillasittande påverkade metabola syndromets riskfaktorer 

negativt och konsekvenserna blev att risken för metabola syndromet ökade. Lågintensiv 

aktivitet i form av promenader eller att stå upp gav förbättrade resultat på faktorer som 

påverkar metabola syndromet om personerna i övrigt var stillasittande. I annat fall gav inte 

lågintensiv aktivitet effekt på metabola syndromet. Medelintensiv aktivitet gav positiv 

effekt på metabola syndromets riskfaktorer, det var därmed även mer effektivt än låg 

intensitet.  Högintensiv aktivitet, även under kort tid, gav positiva resultat på mätvärden 

snabbare än under medelintensiv aktivitet. Aktivitetens intensitet påverkar alltså 

riskfaktorer för metabola syndromet. Resultatet visar att aktivitet gav positiva effekter på 

den fysiska hälsan och förbättrade prognosen för metabola syndromets riskfaktorer och att 

högintensiv aktivitet gav störst effekt samt tar mindre tid. Detta presenteras i tre olika 

teman, låg- medel och högintensitet. 
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Låg intensitetsnivå förbättrar metabola faktorer hos 

stillasittande personer  

TABELL 3- Lågintensiv aktivitet, resultat.  

Tabell 3 visar resultat från lågintensiv aktivitet. I tabellen syns före- och eftervärden av 

interventioner i artiklarna 1, 3 och 4. I artikel 2 har odds ratio (OR) mätts vilket enligt 

Ejlertsson (2003) används när den relativa risken inte kan beräknas, vid exempelvis 

fallkontrollstudier.  Då används istället odds ratio som är ett mått på sambandet mellan 

exponering och sjukdom. Ett referensvärde bestäms och sedan ses OR utifrån risken från 

referensvärdet. I artikel 2 är referensvärdet 1 och det referensvärdet är kopplat till 

högintensiv träning. 

 

Artiklar 1 2  3 *** 4 

  före  efter OR före efter före efter 

MM cm 92,6 90,3* 1,80*     94,58 93,63 

BMI kg/m² 27,7 27,3           

S BT mmHg 129,5 115** 1,34*     121,92 119,42 

D BT mmHg 84,5 81,7       76,92 77,17 

FG mmol        4,61 4,5     

HDL mM              

TG mg/dl           113,17 96 

FG mg/dl 126,9 112* 1,40*     95,33 94,25 

HDL mg/dl     1,1 1,45 1,3 43,33 49,33* 

TG ml/dl     1,25* 0,89 0,7     

*= p<0,05, ** = p<0,01, *** inga signifikansvärden kunde räknas ut i tabellen pga att artiklarna ofta har 

en kontrollgrupp som räknas med i signifikansen vilket inte står med i denna tabell. Därav kan signifikans 

stå med i löpande text när artiklarna har påvisat signifikans. MM = midjemått, TG = triglycerider, BT = 

blodtryck, FG = fasteglukos, HDL = HDL kolesterol, BMI = body mass index 

  

Personer med en inaktiv eller stillasittande livsstil som började genomföra lågintensiv 

fysisk aktivitet såsom att stå upp eller promenera, uppvisade flera förbättrade resultat på 

faktorer som påverkar metabola syndromet (Yuenyongchaiwat et al., 2017; Duvivier et al., 

2013; Serrano- Sánchez et al., 2019). Yuenyongchaiwat et al. (2017) visade signifikant 

förminskat systoliskt blodtryck och midjemått. Enligt Duvivier et al. (2013) har insulin- 

och triglyceridernivåer signifikant förbättrats vid minimal fysisk aktivitet som att stå upp 

istället för att sitta. Serrano- Sánchez et al. (2019) visade att en fysisk aktivitetsnivå som 

motsvarar 3- MET/ timme per dag (motsvarande lågintensiv aktivitet) upphävde risken för 

metabola syndromet hos personer med lite fysisk aktivitet och med mycket tv- tittande. 

Däremot menar Suliga et al. (2013) att det inte fanns några signifikanta samband mellan 

stillasittande och risken för metabola syndromet och de olika riskfaktorerna som uppmätts.  
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Stillasittande har en påverkan på metabola syndromet 

Enligt Suliga et al. (2013) hade de personer som var stillasittande i mer än två timmar per 

dag signifikant ökad risk för bukfetma. Även Duvivier et al. (2013) visar att stillasittande 

ökade risken för metabola syndromet. En stillasittande livsstil med en timmes aktiv träning 

per dag gav högre insulinnivåer och sämre resultat på triglycerider än en minimal intensiv 

aktivitet som exempelvis att stå upp under flera timmar per dygn (Duvivier et al., 2013). 

Även Serrano- Sánchez et al. (2019) kom fram till att personer som hade metabola 

syndromet när studien startade tillbringade i snitt 0,2 timmar mer per dag med stillasittande 

TV- tittande än de utan metabola syndromet samt att för deltagare som inte utförde någon 

uttalad fysisk aktivitet ökade risken att drabbas av metabola syndromet med antalet TV-

tittartimmar per dag (Serrano- Sánchez et al., 2019) se tabell 5. 

 

TABELL 4- Lågintensiv fysisk aktivitet och tv- tittande. 

Tabell 4 visar resultat från artikel 10. Den visar TV- tittande i antal timmar per dag och 

jämför mellan personer som har och de som inte har metabola syndromet. Den visar också 

lågintensiv fysisk aktivitet i antal MET/timme/dag i jämför mellan personer som har och 

de som inte har metabola syndromet.  

 

  Utan  

MS 

Med 

MS 

Sig* 

Tv- tittande h/dag 1,8 2 * 

Låg intensiv 

(MET/h/dag) 

2,8 3,4 * 

MS = metabola syndromet, Sig* = signifikans 

Lågintensiv fysisk aktivitet ger ingen effekt på metabola syndromet 

Laursen et al. (2012) visar att ökad mängd aktivitet och högre gånghastighet (fortfarande 

lågintensiv) än tidigare gav effekt för de personer som i början av den kortsiktiga studien 

hade metabola syndromet. De menar däremot att på lång sikt gav inte lågintensiv fysisk 

aktivitet som pågick i mindre än två timmar per vecka någon minskad risk att drabbas av 

metabola syndromet. Det kan stärkas av Chiang et al. (2019)  där endast HDL uppmättes 

ge en signifikant förbättrad skillnad i kroppssammansättningsvariabler efter lågintensiv 

fysisk aktivitet. I artikeln var dock inte deltagarna stillasittande från början utan 

inklusionskriterium var att inte regelbundet delta i fysisk aktivitet. Även Lee och Lee 

(2018) menar att lågintensiv aktivitet inte hade en skyddande effekt att drabbas av 

metabola syndromet. 

 

 

 

 

 



13 

 

Medelhög intensitet ger förbättrade resultat på metabola 

syndromet 

Tabell 5- Resultat av medelhög intensitet.  

Tabell 5 visar skillnaden före och efter interventionen med medelintensiv fysisk aktivitet i 

artiklarna 3, 4 och 7. Den visar även artikel 6 som endast studerat medelintensiv aktivitet 

men med olika frekvens. I artikel 2 och 9 visas OR. I artikel 2 är referensvärdet 1 och 

motsvarar högintensiv träning. I artikel 9 är referensvärdet 1 och motsvarar inaktivitet.  

 
Artiklar 2 3*** 4 6 få*** 6 fler*** 7*** 9 

  OR före efter före efter före efter före efter före efter OR 

MM cm 1,07   99,82 89,25 79,9 75,5 75,9 73 106,8 104,5 0,75 

BMI 

kg/m² 

         32 31,9  

S BT 

mmHg 

1,04   121,4 115,1 122,5 119,6 121,5 114,3 132 126,5 0,62* 

D BT 

mmHg 

   79,55 73,45 76,4 75,9 75,8 73,3 87 82,9  

FG 

mmol  

 4,61 4,5       5,82 5,72  

HDL 

mM 

     59,4 61,2 58,6 60    

TG 

mg/dl 

   85,09 69,36* 92,4 99,7 95,5 93,9    

FG 

mg/dl 

1,18*   92 89,55* 79,5 78,3 81,7 79,7   0,36** 

HDL 

mg/dl 

1,02 1,45 1,27 45,55 53,09*     1,11 1,04 0,56* 

TG ml/dl 1,05 0,89 0,85       1,79 1,71 0,58* 

*= p<0,05, ** = p<0,01, *** inga signifikansvärden kunde räknas ut i tabellen pga att artiklarna ofta har 

en kontrollgrupp som räknas med i signifikansen vilket inte står med i denna tabell. Därav kan signifikans 

stå med i löpande text när artiklarna har påvisat signifikans. MM = midjemått, TG = triglycerider, BT = 

blodtryck, FG = fasteglukos, HDL = HDL kolesterol, BMI = body mass index 

Enligt Chiang et al. (2019) har signifikanta förbättringar hittats i fasteglukos, 

triglyceridnivåer och HDL efter medelintensiv aktivitet. Ramos et al. (2017) visar att 

medelintensiv aktivitet förbättrade flera faktorer som påverkar metabola syndromet. Bland 

annat har triglycerider, BMI och systoliska blodtrycket förbättrats. Tsai et al. (2013) visade 

på förbättringar i midjemått efter 12 veckors aktivitet med medelhög intensitet hos båda 

grupperna som tränade olika många gånger med samma intensitet. Midjemåttet och det 

systoliska blodtrycket minskade signifikant hos gruppen som tränade fler gånger än 

kontrollgruppen, de hade också en större sänkning av systoliska blodtrycket i jämförelse 

med de som tränade färre gånger. Janssen och Ross (2012) har mätt risken för att drabbas 

av metabola syndromet vilket visar att risken är lägre bland de som genomför lite aktivitet 

med måttlig intensitet jämfört med inaktiva. 
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Medelhög intensitet är mer effektiv än låg intensitet på riskfaktorer för 

metabola syndromet 

Tabell 6- Resultat av låg och medelhög intensitet. 

I tabell 6 visas skillnaden mellan låg och medelintensiv fysisk aktivitet i de artiklar som 

har jämfört intensiteterna. I artikel 2 och 9 visas OR. I artikel 2 är referensvärdet 1 och 

motsvarar högintensiv träning. I artikel 3 och 4 visas värdet före och efter interventionen. I 

artikel 11 visas tvärsnittsvärdet.  

 
Intensitet Låg Medel Låg Medel Låg Medel Låg Medel 

Artiklar 2 2 3*** 3*** 4 4 11*** 11*** 

  OR OR före efter före efter före efter före efter TS TS 

MM, cm 1,80* 1,07         94,58 93,63 99,82 89,25 83 82,5 

BMI kg/m²                         

S BT mmHg 1,34* 1,04         121,92 119,42 121,36 115,09 132,1 130,7 

D BT mmHg             76,92 77,17 79,55 73,45 82,4 81,9 

FG mmol      4,61 4,5 4,61 4,5        5,38 5,32 

HDL mM                        

TG mg/dl             113,17 96 85,09 69,36*     

FG mg/dl 1,40* 1,18*         95,33 94,25 92 89,55*     

HDL mg/dl 1,1 1,02 1,45 1,3 1,45 1,27 43,33 49,33* 45,55 53,09* 1,69 1,68 

TG ml/dl 1,25* 1,05 0,89 0,7 0,89 0,85         1,5 1,43 

 *= p<0,05, ** = p<0,01, *** inga signifikansvärden kunde räknas ut i tabellen på grund av att artiklarna 

ofta har en kontrollgrupp som räknas med i signifikansen vilket inte står med i denna tabell. Därav kan 

signifikans stå med i löpande text när artiklarna har påvisat signifikans. MM = midjemått, TG = 

triglycerider, BT = blodtryck, FG = fasteglukos, HDL = HDL kolesterol, BMI = body mass index 

Duvivier et al. (2013) visar att fasteinsulin var bättre under långvarig minimal intensitet 

jämfört med en timmes medelintensitet om resten av dagen var stillasittande. Däremot 

visades inga signifikanta skillnader i glukos eller HDL mellan de olika grupperna. Chiang 

et al. (2019) menar att det fanns skillnader mellan lågintensiv- och medelintensiv aktivitet 

där medelintensiv aktivitet var mer effektiv för att förbättra faktorer som påverkar 

metabola syndromet (Chiang et al., 2019). Även Suliga et al. (2013)  visar att det var 

signifikant större risk att få förhöjt midjemått, försämrat systoliskt blodtryck och 

triglycerider vid lågintensiv aktivitet jämfört med medelintensiv. Laursen et al. (2012) 

menar att risken för att utveckla metabola syndromet minskade hos de personer som 

utförde fysisk aktivitet med måttlig intensitet jämfört med lågintensiv aktivitet. Exempelvis 

förbättrades resultaten hos de som höll en högre gånghastighet eller löpte än de som höll en 

lägre hastighet. 

 

 

 



15 

 

 

Högintensiv fysisk aktivitet förbättrar faktorer som påverkar 

metabola syndromet  

Tabell 7- Resultat av högintensiv fysisk aktivitet 

Tabell 7 visar skillnaden före och efter interventionen i artiklarna 5 och 7 som jämfört 

intensiteter. I artikel 9 visas OR, referensvärdet är 1 och motsvarar inaktivitet.  

 

Artiklar 5 7*** 9 

  före efter före efter OR 

MM cm     103,6 100,7 0,8 

BMI kg/m² 32,2 32,1 32 32,4   

S BT mmHg 124 122** 135 127,5 0,52** 

D BT mmHg 80 77** 83 78,1   

FG mmol  4,63 4,6 6,92 6,36   

HDL mM           

TG mg/dl           

FG mg/dl         0,32** 

HDL mg/dl     1,13 1,02 0,62* 

TG ml/dl     1,76 1,66 0,59* 

*= p<0,05, ** = p<0,01, *** inga signifikansvärden kunde räknas ut i tabellen pga att artiklarna ofta har 

en kontrollgrupp som räknas med i signifikansen vilket inte står med i denna tabell. Därav kan signifikans 

stå med i löpande text när artiklarna har påvisat signifikans. MM = midjemått, TG = triglycerider, BT = 

blodtryck, FG = fasteglukos, HDL = HDL kolesterol, BMI = body mass index 

 

Flera riskfaktorer som påverkar metabola syndromet minskade signifikant vid 

träningsformer som var högintensiva (Janssen & Ross, 2012; Ramos et al., 2017 & Phillips 

et al., 2017). Signifikanta förbättringar av systoliskt och diastoliskt blodtryck visades vid 

mycket högintensiv aktivitet (Phillips et al., 2017). Chansen till förbättrade värden i 

blodtryck, fasteglukos, HDL och triglycerider höjdes vid högintensiv fysisk aktivitet 

(Janssen & Ross, 2012).  

Högintensiv fysisk aktivitet påverkar metabola syndromet i större grad 

än låg- och medelintensitet 

Tabell 8- Resultat av högintensiv aktivitet i jämförelse med lägre 

Tabell 8 visar skillnaden före och efter interventionen i artiklarna 5 och 7 som jämfört 

intensiteter. Artikel 8 visar tvärsnittsvärdet för respektive faktorer i jämförelse med de 

olika intensiteterna. I artikel 9 visas OR där referensvärdet är 1 och motsvarar inaktivitet.   
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  Hög Medel Hög Låg Hög Medel Hög 

Artiklar 5 7*** 7*** 8*** 8*** 9 9 

  före efter före efter före efter TS TS OR OR 

MM cm     106,8 104,5 103,6 100,7 80,2 80,8 0,75 0,8 

BMI kg/m² 32,2 32,1 32 31,9 32 32,4 23,4 23,8     

S BT mmHg 124 122** 132 126,5 135 127,5 116 115,8 0,62* 0,52** 

D BT mmHg 80 77** 87 82,9 83 78,1 74,6 76,3     

FG mmol  4,63 4,6 5,82 5,72 6,92 6,36         

HDL mM                    

TG mg/dl             131,4 132,2     

FG mg/dl             97,3 95,8 0,36** 0,32** 

HDL mg/dl     1,11 1,04 1,13 1,02 51,7 52,7 0,56* 0,62* 

TG ml/dl     1,79 1,71 1,76 1,66     0,58* 0,59* 

*= p<0,05, ** = p<0,01, *** inga signifikansvärden kunde räknas ut i tabellen pga att artiklarna ofta har 

en kontrollgrupp som räknas med i signifikansen vilket inte står med i denna tabell. Därav kan signifikans 

stå med i löpande text när artiklarna har påvisat signifikans. MM = midjemått, TG = triglycerider, BT = 

blodtryck, FG = fasteglukos, HDL = HDL kolesterol, BMI = body mass index 

 

Högintensiv aktivitet gav bättre effekt på metabola syndromet än lågintensiv aktivitet (Lee 

& Lee, 2018; Serrano- Sánchez et al., 2019; Janssen & Ross, 2012). Lee och Lee (2018) 

menar att förekomsten av metabola syndromet var kopplat till träningsintensitet, där de 

personer som utförde högintensiv aktivitet hade lägre förekomst av metabola syndromet, 

20,4 % jämfört med 24 % i gruppen som tränade medelintensivt. Serrano- Sánchez et al. 

(2019) visar att de personer som hade metabola syndromet tränade mer lågintensivt och de 

som inte hade metabola syndromet tränade mer med måttlig och hög intensitet (tabell 10). 

Janssen och Ross (2012) kom fram till att de som tränar högintensivt minskade 

prevalensen av metabola syndromet med 37,1 % medan de som tränade med måttlig 

intensitet minskade med 15,5 %. De kom också fram till att risken för att drabbas av 

metabola syndromet var linjärt från att vara inaktiv, något aktiv, aktiv till mycket aktiv när 

det gäller medel och högintensiv träning. Serrano- Sánchez et al. (2019) påstår att när 15–

20 min per dag spenderades med fysisk aktivitet av måttlig intensitet och 7–10 minuter per 

dag med hög intensitet minskade risken för metabola syndromet med 3- 10 %. Ramos et al. 

(2017) menar däremot att medelintensiv och högintensiv gav lika bra resultat på 

svårighetsgraden av metabola syndromet. Den högintensiva aktiviteten gav bättre resultat 

på HDL, midjemått, systoliskt- och diastoliskt blodtryck men det var inte några 

signifikanta förbättringar i jämförelse med gruppen som hade tränat medelintensivt (Ramos 

et al., 2017).   
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TABELL 9- Låg- medel och hög intensitet. 

Tabell 9 visar förekomsten av metabola syndromet beroende på intensitetsnivå och 

MET/h/dag. 

 

  Utan  

MS 

Med 

MS 

Sig* 

Låg intensiv (MET/h/dag) 2,8 3,4 * 

Medelintensiv (MET/h/dag) 1,9 1,4 * 

Högintensiv (MET/h/dag) 1,3 0,8 * 

MS = metabola syndromet, Sig* = signifikans 

Högintensiv träning ger förbättrade resultat på kort tid  

TABELL 10 – Intensitet i jämförelse med tid.  

Tabell 10 visar hur lång tid som lagts ner under respektive intensitet samt resultat. Artikel 

3 och 7 visar värden före och efter interventionen på de olika intensitetsnivåerna. Artikel 5 

har enbart behandlat högintensiv aktivitet. Artikel 11 visar tvärsnittet för respektive 

intensitet.  

 
Artikel 3*** 3*** 5 7*** 7*** 11*** 11**

* 

Intensitet låg 

före 

låg 

efter 

medel 

före 

medel 

efter 

hög 

före 

hög 

efter 

medel 

före 

medel 

efter 

hög 

före 

hög 

efter 

låg  hög 

Tid gå 4h & stå 

2h/dag 

1h /dag 13 min 3 ggr/v 5ggr /v 30 min/g 3ggr/v 17 min/g 2- 4h/v  2- 

4h /v 

MM cm             106,8 104,5 103,6 100,

7 

83 82,5 

BMI 

kg/m² 

        32,2 32,1 32 31,9 32 32,4 24,5 24,1 

S BT 

mmHg 

        124 122*

* 

132 126,5 135 127,

5 

132,1 130,

7 

D BT 

mmHg 

        80 77** 87 82,9 83 78,1 82,4 81,9 

F mmol  4,61 4,5 4,61 4,5 4,63 4,6 5,82 5,72 6,92 6,36 5,38 5,32 

HDL mM                         

TG mg/dl                         

FG mg/dl                         

HDL 

mg/dl 

1,45 1,3 1,45 1,27     1,11 1,04 1,13 1,02 1,69 1,68 

TG ml/dl 0,89 0,7 0,89 0,85     1,79 1,71 1,76 1,66 1,5 1,43 

*= p<0,05, ** = p<0,01, *** inga signifikansvärden kunde räknas ut i tabellen pga att artiklarna ofta har 

en kontrollgrupp som räknas med i signifikansen vilket inte står med i denna tabell. Därav kan signifikans 

stå med i löpande text när artiklarna har påvisat signifikans. MM = midjemått, TG = triglycerider, BT = 

blodtryck, FG = fasteglukos, HDL = HDL kolesterol, BMI = body mass index 

 

Högintensiv träning som utfördes 75 minuter per vecka gav 2,4 gånger minskning på 

prevalensen av metabola syndromet jämfört med 150 minuter per vecka av medelintensiv 

aktivitet (Janssen & Ross, 2012). Även Ramos et al. (2017) menar att högintensiv träning 

som pågick i 51 minuter per vecka var lika effektiv som lågintensiv träning som varade i 

114 minuter per vecka för att förbättra metabola syndromet och var därmed mer 
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tidseffektivt. Phillips et al. (2017) visade positiva resultat på insulinresistens och blodtryck, 

träningen var mycket högintensiv, träningsdosen var 13 minuter tre gånger per vecka 

(Phillips et al., 2017). Personer som utförde högintensiv träning i två till fyra timmar per 

vecka hade lägre prevalens (11,8) för metabola syndromet, jämfört med de som utförde 

lågintensiv träning i fyra timmar per vecka vilka hade högre prevalens (19,4) (Laursen et 

al., 2012). Lee och Lee (2018) visar att deltagare som utförde lågintensiv aktivitet eller 

högintensiv aktivitet i samma antal timmar per vecka, gav högintensiva aktiviteter bättre 

resultat på faktorer som påverkar metabola syndromet i jämförelse med lågintensiv 

aktivitet. Därmed fanns ett samband mellan minskat metabolt syndrom och måttlig till 

kraftig träning där riskfaktorerna minskade mer av högintensiv träning trots samma 

träningsmängd per vecka. Duvivier et al. (2013)  menar däremot att en timmes 

medelintensiv träning inte gav bättre effekt än långvarig minimal intensitet om resten av 

dagen består av stillasittande. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har gjorts enligt Fribergs modell (2017c) för att kartlägga senaste 

forskning om hur intensitetsnivåer av fysisk aktivitet påverkar metabola syndromet och 

dess riskfaktorer. Metoden valdes för att det ansågs vara en lämplig metod för att kartlägga 

intensitetsnivåerna vid fysisk aktivitet i olika delar av världen, samt på grund av den 

begränsade tidsaspekten för arbetet. Att använda redan insamlad data var att föredra 

eftersom det hade tagit längre tid att genomföra exempelvis egna tester och frågeformulär. 

Det hade annars varit en lämplig metod för att få fram förstahandsmaterial att analysera. 

Däremot hade det varit svårt att göra en egen undersökning utifrån ett globalt perspektiv. 

En kvantitativ metod valdes eftersom det är så forskningen framställs inom det valda 

området. Hade en kvalitativ metod valts hade exempelvis upplevelsen av de olika 

intensiteterna undersökts vilket inte svarar på syftet. Samtliga delar i studien har 

genomförts av samma personer som har diskuterat sig fram till resultatet och kommit fram 

till samma slutsatser. Enligt Mårtenson och Fridlund (2017) höjs reliabiliteten när flera 

personer kommer fram till samma sak. Arbetet har granskats av handledningsgrupp och 

handledare under studiens gång vilket stärker validiteten.  

 

Urvalen har gett relevant och ändamålsenlig information till studien och urvalen upplevs 

därmed genomtänkta. Ett globalt perspektiv valdes men för få artiklar använts från 

världens olika länder för att kunna generalisera resultatet globalt eller i ett enskilt land. 

Istället hade artiklar kunnat begränsas till exempelvis Europa, eller Sverige för att lättare 

kunna generalisera resultatet. Ett kriterium var att artiklarna skulle vara maximalt 10 år 

gamla för att kartlägga den senaste forskningen. Metabola syndromet är ett ämne som det 

forskas mycket på och det kommer ständigt nya artiklar, på grund av detta skulle 

tidsgränsen kunna minskats för att få ännu senare evidens. Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska vilket har gett många träffar och därmed en större chans att välja ut de artiklar 

som svarar relevant på syftet, vilket ökar validiteten. 

 

Datainsamlingen påbörjades med artikelsökning i databaserna CINAHL, MEDLINE och 

PubMed. CINAHL gav dock inga träffar och hade därmed kunnat uteslutas. Genom att 

söka i olika databaser förstärks reliabiliteten eftersom chanserna ökar att få fram relevanta 

artiklar (Henricson, 2017). Sökningarna i databaserna har gett 5- 149 träffar vilket är en 

överkomlig mängd att läsa igenom. Reliabiliteten hade kunnat ökas om alla titlar till 

respektive sökning hade lästs igenom av samtliga författare för att vara säker på att ingen 

ändamålsenlig artikel hade missats. Detta genomfördes inte dels på grund av tidsbrist men 

även på grund av okunskap. Alla titlar som visades vid respektive sökning lästes, men 

fokus låg på att metabolic syndrome skulle finnas med i titeln. Därmed kan artiklar som 

har behandlat ämnet men inte haft med metabolic syndrome fått för lite uppmärksamhet då 

endast en av de valda artiklarna från den systematiska sökningen saknar metabolic 

syndrome i titeln. Det berodde delvis på kunskapsbrist om metabola syndromet och de 

olika riskfaktorerna. Det kan vara en anledning till att de artiklar som har hittats via 

manuell sökning inte uppmärksammades i den systematiska sökningen. En artikel som 

valdes via manuell sökning har med både intensity och metabolic syndrome i titeln vilket 
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gör att den borde ha beaktats vid systematisk sökning och har därmed felaktigt inte tagits 

med vid den systematiska sökningen. Dessa felaktigheter som framkommit i 

datainsamlingen sänker reliabiliteten av studien. Vid den systematiska sökningen hade 

sökord som metabolic risk factors kunnat användas för att få upp fler relevanta artiklar. Det 

hade stärkt validiteten i arbetet eftersom riskfaktorer finns med i valt syfte och ett större 

utbud av relevanta artiklar kunde framkommit. 

 

Analysen gjordes enligt Fribergs (2017c) analysmodell vilken var tydlig och lätt att 

följa.  De valda artiklarna lästes flertalet och svåra ord slogs upp i lexikon via tyda.se och 

Google översätt. Översättning av artiklarna var nödvändig för att förstå textens innehåll 

och specifika ord som annars kunde misstolkats eftersom engelska inte är modersmål. Att 

förstå hela innebörden av artiklarna höjer validiteten och ansågs därför viktigt att lägga 

mycket tid på. I Google översätt direktöversätts engelska till svenska vilket kan ge flertalet 

fel i texten. Medvetenheten om detta var stor och därmed kontrollerades texten noggrant 

mot originalartikeln vilket stärker reliabiliteten. När artiklarnas resultat analyserades ingick 

det att analysera tabellerna i respektive artikel. Tabellerna var svåra att sammanställa i ett 

samlat dokument, de skrevs istället ut och relevanta faktorer och mätvärden färgmarkeras 

utifrån intensitet. Det var en metod som fungerade men det hade underlättat att ha alla 

tabeller samlade på ett ställe för att få en tydlig översikt. De nya resultattabellerna 

presenteras med flera artiklar som har mätt sina resultat på olika sätt, vissa artiklar visade 

exempelvis datan som framkom vid baslinjen och efter interventionerna medan vissa 

artiklar redovisade sina resultat utifrån odds ratio. Tabellerna har gjorts om flertalet gånger 

för att bli så tydliga som möjligt trots olikheterna. Eftersom syftet var att kartlägga 

intensiteter fungerar det att ha olika typer av data i samma tabell. Hade syftet istället varit 

att jämföra intensiteter hade det blivit svårt med olika data.  

 

En översiktstabell av alla artiklarna gjordes där de också fick ett nummer från 1- 11 vilket 

medförde att det var lätt att särskilja artiklarna åt. Det gav också en möjlighet att göra nya 

tabeller utan att skriva ut hela titeln eller författarna. Översiktstabellen ska rimligtvis stå i 

bokstavsordning utifrån författare vilket inte uppfylls. Det beror på att det 

uppmärksammades sent i arbetsgången och det hade varit en stor risk att flytta om alla 

artiklar i samtliga tabeller för att få författarna i bokstavsordning. Artiklarna som användes 

har olika validitet eftersom olika metoder har använts, två av artiklarna har använt 

randomiserad kontrollerad metod (RCT) vilket enligt Billhult (2017) är det mest 

pålitligaste sättet att mäta eftersom upplägget i studien har givna riktlinjer. Fyra artiklar var 

tvärsnittsstudier. Enligt SBU (2017) är tvärsnittsstudier en typ av observationsstudie, där 

kvalitetsproblem främst finns i små studier. De tvärsnittsstudier som har använts i 

kartläggningen har minst 1800 deltagare vilket är ett relativt stort antal. Dessa metoder 

skapar en hög validitet i studiens resultat. Två studier var multicenterstudier som enligt 

SBU (u.å) är prospektiva randomiserade studier och de håller hög kvalitet om de är 

välkontrollerade och med många deltagare. De två artiklar som har använts i studien har 81 

respektive 189 deltagare vilket är relativt få vilket medför att validiteten i resultatet sänks. 

 

I vissa artiklar framgick det inte tydligt vilken intensitetsnivå som använts. Exempelvis 

artikeln där 12 000 steg skulle genomföras dagligen vilket tolkades som en lågintensiv 

aktivitet. Det stod inget om exempelvis MET/h/dag eller ökning av puls och 

andningsfrekvensen som beskriver intensitetsnivån vilket medförde att en fri tolkning fick 
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göras. Det kan ha påverkat resultatet med en egen tolkning vilket sänker validiteten. En 

annan form av presentation hade kunnat vara aktuell för att minska tolkningen av detta där 

inte intensiteten hade kartlagts utan olika aktivitetsformer. Det slutliga resultatet som har 

framkommit är en kartläggning från studier som har pågått i allt ifrån några dagar till några 

veckor. Endast en studie har gjort en uppföljning tio år senare och har därför ett 

långtidsperspektiv. På grund av detta kan inte resultatet visa hur fysisk aktivitet påverkar 

metabola syndromet på lång sikt. 

 

Alla artiklar granskades i Fribergs (2017b) granskningsmall för att kvalitetssäkras utifrån 

ett poängsystem. Poängen som artiklarna skulle uppfylla sattes till 10 poäng av 13. Artiklar 

med 10 poäng eller mer ansågs hålla en hög kvalité och när alla artiklar håller en hög 

kvalité höjs validiteten. När kvalitetsgranskningen påbörjades var 16 kvantitativa artiklar 

aktuella. En artikel valdes bort på grund av att den saknade etiskt övervägande. En på 

grund av att den svarade för dåligt på syftet och därmed saknade relevans för resultatet. 

Två fick för låga poäng i kvalitetsgranskningen utifrån poängsystemet och valdes därför 

bort. En artikel var svår att förstå trots upprepade försök, av respekt för artikelförfattarna 

och för studiens resultat valdes den bort för att inte feltolkas.  

 

Det är viktigt att författarna reflekterar över etiska förhållningssätt under arbetets gång 

(Henricson, 2017). Etiskt övervägande vid val i studien och etiskt förhållningssätt har varit 

en strävan genom hela arbetsprocessen. Det etiska förhållningssättet har funnits under 

arbetets gång och etisk granskning har gjorts till artiklarnas resultat och metoder. Eftersom 

etiska överväganden ingick i granskningsmallen av Friberg (2017b) har artiklarnas 

deltagare som ingår i resultatet uppfyllt kriterierna för samtycke och frivilligt deltagande. 

Studiens innehåll har skrivits och lästs neutralt för att undvika påverkan från förförståelsen. 

Ett flertal tabeller har sammanställts i studien för att göra en saklig redovisning där 

förförståelsen inte påverkar resultatet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de som genomför lågintensiv fysisk aktivitet, även om det består i att 

stå upp istället för att sitta, får förbättrade resultat på faktorer för metabola syndromet om 

de annars är stillasittande. Även Socialstyrelsen (2020) menar att stillasittande betraktas 

mer och mer som en riskfaktor och ses inte enbart som en motsats till friskfaktorn fysisk 

aktivitet (Socialstyrelsen, 2020). Resultatet visar att det räcker med en förmåga att kunna 

stå upp eller att ta lättare promenader för att kunna förbättra sin hälsa. Enligt Hedelin et al. 

(2019) kan hälsa kopplas till förmågan att kunna genomföra handlingar som också främjar 

hälsa (Hedelin et al., 2019). Att främja hälsa är sjuksköterskans uppgift genom att hjälpa 

patienten att uppnå så god hälsa som möjligt trots att det kan finnas en sjukdomsbild 

(Kärkkäinen & Eriksson, 2004). Enligt Ekebergh (2015a) är det betydelsefullt för hälsan 

att finna en balans mellan rörelse och stillhet där rörelse handlar om att kunna utföra de 

aktiviteter som önskas och som personen mår bra av. Stillhet är ofta kopplat till vila men 

behöver inte bara betyda inaktivitet. Vila kan även innebära aktivitet, vissa upplever ro och 

vila av att exempelvis gå en promenad.  

I resultatet framkommer att fysisk aktivitet i lågintensiv form är viktigt för att motverka 

stillasittande och minska riskerna för metabolt syndrom. Det stärks av Thakkar et al. 
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(2018) som menar att stillasittande personer löper större risk att drabbas av metabola 

syndromet och riskfaktorerna bukfetma och förhöjda triglycerider.  När de stillasittande 

personerna börjar röra på sig får de dock lika bra skydd mot metabola syndromet som de 

personer som var aktiva från början.  Enligt Kallings et al. (2009) kan den stillasittande 

tiden minska och fysiska aktiviteten öka hos patienter med metabola syndromet som får ett 

individuellt anpassat recept på fysisk aktivitet. Det gav positiva effekter på hälsan genom 

viktminskning, reducerad bukfetma, förbättrade glukosomsättning och blodfetter (Kallings 

et al., 2009). Fysisk aktivitet på recept är något som legitimerade sjuksköterskor kan skriva 

ut och all annan legitimerad sjukvårdspersonal. Receptet kan utformas och anpassas utifrån 

patientens egna förutsättningar och önskemål. Det kan användas som en metod för att öka 

den fysiska aktiviteten och förebygga sjukdomar (Brydolf, 2017). Orem’s teori om 

egenvård menar att patienten med sina egna resurser utformar aktiviteter som gynnar 

patienten och förbättrar dennes hälsa på lång sikt (Kirkevold, 2000). När patienten utför 

åtgärder i medverkan med hälso- och sjukvården ska åtgärderna alltid utgå ifrån patientens 

egna förutsättningar (SFS 2014:821).  

Resultatet visar att lågintensiv fysisk aktivitet inte förbättrar faktorer som påverkar 

metabola syndromet. De som uppnår WHOs rekommendationer av fysisk aktivitet 

upplever dock ett bättre välbefinnande än de som inte uppfyller den mängd fysisk aktivitet 

som rekommenderas (Wicker och Frick, 2016). Eftersom WHOs (u.å) rekommendation är 

150 minuter per vecka av lågintensiv aktivitet kan det betyda att resultatet av studien ger 

en bättre upplevd hälsa även fast det inte påvisar några förbättrade resultat på faktorer som 

påverkar metabola syndromet. Däremot menar Myers et al. (2019) att metabola syndromet 

påverkas av fysisk aktivitet och faktorer som exempelvis fetma och insulinresistens 

påverkas positivt. Enligt Ericson och Ericson (2012) leder ökad fysisk aktivitet till att 

genomblödningen i kroppen ökar vilket leder till en förbättrad insulinkänslighet. Ökad 

fysisk aktivitet kan också generera ett sänkt blodtryck. Myers et al. (2019) menar att fysisk 

aktivitet är en kostnadseffektiv metod som förhindrar och lindrar symtom vid metabola 

syndromet men den används för sällan. Även Sooknarine- Rajpatty et al. (2020) menar att 

sjukvårdspersonal inte ger råd om fysisk aktivitet så ofta som de borde vilket det finns flera 

anledningar till. Några av anledningarna för att inte ge enkla råd inom sjukvården är brist 

på tid, motivation och kunskap. Lim et al. (2020) menar att en god förutsättning för att 

uppnå WHOs rekommendationer på 150 minuter fysisk aktivitet per vecka är att få 

utbildning från vårdpersonal. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) är det 

vårdpersonalens uppgift att förstärka de resurser som finns hos en patient med 

hälsoproblem och att uppmärksamma patientens eventuella hinder för aktivitet. Det kan 

exempelvis vara läkemedel, fysisk- och psykisk nedsatthet. Vårdpersonalen ska då kunna 

finna lösningar och alternativ som är gynnsamma för patienten. Hälsofrämjande 

omvårdnad går ut på att stödja patienten i att ta kontroll över sin hälsa och stödja patienten 

till en förbättring (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Faskunger (2013) menar att om 

fysisk aktivitet och rörelser undviks bidrar det till att öka fysiska problem av kroniska 

sjukdomar och att patientens välbefinnande minskar. 

Att fysisk aktivitet påverkar metabola syndromet och den fysiska hälsan framkommer i 

flera delar av resultatet men de som får diagnosen metabola syndromet är enligt Coughlin 

et al., (2004) oftast symtomfria. Det tyder på att de som drabbas av sjukdomen kan uppleva 

en god hälsa ändå. Enligt Kärkkäinen och Eriksson (2004) betyder inte hälsa frånvaro av 
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sjukdom eftersom hälsa och sjukdom är en naturlig del av livet. Människan har sin egen 

relation till sin hälsa eller sjukdom vilket kan hjälpa patienten att själv vilja upprätthålla 

och främja sin hälsa. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) är det möjligt för 

patienten att själv främja sin hälsa om det finns kunskap och stöd. Orem’s teori om 

egenvård menar att det är sjuksköterskans uppgift att vägleda patienten till en förbättrad 

hälsa. Eftersom uppmuntran och vägledning ska kunna göra att patienten uppnår 

självständighet i sin egenvård om insatserna har individanpassats (Kirkevold, 

2000).  Stödet för att genomföra en beteendeförändring kan enligt Socialstyrelsen (2018) 

ges av en sjuksköterska genom rådgivande samtal för att öka motivationen och fysiska 

aktiviteten om den är otillräcklig. 

 

Resultatet visar att ju högre intensitet i aktiviteten, desto bättre för metabola syndromet och 

dess riskfaktorer. Högintensiv träning hade bäst effekt för att motverka och förbättra 

metabola syndromet. Även Dun et al. (2019) menar att högintensiv träning har bättre effekt 

än medelintensiv på metabola syndromet. Faktorer som midjemått fasteglukos, 

triglycerider och diastoliskt blodtryck förbättrades i högre grad vid högre intensitet. Detta 

stärks av Martland (2020) som menar att högintensiv träning förbättrar faktorer som 

blodsocker, vaskulär funktion, hjärtfunktion och vissa inflammatoriska markörer. Även 

Guio de Prada (2019) menar att högintensiv träning gav förbättrade resultat på metabola 

syndromet, det gav bland annat signifikant förbättrade resultat i blodtryck och midjemått. 

Wicker och Frick (2016) diskuterar inte den fysiska hälsan men menar att olika 

intensitetsnivåer inte visar att välbefinnandet påverkas olika, utan lågintensiv och måttlig 

fysisk aktivitet ger lika bra resultat på välbefinnandet.  

 

Resultatet visar också att de som tränar högintensivt behöver lägga mindre tid på träning 

men ändå få en god effekt på faktorer som påverkar metabola syndromet. Det stärks av Jo 

et al. (2020) som menar att högintensiv träning är mer tidseffektiv än träning med måttlig 

intensitet. Det stärks även av WHO:s (u.å) rekommendationer där personer som tränar 

högintensivt bör genomföra minst 75 minuters aktivitet i veckan i jämförelse med måttlig 

aktivitet i 150 minuter. Enligt Lim et al. (2020) är ett av flera hinder för att inte träna är att 

de upplever att det inte fanns någon tid till träning. Även Miley et al. (2014) menar att 

tiden är ett hinder för att avsätta tid till träning bland arbetande föräldrar. Enligt Ericson 

och Ericson (2012) är det viktigt att patienter som är i behov av fysisk aktivitet genomför 

en aktivitet som är anpassad till patientens levnadsvanor och som är hållbar även på lång 

sikt. Därmed kan Orems teori om individanpassade egenvårdsråd vara en vägledning för 

sjuksköterskor vid hälsofrämjande arbete och val av intensitetsnivå vid fysisk aktivitet. 

Konklusion 

Vid stillasittande är det viktigt att börja med fysisk aktivitet för att förbättra faktorer som 

påverkar metabola syndromet oavsett om aktiviteten är låg- eller högintensiv. Medel- och 

högintensiv aktivitet ger också förbättrade resultat på metabola syndromet. Det är även mer 

tidseffektivt och kan genomföras av personer som har begränsad tid till att träna. På så vis 

kan fysisk aktivitet individanpassas utifrån tid och val av aktivitet vilket sjuksköterskan 

kan hjälpa till med genom att ge egenvårdsråd. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat ger sjuksköterskor och annan vårdpersonal möjlighet att påvisa för 

patienter att fysisk aktivitet är gynnsamma för hälsan vid metabola syndromet. Resultatet 

ger en samlad bild av olika intensitetsnivåers effekter på faktorer som påverkar metabola 

syndromet. Sjuksköterskan kan därifrån i dialog med patienten diskutera vilken 

intensitetsnivå som kan passa den enskilde och ge rekommendationer på aktiviteter. 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete bör belysas tydligare inom verksamheterna för 

att stärka arbetsuppgiften som sjuksköterskan har gällande egenvårdsråd. Det gynnar 

patienten och dess hälsa vid metabola syndromet om sjuksköterskan har rätt kunskap och 

verktyg för att stödja patienten. Vidare forskning inom ämnet fysisk aktivitet vid metabola 

syndromet behövs eftersom resultatet inte är helt entydigt mellan olika forskare. Vidare 

utveckling av ämnet inom sjukvården kan förslagsvis vara en folder eller en app, där det är 

lätt att se olika intensitetsnivåers påverkan på metabola syndromet samt förslag på 

aktiviteter i respektive intensitet. Det kan då bli enklare för sjuksköterskor att 

individanpassa egenvårdsråden och för patienten att förstå hur intensiteterna påverkar 

metabola syndromet. I foldern eller appen kan patienten se om det är någon aktivitet 

patienten tror kan genomföras även på sikt för ett varaktigt resultat. I appen kan även 

patientens dagliga aktiviteter sammanställas. Det gör dessutom patienten delaktig i sin 

vård.  
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påverkan på blodtryck och 

blodglukos hos överviktiga 
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Longitudinal quasi 

exprimentell studie . Personer 

med en stillasittande livsstil 

mellan 35-50 år. 35 deltagare. 

12 veckors program med 

stegräknare där minst 10 000 

steg skulle göras per dag. 

Initialt togs 4082,9 +- 2148,2 steg. 

= vilket motsvarar en inaktiv eller 

stillatittande livsstil. Efter 12 

veckor med 10 000 steg per dag 

hade blodtrycket, bukomfång, 

blodglukos och BMI significant 

minskat.

Etiska kommiten av 

Thammasat university har 

godkänt studien. Complience 

with ethical standard. Alla 

deltagare var skriftligt 

informerade och de har följt 

den etiska standarden. 

Ingen intressekonflikt. Etiken 

och protokollet godkändes av

Humanetisk kommitté vid 

Thammasat University

Hos de med övervikt och fetma var 

det högre frekvens av metabola 

syndromet. Sittid mer än 2 timmar 

ökade risken för bukfetma men gav 

inte högre risk för metabla 

syndromet. Bland de med mer 

fysisk aktivitet var risken för 

metabola syndromet lägre än de 

med lite fysisk aktivitet. 

De används material som 

redan var insamlat från från 

PONS studien, Polen. 2010-

2012.cross-sectional data 

.mätinstrument och en 

intervju om livsstilen senate 

året. IPAQ frågeformulär. 

Tydliga mätmetoder. 

Att bedöma det möjliga 

sambandet mellan sitttid och 

fysisk aktivitet och risken av 

förekomst för metaboliskt 

syndrom och dess 

komponenter. Författarna har 

formulerat en hypotes om att 

individer med olika BMI har 

olika svar på metaboliska 

hälsomodifierare som fysisk 

aktivitet och sittid.
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Studien överensstämde med 

Helsingforsdeklarationen och 

godkändes av lokal etik 

Kommittén för Maastricht 

University Medical Center; 

alla deltagare gav skriftligt 

informerat samtycke.

Minska inaktiviteten genom att öka 

tiden att  gå/ stå är mer effektiv än 

en timmes fysisk träning.  

Insulinnivåerna skilde sig 

signifikant mellan de olika 

metoderna.Detta tyder på att en 

timmes daglig fysisk träning inte 

kan

kompensera för de negativa 

effekterna av inaktivitet på insulin 

och plasmalipider om resten av 

dagen spenderas sittande. reducerad 

sittid var effektivare för att 

förbättra insulinnivån och

lipidparametrar än 1 timmes måttlig 

till kraftig cykelträning

Deltagarna instruerades att 

följa tre aktivitetsregimer fyra 

dagar vardera, dessa förklaras 

tydligt. crossover-design. 

Delatagarna bar 

aktivitesmätare under  24 

timmar om dygnet. De skrev 

även matdagbok och 

antackande var 15min vad de 

gjorde. Inulin och 

plasmalipider mättes i 

fastande tillstånd samt flertal 

blodprover. 

Inget tydligt syfte formulerat. 

"de ansåg att en daglig 

ansträngning inte kan 

kompensera

negativa effekter av 

inaktivitet under resten av 

dagen på insulinkänslighet 

och plasmalipider."

Gjord på campus på 

studenter som anmält sig och 

uppfyller kraven för studien. 

Inget specifik etiskt 

resonemang framkommer.

Kombinationen av 

gåövningsprogram och dagligt 

stegmål är en mer tidseffektiv 

strategi för att förbättra 

kroppssammansättningen och 

metabola syndromet än att bara 

fastställa ett dagligt stegmål. Vidare 

kan denna strategi också innehålla 

en potentiell minskningseffekt på 

riskfaktorerna för hjärt-

kärlsjukdomar.

undersökte effekten av att 

kombinera stegmålstrategier 

med kompletterande 

träningsprogram. Deltagarna 

tilldelades smartwatch med  

tillgång till resultat via app. 

Deltagarna fick under 8 

veckor uppnå gå 12.000 stegs 

promenader 3 gånger i veckan. 

En grupp gjorde även olika 

övningar.

Undersöka skillnader i 

kroppssammansättning och 

Metabola syndromet under 

en daglig 12.000-steg metod 

med eller utan 

promenadövning med måttlig 

intensitet hos studenter
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Protokollet för denna studie 

godkändes av Taipei Medical 

University institutionella 

granskningsnämnd, och 

skriftligt informerat 

samtycke erhölls från alla 

deltagare.

Midjeomkrets och systoliskt 

blodtryck minskade signifikant med 

högintensitet Högintensitet sänkte 

sitt systoliska blodtryck bättre än 

låg intensitet.   lågintensiva hade en 

signifikant minskning i midjmått 

och systoliskt blodtryck. Även 

förbättrade resultat på utbrändhet. 

Randomiserad kontrollerad 

interventionsstudie. tid= tre 

månader. tre nivåer (kontroll-, 

låg- och 

högintensitetsgrupper) för att 

jämföra effekterna för varje 

nivå av. 

Syftet med studien var att 

uppskatta effekterna av 

träning och att klargöra den 

roll som träningen spelar på 

jobbstress och metabola 

syndromet.

Deltagarna gav skriftliga, 

informerade samtycke till att 

delta. Denna studie 

godkändes av lokal etik

kommittéer på alla platser 

och följde 2008 års 

deklaration av Helsingfors

 Efter 6 veckor av den tidseffektiva 

5-by-1 HITprotokollet 

observerades förändringar för VO2 

max (+ 10,0%. minskningar i 

blodtryck 2,8% och HOMA-IR  

(fasting insulin resistance)16%. 

detta 5-vid-1-protokoll var 

effektivt för att sänka blodtrycket

och perifer IR, samtidigt som man 

ökar aerob kapacitet och allt till en

omfattning som är identisk med hög 

volymträning som genomförts över

6 månader

Modifierat internationellt 

frågeformulär. 2 olika 

sessioner:  7-by-1 HIT-

protokollet bestod av tre helt 

övervakade cykelsessioner 

per vecka under 6 veckor. (5-

by-1) HIT

protokoll (tabell 1). 

Träningen var helt övervakad 

och

bestod av tre cykel sessioner 

per vecka under 6 veckor. 

Inget uttalat syfte. "Att 

utvärdera om högintensiv 

träning kan genomföras med 

samma resultat som lägre fast 

med mindre tid per vecka?"
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Samtycke erhölls från alla 

deltagare. NHANES var 

godkänd av National Center 

for Health Statistics.

Oddsen för mets minskade gradient 

från inaktiv till lite aktiv till kraftigt 

aktiv.  kraftfull aktivitet minskar 

risken för mets mer än måttlig. 

Kraftfull träning var meningsfullt 

för MetS.  0-500 MET min/vecka 

med kraftig fysisk aktivitet 

minskade med 37,1%.

1841 deltagare. Cross-

sectionalstudie. Träningen 

(måttlig och kraftig) mättes 

under 7 dagar med 

accelerometer.intervju och 

fysisk examination. Mätt med 

accelerometer. 

Syftet med denna studie var 

att bestämma om måttlig 

fysisk aktivitet påverkar det 

metabola syndromet (MetS) 

oberoende av dess inflytande 

på energiförbrukningsdosen 

för måttlig till kraftig fysisk 

aktivitet 

Denna studie godkändes av 

den medicinska 

forskningsetiska kommittén, 

universitetet of Queensland 

(Brisbane, Australien).

Förbättring för alla deltagare.  finns 

inte några skillnader i mellan de 

olika grupperna och deras olika 

typer av träning. Alla grupperna 

minskade sin svårighetsgrad av 

Mets.  Lågvolym HIIT och MICT 

lika bra för att förbättra  MetS.

Deltagarna randomiserades till 

en av tre 16-veckors 

övningsinterventionen. Tester 

genomfördes på blodglukos 

m.m VO2max. HIIT tränade 

3ggr/ vecka. MICT 

5ggr/vecka. Den tredje 

gruppen tränade utan 

övervakning på egen hand. 

Syftet var att undersöka 

effekten av olika volymer av 

HIIT (högintervall träning) 

och MICT (kontinuerlig 

träning)  av olika 

svårighetsgrader av Mets 

Deltagarna gav skriftligt 

informerat samtycke och 

studien var godkänd av Korea 

Centers Institutional Review 

Board för

Sjukdomskontroll och 

förebyggande

En stark relation mellan metaboliskt 

syndrom och måttlig till kraftig 

träning identifierades, vilket kan ge 

en skyddande effekt av intensiv 

träning, men inte promenader.  

förekomsten

av Metabola syndromet var 

associerat med träningsintensitet

Datasatsen från KNHANES 

IV har använts, en 

rikstäckande

undersökning genomförd 07 -

09. 6 798 personer. Delades i 

3 grupper beroende på 

intensitetsnivå.

Skattade sig själva i 

aktivitetsfrågeformulär

Undersöka sambandet mellan 

träningsintensitet och 

metaboliskt syndrom hos 

koreaner
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Godkänd av Bioethics 

Committe of Nuestra Senora 

de la Candelaria University 

Hospital. Consent in writing. 

Alla deltagare lämnade 

skriftligt samtycke. 

Alla sociala, livsstils- och 

familjehistorier var konsekvent 

associerade med MetS. 

Visar att 15-20 min/dag vardaglig 

aktivitet och 7- 10 min/dag 

högintensiv aktivitet minskar 

symtomen och risken för Mets med 

3-10 %.

Deltagarna fick en fysisk 

undersökning med blodtryc, 

midejomfång m.m.  Fysik 

aktivitets frågeformulär 

besvarades och även 

intesitetsnivåer. Intervju med 

ssk om livsstil och 

familjehistoria.

Att undersöka samband 

mellan fysisk 

aktivitetsdomäner (fritid, 

inhemsk, aktiv transport, 

total promenad och total 

fysisk aktivitet), fysisk 

aktivitets-intensiteter (lätt, 

måttligt och kraftfullt) och 

fysisk aktivitets-nivåer med 

MetS i den allmänna vuxna 

befolkningen

Godkänd av National Board 

of Ethics.

Metabola syndromets prevalens 

associerad med lägre intensitet och 

gånghastighet och var lägre bland 

joggare.Risk för utvecklingen av 

MS reducerades hos personer med 

måttlig eller hög intensitet, en högre 

volym av promenader inte var 

associerade med minskad risk.

Studien är baserad på data 

från Köpenhamns stad Heart 

Study (CCHS).  Skattade 

själva sin fysiska aktivitet via 

frågeformulär. De vägdes och 

mättes. Mindeomfång och 

blodtryck. Fasteglukos togs.

Att utforska den relativa 

vikten av fysisk aktivitet på 

fritiden (LTPA), promenader 

och jogga för risken för att 

utveckla det metaboliska 

syndromet


