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Abstrakt 

Bakgrund: Ett välkänt folkhälsoproblem är fysisk inaktivitet. Ett annat folkhälsoproblem är 

stillasittande beteende vilket är en oberoende riskfaktor till hjärt- och kärlsjukdomar, 

metabola sjukdomar och depression. Detta skiljer sig från att vara fysiskt inaktiv. Med 

stillasittande menas en frånvaro av kontraktioner i de stora muskelgrupperna. Det ger positiva 

resultat att bryta stillasittandet efter 30 minuter med en 1-2 minuters rast. Forskning som 

undersöker studenters stillasittande vanor är en bristvara. Syfte: Syftet med studien är att 

undersöka svenska universitetsstudenters stillasittande vanor samt deras fysiska 

aktivitetsvanor. Material: 160 deltagare från Luleå Tekniska Universitet deltog i studien. 

Könsfördelningen var 81 kvinnor, 78 män samt 1 av övrigt kön. 69 deltagare tillhörde den 

filosofiska fakulteten och 91 deltagare tillhörde den teknologiska fakulteten. Metod: En enkät 

användes för att undersöka studenternas stillasittande vanor samt fysiska aktivitet. Sex klasser 

lottades ut för att delta i studien, dessa besöktes sedan för att samla in data via enkäten. 

Resultat: Studenterna uppskattade deras dagliga stillasittande till ett medelvärde på 514 

minuter (8 h och 34 min). Av detta var sitta på föreläsning/lektion den aktivitet som upptog 

mest stillasittande tid under dagen. Att se på TV/film var den aktivitet som upptog mest tid 

under fritiden. Endast 10 studenter tog en paus i sitt stillasittande inom rekommendationerna 

på 30 minuter både vid studier och på sin fritid. 42 % av studenterna nådde FYSS 

rekommendationer för att vara fysiskt aktiv. Konklusion: Studenterna tillbringar en större del 

av dagen till stillasittande aktiviteter utan att bryta dessa tillräckligt ofta. Preventiva åtgärder 

för att minska stillasittandet bör implementeras.  

Nyckelord 

Enkätundersökning, Fysisk aktivitet, Stillasittande beteende, Universitetsstudenter 
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Bakgrund 

Ett stort och välkänt folkhälsoproblem är fysisk inaktivitet (1). För att vara fysiskt inaktiv så 

når du inte Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) 

rekommendationer för fysisk aktivitet. Enligt FYSS rekommenderas vuxna att spendera minst 

totalt 150 minuter i veckan på medelintensiv fysisk aktivitet, eller alternativt 75 minuter i 

veckan på högintensiv fysisk aktivitet. Utöver detta bör muskelstärkande aktivitet utföras 

minst två gånger i veckan, exempelvis styrketräning (2) Enligt FYSS ger medelintensiv 

aktivitet en ökning av puls och andning och kan jämföras med exempelvis en rask promenad. 

En högintensiv aktivitet ska däremot ge en markant ökning av puls och andning och kan 

därmed jämföras med exempelvis en joggingtur.  

Mycket forskning är gjord för hur fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 

metabola sjukdomar, cancer, fall och benbrott, psykiska sjukdomar samt förtida död (2). Det 

finns även studier som visar att fysisk aktivitet både ökar din reaktionsförmåga (3), kognitiva 

förmåga (4) och koncentrationsförmåga (5). Det finns även ett flertal vetenskaplig studier som 

mäter studenters träningsvanor. En studie undersökte livsstilen hos sjuksköterskestudenter i 

Irland, vilket även innefattade fysisk aktivitet (6). Där fann författarna att 73 % av studenterna 

tränade 2-5 gånger i veckan och att promenad var den vanligaste formen av träning. En studie 

gjord i England undersökte fysisk aktivitet och stillasittande genom att deltagande fick skriva 

ner aktiviteten de gjorde precis i ögonblicket var femtonde minut (7) Resultatet i studien 

visade att män ägnade sig åt sport och träning i genomsnitt 38,9 minuter per dag medan 

kvinnor lade ner 21,7 minuter i snitt i samma kategori. Det fanns även en studie från USA 

som undersökte ifall deltagarna kunde påverka sin inlärning och minnet genom en kort 

aerobisk träning (8). Den studien visade att deltagarna kunde få en minnesfördel av en 10 

minuters promenad innan studerande. Men vetenskaplig forskning där just Svenska studenters 

aktivitetsvanor har blivit registrerade är svåra att finna. En studie med syfte att se ifall svenska 

studenters resultat på Physical Self-Perception Profile korrelerade med deras 

egenrapporterade träningsfrekvens, träningsduration och kön fanns dock (9). Resultatet i den 

studien visade att det fanns en korrelation mellan dessa.  

Under de senaste åren har samhället dock uppmärksammat ytterligare ett folkhälsoproblem, 

nämligen stillasittande. Det finns även studier som visar på att stillasittande är en oberoende 

riskgrupp till exempelvis metabola sjukdomar (10) hjärt- och kärlsjukdomar (11, 12), samt 

depression (13). Fysisk inaktivitet och stillasittande skiljer sig mellan varandra. För att vara 
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fysiskt inaktiv så når du ej FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet. Medan stillasittande 

innebär frånvaro av kontraktioner i de stora muskelgrupperna (14). Denna muskelinaktivitet 

har Ekblom Bak definierat enligt följande; ”All vaken aktivitet i liggande eller 

sittandeposition som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen och 

är karaktäriserad av en låg energiförbrukning, < 1,5 MET”(15). Det är alltså möjligt att nå 

kriterierna för att räknas som fysiskt aktiv men fortfarande vara stillasittande en väldigt stor 

del av dagen. Då många studenter spenderar en betydande tid till sina studier finns det en 

möjlig sannolikhet att dessa har ett väldigt stillasittande beteende. 

Att bryta stillasittandet med bara 1-2 minuters raster varje halvtimme har visat sig vara mer 

effektivt än att ta längre raster mer sällan (16). Enligt studien fick deltagarna som tog rast 

varje halvtimme bland annat en lägre kolesterol- och glukoshalter i blodet medan de som hade 

två femton minuters raster under arbetsdagen inte erhöll några positiva hälsoeffekter. En 

studie från 2016 visar även att det spelar en mindre roll vilken aktivitet som utförs när 

stillasittandet bryts varje halvtimme (17). Bara att ställa sig upp och stå i fem minuter gav 

liknande påverkan av glukosnivåerna som att promenera i fem minuter. Men både att stå upp 

och att promenera i fem minuter varje halvtimme gav bättre värden gällande glukos, insulin 

samt icke-esterifierade fettsyror jämfört mot gruppen som inte tog raster i sitt stillasittande. 

Det verkar inte finnas några riktlinjer för max antal timmar som ska spenderas till 

stillasittandet per dag, bara att det är av vikt att minska fenomenet i så stor utsträckning som 

möjligt. I Kanada har de tagit fram vissa rekommendationer för barn och ungdomar men även 

där handlar det om att begränsa stillasittandet genom att exempelvis minska skärmtid till max 

två timmar per dag samt undvika längre transporter (18). I en studie gjord på äldre deltagare 

fann författarna att minskad spenderad tid till sittande hade en positiv effekt på telomerernas 

längd vilket i sig är positivt för vår arvsmassa (19). Vetenskaplig forskning som mäter just 

studenters stillasittande är en bristvara. Men det finns en artikel som mätte både den fysiska 

aktiviteten hos studenterna samt hur mycket tid de spenderade en dag till stillasittande (7). 

Resultatet visade på att större delen av den stillasittande under dagen gick till att studera samt 

att det fanns flera andra stillasittande aktiviteter på fritiden som varierade i utsträckning 

beroende på kön (7). Tiden som lades på studier var strax under fyra timmar. Det finns även 

en studie i Canada som har undersökt både fysisk aktivitet och stillasittande beteende hos 

fysioterapeuter som läser masterutbildning. (20) 74 % av studenterna nådde inte 

rekommendationen för fysisk aktivitet. Studenterna ansåg att studierna utgjorde ett hinder för 
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att kunna genomföra fysisk aktivitet och att det även var en stor anledning till deras 

stillasittande timmar under dagen.  

Men det finns även ett examensarbete som har undersökt stillasittandet hos svenska studenter 

(21). Resultatet visade att både kvinnor och män satt stilla 10 timmar om dagen. 

Examensarbeten som undersökte hur ofta studenterna tog raster för att bryta sitt stillasittande 

var även det en bristvara vilket känns relevant att undersöka med tanke på den forskning som 

dykt upp på senare tid gällande att ta raster oftare (16).  

Fysioterapeutens uppgifter kan delas in i diverse tillämpningar, exempelvis hälsofrämjande 

och/eller sjukdomsförebyggande, terapeutiska samt habiliterande och rehabiliterande insatser 

(22). Fysioterapeuter bör därför i ett sjukdomsförebyggande syfte både verka för att minska 

stillasittandet samt öka den fysiska aktiviteten i samhället.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka svenska universitetsstudenters stillasittande vanor samt 

deras fysiska aktivitetsvanor.  

Frågeställningar 

Frågeställning 1: Hur mycket total tid spenderar en student till stillasittande under en 

genomsnittlig dag? 

Frågeställning 2: Vilka stillasittande aktiviteter tar upp störst tid under en genomsnittlig dag 

för studenter? 

Frågeställning 3: Hur ofta bryter studenter långvarigt stillasittande med någon form av rast?  

Frågeställning 4: Hur fysiskt aktiva är studenterna i förhållande till FYSS 

rekommendationer?  

Material 

Deltagare 

Deltagarna bestod av studenter på Luleå tekniska universitet. Majoriteten av studenterna på 

universitetet kan räknas som unga vuxna, det vill säga 18-30 år. Men det finns även studenter 

som är både äldre och yngre än detta. På universitetet studerar ca 15 000 studenter varav 44 % 

består av kvinnor (23). 
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Inklusionskriterier 

• Student på Luleå Tekniska Universitet 

• Grundutbildning 

• 18 år eller äldre 

Exklusionskriterier 

• Studenter med studieuppehåll 

• Distansutbildning 

• Studenter som ej talar det svenska språket. 

Av de 160 studenter som deltog i undersökningen var könsfördelningen 81 kvinnor och 78 

män samt 1 av övrigt kön. Det var 69 av enkäterna som tillhörde den filosofiska fakulteten 

(FF) och 91 av enkäterna från den teknologiska fakulteten (TF). I den filosofiska fakulteten 

var 78 % kvinnor och i den teknologiska fakulteten var 68 % män. En klar majoritet av 

deltagarna (70 %) var mellan 18-22 år, se Tabell 1. 

Tabell 1. Åldersfördelning av deltagare 

18-22 år 112 deltagare (70 %) 

23-26 år 34 deltagare (21.25 %) 

27-30 år 6 deltagare (3.75 %) 

30-35 år 4 deltagare (2.5 %) 

Över 35 år 4 deltagare (2,5 %) 

 

Procedur 

Inledningsvis valdes tre program under den filosofiska fakulteten och tre program under den 

teknologiska fakulteten till studien. Detta skedde genom att använda sig av Matlab. 16 

program under den filosofiska fakulteten som mötte kriterierna matchades mot ett nummer. 

Sedan slumpade Matlab fram tre av dessa nummer med hjälp av en formel (Bilaga 1). 

Programmen som valdes ut av systemet var Internationell Ekonomi, Sjuksköterska och 

Psykologi. Sedan gjordes samma process för 19 program under den teknologiska fakulteten. 

Matlab slumpade då fram Rymdteknik, Naturresursteknik och Öppen Ingång.  
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Därefter valdes en årskurs för samtliga program. Dessa klasser besöktes fysiskt i anknytning 

till en av deras föreläsningar. Vid besöket lämnades muntlig information om studien samt att 

alla i klassen blev tilldelade enkäten tillsammans med ett informationsbrev (Bilaga 2). 

Därefter fick alla studenter valet att antingen fylla i enkäten och lämna in denna eller lämna in 

en blank enkät och därmed ej delta i undersökningen.  

Metod 

Mätinstrument 

Enkäten (Bilaga 3) byggde på frågeformuläret som Dijkstra och Sandström använt sig av (21). 

Deras frågor skapades med hjälp av frågeformulären International Physical Activity 

Questionnaire (24) och Sedentary Behaviour Questionnaire (25). De frågor som innefattade 

svarsalternativ där studietiden delades upp om deltagaren studerade med eller utan dator blev 

istället hopslaget till ett svarsalternativ. Anledningen till detta var att båda alternativen 

innefattade stillasittande studietid. Även den första delen som handlar om transportsträckor 

omformulerades till ”en genomsnittlig dag”. Detta för att frågorna på enkäten skulle vara så 

lika som möjligt samt att minska risken för att frågan misstolkas. Dessutom infogades 

svarsalternativet ”inte alls” på de frågor som undrade hur ofta deltagarna utförde en viss 

aktivitet. Två egenkonstruerade frågor gällande brytandet av stillasittandet infogades också 

med tanke på den forskning som finns i dagsläget (16). Genom att använda sig av 

formuleringen ”bensträckare” säkerställde det att studenterna var uppe och rörde på sig och 

inte tog en paus där de satt ner. Slutligen infogades även en del som undersökte i hur stor grad 

studenten var fysiskt aktiv. Med hjälp av International Physical Activity Questionnaire (24) 

skapades frågorna som avsåg att undersöka studentens fysiska aktivitet. Frågorna anpassades 

sedan för att kunna jämföras mot FYSS rekommendationer. 

Enkäten bestod slutligen av sex olika delar. Del ett innefattade information om deltagaren i 

form av programtillhörighet, kön samt ålder. Del två i enkäten frågade efter uppskattad tid till 

stillasittande en genomsnittlig dag samt hur mycket tid deltagarna uppskattade att de själva 

lade ner på passiv transport. Del tre i enkäten undersökte hur mycket tid deltagarna lade ner 

på diverse stillasittande aktiviteter i skolan medan del fyra undersökte tid spenderad till olika 

stillasittande aktiviteter på fritiden. Del fem i enkäten hade för avsikt att undersöka hur ofta 

deltagarna tog pauser från stillasittandet och del sex i enkäten undersökte den fysiska 

aktivitetsnivån jämtemot FYSS.  
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När enkäten var färdigkonstruerad genomgick den ett pilottest för att testa frågorna och kunna 

revideras vid behov. Under pilottestet fick deltagarna muntligt uttrycka vad de tänkte och 

funderade på gällande enkäten samtidigt som de svarade på den. Efter pilottesten förändrades 

enkäten genom att lägga till en definition av normal studietid samt att lägga till telefon som ett 

alternativ till en av frågorna.  

Dataanalys 

Insamlad data analyserades och redovisades för den totala gruppen, för kvinnor respektive 

män samt för filosofiska fakulteten respektive teknologiska fakulteten. För att inte kunna 

koppla svar på enkät till enskild individ redovisas ej deltagaren med övrigt kön under 

resultaten för kön, enbart under resultatet per fakultetstillhörighet. 

I den andra delen av enkäten fick studenterna uppskatta i hur stor grad de spenderar en 

genomsnittlig dag till stillasittande. För de studenter som hade angivit ett tidsintervall valdes 

medelvärdet ut. Exempel: En student svarade 400-500 minuter. Detta räknades då som 450 

minuter i resultatet. En deltagare uppgav att sitt svar även innefattade sömn. I detta fall 

räknades 420 minuter (7 h) bort. Två studenter hade uppgett över 1200 minuter vilket är över 

20 timmar. Då det ej är möjligt att veta ifall de missuppfattat frågan eller exempelvis räknat 

med sömn i resultatet så exkluderas de från resultatet på den frågan. Två andra studenter hade 

uppgett 1800 minuter vilket är 30 timmar. Då det är mer tid än det existerar under ett dygn så 

exkluderades även de från resultatet på frågan.  

Del tre och del fyra i enkäten hade 6 svarsalternativ. Fyra av dessa hade ett tidsintervall. För 

de svarsalternativen som hade tidsintervall fick medelvärdet av dessa representera deltagarens 

svar. Det vill säga att om en student kryssade i alternativet ”1-2 timmar” så räknades detta 

som 1,5 timmar = 90 minuter. Om en student kryssade i det högsta alternativet, exempelvis ”4 

timmar eller mer” så räknades detta som 4 timmar = 240 minuter. Därefter räknades 

medelvärdet ut för respektive kategori vilket avrundades till närmaste heltal.  

I den fjärde delen av enkäten fick studenterna uppskatta hur ofta de tog en medveten 

bensträckare när de var stillasittande. Vid resultatredovisningen visas hur många av 

studenterna som fyllt i vilket alternativ. Detta för att kunna få en fast siffra på hur många som 

bryter sitt stillasittande med max 30 minuters mellanrum. I den femte och sista delen av 

enkäten fick de svara på hur mycket tid de spenderade i veckan till medelintensiv fysiskt 

aktivitet, högintensiv fysisk aktivitet samt hur många dagar i veckan de spenderade till 
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muskelstärkande aktivitet. Dessa siffror jämfördes sedan mot FYSS rekommendationer för att 

få ett resultat på hur många av studenterna som nådde rekommenderad nivå för fysisk 

aktivitet. Vissa studenter hade svarat i minuter på den sista frågan, då räknade författaren ut 

ungefär hur många dagar i veckan det var kompatibelt med.  

Enligt FYSS ska människan spendera antingen 150 minuter till medelintensiv aktivitet eller 

75 minuter till högintensiv aktivitet. Om en student nådde delvis upp till rekommenderad 

medelintensiv aktivitet och delvis till den alternativa högintensiva fysiska aktiviteten räknades 

dessa tillsammans. Exempelvis hade en student svarat 120 minuter till medelintensiv fysisk 

aktivitet samt 30 minuter till högintensiv fysisk aktivitet. Studenten nådde då upp till 80 % av 

rekommenderad medelintensiv aktivitet samt 40 % av rekommenderat alternativ högintensiv 

aktivitet. Då båda värdena tillsammans nådde upp till kravet på medel-/högintensiv fysisk 

aktivitet räknades detta som tillräckligt för den fysiska aktiviteten. För att räknas som fysiskt 

aktiv var deltagaren tvungen att nå gränsen för medel-/högintensiv aktivitet antingen var för 

sig, eller tillsammans, samt spendera minst två dagar i veckan till muskelstärkande aktivitet.  

Resultatet från enkäterna skannades in i EvaSys som läste av svaren automatiskt. Resultaten 

presenterades i Excel. Författaren gick sedan igenom de enkäter som saknade svar manuellt. 

Detta ifall maskinen hade missat alternativ som egentligen var kryssade. Enkäternas svar 

behandlades i Excel där medelvärden och procentsatser räknades ut. All tid redovisades 

därefter i minuter.  

Resultat 

Totalt 160 enkäter visas i resultatet. 164 enkäter lämnades in varav fyra enkäter exkluderades 

ur studien med anledning av att de antingen var blanka eller saknade väsentlig information om 

deltagaren.  

Total tid som studenterna spenderar till stillasittande under en genomsnittlig dag 

154 av deltagarna svarade på frågan om deras uppskattade tid till stillasittande. Resultatet 

redovisas i Fig.1.  Medelvärdet för alla studenters uppskattade stillasittande tid blev 514 

minuter (8 h och 34 min) en genomsnittlig dag. Detta skiljde sig mellan könen då medelvärdet 

för kvinnor var 482 minuter (8 h och 2 min) medan medelvärdet för männen var 550 minuter 

(9 h och 10 min). Mellan fakulteterna var det en ännu större skillnad, FF hade ett medelvärde 

på 419 minuter (6 h och 59 min) och den TF medelvärde var 590 minuter (9 h och 50 min).  
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Figur 1. Uppskattad tid till stillasittande under en genomsnittlig dag hos studenter. 

 

Stillasittande aktiviteter som tar upp störst tid under en genomsnittlig dag 

Transportsträckor 

Alla 160 enkäter inkluderades i detta resultat. Studenterna fick uppskatta hur mycket tid de 

spenderade sittandes i någon typ av transportfordon en genomsnittlig dag. Medelvärdet för 

transportsträckor under en dag var 23 minuter per student. Denna siffra var något högre hos 

kvinnorna. 28 minuter mot männens 18 minuter. Siffrorna mellan fakulteterna hade en ännu 

större differens, 33 minuter hos FF jämfört med 15 minuter hos TF.  

Stillasittande aktivitet i skolan 

Resultatet redovisas i Fig. 2. För antal deltagare per fråga, se Tabell 2. I den del av enkäten 

som undersökte stillasittande aktiviteter i skolan framkom det att sitta på föreläsningar/lektion 

tog upp den största tiden av aktiviteterna i skolan. Det totala medelvärdet låg på 203 minuter 

(3 h och 23 min) en genomsnittlig dag. Detta var även den aktivitet som tog upp mest 

stillasittande aktivitet av alla kategorier under hela dagen, se jämfört med tiderna för 

stillasittande på fritiden i Fig. 3. Denna siffra skiljde inte så mycket mellan könen men desto 

mer mellan fakulteterna. Hos den FF var genomsnittet 188 minuter (3 h och 8 min) mot 217 

minuter (3 h och 37 min) hos den TF. Största skillnaden i minuter mellan könen gällde studier 

på campus under normal skoltid där kvinnorna spenderade i snitt 179 minuter (2 h och 59 

min) på denna aktivitet mot männens 138 minuter (2 h och 18 min). När det gällde studier på 
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campus utom normal skoltid var det däremot ingen skillnad mellan könen. Varken måltider 

eller sittande på raster under skoldagen skiljde sig särskilt mycket mellan vare sig 

kvinnor/män eller FF/TF. Enligt resultatet lägger studenter tillhörande den TF ner mer tid till 

stillasittande aktiviteter på skolan jämfört mot den FF.  

Figur 2. Uppskattad tid till stillasittande aktiviteter i skolan. 

Tabell 2. Antal deltagare per fråga gällande stillasittande aktivitet på skolan 

 Föreläsning Äter 

måltider 

Raster i 

skolan 

Studier på 

campus under 

skoltid 

Studier på 

campus utom 

skoltid 

Icke-

schemalagd 

aktivitet 

Kvinnor n=81 n=81 n=80 n=81 n=81 n=81 

Män n=78 n=78 n=78 n=78 n=78 n=77 

FF n=69 n=69 n=68 n=69 n=69 n=69 

TF n=91 n=91 n=91 n=91 n=91 n=90 

Totalt n=160 n=160 n=159 n=160 n=160 n=159 

 

Stillasittande aktivitet på fritiden 

Resultatet redovisas i Fig. 3. För antal deltagare per fråga, se Tabell 3. I den del av enkäten 

som undersökte stillasittande aktiviteter på fritiden framkom det att se på TV/Film var 

aktiviteten som tog mest tid, se Fig. 3. Det var även den aktiviteten som tog upp tredje störst 
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Kvinnor	 204	 36	 31	 179	 83	 19	

Män	 204	 38	 31	 138	 83	 33	

FF	 188	 36	 28	 145	 70	 20	

TF	 217	 39	 33	 169	 92	 31	
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204	

36	 31	

179	

83	

19	

204	

38	 31	

138	
83	

33	

188	

36	 28	

145	

70	
20	

217	

39	 33	

169	

92	
31	

203	

37	 31	

159	

82	
26	

0	
50	
100	
150	
200	
250	

AN
TA

L	
I	M

IN
U
TE
R	

PÅ	SKOLAN	

Kvinnor	 Män	 FF	 TF	 Totalt	



Amanda	Vikberg	 	 Luleå	Tekniska	Universitet	
900518-5385	 	 Institutionen	för	Hälsovetenskap	
S0090H	 	 Fysioterapeutprogrammet	

	 13	 	
	

tid under en genomsnittlig dag efter ”Föreläsningar/Lektion” och ”Studier på Campus under 

normal skoltid”. Den genomsnittliga tiden en student lade på att se TV/Film var 128 minuter 

(2 h och 8 min). Detta skiljde sig väldigt lite mellan både kön och fakultet. Det fanns två 

kategorier där det fanns stora skillnader mellan både kön och fakultet. Detta var i kategorierna 

Dator/TV-spel samt Studier utanför Campus. I Dator/TV-spel lade männen ner mer än fem 

gånger så mycket tid på aktiviteten jämfört mot kvinnorna och TF nästan 3,5 gånger mer tid 

jämfört mot FF. Medan kvinnorna och FF hade en mycket högre minuttid i Studier utanför 

Campus, nästan dubbelt så mycket jämfört med männen och TF. 

Figur 3. Uppskattad tid till stillasittande aktiviteter på fritiden. 

Tabell 3. Antal deltagare per fråga gällande stillasittande aktivitet på fritiden 

 TV/Film Social kontakt Dator-/Tv-spel Elektronisk 

användning 

Studier utom 

campus 

Kvinnor n=80 n=81 n=81 n=80 n=80 

Män n=78 n=78 n=76 n=77 n=77 

FF n=69 n=69 n=69 n=69 n=69 

TF n=90 n=91 n=89 n=89 n=89 

Totalt n=159 n=160 n=158 n=158 n=158 
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Kvinnor	 124	 83	 17	 109	 97	

Män	 134	 70	 88	 105	 52	
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Totalt	 128	 77	 53	 106	 74	
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Hur ofta studenterna bryter sitt långvariga stillasittande med någon form av rast 

Vid frågan på hur ofta studenten tar en medveten ”bensträckare” när hen studerar var det 

endast 17 studenter som gjorde detta med max 30 minuters intervall, se Fig. 4. På fritiden var 

resultatet knappt märkbart högre. 21 studenter bröt sitt stillasittande inom 30 minuter, se Fig. 

5. Däremot var det mer än dubbelt så många studenter som inte alls tog bensträckare på 

fritiden jämfört mot bensträckare vid studier, 27 stycken mot 11 stycken. Av de 159 studenter 

som svarade på båda frågorna var det endast tio stycken som tog medvetna bensträckare både 

vid studier och på fritiden inom 30 minuter. Av dessa var sju kvinnor från FF och tre var män 

från TF. 

 

Figur 4. Hur ofta deltagaren tar medvetna ”bensträckare” vid studier 

 
Figur 5. Hur ofta deltagaren tar medvetna ”bensträckare” på fritiden 
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Hur fysiskt aktiva är studenterna i förhållande till FYSS rekommendationer? 

Totalt var det 66 deltagare (41 %) som nådde FYSS rekommendationer för att vara fysiskt 

aktiv. Det var inte några större könsskillnader. Av kvinnorna var det 35 stycken vilket 

motsvarar 43 % av de kvinnliga deltagarna och av männen var det 31 stycken vilket i sig 

motsvarar 40 % av de deltagande männen. I den FF var det 31 deltagare (45 %) som räknades 

som fysiskt aktiva och i den TF var det 35 deltagare (38 %). 

Tabell 4. Antalet deltagare i respektive kategori som nådde FYSS första krav för att räknas 

som fysiskt aktiv, d.v.s. antingen 150 minuter medelintensiv aktivitet eller alternativt 75 

minuter högintensiv aktivitet i veckan. 

 Medelintensiv 

intensitet 

Högintensiv 

intensitet 

Tillräckligt med 

minuter i båda 

kategorierna var för 

sig 

Tillräckligt med minuter 

när kategorierna 

kombinerades 

Kvinnor (n=81) 11 11 34 9 

Män (n=78) 11 14 17 3 

FF (n=69) 7 13 26 7 

TF (n=91) 15 12 26 5 

 

Tabell 5. Antalet deltagare i respektive kategori som även nådde FYSS andra krav för att 

räknas som fysiskt aktiv, vilket är muskelstärkande aktivitet minst två dagar i veckan.  

 Muskelstärkande aktivitet 

minst två dagar i veckan 

Kvinnor (n=65) 35 

Män (n=45) 31 

FF (n=53) 31 

TF (n=58) 35 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Totalt deltog 160 studenter i studien. Drygt halva sjuksköterskeklassen befann sig på 

verksamhetsförlagd utbildning vilket gjorde att deltagandet kunde ha varit ännu högre. Dock 

hade studien ett tillräckligt högt deltagarantal för att ge ett relevant resultat. Genom att fysiskt 

besöka klassrummen för enkätinsamling nåddes en hög svarsfrekvens av de studenter som var 

på föreläsningen. Det finns studier som visar på att det ger en högre svarsfrekvens än att 

skicka ut enkäter (26). Nackdelen med att besöka studenterna är att de kan känna ett tvång att 

delta även ifall de inte vill. Vid informationen som lämnas till studenterna var det därför 

väldigt viktigt att vara tydlig med att det är frivilligt att delta. Vid besöket hade författaren 

kunnat vara ännu tydligare med studenterna gällande ifyllnaden av enkäten. Att ge muntlig 

information om att det gällde genomsnittliga dagar, att det var minuter som efterfrågades, att 

sista tre frågorna gällde genomsnittliga veckor samt att sista frågan skulle besvaras i dagar 

hade varit information som underlättat vid dataanalysen. 

Till grund för enkäten använde författaren ett tidigare framtaget frågeformulär (21). Detta 

justerades för att bli tydligare för studenterna och för att kunna besvara frågeställningarna. 

Frågeformuläret var baserat på välkända vetenskapliga enkäter som är valida och reliabla (24, 

25). I ett försök att göra enkäten mer konsekvent ändrades frågorna gällande stillasittande 

beteende till ”en genomsnittlig dag”. Den sista delen i enkäten som täckte fysisk aktivitet fick 

behålla sin formulering med ”en genomsnittlig vecka”. Vissa av deltagarna kan ha förbisett 

denna ändring och därmed angett ett lägre antal än vad som egentligen stämmer på dessa 

frågor. Trots att författaren ändrat de första delarna för en mer konsekvent enkät var det 

fortfarande två studenter som angav mer tid än vad som finns på ett dygn när de skulle 

uppskatta hur mycket tid de spenderade till stillasittande på en dag. På samma fråga borde ett 

förtydligande att stillasittandet gäller endast under vakna timmar och innefattar ej sömn 

läggas till. 

Genom att lägga till svarsalternativet ”inte alls” på frågorna som undersökte vilka aktiviteter 

deltagarna ägnade sig åt kunde författaren även få ett resultat på 0 minuter. Vid 

resultatanalysen visade det sig att det var ett behövligt alternativ till vissa av frågorna där ett 

flertal studenter valde att ange detta svar. Författaren lade även in ett förtydligande av 

”normal skoltid” i enkäten som fastslog att det gällde måndag till fredag, klockan 08.00 – 
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16.00. Förtydligandet gjorde att uttrycket blev standardiserat och hade samma innebörd för 

alla deltagare. 

I enkäten hade det även varit fördelaktigt med en fråga gällande stillasittande på fritiden som 

täcker övriga aktiviteter. Exempel på formulering hade kunnat vara: ”Sitter med övrig 

stillasittande aktivitet, exempelvis spelar musik, målar, skriver med mera?” En sådan fråga 

hade varit förmånlig för att täcka upp stillasittande aktiviteter som det inte frågades efter 

konkret. En sådan fråga hade eventuellt kunnat ge ett helt annat resultat.  

De två egenkonstruerade frågorna gällande att ta paus i stillasittandet hade kunnat formuleras 

på annat sätt. Vid denna undersökning täckte frågorna endast medvetna pauser i stillasittandet. 

Frågorna hade kunnat formuleras på ett sätt som täckte in både medvetna och omedvetna 

bensträckare. Ett exempel hade kunnat vara ”hur ofta är du uppe och rör på dig när du 

bedriver studier (exempelvis medvetna pauser, toalettbesök, går och köper fika osv)?”. 

Genom att enbart fråga efter medvetna pauser kan resultatet eventuellt visa på att deltagarna 

bryter sitt stillasittande mer sällan än vad de egentligen gör. Gällande de tre sista frågorna i 

enkäten som undersökte studentens grad av fysiska aktivitet så var dessa lätta att misstolka. 

Med anledning av att dessa bröt mönstret genom att efterfråga en genomsnittlig vecka istället 

för en genomsnittlig dag. Samt att den sista frågan skulle besvaras i antal dagar, ett fåtal 

studenter besvarade den i minuter. Frågorna var dock väl utformade för att kunna jämföras 

mot FYSS rekommendationer.  

Vid dataanalysen användes främst medelvärde men även procentsats. Till skillnad från 

Dijkstra och Sandströms arbete (21) användes inte medianvärdet då det är en siffra som kan 

bli väldigt missvisande, särskilt då höjningen av tidsintervallet ej var konsekvent i alla frågor. 

Bland annat på fråga 3.5 höjs först tidsintervallet med 30 minuter för att sedan höjas med 60 

minuter. Medianvärdet kan då vara vilseledande och visa ett resultat som är antingen högre 

eller lägre än vad genomsnittet är. Detta påverkar även ett resultat baserat på medelvärde, 

dock har det ej lika stor påverkan som ett medianvärde. För att kunna se ifall resultatet skiljde 

sig mellan kvinnor och män samt mellan den filosofiska fakulteten och den teknologiska 

fakulteten räknades och presenterades resultatet för vardera kategori. På så sätt kan resultatet 

ge indikationer om det är någon av grupperna som är i större behov av preventiva åtgärder för 

ett minskat stillasittande. 

Vid den första delen i enkäten fick studenterna uppskatta sin stillasittande tid under en 

genomsnittlig dag. En student skrev att sömn var inräknat i resultatet vilket behövde justeras. 
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Författaren räknade bort sju timmar från angiven tid. Antal timmar för sömn skiljer sig mellan 

olika individer men medelvärdet på uppgiven sömntid ligger på ungefär sju timmar (27).  

När data analyserades i del två och tre av studien valde författaren att räkna det högsta 

alternativet som den siffran det täckte. Det vill säga att om en student hade svarat ”fyra 

timmar eller mer” så räknades detta som 240 minuter. Detta kan ge ett missvisande resultat då 

personen möjligtvis gör aktiviteten 360 minuter varje dag vilket hade höjt snittet. 

Svarsalternativen var rimliga mot majoriteten av frågorna då det var ett fåtal deltagare som 

valde det högsta alternativet. Dock var ett undantag frågan med avsikt att undersöka hur 

mycket film/TV studenten såg per dag. Där var det 19 studenter som valde det högsta 

alternativet vilket innebär att författare hade kunnat använda sig av ett annat tidsintervall med 

ett högre max alternativ.  

Vid dataanalysen lästes alla enkäter igenom av författaren och värden som ej fanns 

inskannade via programmet fördes in för hand. Det finns alltid en risk att något värde har förts 

in felaktigt när det sker manuellt. För att minska sannolikheten att misstag skett är dessa 

värden granskade vid tre olika tillfällen. Vid dataanalysen av fysisk aktivitet var det i vissa 

fall svårt att avgöra ifall studenten tolkat frågan fel. Det var till exempel en student som hade 

fyllt i 0 minuter på medel- och högintensiv fysisk aktivitet men ägnade 6 dagar i veckan till 

muskelstärkande aktivitet. Muskelstärkande aktivitet kan ge en ökning av puls och andning 

vilket tekniskt sett borde kunna räknas som medelintensiv fysisk aktivitet. Därmed är 

studenten möjligtvis tillräckligt fysisk aktiv enligt FYSS. Det är dock rena spekulationer, 

studenten skulle eventuell kunna ägna sig åt lågintensiv muskelstärkande aktivitet. Därför 

räknades studenten som fysiskt inaktiv om den ej fyllt i någon medel- eller högintensiv 

aktivitet. Det var fem studenter som angav att de ägnade sig åt muskelstärkande aktivitet men 

ej medel- eller högintensiv aktivitet i tillräckligt hög grad. 

Resultatdiskussion 

Deltagarna i denna uppskattade deras stillasittande tid till 514 minuter. Jämförelse mot en 

studie gjord på unga vuxna i Australien visade ett resultat 560 minuter, det vill säga 46 

minuter högre än deltagarna i denna studie (28). Även om deltagarna i den Australienska 

studien ej var studenter så hade de en snittålder på 22år vilket faller in i den ålderskategori 

med flest deltagare i denna studie. I samma studie (28) var det istället kvinnorna som 

spenderade ca 30 minuter mer än männen till stillasittande aktiviteter till motsats mot denna 

undersökning där männen hade ett högre genomsnitt. Vidare finns det examensarbete som 
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undersökt studenters stillasittande vanor (21). Deras resultat gav ett medianvärde på 600 

minuter vilket är ca en och en halv timme högre än resultatet i denna studie. I denna 

undersökning skiljde det nästan en timme mellan kvinnor och mäns vanor medan i Dijkstra 

och Sandröms studie hade båda kategorierna en median på 600 minuter (21). 

Vid resultatredovisningen av transporttid visade detta ett genomsnitt på 23 minuter om dagen. 

Dijkstra och Sandströms resultat (21) visade en median på 10 minuter spenderat till 

transporttid, men då detta är ett annat mätvärde är det svårartat att dra några jämförelser 

mellan resultaten. Fler genomförda studier som visar hur mycket tid studenter spenderar till 

stillasittande transport under en dag hade varit att föredra.  

Då deltagarna i denna studie är studenter är det intressant att se hur mycket stillasittande tid 

deltagarna ägnade åt att studera. Vid en addering av kategorierna studier på campus (både 

under och utom normal skoltid) och studier utom campus blev resultatet 315 minuter (5 h och 

15 min). I en studie av Rouse och Biddle spenderade deras deltagare mest tid till aktiviteten 

studera (7). De lade ner 241,7 minuter per dag på studier vilket är 73,3 minuter lägre är 

deltagarna i denna studie. Deras deltagare la även ner mindre tid till Tv-tittande, 79,9 minuter 

jämfört mot 128 minuter som deltagarna i denna studie ägnade till samma aktivitet. 

17 av deltagarna tog en medveten paus i sitt stillasittande inom 30 minuter när de studerade. 

För medvetna pauser på sin fritid var motsvarande deltagarantal 21. Även om det inte finns 

några officiella rekommendationer visar studier på att stillasittande bör brytas var trettionde 

minut (16, 17). Författaren har ej kunnat finna någon studie som visar ett resultat på hur 

många deltagare som bryter sitt stillasittande inom vissa tidsramar. Dock finns en studie på 

Kanadensiska studenter som undersökte medelvärdet i hur ofta man bröt sitt stillasittande 

(29). Deltagarna i deras studie hade ett medelvärde på 90, respektive 99 minuter för hur ofta 

de tog en paus från sitt stillasittande när studien startade. Deras interventionsgrupp minskade 

från 90 minuter till att ta en paus var 58 minut. Kontrollgruppen ökade från 99 minuter till att 

ta pauser med ett mellanrum på 111 minuter. Det är komplicerat att dra några slutsatser 

mellan studierna då denna studie undersökte hur många som bröt sitt stillasittande inom 30 

minuter medan den Kanadensiska studien undersökte ett medelvärde. Dock tyder resultatet på 

att majoriteten av de Kanadensiska studenterna tog pauser från sitt stillasittande med mer än 

30 minuters mellanrum. Att deras interventionsgrupp minskade sitt stillasittande utan paus 

med 32 minuter ger indikationer på att studenter är kapabla till att minska sitt stillasittande.  
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Enligt undersökningens resultat var det 66 av deltagarna, vilket motsvarar 41 % av de 

svarande, som räknades som fysiskt aktiva enligt FYSS. Enligt en publikation från 

folkhälsomyndigheten är 60 % av Sveriges befolkning över 16 år fysiskt aktiva (30). Dock tar 

denna siffra enbart hänsyn till medel- och högintensiv fysisk aktivitet, ej muskelstärkande 

aktivitet. Av deltagarna i denna studie var det 111 stycken som nådde kraven för medel- 

högintensiv aktivitet, men ej muskelstärkande aktivitet, vilket motsvarar 69 % av de svarande. 

Om muskelstärkande aktivitet inte tas i beaktning är därmed antalet deltagare som är fysiskt 

aktiva något högre än det nationella snittet för svenska invånare över 16 år. Vid en jämförelse 

av resultatet mot studien på Kanadensiska mastersstudenter (20) nådde endast 26 % av deras 

deltagare Kanadas rekommendationer för att vara fysiskt aktiv. Deltagarna i den 

Kanadensiska studien behövde spendera minst 150 minuter i veckan till medel- till 

högintensiv fysisk aktivitet för att räknas som fysiskt aktiva. Med andra ord gav en 

högintensiv aktivitet ingen tidsreducering från de 150 minuterna. Flera faktorer kan vara 

avgörande för den stora skillnaden, det är bland annat olika utbildningar, deltagarna hade inte 

nått lika långt i sin utbildning samt att studierna utspelade sig i olika länder.  

Konklusion 

Svenska universitetsstudenter har ett stillasittande beteende som motsvarar andra liknande 

undersökningar. Dock bryter majoriteten sitt stillasittande mer sällan än var 30e minut och har 

därmed ett ogynnsamt stillasittande beteende. Detta är en samhällsgrupp där preventiva 

åtgärder bör sättas in för att bryta upp långvarigt stillasittande och därmed minska risken för 

framtida problem. Det finns ett behov av fler studier som undersöker studenters stillasittande 

aktiviteter och hur ofta studenterna bryter deras stillasittande beteende.  
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Bilaga 1 Matlab – kod för randomiserad slump 

Kod för randomisering av program under filosofiska fakulteten 

xmin=1; xmax=16; n=1; x=xmin+rand(1,n)*(xmax-xmin); d=xmin+rand(1,n)*(xmax-xmin); f=xmin+rand(1,n)*(xmax-

xmin); round(x) round(d) round(f) 

Kod för randomisering av program under teknologiska fakulteten 

xmin=1; xmax=19; n=1; x=xmin+rand(1,n)*(xmax-xmin); d=xmin+rand(1,n)*(xmax-xmin); f=xmin+rand(1,n)*(xmax-

xmin); round(x) round(d) round(f) 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Stillasittande är ett folkhälsoproblem som relativt nyligt har uppmärksammat. Det framställs 

som ”den nya rökningen”. Det finns tämligen lite forskning som undersöker i vilket grad 

svenska studenter spenderar en genomsnittlig dag till stillasittande. Syftet med denna studie är 

att undersöka detta, samt vilka aktiviteter som upptar den största delen av den stillasittande 

tiden.  

Jag söker nu efter universitetsstudenter som vill delta i en enkätundersökning. Det är frivilligt 

att delta i studien. Dina svar kommer behandlas helt konfidentiellt och resultatet kommer 

presenteras så att enskilda individer inte kan kopplas till resultatet. Enkäten tar bara ett par 

minuter att fylla i. Innan enkäten har lämnats in kan du avbryta ditt deltagande i studien utan 

motivering. När du lämnar in dina markerade svarsalternativ ger du även ditt samtycke till att 

delta i studien.  

Studien beräknas vara färdig juni 2017 för att sedan publiceras och finnas tillgänglig via 

Luleå Tekniska Universitets hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214.  

Jag som utför denna studie heter Amanda Vikberg och läser fysioterapeutprogrammet termin 

6. Jag utför denna studie som min C-uppsats till kurs S0090H. Ytterligare upplysningar om 

studien kan lämnas ut av mig som genomför studien. Ni når mig antingen via telefon eller via 

mail. 
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Bilaga 3 Enkät
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