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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka om Body Mass Index (BMI), metabola tillstånd, fysisk 
aktivitet och intag av energitäta livsmedel skiljer sig mellan individer med mycket 
stillasittande tid respektive individer som tillbringar mindre tid stillasittande. För att besvara 
syftet ställs följande frågeställningar: 
 

1. Skiljer sig de metabola variablerna BMI, blodtryck, blodfetter och blodsocker hos 
individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med individer som tillbringar 
mindre tid stillasittande?  

2. Skiljer sig intag av energitäta livsmedel så som chips, jordnötter, tårtor, wienerbröd, 
choklad och glass hos individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med 
individer som tillbringar mindre tid stillasittande?  

3. Hur påverkar fysisk aktivitet och stillasittande risken för övervikt när hänsyn har tagits 
till confoundrar (så som, kön, ålder, utbildningsnivå och intag av energitäta 
livsmedel)? 
 

Metod 
Data har hämtats från studien LIV 2000 där syftet var att samla information om 
motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i 
åldrarna 20-65 år. En kvantitativ arbetsmetod har använts genom enkäter och fysiologiska 
tester som sedan har bearbetats genom statistikprogrammet SPSS för att sammanställa 
resultatet. Studien baserades på totalt 1067 personer, varav 603 personer valde att endast 
svara på enkäten och 464 personer genomgick både de fysiologiska testerna samt svarade på 
enkäten. 
 
Resultat 
Resultatet visade att den enda signifikanta skillnaden mellan stillasittande och aktiva individer 
av de metabola variablerna var BMI som var högre hos de stillasittande. Ingen skillnad kunde 
ses vid snacksintag vid jämförelse mellan de stillasittande och de fysiskt aktiva individerna. 
Fysisk aktivitet, stillasittande och utbildningsnivå hade heller ingen inverkan på risken för 
övervikt. Confoundrar som kön och ålder visade sig vara den största orsaken till övervikt. 
 
Slutsats 
Vår slutsats är att validiteten inte är tillräckligt hög på de variabler vi använt och därför har 
inget relevant resultat kunnat dras vid en jämförelse av tidigare forskning. Vi ser att våra 
resultat understryker vikten av att använda validerade mätinstrument för att kunna räknas som 
tillämpningsbara. 
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1 Inledning 

1.2 Bakgrund 

Att det inte råder någon brist på stillasittande aktiviteter i dagens samhälle finns det mycket 

som vittnar om, och många är de människor som utövar dessa typer av aktiviteter dagligen. 

Att sitta stilla kan ses som behagligt av många, men har sina baksidor. Stillasittande är 

nämligen en av riskfaktorerna till att drabbas av övervikt (Jakes, Day, Khaw, Luben, Oakes, 

Welch, Bingham, Wareham, 2003, s.1093) och den svenska befolkningen blir i allt högre grad 

överviktig (Statistiska centralbyrån, 2010, s.70). En vanlig stillasittande aktivitet är att se på 

TV. Idag är TV-apparater ofta en självklarhet i de flesta svenska hem, men så har det inte 

alltid varit. År 1926 överfördes för första gången rörliga bilder med ett TV-system från ett 

rum till ett annat, och först 1956 skedde ett riksstadsbeslut om införandet av television i 

Sverige. Idag, inte ens hundra år senare, är användandet av TV en del av vardagen för de 

flesta, och du kan till och med se på TV-program på datorn. SVT rapporterar att användandet 

av deras webbaserade TV-tjänst exploderade med cirka en halv miljard starter under 2011. 

(Sveriges Television (SVT), 2012) Att detta resulterar i en hel del stillasittande råder det 

ingen tvekan om.  Sedan år 1980 har våra matvanor till stor del även förändrats och en ökning 

i energimängd har skett genom en stegrad konsumtion av energitäta livsmedel som godis och 

läsk, vilken i sin tur kan förklara viktökningen (Socialstyrelsen, 2009, s.243). En hög vikt kan 

leda till följdsjukdomar i form av exempelvis diabetes typ två, hypertoni och hyperlipidemi 

(Bray 1987, s.14ff). Fysisk aktivitet har visat sig ha en god effekt på dessa sjukdomar 

(Shephard, Balady, 1999, s.963ff). Figuren nedan visar en förenklad modell av det som 

kommer tas upp i denna bakgrundstext, nämligen hur spenderad TV-tid, en indikator på 

stillasittande, tycks generera i en rad faktorer som kan leda till övervikt/fetma. 

 
Figur 1. Spenderad TV-tid och dess relaterade beteenden som kan leda till övervikt/fetma och följdsjukdomar till 

dessa tillstånd. Definitionen av stillasittande i denna uppsats likställs med ett inaktivt beteende som innebär att 

man större delen av dagen är sysselsatt med stillasittande aktiviteter.  
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1.2.1 TV-tittande som en indikator på stillasittande beteende 

Fokus i detta examensarbete ligger på att jämföra olika metabola faktorer och kostvanor hos 

personer som har en stillasittande livsstil jämfört med de som är aktiva. Som en indikator på 

stillasittande tid ser författarna till detta arbete framförallt TV-tittande. Därför ligger just TV-

vanor till stor del som grund för denna text. När lämplig databas med spenderad TV-tid som 

variabel eftersökts har dessvärre inte någon tillfredsställande sådan hittats. Därför används 

istället begreppet stillasittande som den faktiska variabeln i denna uppsats, och TV-tid ses 

som en liknande variabel som använts för att finna fakta om stillasittande till denna bakgrund. 

1.2.2 Spenderad TV-tid 

Det finns en rad stillasittande aktiviteter att ägna sig åt idag, men något som tydligt är en 

indikator på stillasittande tid är TV-tittande. Utbudet av underhållning framför TV:n är näst 

intill oändligt idag, och det finns något för alla att hitta. Bara mellan år 2001 och 2011 har 

tittartiden på TV ökat från 148 till 162 minuter om dagen för Sveriges befolkning, en ökning 

på lite drygt 1,5 timme i veckan som varje svensk är stillasittande framför TV-skärmen. Dessa 

uppgifter kommer från mms årsrapport 2011, som baseras på tittarresultaten från en TV-panel 

som rapporterar med så kallad People Meters. Panelen bestod av 2600 individer i åldrarna 3-

99 år, där samtliga är representativa för hushåll med tillgång till TV. (Mediamätning i 

Skandinavien (mms), 2011, s.3ff) 
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Figur 2. Fritt efter mms årsrapport 2011. 
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1.2.3 Fysisk aktivitet och stillasittande 

Fysisk aktivitet har visat sig ha en god effekt på vår hälsa och motverkar våra vanligaste 

följdsjukdomar av övervikt och fetma. Fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse som är en följd 

av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning 

(Shephard et al. 1999, s.963). Muskelarbetet stimulerar muskeluppbyggnad samt 

fettnedbrytning och påverkar ämnesomsättningen av kolhydrater, fetter och proteiner så att 

förhöjt blodsocker och förhöjda skadliga blodfetter motverkas (Zierath, He, Guma, 

Wahlström, Klip, Wallberg-Henriksson, 1996, s.1180ff). Rekommendationerna för fysisk 

aktivitet är i dagsläget minst 30 minuter per dag i minst måttlig intensitet som t.ex. 

promenader (Folkhälsoinstitutet, 2012), men även de som följer dessa rekommendationer är 

ofta stillasittande en stor del av dagen, exempelvis framför TV och dator. En stillasittande 

livsstil medför stora risker i form av metabol ohälsa och övervikt även om du motionerar 

regelbundet utöver din stillasittande tid (Healy, Wijndaele, Dunstan, Shaw, Salmon, Zimmet, 

Owen, 2008b, s.370). En föreställning kan vara att fysisk aktivitet och stillasittande är två 

ytterligheter av samma beteende, men forskning visar att TV-tittande och allmänt 

stillasittande är relaterade till övervikt och fetma oavsett övrig fysisk aktivitetsgrad (Jakes et 

al. 2003, s.1093). Dessa fynd har väckt en tanke på att de negativa fysiologiska och 

molekylära effekterna av stillasittande delvis kan vara skilda från de positiva effekterna du får 

till följd av fysisk aktivitet (Hamilton, Hamilton, Zderic, 2004, s.166).  

 

Risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom är hälften så stor för en fysiskt aktiv individ 

jämfört med en inaktiv (Warburton, Nicol, Bredin, 2006, s.801ff). Fysisk aktivitet motverkar 

även utveckling av hypertoni samt sänker blodtrycket hos individer med redan framskriden 

hypertoni (Whelton, Chin, Xin, He, 2002, s.493ff). Likaså motverkas utveckling av diabetes 

typ två och sänker blodsockret hos diabetiker (Hu, Lindström, Valle, Eriksson, Jousilahti, 

Silventoinen, Qiao, Tuomilehto, 2004, s.892ff). Positiva effekter har även visats vad det gäller 

hyperlipidemi (Shephard et al. 1999, s.964) och minskad risk för insjuknande av cancer, bland 

annat tjocktarms- och bröstcancer (Martin-Moreno, Soerjomataram, Magnusson, 2008, 

s.1390ff).  
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1.2.4 Intag av energitäta livsmedel och drycker 

Från 80-talet till år 2006 sågs en ökning av godiskonsumtionen från 10 till 15 kilo per person 

och år, samt en ökad konsumtion av läskedrycker från 30 till 90 liter. Detta har lett till en 

ökning av den genomsnittliga intagna energimängden med 4 %, vilket i sin tur kan förklara 

viktökningen som skett i Sverige. Jämfört med livsmedelsverkets kostrekommendationer äter 

vi alltjämt för lite grönsaker, frukt och fisk. I regel har dock kvinnor bättre matvanor än män, 

och högutbildade äter hälsosammare än lågutbildade. (Socialstyrelsen 2009, s.243) Att titta 

mycket på TV tycks vara associerat med en samtidig konsumtion av energität mat och dryck, 

framförallt bland ungdomar med låg socioekonomisk status. En indirekt orsak till detta kan 

vara den reklam du utsätts för när du ser på TV, som ofta innehåller energität mat. (Rey-

López, Vicente-Rodríguez, Répásy, Mesana, Ruiz, Ortega, Kafatos, Huybrechts, Cuenca-

García, León, González-Gross, Sjöström, de Bourdeaudhuij, Moreno, 2011, s.1566) Att äta 

stora portioner, dricka energirika drycker och att ha oregelbundna frukostvanor är ytterligare 

matvanor som leder till ett högt energiintag (Greenwood, Stanford, 2008, s.135ff).  

1.2.5 Övervikt, fetma och BMI 

Både övervikt och fetma definieras som en kroppsvikt som är större än vad som anses 

hälsosamt i förhållande till personens längd (Wilmore, Costill, Kenney, 2008, s.494), det vill 

säga en onormalt stor eller överdriven fettinlagring (WHO 2011).  Det är något som uppstår 

med tiden förutsatt att man upptar fler kalorier än vad man förbrukar. Balansen mellan 

upptaget av kalorier- och kaloriutgifter ser olika ut för varje person. Faktorer som påverkar 

och ökar risken för detta är exempelvis ens arvsmassa, att äta för mycket, fettrik mat och 

fysisk inaktivitet. (Wilmore et al. 2008, s.499) Drygt hälften av alla män i Sverige var år 2009 

överviktiga eller feta, siffran för kvinnor var 38,2 %. För män och kvinnor hopslaget låg 

siffran på 45,7%. (Statistiska centralbyrån (SCB). 2010, s.70) Figuren nedan visar statistik 

från SCBs undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) och anger att det skett en ökning i 

prevalens av övervikt och fetma sedan 1998. ULF har en genomsnittlig urvalsstorlek på ca 

7500 personer, varav alla är över 16 år och bosatta i Sverige. Vid undersökningens start var 

den huvudsakliga intervjumetoden pappersblanketter, men med åren har det övergått till 

telefonintervjuer i allt högre grad. (Statistiska centralbyrån (SCB). 2010, s.15) 
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Figur 3. Fritt efter ULF, SCB. 

 

I detta examensarbete används Body Mass Index (BMI) som ett mått på övervikt och fetma. 

För att få fram en persons BMI divideras vikten med kvadraten på längden i meter, och det 

används för att definiera olika viktgrupper. BMI skiljer inte på vikt på muskler respektive 

kroppsfett, men har väl definierade gränser för vad som anses vara övervikt respektive fetma. 

Ett BMI på 25-29,9 definieras som övervikt och ett värde som överstiger 30 klassas som 

fetma. (Henriksson, Sundberg, 2008, s.100) Övervikt/fetma är kopplad till en rad olika 

följdsjukdomar, bland annat ökar det förekomsten av diabetes typ två, hypertoni och 

hyperlipidemi. Att dödligheten ökar för personer med högt BMI tros främst bero på ökad 

förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar, även diabetskomplikationer, njur- och leversjukdom 

samt cancersjukdomar så som tjocktarm-, livmoder-, bröst- och bukspottskörtelscancer. (Bray 

1987, s.14ff)  

1.2.6 Definitioner och centrala begrepp 

Nedanstående begrepp är utgångspunkter i denna uppsats och är därför väsentliga att 

definiera. 

 

Stillasittande 

Stillasittande definieras i detta arbete som ett inaktivt beteende som innebär att man större 

delen av dagen är sysselsatt med stillasittande aktiviteter, till exempel TV-tittande.  Om en 

person är ute på en löptur under en dag men ser på TV och sitter vid en dator resten av dagen 

klassas personen ifråga ändå som stillasittande.  
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Fysiskt aktiv 

Studiens definition av att vara fysiskt aktiv är att man under större delen av dagen sysselsätter 

sig med aktiviteter som involverar kroppslig rörelse. Exempel på sådana aktiviteter kan vara 

att städa, laga mat, mecka med bilen med mera.  Att vara fysiskt aktiv behöver därmed inte 

innebära träningspass i form av exempelvis löpning och styrketräning, utan enbart att man ej 

sitter stilla.  

 

Motionär 

Rekommendationerna är för en vuxen individ gällande fysisk aktivitet är enligt Folkhälsoinstitutet 

30 min/dag av måttlig intensitet eller 30 minuter högintensiv fysisk aktivitet tre gånger/vecka 

(Folkhälsoinstitutet, 2012). Personer som uppnår dessa rekommendationer har valts att kallas som 

motionärer. 

 

Energitäta livsmedel 

Med energitäta livsmedel syftas det till konsumtion av chips, jordnötter, tårtor, wienerbröd, 
choklad, glass och dylikt. ”Om man ska få i sig alla näringsämnen kroppen behöver, utan att 
gå upp i vikt, finns det inte plats för särskilt mycket läsk, godis, bakverk, glass och snacks. I 
dag äter genomsnittssvensken ungefär dubbelt så mycket av dessa ”tomma” kalorier som det 
egentligen finns plats för” (Livsmedelsverket 2012). 
 

Confounder 

En confounder är en faktor som samvarierar med studerade variabler och samtidigt påverkar 

effekten åt något håll (Andersson, 2006, s.124). 

 

Metabola syndromet 

Metabola syndromet är ett tillstånd där faktorer som bukfetma, insulinresistens, dyslipidemi 

och förhöjt blodtryck samverkar (Hellénius, 2008, s. 407). 

 

Nedanstående variabler definieras här som metabola tillstånd: 

 

Högt blodtryck 

Högt blodtryck är ett tillstånd då blodtrycket är kroniskt högre än vad som anses vara 

hälsosamt för en persons ålder och storlek. (Wilmore et al. 2008, s.474)  
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Kolesterol 

Höga nivåer av ”det onda kolesterolet” low- density lipoprotein (LDL) har visat sig vara 

starkt kopplat till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar medan höga nivåer av ”det goda 

kolesterolet” high-density lipoprotein (HDL) är associerat med lägre risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Summan av dessa lipoproteiner utgör det som mäts som totalkolesterol. (Ibid, 

s.480)  

 

Blodsocker och ökad insulinresistens 

Insulin är ett hormon som frisätts som svar på förhöjd blodglukos, till exempel efter en 

måltid, och stimulerar blodsockernivån. (Ibid s. 68) Ökad insulinresistens innebär att de 

normala insulinnivåerna inte är tillräckliga för att hålla en jämn blodglukoskontroll. Detta kan 

leda till en onormalt stor blodglukoshöjning efter måltid, och upptäcks lättast genom ett oralt 

glukos-toleranstest som innebär att du dricker en sockerlösning i fastande tillstånd. 

(Abrahamsson. 2006, s.36f) 

1.2.7 Teoretisk bakgrund 

Övervikt och fetma är enligt WHO de femte största globala dödsorsakerna idag på grund av 

tillståndens följdsjukdomar. Orsaken till övervikt är en positiv energibalans, det vill säga att 

man upptar mer energi än vad man gör av med. Beteenden som kan leda till detta är 

framförallt ett ökat intag av energitäta, söta, feta och salta livsmedel samt för lite fysisk 

aktivitet till följd av ett ökat stillasittande beteende. WHO säger även att dessa beteenden kan 

förklaras som ett resultat av miljö- och samhällsförändringar i samband med bristen på 

politiska stödåtgärder inom sektorer som hälsa, jordbruk, transport, stadsplanering, miljö, 

matprocessering, distribution, marknadsföring och utbildning. Förebyggande åtgärder för 

övervikt/fetma bör därför uppmärksammas. Att skapa en stödjande miljö i samhället kan göra 

stor skillnad vad det gäller att påverka folk att välja nyttigare alternativ av livsmedel samt öka 

den fysiska aktiviteten, och därigenom förebygga fetma. Vad man på individnivå kan göra för 

att hitta energibalans och en hälsosam vikt är exempelvis att reducera energiintaget av fett, 

öka konsumtionen av frukt och grönsaker, reducera sockerintaget samt börja med regelbunden 

fysisk aktivitet. (WHO 2011) 
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Det är alltså tydligt att det finns en rad riskfaktorer som kan leda till övervikt och dess 

följdsjukdomar, och som blivande hälsopedagoger ligger det i författarnas intresse att 

undersöka detta. Författarna till denna studie upplever att det blir allt vanligare att spendera 

såväl sin lediga tid som sin arbetstid framför en skärm, och kanske föreligger det en 

samvarians mellan tid spenderad framför TV:n, en indikator på stillasittande, och ökningen av 

inadekvata matvanor. Författarna ser också en möjlighet till kulturella variationer inom detta 

område. De studier som presenteras i Forskningsläget är alla utförda i andra länder än 

Sverige, och därmed ligger det ett intresse i att se om resultaten från dessa studier även går att 

tillämpa på den svenska befolkningen. Allt detta är enbart hypoteser, och därmed ämnat att 

studeras i följande examensarbete för att ta reda på vad spenderad TV-tid har för samvarians 

med BMI och kostvanor, samt hur fysisk aktivitet respektive stillasittande beteende påverkar 

detta.  

2 Forskningsläge 
I bakgrundsdelen har det redovisats hur stillasittande beteenden, tills stor del sett som 

spenderad TV-tid, korrelerar med övervikt, metabola risker, fysisk aktivitet samt intag av 

energitäta livsmedel. I denna text, Forskningsläget, kommer det först tas upp om de metabola 

riskerna med stillasittande och spenderad TV-tid som nämnts i Bakgrunden. Vidare redovisas 

studier om spenderad TV-tid och intag av energitäta livsmedel. För att underlätta sökandet av 

relevanta studier kring stillasittande har spenderat TV-tid inkluderats som sökord.  Det har 

funnits vissa svårigheter att hitta relevanta källor kring just området om TV-tittande och intag 

av energität mat då de flesta studier är gjorda på barn eller har haft en metod som inte varit 

optimal för att kopplas till existerande studie. I övrigt har flera studier kring områdena 

stillasittande och TV-tid relaterat till övervikt och metabola risker varit lätta att finna, men 

enbart de studier som bäst berör syftet och frågeställningarna till detta examensarbete 

presenteras i nedanstående text. 

2.1 Stillasittande tid, fysisk aktivitet, övervikt och metabola risker 

Att sitta stilla under längre perioder vet det flesta idag är relaterat till ohälsa. Vad många dock 

kanske inte är lika insatta i är hur fysisk aktivitetsgrad påverkar den stillasittande tiden. Healy, 

Dunstan, Salmon, Cerin, Shaw, Zimmet, Owen, (2008a) undersökte i en studie hur 

stillasittande är associerat med fetma, onormal glukosmetabolism och det metabola 

syndromet. Totalt deltog 168 personer i studien, och medelåldern var 53,4 år. Healy, och hans 
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forskarkollegor, fann att stillasittande är associerat med ovanstående ohälsotillstånd oavsett 

övrig aktivitetsgrad. Denna studie ger belägg för vikten att undvika långvariga oavbrutna 

perioder av stillasittande tid. Healy et al. (2008b) fann även i en annan studie att det fanns ett 

signifikant samband mellan stillasittande och metabol risk oberoende av övrig fysisk 

aktivitetsgrad.  Målgruppen för studien bestod av 169 vuxna personer med medelåldern 53,4 

år, utan någon känd diabetessjukdom. För att mäta graden av stillasittande samt fysiskt 

aktivitet användes en accelerometer. De variabler som undersöktes var midjemått, 

triglycerider, HDL-kolesterol, viloblodtryck, fasteblodsocker och metabol riskklassificering. 

Samtliga av dessa värden var signifikant högre hos de stillasittande individerna än hos de 

aktiva.  

2.2 Spenderad TV-tid, fysisk aktivitet och övervikt 

Stillasittande beteende har i många studier haft TV-tid som indikator. En studie undersöker 

hur stillasittande beteenden så som TV-tittande, datoranvändning och läsning korrelerar med 

fetma bland vuxna individer i åldern 20 till 64 år. Analysen baseras på 42 612 respondenter 

från kanadensiska Community Health Survey Cross- tabeller, en allmän hälsoundersökning 

som omfattar hushållspopulationen. Ungefär en fjärdedel av männen (25 %) och kvinnorna 

(24 %) som rapporterade att de såg på TV 21 timmar eller mer per vecka klassificerades som 

feta. Förekomsten av fetma var betydligt lägre för de som i genomsnitt såg på TV fem timmar 

eller färre per vecka (14 % av männen och 11 % av kvinnorna). Mycket stillasittande tid 

framför datorn visade sig också ha ett samband med fetma jämfört med färre timmar framför 

datorn. (Shields, Trembley, 2008) Även en undersökning av 

Salmon, Bauman, Crawford, Timperio, Owen (2000) visade att övervikt var förknippat med 

antal TV-timmar. Målet med studien var att studera effekten av fysisk aktivitet mellan 

sambandet TV-tittande och övervikt. Genom intervjuer har 3392 vuxna individer 

självrapporterat längd, vikt, två veckors fysisk aktivitetstid samt i genomsnittlig spenderad 

TV-tid för en vecka. Jämfört med de deltagare som rapporterade att de såg mindre än en 

timme på TV per dag, var de som såg 1-2,5 timmar 93 % mer benägna att vara överviktiga. 

De deltagare som såg på tv mer än fyra timmar per dag hade dubbelt så stor risk att drabbas 

av övervikt jämfört med de som såg mindre än en timme på TV per dag, detta oavsett 

aktivitetsgrad. Dessa fynd tyder på att man behöver fokusera på folkhälsostrategier som att 

minska stillasittande beteenden så som TV-tittande utöver att öka fysisk aktivitet.  
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2.3 Spenderad TV-tid, fysisk aktivitet och metabola risker 

Förutom att spenderad TV-tid korrelerar med övervikt ökar det också risken för metabol 

ohälsa. I en populationsbaserad tvärsnittstudie av Dunstan, Salmon, Owen, Armstrong, 

Zimmet, Welborn, Cameron, Dwyer, Jolley, Shaw (2005) var syftet att studera ett eventuellt 

samband mellan TV-tittande, fysisk aktivitetsgrad och det metabola syndromet. 6241 vuxna 

personer, som var 35 år fyllda eller äldre, deltog i studien. Deltagarna fick själva rapportera 

TV-tittande och fysisk aktivitet i tid under en vecka. Resultatet visade på att det finns ett 

samband mellan spenderad TV-tid och en ökad förekomst av det metabola syndromet. Fysisk 

aktivitet visade sig samtidigt vara associerat med en minskad förekomst av metabola 

syndromet. Dunstan, Salmon, Owen, Armstrong, Zimmet, Welborn, Cameron, Dwyer, Jolley, 

Shaw (2004) har även, i en annan studie, haft som syfte att undersöka om det finns någon 

samvarians mellan fysisk aktivitetstid, spenderad TV-tid och risk för oupptäckt onormal 

glukosmetabolism. Onormal glukosmetabolism och nedsatt glukostolerans bedömdes där 

genom ett oralt glukostoleranstest. Deltagarna fick själva rapportera den fysiska 

aktivitetstiden samt tv-tid för föregående vecka med hjälp av ett frågeformulär. Totalt deltog 

8299 personer med en ålder på minst 25 år i studien. Slutsatsen visar att fysisk aktivitet har en 

skyddande effekt på glukosmetabolismen hos vuxna medan mycket tv-tittande tid har en 

skadlig effekt på detta. Ytterligare en studie gjord på 14 189 deltagare i åldrarna 45-74 år 

visade att TV-tittande, en indikator på stillasittande tid, är en markör för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt förknippat med fetma. Detta oberoende av ålder, alkoholintag, rökvanor, 

användning av blodtryckssänkande medicin samt den totala rapporterade fysiska 

aktivitetsnivån. Denna studie, utförd av Jakes (et al. 2003) visade att män och kvinnor såg på 

TV cirka 21 timmar per vecka och totalt svarade 40 % att de deltog i någon typ av hög fysisk 

aktivitetsnivå. Efter justering av kända confounders visade det sig att de kvinnor som tittade 

mest på TV och inte utförde någon kraftig fysisk aktivitet hade ett genomsnittligt BMI på 1,92 

kg/m2 högre än de som såg minst på TV och utförde mest kraftig fysisk aktivitet. 

Motsvarande siffror för männen var 1,44 kg/m2.  

2.4  Spenderad TV-tid och intag av energitäta livsmedel 

På helgkvällar hör det inte till ovanligheterna att duka upp chips, nötter och godis framför 

TV:n för lite filmtid. Men hur vanligt är det egentligen att intaget av denna typ av livsmedel 

intas i samband med tid spenderad framför TV:n? Studien av van Strien, Herman, Anschutz 

(2012) har mätt hur kaloriintaget ser ut och vad man väljer att äta när man ser reklam om mat 
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på tv. Man använde skalan Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ-Ex) som är 

utvecklad för att mäta tendensen att äta som svar till externa kostrelaterade signaler som syn, 

smak och lukt av attraktiv mat. Totalt deltog 125 studenter, 60 män och 65 kvinnor, med 

medelåldern 21,3 år samt medel BMI på 22,66 kg/m2. Vägda skålar med chips och godis 

ställdes framför deltagarna. Varje gång deltagaren åt i varje intervall (före, efter eller under 

det första eller andra reklamavbrottet) registrerades samt videofilmades. Resultatet visade att 

man åt mer chips under reklam om mat jämfört med hur man åt under endast neutral reklam. 

Denna studie förutsätter dock att chips och godis dukats fram på bordet redan, och deltagarna 

har inte själva fått välja om de vill duka fram snacks eller inte. Den handlar dessutom om hur 

reklamen på TV påverkar ätbeteendet, men stillasittande tid kan också spenderas framför 

TV:n utan reklamavbrott. En annan studie, utförd av Bowman (2006), visade att vuxna som 

såg på TV mer än två timmar per dag visade sig ha ett högre intag av energitäta livsmedel och 

snacks. Eftersom TV-tittande ofta är förknippat med sämre matbeteenden var syftet med 

studien att undersöka samvariansen mellan TV-tittande, matvanor samt övervikt och 

hälsostatus. Självrapporterade uppgifter samlades in från deltagarna om deras 

socioekonomiska och demografiska status, kostintag, viktstatus, hälsotillstånd, TV-tittande 

samt överviktsstatus för att analyseras. Förutom att resultatet visade ett högre intag av snacks 

hos de frekventa TV-tittarna så visade det också att de som såg på TV mer än två timmar om 

dagen hade ett högre genomsnittligt BMI.  

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka om Body Mass Index (BMI), metabola tillstånd, fysisk 

aktivitet och intag av energitäta livsmedel skiljer sig mellan individer med mycket 

stillasittande tid respektive individer som tillbringar mindre tid stillasittande. För att besvara 

syftet ställs följande frågeställningar: 

 

1. Skiljer sig de metabola variablerna BMI, blodtryck, blodfetter och blodsocker hos 

individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med individer som tillbringar 

mindre tid stillasittande?  

2. Skiljer sig intag av energitäta livsmedel så som chips, jordnötter, tårtor, wienerbröd, 

choklad och glass hos individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med 

individer som tillbringar mindre tid stillasittande?  
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3. Hur påverkar fysisk aktivitet och stillasittande risken för övervikt när hänsyn har tagits 

till confoundrar (så som, kön, ålder, utbildningsnivå och intag av energitäta 

livsmedel)? 

4 Metod 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Data har tagits från studien LIV 2000 där syftet var att samla information om motionsvanor, 

fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 

år. För att besvara syfte och frågeställningar består denna uppsats av en kvantitativ 

tvärsnittsstudie där datainsamlingen utförts med hjälp av enkäter och fysiologiska tester. En 

tvärsnittsstudie innebär att man mäter hur vanlig en egenskap eller ett symtom är i en 

population vid en viss tidpunkt, det vill säga att prevalensen bestäms (Andersson, 2006, s.89). 

I denna studie är det just detta som görs, författarna studerar exempelvis prevalensen av 

övervikt i en grupp som spenderar mycket tid stillasittande samt en grupp som spenderar 

mindre tid stillasittande för att se eventuella skillnader. En kvantitativ datainsamlingsmetod 

syftar till att undersöka något på bredden, intresset ligger alltså i att hitta det gemensamma 

och det som är representativt för en större grupp (Hassmén, Hassmén. 2008, s.85). 

4.2 Urval 

För att kunna representera olika regioner och stora delar av Sverige har 2000 obundet 

slumpmässigt utvalda individer från befolkningsregistret SPAR valts ut från fyra olika län; 

Västerbotten, Stockholm, Örebro och Skåne. 250 kvinnor och 250 män från varje län i 

åldrarna 20-65 år gamla har blivit tillfrågade att delta i studien. Följaktligen baserades studien 

på 1357 personer, varav totalt har 1067 personer svarat på enkäten, 577 kvinnor och 490 män. 

Det var något fler äldre än yngre som deltog samt ett högre deltagande i Västerbotten jämfört 

med Stockholm, Örebro och Skåne. 603 personer valde att både besvara enkäten och 

genomföra de fysiologiska testerna medan 464 personer enbart svarade på enkäten.  

4.3 Genomförande 

LIV 2000 skickade ut en enkät till deltagarnas angivna adresser som även innehöll en 

inbjudan till fysiologiska tester. Av dessa fysiologiska tester har endast delar av 

undersökningen ingått i detta examensarbete, och endast några av enkätfrågorna. För att på ett 

smidigt sätt behålla anonymiteten, tilldelades varje person en kodsiffra så att den inkomna 
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enkäten kunde matchas med testresultat och provsvar. Deltagandet i undersökningens olika 

delar var helt frivilligt. Många valde att enbart skicka in svarsenkäten, medan andra 

kontaktade sin närmsta teststation och genomförde de medicinska och fysiologiska testerna. 

Under april och maj månad år 2000 skedde det första utskicket av enkäten. Då 

svarsfrekvensen var låg efter detta utskick, sändes under hösten 2000 och under 2001 fem 

påminnelseutskick. Även telefonkontakt togs med de som inte besvarat, totalt 266 personer. 

En reducerad enkät med de viktigaste frågorna användes vid telefonkontakterna, och därmed 

genomgick de inte de antropometriska testerna, utan angav själva längd och vikt. Därför 

innebar dessa kontakter ett internbortfall. Av de uppgifter som kommit fram genom enkät och 

fysiologiska tester har endast en del av datan valts ut för att användas vid analys för att 

besvara syftet och frågeställningarna i denna uppsats.  

4.3.1 Testvariabler 

LIV 2000- studien bestod av en enkät och ett antal fysiologiska tester. Enkäten bestod av 

totalt 97 frågor med både öppna och slutna svarsalternativ, varav sju av dessa frågor har 

använts i detta examensarbete (se bilaga 2).  Frågorna som använts har berört ålder, kön, 

utbildningsnivå, aktivitetsgrad, stillasittande och intag av energitäta livsmedel (chips, snacks, 

tårtor, choklad m.m) för att på bästa sätt kunna hjälpa oss att besvara syftet med detta arbete. 

Gällande frågan om intag av energitäta livsmedel kunde respondenterna välja mellan att svara 

att de intog dessa livsmedel ”Så gott som dagligen”, ”Några gånger i veckan” eller ”Högst 

en gång i veckan”. Som stillasittande klassas de som angett något av de två första 

svarsalternativen ”mycket lite” eller ” enstaka promenad” på frågan ”Hur mycket har du rört 

dig på din fritid det senaste året?”. Detta oavsett om man samtidigt också kryssat i något av 

de fyra andra svarsalternativen på samma fråga. Har man kryssat i något av övriga fyra 

svarsalternativen på denna fråga utan att kryssa i något av de första två så likställs med att 

man inte är stillasittande på sin fritid, utan är därmed fysiskt aktiv. För att klassas som 

motionär måste man ha angett att man rör på sig minst 30 minuter om dagen under i form av 

promenad eller annat likvärdig/mer fysiskt krävande aktivitet under såväl vinter som 

sommarhalvåret.  Av de fysiologiska testerna har de antropometriska måtten längd och vikt 

använts för att kunna räkna ut deltagarnas BMI. Kroppslängden mättes med 0,1 cm 

noggrannhet med stationär reglerbar längdmätare. Vikten mättes ståendes på en kalibrerad 

standardvåg, med 0,1 kg noggrannhet, då försökspersonen endast bar lätt klädsel. De 

medicinska testerna som använts bestod bland annat av blodtrycksmätning då man efter tio 



minuters liggande vila mätte blodtrycket med en vanlig blodtrycksmanschett. Efter detta togs 

ett blodprov från en ytlig ven i armbågsvecket, som skickades för analys. Utifrån detta 

blodprov mättes koncentrationen av total-kolesterol, high-density lipoprotein (HDL), low- 

density lipoprotein (LDL), triglycerider samt blodsocker.  

4.4 Bortfallsanalys 

På grund av felaktiga adresser och/eller hemligt eller saknat telefonnummer var 628 av de 

2000 slumpmässigt utvalda personerna oanträffbara, och räknades därför som bortfall. 

Ytterligare 15 individer var inadekvata för studien. Figur 4 redovisar bortfallet. 

 
Figur 4. Flödesschema över olika kategorier av bortfall samt slutgiltiga antalet deltagare.  Fritt efter LIV 2000. 

 

Tabell 1 presenterar deltagarna och det externa bortfallet i LIV 2000. Något fler kvinnor än 

män inkluderades i studien och även en större andel av kvinnorna lämnade någon form av 

information. Det externa bortfallet var något större bland män (differens 8,3 %). Totalt deltog 

inte 300 personer i studien av någon anledning och räknades därmed som ett externt bortfall. 
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Tabell 1. Deltagare samt externt utfall. Fritt efter LIV 2000. 

 Kvinnor 

n = 698 

Män 

n = 659 

Totalt 

n = 1357 

Fysiologiska tester + enkät 5 (0,7%) 4 (0,6%) 9 (0,7%) 

Medicinska tester + enkät 1 (0,1%) 0 (0,0%) 1 (0,1%) 

Samtliga tester + enkät 319 (45,8%) 274 (41,5%) 593 (43,7%) 

Enbart enkät 252 (36,2%) 212 (32,1%) 464 (34,2%) 

    

Totalt antal ifyllda enkäter 577 (82,8%) 490 (74,2%) 1067 (78,6%) 

    

Långvarigt sjuk 2 (0,3%) 1 (0,2%) 3 (0,2%) 

Vägrar/avböjer 118 (16,9%) 169 (25,6%) 287 (21,1%) 

    

Totalt 697 (100,0%) 660 (100,0%) 1357 (100,0%) 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

En hög validitet betyder att man mäter det man avsett att mäta, och förutsätter att de 

systematiska felen är små (Andersson, 2006, s.126). I uppsatsens frågeställningar förekommer 

begreppen stillasittande och fysiskt aktiv. I den databas som använts har inga specifika 

frågeställningar om hur många timmar i veckan/om dagen som respondenterna suttit stilla 

respektive varit fysiskt aktiva funnits med. Validiteten på dessa frågor blir troligtvis därför 

inte lika hög som på de enkätfrågor som tydligare frågar efter det vi avsett att mäta (t.ex. 

ålder, kön och utbildningsnivå) eller de fysiologiska testerna där specifika tester för det som 

avsetts mätas tagits. Hög validitet på BMI, blodtryck m.m. Sämre validitet på kost och 

motionsfrågor, gör att de ser ännu sämre ut när man jämför med de starka validitetsfrågorna.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten eller precisionen i studien, det förutsätter små 

slumpmässiga fel och små icke-systematiska mätfel (Ibid, s. 126). LIV 2000 valde ut fem 

kärnfrågor som de jämförde med data från andra riksomfattande studier samma år. Detta för 

att se att deras enkätfrågor var tillförlitliga. LIV 2000 har även en föregångare, LIV 90, som 

till mångt och mycket bestod av samma enkätfrågor. Författarna till denna uppsats upplever 
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att detta stärker tillförlitligheten. De respondenter som valde att utföra de fysiologiska testerna 

uppmanades att beakta en bifogad testföreskrift innan läkarbesök för att standardisera 

proceduren. All testpersonal genomgick en teoretisk och praktisk utbildning under en heldag 

för att säkerställa att testerna skulle utföras på ett så likvärdigt sätt som möjligt oberoende av 

teststation, något som stärker tillförlitligheten. En ytterligare reflektion kring reliabiliteten kan 

vara det faktum att testerna utförts på olika teststationer i olika miljöer och det kan ha 

påverkat tillförlitligheten och precisionen.  

4.6 Dataanalysmetod 

Skillnader mellan procentuella andelar beräknades på 95 % signifikansnivå, angett som P-

värde i resultatdelen (Ejlertsson, 2003, s.135). All data behandlades kodade i Microsoft Excel, 

SPSS (version 19.0) och Statview. Oberoende T-test har använts för att besvara frågeställning 

ett och ett Mann Whitney U för frågeställning två, detta för att jämföra medelvärden mellan 

stillasittande och aktiva individer. För att besvara frågeställning tre har det gjorts en linjär 

regression där samtliga variabler lades in i ett och samma steg av regressionen, BMI angavs 

som den beroende variabeln och resterande variabler som oberoende. Utifrån det har det 

kunnat ses hur Beta-värden och R-kvadrat ser ut. Beta-värdet anger risken för ett felslut som 

innebär att nollhypotesen accepteras när den i själva verket ska förkastas (Ibid, s.137), i detta 

arbete visar det alltså åt vilket håll variabeln tenderar att röra på sig, en positiv eller negativ 

riktning. R-kvadrat anger hur stor del av variationerna i den beroende variabeln som förklaras 

av den oberoende variabeln. (Ibid, s.114) För att räkna ut frekvenser så som könsfördelning, 

utbildningsnivå, medel-BMI m.m. har en frekvensanalys utförts.  

4.7 Etiska överväganden 

Vad det gäller etiska överväganden har författarna till denna studie inte haft någon kontakt 

med respondenterna eftersom datan kommer från en redan utförd studie, LIV 2000. Därmed 

är upplevelsen att etiska reflektioner över datainsamlingsmetoden inte behövts tas i beaktning 

på samma sätt som om en egen datainsamling utförts. Deltagarna har tidigare blivit 

informerade om LIV 2000-studiens syfte och har själva fått bestämma över sin medverkan. 

Personliga uppgifter har behandlats konfidentiellt så att obehöriga inte har kunnat ta del av 

dem. Uppgifterna som har samlats in har endast fått utnyttjas för forskningsändamål. 

Författarna till detta arbete har fått godkännande av en forskare från LIV 2000 att använda 

deras databas till denna uppsats. 

 



Författarna till denna uppsats har även öppet redovisat metoder och resultat för att inte 

vilseleda läsaren till felaktiga slutsatser.  Dessutom har en rättvis bedömning av de studier 

som presenterats i Forskningsläget gjorts, det innebär att författarna gått in med inställningen 

att presentera de studier som är mest relevanta för denna uppsats syfte, oavsett vad de har för 

resultat. Detta för att läsaren inte ska känna sig påverkad i någon riktning.  

5 Resultat 
Av de ursprungliga 1067 deltagarna var 54,1 % av dessa kvinnor, 45,9 % var män. 

Medelåldern på populationen var 44,31 år, med ett spann mellan 21 till 71 år. Gruppens 

medel-BMI var 25,3 och föll därmed in under kategorin övervikt. 48,9 % av deltagarna var 

överviktiga eller feta. 

 

49%
51%
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Överviktiga/feta Normalviktiga

 
Figur 5. Andel normal- och överviktiga. 

 

15,7 % av deltagarna var stillasittande och resterande 84,3 % klassades som aktiva. Andelen 

regelbundna motionärer var 27,2 %, icke motionärer 72,8 %. 32,8 % hade en universitets- 

eller högskoleutbildning och 18,1 % hade en gymnasial utbildning på 3-4 år. 65,9 % av de 

svarande åt energitäta livsmedel (så som chips, jordnötter, tårtor, wienerbröd, choklad och 

glass) en gång i veckan. 32,9 % åt energitäta livsmedel dagligen- eller några gånger i veckan.  
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Figur 6. Andel i procent av totalpopulationen. Serie 1 avser den första variabeln under varje stapel och Serie 2 

avser den andra. 

5.1 BMI, blodtryck, blodfetter och blodsocker 

BMI visade sig ha en signifikant skillnad mellan stillasittande personer jämfört med aktiva 

(P= 0,001). De stillasittandes medel-BMI låg på 26,35 medan de aktivas medel-BMI var 

25,06. Båda gruppernas BMI låg därmed på övervikt. Vad det gäller kolesterolvärdena 

(totalkolesterol, HDL och LDL) förelåg inga signifikanta skillnader, men en stark trend visar 

att de aktiva hade något lägre totalkolesterol (5,28), än de stillasittande (5,5).  En stark trend 

visade även att det ”det goda kolesterolet”, HDL- värdet var högre hos de aktiva (1,46) än hos 

de stillasittande (1,36) samt ”det onda kolesterolet”, LDL- värdet var högre hos de 

stillasittande (3,47) jämfört med de stillasittande (3,28). Vad det gäller blodtryck samt 

blodsockernivå visade det sig inte finnas någon signifikant skillnad mellan grupperna.  
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Tabell 2. Sammanfattning av resultat på BMI, blodtryck, kolesterol och blodsocker. 

 Stillasittande Fysiskt 

aktiva 

Signifikans 

(P-värde) 

BMI (kg/m2) 26,35 25,06 P= 0,001 

Blodtryck systoliskt 

(mmHg) 

123,68 123,97 P= 0,89 

Blodtryck diastoliskt 

(mmHg) 

76,48 74,9 P= 0,18 

Totalkolesterol (mmol/l) 5,5 5,28 P= 0,069 

HDL (mmol/l) 1,36 1,46 P= 0,08 

LDL (mmol/l) 3,47 3,28 P= 0,087 

Fasteblodsocker  

(S-glu mmol/l) 

5,25 5,05 P= 0,23 

 

5.2 Intag av energitäta livsmedel 

Det visade sig inte finnas någon skillnad på intag av energitäta livsmedel som chips, 

jordnötter, tårtor, wienerbröd, choklad och glass mellan de stillasittande personerna och de 

fysiskt aktiva (P= 0,887). 

5.3 Fysisk aktivitet samband mellan stillasittande och övervikt 

Fysisk aktivitet (P= 0,105, Beta= -0,073), stillasittande (P= 0,09, Beta= 0,075), 

utbildningsnivå (P= 0,088, Beta= -0,078) och intag av energitäta livsmedel (P= 0,085, Beta= 

0,078) visade sig inte ha någon signifikant inverkan på övervikt. I stället visade sig att de 

medverkande confoundrarna kön (P= 0,00, Beta= -0,175) och ålder (P= 0,00, Beta= 0,204) 

vara större skäl till övervikt jämfört med fysisk aktivitet, stillasittande och intag av energitäta 

livsmedel. R-kvadrat för regressionen är 0,126. 

6 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om BMI, metabola tillstånd, fysisk aktivitet och 

kostvanor skiljer sig mellan individer med mycket stillasittande tid respektive individer som 
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tillbringar mindre tid stillasittande. I denna del av uppsatsen diskuteras de resultat som fåtts 

fram genom analys av datan, val av metod samt resultatets samband med tidigare forskning 

inom området. Reflektioner kring val av metod och dess inverkan på studiens resultat går att 

finna under rubriken Metoddiskussion.  

6.1 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts har en kvantitativ databas från studien LIV 2000 använts för att besvara 

syfte och frågeställningar. En kvantitativ databas känns som rätt datainsamlingsmetod för 

denna uppsats då vi haft för avsikt att få en överskådlig bild av en större population. Hade 

kvalitativ databas istället valts upplever vi att validiteten på resultaten hade varit lägre 

eftersom en mindre population inte kan representera befolkningen i stort, vilket vi enligt syftet 

i vår uppsats ämnat göra. Att populationen var relativt stor och hämtad från fyra olika län gör 

att vi upplever urvalsgruppen som representativ för stora delar av Sverige. Vi upplever även 

att validiteten på hur LIV 2000 mätt blodtryck, fasteblodsocker och kolesterolvärden varit 

relativt hög då de mätts genom fysiologiska tester. Hade vi istället använt oss av en databas 

som frågat kring dessa variabler i en enkät hade validiteten sjunkit avsevärt enligt vår mening. 

Utöver att vi upplever att kvantitativ data som rätt val för denna uppsats förefinns det många 

förbättringsområden gällande valet av metod. Som vi nämnt i Metod-delen har vi inte haft 

tillgång till specifika frågor gällande stillasittande tid i databasen. Som stillasittande har vi 

istället klassat de som angett svarsalternativen mycket lite eller någon enstaka promenad på 

frågan Hur mycket har du rört dig på din fritid det senaste året? Genom att göra dessa 

antaganden har vi inte kunnat få en rättvisande bild av spenderad stillasittande tid, då frågan 

vi utgått ifrån inte indikerar att det är just stillasittande vi avsett mäta. Eftersom 

klassificeringen av grupperna stillasittande och fysiskt aktiva ligger till grund för en 

omfattande del i vår uppsats är detta en mycket stor brist för vårt resultat, och understryker 

vikten av att använda mätmetoder av hög validitet för att nå ett tillämpningsbart resultat. För 

att ta reda på vilka som faller in under vår definition av motionärer var man tvungen att ha 

angett att man rör på sig minst 30 minuter om dagen i form av promenader eller annat 

likvärdig/mer fysiskt krävande aktivitet under såväl vinter som sommarhalvåret. Det saknades 

även här en specifik fråga gällande exempelvis hur många gånger per vecka respondenten är 

fysiskt aktiv i avseende att motionera. Även detta anser vi gör validiteten låg. Validiteten på 

frågorna kring stillasittande och fysisk aktivitet kan möjligen bli ännu lägre på grund av att de 

i frågeställning tre jämförs med ålder, kön och utbildningsnivå som har en högre validitet. 
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Dessa variabler fanns det specifika frågor om i enkäten och vi var därmed inte tvungna att 

omkoda dem för egen definition, alltså kan vi i större utsträckning hävda att de mäter vad vi 

avsett mäta. Att vi sedan har plockat ut enstaka frågor ur en stor enkät gör att frågorna 

eventuellt kan förlora sin kontext. Detta är enbart en reflektion och inget vi vetenskapligt kan 

bekräfta. 

 

I denna uppsats har vi mestadels talat om stillasittande som spenderad TV-tid. Vi vill dock 

poängtera att vi i vår databas inte haft några frågor gällande hur mycket respondenterna ser på 

TV, och därför har vi enbart studierna från Forskningsläget som grund för att stillasittande 

kan likställas med spenderad TV-tid. Vi anser att det optimala vore om vår databas haft med 

en frågeställning om hur många timmar per dag man ser på TV om det är TV-tittande vi ser 

som en indikator på stillasittande. Ytterligare en sida av det hela är att det finns fler 

stillasittande aktiviteter än just TV-tittande, så att enbart begränsa sig till en indikator är 

därför inte heller helt tillförlitligt. Vidare anser vi att tillförlitligheten av vårt resultat även kan 

ha blivit sämre av det faktum att vi använt oss av en tolv år gammal databas. Resultaten 

överensstämmer därmed kanske inte på dagens befolkning, då mycket kan hinna hända på 

tolv år.  

 

Som tydligt framgår av ovanstående reflektioner har metoden och valet av databas inte varit 

optimal för denna uppsats. Anledningen till att vi valde databasen från LIV 2000 var att det 

var den databas vi hade tillgång till som vi upplevde bäst stämde överens med vad vi avsett 

undersöka. Dessvärre visade det sig att validiteten trots detta blev så pass låg att vi anser att 

inget av våra resultat är tillförlitliga. På grund av tidsbrist fanns ingen möjlighet för oss att 

genomföra en egen datainsamling, även om det hade varit vad vi ansett mest optimalt. Under 

Slutsatser och förbättringsområden diskuterar vi hur vi hade valt att utföra för förbättringar 

till denna studie om tid funnits.  

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Metabola värden hos stillasittande respektive aktiva individer 

Studierna från Tidigare forskning av Healy et al. (2008a), Healy et al. (2008b), Dunstan et al. 

(2005), Dunstan et al. (2004) och Jakes et al. (2003) undersökte metabola 

riskfaktorer/metabola syndromet och fann ett samband mellan dessa och spenderad 

stillasittande tid, ofta sedd som spenderad TV-tid. Variablerna BMI, blodtryck, kolesterol och 
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blodsocker är alla metabola riskfaktorer som ingår i första frågeställningen i detta 

examensarbete. Vi har dock inte funnit samma resultat i vår studie som i ovan nämnda 

studier. Det visade sig inte föreligga någon signifikant skillnad mellan den stillasittande och 

den aktiva gruppen gällande någon av våra undersökta metabola variabler förutom BMI, men 

samtliga studier vi använt oss av i Tidigare forskning gällande metabola risker visar att 

stillasittande är starkt associerat till detta. Vi tror att huvudanledningen till att våra resultat 

skiljer sig så mycket ifrån den tidigare forskningen beror på validiteten. Som nämnt i Metod-

delen har vi inte tillgång till specifika frågor gällande stillasittande tid i databasen. I enkäten 

som låg till grund för databasen vi använt förefanns inte några frågor gällande exempelvis hur 

många timmar man är stillasittande varje dag. Istället har frågan om hur mycket man rör sig 

på sin fritid, med endast ett fåtal stängda svarsalternativ, legat till grund för att tolka om en 

person är stillasittande eller aktiv. Den låga validiteten på hur vi klassat stillasittande gör att vi 

inte anser att våra resultat är tillämpningsbara, utan att den tidigare forskning vi funnit kring 

området är att föredra. Validiteten på detta är enligt oss, författarna till denna uppsats, den 

största och mest avgörande faktorn till att resultatet av denna studie inte är tillämpningsbart. 

Med detta i åtanke diskuteras nedan varje metabol riskfaktor var för sig med fler infallsvinklat 

än enbart den låga validiteten på gruppklassificeringen.  

 

Resultatet visade att BMI var den enda variabeln där det förelåg en signifikant skillnad mellan 

stillasittande respektive aktiva personer. Det visade sig att personer som var stillasittande 

hade ett medel-BMI på 26,35 medan motsvarande siffra för aktiva var 25,06. Visserligen var 

den stillasittande populationens BMI högre än den aktiva populationens, men båda gruppernas 

medel-BMI klassificeras som övervikt. Värt att påpeka är att det förelåg det en ojämn 

fördelning av individer i de olika grupperna. De som klassats som aktiva bestod av hela 

84,3% av de totalt 1067 deltagarna och endast 15,7 % klassades som stillasittande, detta 

faktum kan ha påverkat resultatet.  Studier ur Tidigare forsknings-delen i denna uppsats visar 

enhälligt att stillasittande beteenden leder till övervikt, och att aktiva individer har en lägre 

risk att drabbas av detta tillstånd. Vår studie visar liknande resultat som dessa tidigare studier, 

då BMI-värdena skiljde sig mellan grupperna. Vi tror att en anledning till att båda gruppernas 

BMI är högt kan bero på att vi inte tagit hänsyn till övriga variabler som kan påverka 

uppkomsten av övervikt. I Bakgrunden har vi till exempel talat om kostens betydelse för 

vikten, och om en individ upptar mer energi än hon gör av med kommer vikten att öka oavsett 

om personen är stillasittande eller aktiv.  
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Resultaten för blodsocker visade att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan den 

stillasittande och aktiva gruppen. Här kan vi se att vårt resultat skiljer sig från studier i 

Tidigare forskning. Studien av Dunstan et al. (2004) visade att TV-tittande, som är en 

indikator på stillasittande tid, var relaterat till en skadlig effekt på glukosmetabolismen. 

Denna studie undersökte glukosmetabolism genom ett oralt glukostoleranstest medan vårt 

resultat bygger på ett blodprov som mäter fasteblodsocker. Metoden har därmed sett olika ut, 

vilket kan ha inverkat på att resultaten skiljer sig från varandra. Studien av Healy et al. 

(2008b) undersökte dock, precis som i vår studie, bland annat fasteblodsocker, och fann att 

stillasittande individer hade ett högre blodsocker än icke stillasittande, oberoende av övrig 

aktivitetsgrad.  Även studien av Healy et al. (2008a) som refererats tidigare i denna uppsats 

visade att onormal glukosmetabolism var associerat med stillasittande.  

 

Inte heller resultatet gällande totalkolesterolet, LDL- och HDL-värdena visade någon 

signifikant skillnad mellan den stillasittande och aktiva gruppen. Däremot kan vi se en viss 

tendens till att kolesterolvärdena skulle skilja sig något mellan de stillasittande individerna 

och de aktiva. Den stillasittande gruppen visade på en tendens att inneha högre LDL- och 

totalkolesterol och ett lägre HDL-värde än den aktiva gruppen. Låga HDL- och höga LDL-

värden är, som tagits upp i vår Bakgrund, starkt associerat med risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Wilmore et al. 2008, s.840). Studierna av Healy et al. (2008a) och Healy et al. 

(2008b) visade att högre kolesterolvärden är signifikant associerat med stillasittande, precis 

som vår studie tenderar till att visa.  

 

Ytterligare en orsak till att de metabola värdena inte tycks skilja sig mellan grupperna i vårt 

resultat kan bero på att såväl den aktiva som den stillasittande gruppen hade ett medel-BMI 

som klassificeras som övervikt. I Bakgrunden presenterade vi en källa av Bray (1987, s.14ff) 

som visar att övervikt och fetma är kopplat till en rad metabola följdsjukdomar. En möjlighet 

är därför att vårt resultat inte visade någon signifikant skillnad mellan den aktiva och 

stillasittande gruppen eftersom båda grupperna var överviktiga och därför kan ha uppnått 

högre metabola värden. Detta resonemang förutsätter dock att våra undersökta metabola 

värden är högre än vad som anses vara hälsosamt.  
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Ytterligare en problematik är att vi inte tagit hänsyn till att de personer som i huvudsak har ett 

stillasittande beteende teoretiskt sätt även kan definieras som motionärer. Flertalet studier vi 

presenterat i denna uppsats säger dock att stillasittande beteende resulterar i metabol ohälsa 

oavsett övrig fysisk aktivitetsgrad (dvs. om du är motionär eller inte). Ett exempel på en sådan 

studie är den av Healy et al. (2008a), som betonade vikten att bryta långa perioder av 

stillasittande. Enligt detta resonemang bör det alltså inte spela någon roll att ingen skillnad 

gjorts på de stillasittande individer som är motionärer och de som inte är det.  Dunstan et al. 

(2005) visar dock att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av metabol ohälsa. Vi bör 

därför observera att det kan föreligga en möjlighet att många respondenter i vår stillasittande 

grupp har varit motionärer, och att de därmed reducerat de metabola värdena så att de inte är 

högre än den fysiskt aktiva gruppens. Detta är enbart en reflektion och inget vi kan dra en 

slutgiltig slutsats om.  

6.2.2 Intag av energitäta livsmedel hos stillasittande respektive aktiva 
individer 

Det förelåg ingen signifikant skillnad i intag av energitäta livsmedel mellan den aktiva och 

den stillasittande gruppen. Även här vill vi belysa det faktum att den låga validiteten på 

gruppklassificeringen troligtvis är den största orsaken till detta resultat. Som nämnts tidigare 

har detta område också varit det svåraste att finna studier kring, framförallt till målgruppen 

vuxna. Studien av Bowman (2006) kan dock relateras till vår uppsats, och den visade att 

vuxna som såg på TV i mer än två timmar per dag hade ett större intag av energitäta livsmedel 

och snacks. Resultatet i denna studie motsäger därmed vårt resultat. Resultatet i Bowmans 

studie bygger på självrapporterade uppgifter ifrån deltagarna, där de bland annat fyllt i hur 

många timmar de ser på TV per dag. På så vis har de tydligt fått en indikator på stillasittande 

tid hos sina deltagare på ett sätt vi inte lyckats uppnå. Vi upplever att fler studier på ämnet är 

att uppmuntra, men anser tillsvidare att resultatet i Bowmans studie är mer rättvisande än i 

vår. Vår uppfattning blir därför att personer som är frekventa TV-tittare har ett högre intag av 

energitäta livsmedel och snacks än de som inte ser på TV lika ofta. En anledning till varför 

det skulle vara så kan vara att man påverkas att äta mer av matreklamen man ser på TV, något 

som studien av van Strien et al. (2012) bekräftar.  

 

Ytterligare en orsak till varför resultatet i vår uppsats skiljde sig från resultatet i Bowmans 

studie kan vara att vi i vår studie inte definierat stillasittande som spenderad TV-tid. De 
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studier som redovisats om energitäta livsmedel i Forskningsläget fokuserar båda på dessa 

ätvanor i relation till TV-tittande. Visserligen är TV-tid en indikator på stillasittande, men det 

finns flertalet stillasittande aktiviteter att ägna sig åt utöver att se på TV. Exempel på sådana 

aktiviteter är att läsa en bok/tidning och sitta vid datorn, och kanske är dessa sysslor inte lika 

starkt förknippade med intag av snacks, godis och fikabröd. Hur generellt stillasittande 

beteende påverkar intag av energitäta livsmedel blir därför kanske inte jämförbart med hur 

spenderad TV-tid gör det. Vi hoppas på fler studier kring ämnet i framtiden.  

6.2.3 Fysiska aktivitetens samband mellan stillasittande och övervikt 

Vårt resultat visade att fysisk aktivitet och stillasittande inte hade någon signifikant påverkan 

på risken att drabbas av övervikt om man tog hänsyn till confoundrarna kön och ålder. De 

övriga confoundrarna (utbildningsnivå och intag av energitäta livsmedel) påverkade inte 

risken. Resultatet säger alltså att det framförallt är din ålder och ditt kön som avgör hur stor 

risk du har för att drabbas av övervikt, och stämmer inte överens med informationen från 

WHO som säger att intag av energität mat (exempelvis snacks), stillasittande och fysisk 

inaktivitet är de största orsaksfaktorerna till övervikt. Studier i vårt Forskningsläge säger även 

att stillasittande starkt är associerat med övervikt. Dunstan et al. (2005) fann, förutom att 

stillasittande är associerat med övervikt och metabol ohälsa, dessutom att fysisk aktivitet 

minskade risken att drabbas av dessa tillstånd. Även snacksintag ska enligt Bowman (2006) 

vara högre hos personer som har ett utbrett stillasittande beteende i form av TV-tittande. 

Samma studie säger även att de som ser mycket på TV i högre grad är överviktiga. I vår 

Bakgrund har vi dessutom skrivit om WHOs information om att ett högt snacksintag är en 

riskfaktor för övervikt. Detta upplever vi tyder på att intag av energitäta livsmedel har en 

påverkan på risken att bli överviktig. Vi ser också att fysisk aktivitet tycks minska risken för 

övervikt, och att stillasittande ökar den. Vår studie överensstämmer inte med dessa resultat, 

men vi vill trots det hellre påpeka att vi upplever att denna information är mer tillförlitlig än 

vår. Slutsatsen blir därmed att fysisk aktivitet, stillasittande och kost är variabler som 

påverkar risken för övervikt. Återigen vill vi återkoppla till våra reflektioner kring den låga 

validiteten på hur vi definierat stillasittande och fysisk aktivitet utifrån vår databas. Att vi 

upplever validiteten på dessa frågor som så pass låg kan i sin tur stärka validiteten på frågorna 

gällande ålder och kön ytterligare, som redan från början mätte det de avsett mäta relativt hög 

grad. Möjligheten finns att resultatet i denna studie därför påverkats av detta och därmed 

visade en högre signifikans gällande variablerna ålder och kön och hur de påverkar risken för 
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övervikt än för de variabler med lägre validitet. Om det bortses ifrån den låga validiteten finns 

även en möjlighet att resultaten i denna uppsats skiljer sig från studierna i Forskningsläget på 

grund av att de är utförda i olika länder och världsdelar. Kanske kan det vara så att 

stillasittandet är än mer utbrett i de länder som dessa studier är ifrån, och att resultatet därmed 

inte får samma utfall som i denna studie som är utförd på en svensk population. Detta öppnar 

upp för idéer om vidare forskning kring området som tar hänsyn till olika länders kulturer och 

hur det kan påverka resultatet. Med det sagt bör resultaten från studierna i Forskningsläget 

kanske inte överföras rakt av på den svenska befolkningen utan någon form av kritiskt 

förhållningssätt.  

6.2 Slutsatser och förbättringsområden 

Syftet med vår studie var att undersöka om BMI, metabola tillstånd, fysisk aktivitet och intag 

av energitäta livsmedel skiljer sig mellan stillasittande respektive aktiva vuxna. Det vi enligt 

vårt resultat fann var att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan gruppernas 

metabola värden, förutom i BMI där den stillasittande gruppen uppvisade en högre siffra. Inte 

heller i intag av energitäta livsmedel förelåg någon signifikant skillnad. Vi kunde istället se att 

det var counfoundrarna ålder och kön som tycktes vara den största riskfaktorn till att drabbas 

av övervikt, och huruvida du hade ett högt intag av chips, jordnötter, tårtor, wienerbröd, 

choklad och glass, var stillasittande eller utövade fysisk aktivitet regelbundet påverkade inte 

risken för övervikt signifikant. Som kan läsas i denna diskussionsdel har vi reflekterat kring 

varför vi kommit fram till dessa resultat när de studier vi använt oss av i Forskningsläget 

motsäger sig de resultat vi funnit. På grund av en databas som inte var helt lämpad för vår 

studie har vi dragit slutsatsen att validiteten varit så pass låg att inget av våra resultat är 

tillämpningsbara. Resultatet från vår studie understryker framför allt vikten av att använda sig 

av validerade mätinstrument. Vidare kommer vi att diskutera möjliga förbättringsområden. 

 

Till att börja med har vi både i vår Bakgrund och i vårt Forskningsläge framförallt sett TV-

tittande som en indikator på stillasittande tid. Det finns emellertid fler sätt att vara 

stillasittande på än att just se på TV. I vår databas fanns inga frågor gällande spenderad TV-

tid, utan vi fokuserade istället på generellt stillasittande. Vi upplever att vi inte borde 

generaliserat stillasittande till enbart en aktivitet när vi skrivit vår Bakgrund och vårt 

Forskningsläge om det inte enbart är denna aktivitet vi valt att undersöka i syftet. 
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Anledningen till att vi gjorde denna generalisering från början var av bekvämlighetsskäl, då 

det var lättare att finna relevanta källor kring TV-tid än stillasittande. 

 

Hade vi haft möjlighet i form av mer tid hade vi även valt att utforma en egen enkät gällande 

stillasittande och fysisk aktivitet. Där hade vi mer specifikt frågat om hur länge 

respondenterna är stillasittande under en dag och hur många dagar i veckan de är fysiskt 

aktiva minst 30 minuter per dag genom promenad eller annat likvärdig/mer fysiskt krävande 

aktivitet. För att sedan klassa vilka individer som är stillasittande respektive fysiskt aktiva 

hade vi fått sätta ett gränsvärde, samma sak gällande vilka som ska klassas som motionärer 

och icke- motionärer. Några av de studier vi refererat i detta examensarbete har också valt att 

låta sin population registrera aktiviteter inom en begränsad tidsperiod i en aktivitetsdagbok 

eller liknande. Även detta ser vi som en intressant metod, men skulle förutsätta att vi hade 

mer tid på oss att utföra studien än vad vi nu har haft. Något som vi dock upplever som 

positivt med den databas vi använt oss av har varit att den har innefattat en större population 

än vi kunnat nå om vi själva lämnat ut enkäter. Populationen kommer dessutom från flera 

delar av Sverige och kan därför representera en större befolkning. Hade vi utfört en egen 

datainsamling hade vi istället behövt begränsa oss till enbart Stockholm. Ytterligare något 

som varit bra med den databas vi använt oss av är att den innehållit fysiologiska tester, på så 

vis har vi haft tillgång till respondenternas fasteblodsocker, blodtryck och kolesterolvärden. 

Hade vi utfört en egen datainsamling hade vi troligtvis inte haft möjlighet och tid att utföra 

denna typ av tester. Alternativet hade då varit att till exempel fråga i enkäten om respondenten 

hade någon känd diabetessjukdom, högt blodtryck eller höga blodfetter. Validiteten på dessa 

variabler hade då blivit lägre eftersom de självskattats istället för uppmätts fysiologiskt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså dra slutsatsen att inga resultat vi fått fram i denna studie är 

tillämpningsbara. Istället hänvisas hellre till de studier som refererats i Forskningsläget då vi 

upplever dem som mer tillförlitliga på grund av en högre validitet. Dock skall det poängteras 

att dessa resultat inte heller kan överföras rakt av på den svenska populationen då studierna är 

utförda i andra länder. Man bör därmed ta i beaktning att kulturella skillnader kan ha påverkat 

resultatet. Skulle denna studie göras om finns omfattande förbättringsområden att ta hänsyn 

till.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka om Body Mass Index (BMI), metabola tillstånd, fysisk 

aktivitet och intag av energitäta livsmedel skiljer sig mellan individer med mycket 

stillasittande tid respektive individer som tillbringar mindre tid stillasittande. För att besvara 

syftet ställs följande frågeställningar: 

 

1. Skiljer sig de metabola variablerna BMI, blodtryck, blodfetter och blodsocker hos 

individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med individer som tillbringar 

mindre tid stillasittande?  

2. Skiljer sig intag av energitäta livsmedel så som chips, jordnötter, tårtor, wienerbröd, 

choklad och glass hos individer som tillbringar mycket tid stillasittande jämfört med 

individer som tillbringar mindre tid stillasittande?  

3. Hur påverkar fysisk aktivitet och stillasittande risken för övervikt när hänsyn har tagits 

till confoundrar (så som, kön, ålder, utbildningsnivå och intag av energitäta 

livsmedel)? 

Vilka sökord har du använt? 
Sedentary time, physical acitivity, TV, overweight, obesity, food-intake, fat-intake, eating 
habbits 
 
 
Var har du sökt? 
PubMed 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: TV + overweight, TV + physical activity, TV + fat-intake, Sedentary time, sedentary 
time + eating habbits 
 
 
Kommentarer 
Mycket av studierna som fanns kring tv-tid och stillasittande beteende rörde barn och 
ungdomar, vilket gjorde det till en svårighet att i stället hitta material som handlar om vuxna. 
En del av materialet som användes hittades i relaterade artiklars referenslistor. Vad det gäller 
mat- och snacksintag visade det sig vara något svårare att hitta relevanta artiklar, i stället fick 
vi använda oss av liknande studier som kan relateras något till vårt syfte och frågeställningar. 



 
Bilaga 2 

Enkät och testprotokoll 
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