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Abstrakt

Bakgrund: Stillasittande utgör en hälsorisk i sig oberoende av andra hälsorisker som dålig 

diet och fysisk inaktivitet. Inom forskningen har man börjat undersöka hur vi påverkas av 

långvarigt stillasittande och vetenskapligt stöd finns för sambandet mellan långvarigt 

stillasittande och ökad risk för dödlighet, hjärt -och kärlsjukdom, cancer och diabetes typ II. 

Än så länge får inte stillasittande samma uppmärksamhet forskningsmässigt som liknande 

hälsoriskfaktorer. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka stillasittande hos universitetsstudenter på LTU 

under en genomsnittlig dag. 

Metod: Studien utfördes på studenter som studerar vid på Luleå tekniska universitet. En enkät 

för att mäta stillasittande skapades utifrån två validerade enkäter. Under två dagar lämnades 

enkäten ut till studenter på campusområdet, 223 enkäter samlades in. 

Resultat: Denna studie visar att studenter på Luleå tekniska universitet, kvinnor som män var 

lika stillasittande, med genomsnittligen 10 timmar per dag. De aktiviteterna som motsvarade 

mest stillasittande tid var lektionstid utan dator, skolarbete på campus, TV och film tittande 

och dator användning på fritiden. Kvinnliga studenter var något bättre på att ta avbrott från 

sitt stillasittande än manliga studenter. 

Konklusion: Resultatet liknar det andra studier kommit fram till som använt sig av samma typ 

av mätinstrument. Det finns ett behov av mer forskning inom ämnet stillasittande, hur dess 

negativa hälsoeffekter påverkar människan och hur ett mer aktivt vardagsliv ska främjas. 

Nyckelord: Avbrott i stillasittande, stillasittande, universitetsstudenter. 
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Bakgrund 
 
Historik 
 

Med den industriella revolutionen kom redskap för att underlätta människans arbete.  Nya 

tekniker utvecklades för att minska det mänskliga fysiska arbetet och energiförbrukningen 

som krävdes för att utföra arbeten. Tillgängligheten av nya tekniker och redskap växte med att 

utvecklingen växte och började påverka fler och fler människor i olika aspekter i deras liv. 

Utvecklingen och effekterna av vissa teknologier var mer självklara, tillgång till ånga, gas, 

elmotorer, och fordon, medan andra var mer komplexa som tillgången till tv, internet, 

elektronisk underhållning. Teknologierna skapades för att öka effektiviteten och minska den 

mänskliga påfrestningen som kontinuerligt tungt arbete skapade. Den mänskliga kroppen 

behöver dock bli stimulerad genom fysik aktivitet för att de flesta av dess system bl.a. skelett, 

muskel, metabolisk och kardiovaskulär ska utvecklas och fungera på ett optimalt sätt (1). 

Den tekniska utvecklingen har varit till stor förmån för människor i hela världen, men har 

även lett till stora kostnader till en världsepidemi av icke smittsamma sjukdomar, då 

utvecklingen bidragit till fysisk inaktivitet (2). 

 

Riskfaktorer fysisk inaktivitet 
 

WHO har genom en studie rankat riskfaktorer för en förtida död och menar att är fysisk 

inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn i världen och orsakar 6 % av alla dödsfall. De 

största riskfaktorerna för dödlighet i storleksordning är högt blodtryck 13 %, 

tobaksanvändning 9 % och högt blodsocker 6 % (3). I USA har andra studier gjorts för att 

identifiera trender i riskfaktorer för död i förtid. Undersökningen visade att dålig diet och 

fysisk inaktivitet är orsaken till 15,2 % av för tidig död och därmed den andra största orsaken 

efter tobaksrelaterad död i USA. Trenden lutar åt att fysisk inaktivitet och dålig diet inom kort 

förväntas bli den största orsaken till för tidig död i USA (4). Detta påstående är i linje med hur 

WHO uttrycker sig “Sjukdomar som grundar sig i fysisk inaktivitet har blivit ett växande 

problem” (2). Det bedöms även att inaktivitet är huvudorsaken till 21- 25 % fall av bröst- och 

tjocktarmscancer, 17 % av diabetes och ca 30 % av ischemisk hjärtsjukdom (3). Fysisk 

inaktivitet har visats ge ökad oxidativ stress, dysfunktion i kärl och arterioskleros (5).  
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Prevention av fysisk inaktivitet 
 

Insatser för att främja fysisk aktivitet idag korrelerar inte med hälsoriskens tillväxt och 

prioriteras inte med samma resurser som liknande hälsorisker. Dagens sätt att angripa 

problemet har varit att ansvaret läggs på individen och att försöka motverka inaktivitet genom 

att stimulera aktivitet på en medelhög till hög intensitet (2). Forskningen har fokuserat på att 

undersöka individbeteende och lämnat lite plats till förståelse av populationsbeteende. Detta 

gör att strukturella och systematiska ändringar inom branscher för att främja fysisk aktivitet i 

befolkningen ännu inte tillämpats. Ett exempel på en annan typ av intervention mot en annan 

hälsorisk, tobaksbruk, närmades initialt på samma sätt. När problemet fick samhällets 

erkännande lades ansvar och interventioner istället på populationsnivå, vilket ledde till 

förändringar av tobaksanvändning. För att kunna angripa hälsorisken fysisk inaktivitet, bör 

man dra lärdom av tidigare agerande inom minskning av andra hälsorisker (6). 

 

Socialstyrelsen har arbetat fram nationella riktlinjer och 2011 löd de utifrån 

sjukdomsförebyggande metoder “Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara 

fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. 

Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka” (7). Det är svårt att undgå 

rekommendationer om att röra på sig, dock kan det uppfattas oklart vad rekommendationerna 

verkligen innebär då många olika benämningar finns inom området fysisk rörelse av kroppen. 

Faktum är att en person är fysiskt aktiv så länge personen inte ligger eller sitter stilla, om än 

på en lågintensiv nivå, detta innebär att fysisk aktivitet kan bedrivas medvetet som omedvetet, 

frivilligt eller ofrivilligt. En individ som arbetar fysiskt och mest sitter still på fritiden kan 

vara mer fysiskt aktiv än en individ som har ett stillasittande arbete och tränar på fritiden (8). 

Stillasittande är en riskfaktor oberoende av fysisk aktivitet, man kan alltså vara fysiskt aktiv 

men mycket stillasittande (2). 

 

Definition stillasittande 
 

För att kunna särskilja olika fysiska rörelsemönster anges intensiteten i multiplar av kroppens 

basala energiförbrukning, en metabolisk ekvivalent 1 MET innebär att kroppen är i total vila. 

Vårt rörelsemönster kan delas upp i tre olika nivåer baserat på hur stor energiförbrukningen 

är: 
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Stillasittande; All vaken aktivitet i liggande eller sittande position, där stora muskelgrupper i 

kroppen är inaktiva innebär en låg energiförbrukning som är mindre eller lika med 1,5 MET. 

 

Lågintensiv fysisk aktivitet; Intensiteten är låg och förekommer ofta i samband med vardagliga 

sysslor på jobbet, i hemmet eller på fritiden. Energiförbrukning ligger på mellan 1,5 och 3 

MET. 

 

Medel- och högintensiv fysisk aktivitet; För det mesta med avsikt att träna eller motionera med 

en energiförbrukning på över 3 MET (8). 

 

Stillasittande kallas inom forskningen ’sedentary’ som kommer från latinets sedere och 

innebär att sitta. Forskningen om stillasittande har under senare år tagit fart på allvar och 

under de senaste 10 åren har mer än 300 studier publicerats som har mätt stillasittande som ett 

beteende fristående från fysisk aktivitet (9). 

 

Prevalens stillasittande 
 

Forskning på stillasittande har huvudsakligen gjorts på barn, trots att vuxna har vanor av en 

betydande mängd stillasittande på fritiden (10). Idag spenderar den västerländska människan 

en majoritet av sin vakna tid i stillasittande. Vanligt förekommande stillasittande beteenden är 

skärmbaserad underhållning, motoriserad transport och skrivbordsjobb. En av de vanligaste 

stillasittande aktiviteterna är tv-tittande (11). Mängden tv-tittande i USA undersöktes i en 

studie 2009, det visade sig att genomsnittsamerikanen tittar på tv 35 timmar per vecka (12). 

Trenden av fysisk aktivitet hos barn studerades 2007 i USA. Studien visade att barnens 

genomsnittliga tid då de utförde måttlig till ansträngande fysisk aktivitet sjönk från 3 timmar 

varje dag som 9 åringar till 50 minuter per dag som 15 åringar (13). 

 

Riskfaktorer stillasittande 
 

Stillasittande är en hälsorisk i sig, risken är förhöjd även hos personer som är fysiskt aktiva på 

en hälsofrämjande nivå. Förutom de riskfaktorer för olika sjukdomar som ökar vid fysisk 

inaktivitet finns särskilda riskfaktorer som ökar vid stillasittande (11). 
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Benmetabolismen har visat sig påverkas av stillasittande i form av en lägre bentäthet i höft 

och därmed en ökad risk för höftfraktur (14). Cirkulationen påverkas av stillasittande genom 

bensvullnad och ökad risk för blodpropp, 3 gånger högre risk för de som har ett stillasittande 

arbete (15). En minskad muskelaktivering ger ett minskat blodflöde och venöst återflöde i 

vader, detta leder i sin tur till en ökning av arteriellt blodtryck och deformering av arteriell 

vävnad som leder till en låg skjuvspänning. Med andra ord tänjs kärlen ut. Skjuvspänning 

behövs för att aktivera fysiologiska mekanismer som möjligen agerar skyddande mot 

arterioskleros (16). 

 

Bevis saknas för att mycket sittande påfrestar ländryggen mer än stående men vad som är känt 

är att för personer med ländryggsbesvär kan långvarigt stillsittande förlänga besvärsperioden 

(8). På liknande sätt kan stillasittandet indirekt ge nack- och skulderbesvär, det finns inget 

vetenskapligt belägg för att själva stillasittandet påverkar axlar och armbågar och underarmar 

i sig, dock innebär långvarigt datorarbete ökad risk för musarm och problematik i axel (17). 

Det finns det många faktorer i själva sittandet utifrån hur individens förhållande är till miljön 

som påverkar hur mycket dessa strukturer skadas (8). 

 

Långvarigt sittande ökar risken för övervikt (18) dödlighet, hjärt- och kärlsjukdom, 

endometriell cancer, diabetes typ II och cancerdödlighet hos kvinnor (11, 18). Sambandet 

mellan psykisk ohälsa och långvarigt stillasittande är i dagsläget fortfarande oklart pga. det 

tunna vetenskapliga underlaget inom området. Risken för dödlighet hos personer som ofta blir 

långvarigt stillasittande är 5,9 gånger större än hos personer som sällan är stillasittande. 

Denna siffra kan jämföras med risken för dödlighet och insjuknande i hjärt & kärlsjukdom 

hos inaktiva som är dubbelt så stor jämfört med hos aktiva personer (11). 

 

Effekterna av stillasittande genom tv-tittande hos personer som uppnådde riktlinjerna för 

fysisk aktivitet undersöktes i en australiensisk studie från 2010. Mätningar gjordes på 

blodtryck, blodsocker och blodfetter, de fann att tv-tittande var associerat med flertalet 

metaboliska riskvariabler (19). Detta är i linje med en metaanalys från 2010 som underströk 

att tv-tittande under längre perioder ger en ökad risk för komplikationer (20). 

 
Prevention av stillasittande 
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Positiva effekter av att avbryta långvarigt sittande upptäcktes i en studie där en stillasittande 

grupp jämfördes med en grupp som var stillasittande men gjorde frekventa pauser med aktiva 

rörelser. Deltagarna i gruppen med aktiva pauser visade en ökning i uttryck av enzym som 

modulerar metabolismen av triglycerider, anti-inflammatoriska och anti-oxidatoriska 

mekanismer. Pauser med rörelse inducerade också aktivitet av gener som är involverade i 

kolhydratsmetabolism samt motverkade vissa gener som är associerade med kronisk 

inaktivitet (21). Aktiva pauser från stillasittande studerades på barn och ungdomar i en studie 

från USA 2012. Studien visade att antal pauser från stillasittande minskade under tidsperioden 

barn till ungdom. Man kunde se en skillnad att pojkar tog något fler pauser än vad flickor 

gjorde. Både tjejer och pojkar tog färre pauser från sitt stillasittande under skoltimmarna än 

under någon annan tid på dygnet oavsett dag (22). 

 

Inom sjukgymnastiken finns flertalet möjligheter att påverka denna riskfaktor för ohälsa. Det 

finns en klinisk betydelse genom att kunna individanpassa specifika tips och råd. Att ersätta 

delar av stillasittande med lågintensiv aktivitet har stora fördelar för många av de olika 

patientgrupper sjukgymnasten träffar, ett sätt att tackla problematiken kan vara att ta hjälp av 

fysisk aktivitet på recept och att använda en stegräknare för att stödja och främja ökad fysisk 

aktivitet och minska stillasittande hos sina patienter (8). Sjukgymnasten ser det långvariga 

stillasittandets påverkan på kroppen och är medveten om att stillasittande försvårar olika 

sjukdomsbilder. Det är därför viktigt att se de stora fördelarna med fysisk aktivitet och den 

roll det spelar i förebyggandet av sjukdom och hanterandet av sjukdom som typ II diabetes 

eller högt blodtryck. För att förbli aktiva genom hela livet, behöver fysisk aktivitet göras till 

en vana i våra liv. Det behöver inte vara intensiv träning i timmar, utan snarare att gå till 

jobbet eller att ha en aktiv lunchrast. Genom att väva in aktivitet i våra dagliga rutiner gör vi 

aktiviteten till en vana som blir mer hanterbar (23). 
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Syfte 

Syftet med vår studie var att undersöka stillasittande hos universitetsstudenter på Luleå 

tekniska universitet under en genomsnittlig dag. 

Frågeställningar 

1. Hur mycket tid spenderar manliga och kvinnliga studenter stillasittandes en

genomsnittlig dag?

2. Vilken aktivitet representerar mest stillasittande hos manliga och kvinnliga studenter?

3. Hur ofta tar manliga och kvinnliga studenter medvetna pauser i sitt stillasittande?
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Material & metod 

Deltagare 

I studien tillfrågades studenter på Luleå tekniska universitet. För att delta i studien krävdes att 

kunna läsa enkäten som var på svenska. 227 enkäter delades ut, av dessa var 26 inte 

fullständigt ifyllda, ytterligare 4 var från distansstudenter. Dessa 30 enkäter exkluderades från 

vår studie och utgjorde ett bortfall. Slutligen inkluderades 197 studenter varav 94 kvinnor och 

103 män. 

Mätinstrument 

Frågeformulären som användes vid skapandet av enkäten var International physical activity 

questionnarie, IPAQ (Bil.3) och sedentary behaviour questionnarie, SBQ (Bil.4). Dessa berör 

ämnet fysisk aktivitet, inaktivitet och stillasittande. Från IPAQs korta version valdes en fråga 

som berör transport och från SBQ valdes 12 frågor som berör olika situationer av 

stillasittande inom skola och fritid. Frågan från IPAQ fanns på svenska men är korrigerad på 

så sätt att vi tagit bort exemplet spårvagn i frågan då detta inte ansågs som ett relevant 

transportmedel i Luleå. Frågorna från mätinstrumentet SBQ har fritt översatts av oss från 

engelska till svenska. I vår enkät användes inte SBQs rubrik “Hur många dagar av de senaste 

7 dagarna”, men dock nämns det i vår enkät i förklaringen av frågan. Detta genomfördes för 

att studiens syfte var att undersöka stillasittande under en genomsnittlig dag. För att studera 

medvetenheten hos deltagarna konstruerade vi en fråga om hur ofta de tog pauser från 

stillasittande. Denna fråga motsvarar en validerad  fråga som mätte distribution av 

stillasittande kopplat till arbete (8). 

Procedur 

Enkäten (Bil.1) skapades i EvaSys och skrevs ut i pappersformat. Enkäten tillsammans med 

ett informationsbrev (Bil.2) lades i ett kuvert som delades ut till studenter på allmänna platser 

på LTU i universitetsbiblioteket, centrumrestaurangen, ljusgården och vid studenttorget 

09.30-11.00 torsdag 7/11 samt 13.00–14.00 tisdag 12/11. En informerande skylt om 

stillasittande sattes upp brevid en insamlingslåda. Författarna stannade kvar inom området för 

eventuella frågor och för att samla in enkäter. 
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Dataanalys 
 

Data analyseras och redovisas för hela studiegruppen på 197 studenter, samt uppdelat för 

kvinnor (n= 94) och män (n=103).  Ett internt bortfall på 4 svar på fråga 2.1 tillkom eftersom 

den tid som angivits i svaret inte bedömdes var rimlig under ett dygn.  

 

Fråga 2.1 (Bil. 1) och 2.2 (Bil. 1), stillasittande och transporttid per dag mättes genom att 

använda frågor från IPAQ. Svaren skrevs i en textruta i enheterna timmar och minuter. 

Resultatet fördes in i EvaSys, avlästes manuellt och värdet fördes in i Excel, medianen 

räknades ut för kvinnor, män och för samtliga deltagare sammantaget. Stillasittande aktiviteter 

i skolan, frågorna 3.1-3.7 (Bil.1) mättes med hjälp utav samtliga frågor som berörde skolan 

från SBQ, vilket var 7 frågor.  Stillasittande aktiviteter på fritiden, frågorna 4.1-4.6 (Bil. 1) 

mättes med hjälp av 6 frågor från SBQ. Svarsalternativen i dessa frågor representerade fem 

olika kategorier av tidsintervall, exempelvis 1-30 min, 30-45 min, 45 min-1h, 1-2h och 3h 

eller mer, ett alternativ kryssades för per fråga. Det svarsalternativ som representerade 

medianen, exempelvis alternativ 3, som i detta fall representerar 45min-1h omvandlades till 

ett medelvärde på 52,5 min. Detta värde presenterades sedan i tabell eller figur för kvinnor 

män och samtliga deltagare. Skälet till omvandlingen av kategorier till timmar/minuter var att 

andra studier med SBQ hade gjort en liknande omvandling till timmar/minuter. Avbrott från 

stillasittande (Bil. 1) mättes genom en egenkonstruerad fråga som hade en standardiserad 

svarsskala 1-5 (Bil. 1)(11). Ett av 5 svarsalternativ kryssades för. Författarna förde sedan in 

svaren i Excel och procentsatser för grupperna, kvinnor, män och samtliga deltagare kunde 

räknas ut. 
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Resultat 

I studien deltog 197 studenter från Luleå Tekniska Universitet varav 94 (47,7%) kvinnor och 

103 (52,3 %) män som var mellan 17 och 46 år. 

Hur mycket tid spenderar manliga och kvinnliga studenter stillasittandes en genomsnittlig 
dag? 

I Fig.1 redovisas den sammanlagda tiden deltagarna spenderat i stillasittande. Vi fann att 

manliga och kvinnliga studenter spenderar lika mycket tid stillasittande, i genomsnitt 10 

timmar per dag. Spridningen bland männen var från 2 timmar till 15 timmar per dag och bland 

kvinnorna från 4 timmar till 14 timmar. 20 (22,2%) kvinnor svarade att de satt stilla 10 

timmar per dag och 25 (24,5%) män svarade att de att de satt stilla 10 timmar per dag. 

Figur 1. Stillasittande per dag, angivet i antal timmar. 

Vilken aktivitet representerar mest stillasittande hos manliga och kvinnliga studenter? 

Stillasittande aktiviteter i skolan 
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I Fig.2 redovisas aktiviteter spenderat i stillasittande i skolan minutvis för grupperna, kvinnor, 

män och samtliga deltagare. De stillasittande aktiviteter som krävde mest antal timmar var 

lektionstid utan dator (210 min) och skolarbete på campus utanför lektionstid (90 min) för 

både män och kvinnor. Lektionstid utan dator var även den aktivitet som krävde mest antal 

timmar i stillasittande utav samtliga aktiviteter i skolan eller på fritiden, se Fig.2, Fig.3. 

Lektionstid utan dator krävde mer än dubbelt så mycket tid än skolarbete på campus utanför 

lektion, som är nästkommande aktivitet med mest timmar i stillasittande. 

 

 
Figur 2. Stillasittande aktiviteter i skolan, angivet i minuter. 
 
 
Stillasittande aktiviteter på fritiden 
 
I Fig.3 redovisas aktiviteter spenderat i stillasittande på fritiden minutvis för grupperna, 

kvinnor, män och samtliga deltagare. De aktiviteter som krävde mest antal timmar 

stillasittande var att se på tv/film (90 min) och att använda dator på sin lediga tid (90 min). 

Kvinnorna spenderade 35 min (40 %) mer tid i stillasittande än männen under aktiviteterna 

dator för skolarbete och läsa, skriva, studera utan dator. Männen satt mer stilla under transport 

än kvinnorna, genomsnittligt 5 min (50 %) mer. 
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Hur ofta tar manliga och kvinnliga studenter medvetna pauser i sitt stillasittande? 
 

I Fig.4 redovisas avbrott från stillasittande för grupperna, kvinnor, män och samtliga 

deltagare. Kvinnor tenderar att ta fler pauser än män i sitt stillasittande, kvinnorna hade en 

högre procentandel på svaren ibland (kvinnor 28,7 %, män 25,5 %) och för det mesta 

(kvinnor 29,8 %, män 20,6 %), hos männen fanns det dock fler som svarat att de alltid tar 

pauser i sitt stillasittande (kvinnor 7,4 %, män 10,8 %). 
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Metoddiskussion 
 
 
Deltagare 
 
Bortfallet bestod bland annat utav 4 distansstudenter, författarna valde att inte inkludera dessa 

då de endast representerar en minoritet av studenterna och hade bidragit till ett missvisande 

resultat. De spenderade mycket tid på transport till och från campus samt spenderar en mycket 

mindre mängd tid på campus. Detta antagande uppmärksammades av distansstudenterna 

själva. 

 

Mätinstrument 
 
Frågeformulären IPAQ och SBQ användes vid skapandet av enkäten då de är validerade och 

reliabla frågeformulär. IPAQ är et frågeformulär om aktivitet som innehåller en fråga om 

stillasittande per dag. IPAQ är ett välkänt frågeformulär som är testat och håller bra standard. 

SBQ är ett nyare frågeformulär, det har testats i studier och fått bra resultat. Vi valde att 

använda SBQ till enkäten då det inom sjukgymnastiken är av vikt att identifiera olika 

aktiviteterna som innebär stillasittande för att kunna utforska problemet. 

 

Svarsalternativet under de senaste 7 dagarna (Bil.3) ändrades till en genomsnittlig dag, för att 

enkäten skulle bli mindre tidskrävande och lättare att fylla i. Vid denna förändring begicks ett 

misstag då författarna missade att lägga till svarsalternativet 0 (gjorde inte denna aktivitet) 

(Bil.3). Detta gör att frågorna med en hög andel svar på det kortaste tidsintervallet möjligen 

hade visat ett annat resultat om det hade gått att välja ett alternativ som motsvarar att inte alls 

utföra aktiviteten. Detta var tydligt vid fråga 4.3 (Bil.1) som tar upp datorspelande och 

utgjorde en felkälla då majoriteten valde det svarsalternativ som representerade kortast mängd 

tid och då flertalet kommentarer lämnades i enkäterna om att de inte spelade datorspel. 

 

Författarna anser att den totala mängden stillasittande som besvarats genom en fråga från 

IPAQ (Bil.3) kan vara missvisande då deltagaren själv måste addera olika självuppskattade 

sysslor. Risken blir då större att resultatet blir felaktigt då vissa sysslor lätt förbises, glöms av 

och inte räknas med. Vidare menar vi att det är av vikt att få ut mer specifik information 

angående vilka sysslor som bedrivs stillasittande för att kunna göra försök att påverka 

beteendet. Det finns större möjligheter att göra en insats för att motverka stillasittandet om 

man vet vart och varför det förekommer (25). Detta är en fördel med SBQ.  
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Procedur 
 
Författarna valde att utföra en enkätstudie då det var av relevans att få så hög svarsfrekvens 

som möjligt för att täcka undersöksgruppen på bästa sätt. Målet var att uppnå 150 deltagare, 

då det gick relativt enkelt fortsatte vi till 227 deltagare. Enkätstudier är en icke tidskrävande 

och kostnadseffektiv metod att samla in data jämfört med intervjuer via telefon eller 

personligt möte (24). Relativt snabbt kan man nå ut till en stor mängd individer och en stor 

mängd data. Mätmetoden påverkar dessutom inte beteendet som man vill undersöka. 

Nackdelen med enkätstudier är att självrapporterad data generellt har låg validitet och 

godtycklig reliabilitet (8). Enkäter har inte lika hög validitet som mer objektiva mätinstrument 

(25). 

 

Författarna fanns kvar på plats tillgängliga för att bidra med information och svara på 

eventuella frågor. Insamlingen av enkäten utfördes direkt på plats och gick relativt enkelt, 

väldigt få avböjde vid tillfrågan om att delta. Orsaken till att så få avböjde antas bero på att 

författarna själva är studenter och därmed erhöll en form av solidaritet från andra studenter. 

En annan orsak var storleken på vår enkät, ofta var studenterna tveksamma till att delta och 

frågade hur stor enkäten var, när de blev varse om att den bestod av 14 frågor och tog några 

minuter att besvara bestämde de sig med få undantag att delta. 

 

Ett informationsblad bifogades vid utdelningen av enkäterna, det beskrev syfte, nyttan med 

enkäten och att deltagandet var frivilligt. Enkäten lämnades ut till studenter såväl sittandes 

ensamma som i grupp, troligen kan grupptrycket bidra som en faktor till hur enkäten besvaras. 

Deltagarna fyllde i enkäten i sin egen takt medan författarna fanns på plats och var observanta 

på när de var klara. 

 

Enkäten delades ut till de deltagande oberoende om de satt ensamma eller i grupp, detta antog 

författarna i efterhand ha både positiv som negativ effekt för resultatet. Å ena sidan är det bra 

för flera deltagare att sitta tillsammans och diskutera hur enkäten skulle fyllas i och vad de 

olika frågorna innebar å andra sidan kan det påverka hur ärliga individerna är mot sig själva 

vid svaren. 
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Dataanalys 
 
Två frågor, 2.1 och 2.2 (Bil.1), besvarades med att skriva antal timmar och minuter i en 

textruta, dessa scannades in i EvaSys. Författarna läste av svaret skrev manuellt in värdet i en 

tabell i excel där sedan beräkningar kunde göras. 

 

Författarna fann att en del av IPAQ frågan (Bil.4) som användes i 2.1 (Bil.1) en genomsnittlig 

dag under de 7 senaste dagarna ibland misstolkades. Många deltagare svarade hur många 

timmar de suttit stilla under en vecka, istället för att svara på hur länge de suttit stilla en 

genomsnittlig dag den senaste veckan. Detta avlästes i svaren där då många bestod av ett 

orimligt högt antal timmar, exempelvis 80 timmar, och eftersom dygnet endast har 24 timmar 

valde författarna att dividera detta svar med 7 för att få ut tiden för en genomsnittlig dag. 

 

Resultatdiskussion 
 
Av alla deltagare befann sig 184 (93,4%) studenter i de två lägsta åldersgrupperna 17-28 år 

och 105 (53,3%) i åldersspannet 17-22 år varav 45 kvinnor (47,9%) och 60 män (58,3%). I 

åldersgruppen 23-28 år fanns 79 (40,1%) studenter varav 42 (53,2%) var kvinnor och samt 37 

(46,8%) var män. 

 

För att mäta stillasittande aktivitet frågade man i andra studier med SBQ (25, 26) om en 

genomsnittlig vardag samt en genomsnittlig helgdag. Man tog sedan ett medelvärde på de 

senaste 7 dagarna enligt formeln: (timmar per veckodag×5) + (timmar under helgdag×2) ÷ 7 

(25, 26). Eftersom syftet i vår studie var att undersöka stillasittande under en genomsnittlig 

dag och därmed inte använde någon formel valde författarna på samma sätt som tidigare SBQ 

studier omvandla fem olika kategorier av tidsintervall till ett värde. Vi valde medianvärdet, 

och använder detta medianvärde för att kunna jämföra resultatet (i timmar) med annan 

forskning inom samma område, där timangivelser är vanligt. I en studie (25) mättes 

stillasittandet med accelerometer, här kommer man fram till att ett subjektivt mätinstrument i 

form av en enkät som SBQ (Bil.3) har en låg validitet vid jämförelse med en mer objektiv 

mätmetod. 

 

Hur mycket tid spenderar manliga och kvinnliga studenter stillasittandes en genomsnittlig 
dag? 
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Resultatet i denna studie för totalt antal stillasittande timmar uppgick till 10 timmar, samma 

resultat som en annan studie (26) på överviktiga. Det skiljer sig dock något från de 8,7 timmar 

(27) som uppmättes hos 10-18 åringar och 6 timmar (28) hos gymnasieungdomar. En annan 

studie (13) på 9-15 åringar fann att den fysiska aktiviteten sjönk med stigande ålder. 

Författarna av denna studie antar att stillasittandet då kan öka med sänkt aktivitet och därmed 

vara en förklaring till att gymnasieungdomar är mer aktiva och mindre stillasittande än 

universitetsstudenter som studerades i denna studie. 

 

I denna studie visade det sig att kvinnor och män inte skiljer sig åt i mängd stillasittande per 

dag. Andra studier (10, 26, 28) har funnit samma resultat. En studie (10) påpekar även att de 

enda skillnaderna som kan påvisas är när man jämför hur mycket respektive kön spelar 

videospel. 

 

Vilken aktivitet representerar mest stillasittande hos manliga och kvinnliga studenter? 
 

Författarna fann att de aktiviteter som utgjorde den största delen av stillasittande var 

lektionstid utan dator och skolarbete på campus utanför lektionstid. En studie som undersökte 

avbrott i stillasittande på 5 -15 åringar visade att barnen och ungdomarna hade minst avbrott i 

sitt stillasittande under just skoltid (22). Detta visar att skolan och universitetet utgör en stor 

faktor för barn och ungdomar i skola och universitetsstudenters stillasittande. Den 

stillasittande tiden i skolan är bunden och är svår att påverka då det inte alltid ges möjlighet 

till att kunna stå upp under lektion och föreläsning eller att kunna ta korta pauser under passen 

för att komma ifrån långa perioder av stillasittande. 

 

När författarna jämförde resultaten av aktiviteterna tv/film, telefontid/ sms, datorspel, läsa, 

skriva, studera utan dator, stillasittande per dag och transport med en studie (26) som hade 

använt samma SBQ frågor hittades många likheter i resultaten. Tiden spenderat i stillasittande 

överensstämde tidsmässigt mellan de två studierna, det var endast tid spenderat i stillasittande 

under transport som skiljde sig åt tidsmässigt. Andra aktiviteter som representerade mycket 

stillasittande tid i denna studie var att se på tv/film och att använda dator på sin lediga tid. En 

studie (26) med liknande frågeställning fann i storleksordning tv-tittande, pappers-

/datorarbete, bilkörning, och telefontid att vara de aktiviteter som uppgjorde mest tid i 

stillasittande. Studien som undersökte 10-18 åringar (27) fann att 3 timmar gick åt varje dag 

för stillasittande framför tv och spela videospel och 5,7 timmar vid sysslor som skola, 
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transport och egenvård. En reviewstudie (10) kom fram till att tv-tittande generellt utgjorde 

den syssla som representerade störst mängd stillasittande, detta är till viss del ett liknande 

resultat som vår studie visar. En anledning till att vår studie visade på en mindre mängd tv-

tittande kan enligt författarna bero på en låg ålder som idag kan innebära en teknikvana, 

mängden datoranvändning som krävs inom skolan, en begränsad budget som studenter har 

och möjligheten till att se tv-sändningar via internet. En kombination av dessa faktorer kan 

göra att dator prioriteras framför tv. 

 

Författarna till denna studie fann att datoranvändande representerade 270 min och tv-tittande 

90 min av stillasittande tid en genomsnittlig dag. I en annan studie (10) fann man en eventuell 

korrelation mellan utbildning och hur mycket tid som spenderas framför dator och tv. Här 

menar man att individer med en lägre grad av utbildning spenderar mer tid framför tv och 

högre utbildade individer en mindre mängd tid framför tv. En korrelation kan på samma sätt 

ses mellan datoranvändande och utbildning, här använde lågutbildade datorer i mindre grad än 

högutbildade. Vi gör antagandet även att detta kan spela roll i det prioriterade 

datoranvändandet då studenterna läser på universitetsnivå. 

 

Denna studie visar att män och kvinnor spenderade 10 minuter i stillasittande under transport 

en genomsnittlig dag. Detta skiljer sig mot andra studier som redovisar 1 timme stillasittande 

spenderat på transport. Vi gör antagandet att detta beror på att många studenter bor nära eller i 

anslutning till campus, därför går och cyklar de allra flesta alternativt spenderar kort tid i ett 

transportfordon. 

 

Hur ofta tar manliga och kvinnliga studenter medvetna pauser i sitt stillasittande? 
 

Majoriteten i vår studie gjorde sällan Fig.4 medvetna pauser i sitt stillasittande, men många 

gjorde det ibland Fig.4 och för det mesta Fig.4. I en studie (29) som testade en smartphone 

applikation som påminde om att ta pauser under längre stunder av stillasittande fann man att 

samtliga deltagare var omedvetna om riskerna med stillasittande. De nämnde att de snarare 

tog pauser från sitt arbete då de var medvetna om att det inte är bra att sitta framför datorn för 

mycket samt att fysisk aktivitet är nyttigt. I en annan studie (30) intervjuades 14 individer med 

ett högt BMI som var i riskzonen för att utveckla diabetes typ II. Här fanns en dålig 

medvetenhet om riskerna med stillasittande, viss kunskap om påverkan av diet och träning 

togs upp men inget om stillasittande. Dessa resultat liknar vad författarna av denna studie har 
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kommit fram till, eventuellt fanns här en högre medvetenhet om hälsorisken med stillasittande 

än i de andra studierna. Dock ställdes ingen fråga huruvida de deltagande tog pauser pga. att 

de visste att stillasittande var skadligt eller om de tog pauserna av andra anledningar. 

Författarna anser att ta pauser medvetet för att bryta upp sitt stillasittande och därmed minska 

den negativa påverkan som stillasittandet innebär. I dagsläget är det svårt för många att 

undvika en stillasittande vardag dock finns det få som inte har tid att faktiskt förändra sina 

förhållanden på ett positivt sätt genom att endast resa på sig till stående eller att ta korta 

promenader regelbundet under längre perioder av stillasittande. Det krävs inte mer för att 

komma upp i en större aktivering av stora muskelgrupper och en förbättrad metabolism (21). 

Klinisk relevans 

Sjukgymnasten har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdom genom rörelse, därför 

är det av stor relevans för sjukgymnasten att vara medveten om det långvariga stillasittandets 

negativa effekter (31). Som tidigare nämnts är stillasittande ett relativt nytt område inom 

forskningen, 2010 introducerades de första stora studierna inom stillasittande. Det finns i 

dagsläget fortfarande ganska lite forskning om ämnet och många av studierna har undersökt 

stillasittande hos barn eller överviktiga. Forskare anser att mer studier bör göras på specifikt 

stillasittande beteende (32). Detta gör att våra resultat är intressanta då studien beskriver 

stillasittandet hos universitetsstudenter som inte forskats på i någon högre grad inom 

stillasittande. Vår förhoppning är att vi med denna studie har kunnat beskriva studenternas 

förhållande till stillasittande, att resultaten belyser stillasittandets omfattning och pekar på 

behovet av mer forskning. 

Konklusion 

Denna studie visade att studenter vid Luleå tekniska universitet sitter stilla 10 timmar under 

en genomsnittlig dag. Den aktivitet som representerade mest stillasittande var skolarbete utan 

dator. I genomsnitt gjorde studenterna ibland medvetna pauser i sitt stillasittande. Det fanns 

endast små könsskillnader utifrån stillasittande vanor. Cirka 95 % av deltagarna i studien var i 

åldern 17-28 år. Resultatet överensstämmer med andra som använt sig av samma typ av 

mätinstrument även på andra målgrupper än elever och studenter. Resultaten är av värde då 

det i författarnas vetskap ännu inte finns forskning inom stillasittande hos 
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universitetsstudenter. Författarna anser likt andra studier och forskare att det finns ett behov 

av vidare forskning om specifikt stillasittande beteende för att kunna utforma interventioner. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Stillasittande har inom ny forskning visat sig ha negativa hälsoeffekter oavsett övrig nivå av 

fysisk aktivitet i vardagen. Mycket tid av vår vardag spenderas sittande och fysiskt inaktivt då 

exempelvis sysslor som arbete, studier, transport och kommunikation kan ske stillasittande. 

Vi vill undersöka förekomsten av stillasittande hos studenter på Luleå tekniska universitet och 

ber dig därför att svara på vår enkät. 

Vi tillfrågar totalt cirka 150 studenter. Enkäten tar ca 2 minuter att svara på. När enkäten är 

ifylld är din medverkan avslutad. Att delta är frivilligt och svaren redovisas på ett sådant sätt 

att ingen deltagare skall kunna identifieras, endast vi som gör studien och vår handledare har 

tillgång till svaren. 

Vi är två sjukgymnaststudenter, som skriver vårt examensarbete på C-nivå vid Institutionen 

för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet. Resultatet kommer att publiceras på 

universitetets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) i slutet av 

januari, 2014. 

Vi hoppas att du tycker att studiens syfte känns meningsfullt och intressant och vi ser fram 

emot ditt deltagande. 

För frågor och/eller mer information var vänlig att kontakta undertecknade. 

Lukas Syrén Sandström Hanne Dijkstra 

Vänortsvägen 114 Professorsvägen 17 

97755 Luleå 97751 Luleå 

Tel nr: 0709-23 87 03  Tel nr: 0736-30 05 55 

Handledare: Universitetslektor Annika Näslund 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 
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Bilaga 4  
 
AKTIVITETSVANOR 
 
 
Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 
fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 
dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 
aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 
som planerad träning. 
 
 
1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      mycket arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 
      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 
      löpning eller cykling i högre tempo? 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 1b 
 
1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 
      ansträngande fysisk aktivitiet? 
  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 
      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 
      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 2b 
 

 



2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 
ansträngande aktivitet? 
 
______ timmar  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
 
3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 
      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  
 
3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 
      minuter i sträck? 
 
______ dagar   
 

 Inga promenader   Hoppa över fråga 3b                 
  
 
3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 
 
______ timmar 
 
______ minuter 
 

 Vet ej 
 
 
 
 
4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 
      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 
      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   
 
      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 
      dag? 
 
______ timmar per dag 
 
______ minuter per dag 
 

 Vet ej 
 

 


