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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett 

samband mellan hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande beteende hos 

yrkesverksamma män och kvinnor i Stockholm. Följande frågeställningar besvaras i studien: 

1. Korrelerar tid i stillasittande per dag med: Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med hög 

intensitet? Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet? Antal minuter/vecka 

med promenader? 2. Finns det en korrelation mellan stillasittande tid och BMI? 3. Finns det 

någon skillnad mellan könen avseende: Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med hög 

intensitet? Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet? Antal minuter/vecka 

med promenad? Antal minuter/vecka med stillasittande tid? 

 

Metod: En kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

En enkät med validerade frågor från ”The International Physical Activity Questionnaire” 

utformades och en enkätundersökning genomfördes på olika företag i Stockholm. 

Utdelningen av enkäterna ägde rum på respektive företag. Deltagarna informerades om 

studiens syfte och frågeställningar samt instruktioner gällande ifyllnad av enkäten. Det var 

elva olika företag som deltog i studien och urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen. 

 

Resultat: Totalt deltog 150 personer i studien varav 40,7 % var män och 59,3 % var kvinnor. 

Deltagarna var mellan 20-65 år och medelåldern var 43 år. Det totala medelvärdet i 

stillasittande tid/dag för båda könen var 409 minuter och medelvärdet för Body Mass Index 

var 21,1. Det var 2,7 % män och 21,6 % kvinnor som kategoriserades som underviktiga,  

33,8 % män och 33,8 % kvinnor som normalviktiga, 3,4 % män och 3,4 % kvinnor som 

överviktiga samt 1,4 % män och 0 % kvinnor som kategoriserades med fetma. Resultatet 

visade ingen korrelation mellan stillasittande tid och BMI. Resultatet visade heller ingen 

korrelation mellan antal stillasittande minuter/dag och antal minuter/vecka av fysisk aktivitet 

med varken hög intensitet, måttlig intensitet eller promenader. Det uppstod inga signifikanta 

skillnader mellan könen avseende varken stillasittande tid eller olika fysiska aktivitetsnivåer.  

 

Slutsats: Resultatet från studien visade att majoriteten av deltagarna uppnådde 

rekommendationerna för hälsofrämjande fysisk aktivitet. Det fanns ingen korrelation mellan 

stillasittande och BMI och inte heller någon korrelation mellan stillasittande och fysisk 

aktivitet. Spenderad stillasittande tid och utförd fysisk aktivitet är två olika beteenden med 

olika bestämningsfaktorer. För att förändra de olika beteendena krävs skilda åtgärder. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

De senaste årtiondena har stillasittande beteende bland befolkningen ökat medan den fysiska 

aktiviteten har minskat. Idag kräver olika arbeten, resetransporter och fritidsintressen inte 

samma dagliga fysiska aktivitet som förr i tiden och är en av de stora orsakerna till att 

stillasittandet förekommer i stor utsträckning. I snitt fördelar Sveriges befolkning 9-10 timmar 

dagligt sittande under arbetstid, transport, på fritiden och i hemmet. I dagens samhälle är det 

möjligt att vara en så kallad "aktiv soffpotatis", som med andra ord är en person som 

motionerar regelbundet, men samtidigt är mycket stillasittande. Tidigare forskning har visat 

kopplingar mellan stillasittande och olika folksjukdomar som exempelvis övervikt, fetma och 

metabola syndromet. Genom att minska stillasittande tid kan det ge betydande hälsovinster på 

populationsnivå och därmed minska risken för ohälsa. (Ekblom-Bak 2013, ss. 7-21) 

 

Enligt World Health Organization (WHO) har otillräcklig fysisk aktivitet identifierats som 

den fjärde största riskfaktorn för mortalitet och orsakar ungefär 3,2 miljoner dödsfall per år 

över hela världen. Regelbunden utförd fysisk aktivitet med måttlig intensitet som till exempel 

cykling, promenader eller idrottsdeltagande, medför betydande hälsofördelar. Det kan bidra 

till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer, typ II-diabetes, frakturer 

och depression. (WHO 2016) Fetma och andra sjukdomar relaterade till otillräcklig fysisk 

aktivitet har under de senaste decennierna ökat i en oroväckande takt, framför allt i 

västerländska länder. Samtidigt har den fysiska aktiviteten minskat och en stillasittande 

livsstil har bidragit till ökad prevalens av bland annat hjärt-kärlsjukdomar, typ II-diabetes och 

vissa cancerformer. På grund av detta, är det viktigt att vara medveten om den fysiska 

aktivitetens betydelse för att förebygga ohälsa och att regelbunden fysisk aktivitet förebygger 

till exempel depression, ångest, åldersrelaterad muskelförlust och vissa former av cancer. 

(Knab & Lightfoot 2010) Den existerande fetmaepidemin är delvis inblandad i den minskade 

fysiska aktiviteten. Genom att minska stillasittandet, oavsett fysisk aktivitetsnivå, kan det 

minska förekomsten av fetma. Forskning har visat ett samband mellan stillasittande beteende 

och dödlighet, även det oberoende av fysisk aktivitetsnivå. Rekommendationer bör, utöver 

den fysiska aktiviteten, även inkludera riktlinjer för att minska stillasittandet för att förbättra 

folkhälsan. (Patel et al. 2010) 
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1.2 Bakgrund  

1.2.1 Begrepp och definitioner 

Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet kan definieras enligt följande: ”all kroppslig rörelse som 

produceras av skelettmuskulaturen som resulterar i energiförbrukning” (Caspersen, Powell, & 

Christenson 1985). 

 

MET: MET, som står för metabol ekvivalent, är ett mått som används för att beskriva 

energiförbrukning eller syreupptag vid fysisk aktivitet. För att uppskatta en individs 

energiförbrukning för en specifik aktivitet utgår man från individens energiförbrukning. 

Energiförbrukning i vila är 1 MET och motsvarar 1 kcal per kilo kroppsvikt och timme eller 

en syreförbrukning om 3,5 ml per kilo kroppsvikt och minut. (Mattsson, Jansson & 

Hagströmer 2015) 

 

Fysisk inaktivitet: Definieras som ”vaken tid med avsaknad av eller endast litet inslag av 

kroppsrörelser och därmed också låg energiförbrukning (≤ 1,5 MET) som till exempel 

sittande eller liggande” (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2015). 

 

Stillasittande: Stillasittande beteende definieras som ”all vaken tid då beteende kännetecknas 

av en energiförbrukning ≤ 1,5 MET i en sittande/liggande position”. Definitionen innefattar 

aktiviteter såsom sittande, liggande, tv-tittande, läsning, skärmbaserad underhållning och 

körning av ett fordon. (Mansoubi et al. 2014) 

 

BMI: Body Mass Index (BMI) är ett mått som beskriver en individs kroppsvikt i förhållande 

till dess längd. BMI-värden kan delas in i kategorierna undervikt, normalvikt, övervikt och 

fetma. Detta mått beräknas genom kroppsvikten i kg dividerat med kvadraten på 

kroppslängden i meter (kg/m
2
). (Rössner 2008) 

Tabell 1. Gränsvärden för olika kategorier av BMI-värden 

Klassifikation BMI 

Undervikt < 18,5 

Normalvikt 18,5–24,99 

Övervikt 25–29,99 

Fetma ≥ 30  



3 

 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet: Definieras enligt Folkhälsomyndigheten som följande: 

”Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska 

kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk”. Vidare i studien används begreppet i 

samband med individers uppfyllande av rekommendationer för fysisk aktivitet (se avsnitt 

1.2.3 Fysisk aktivitet, rekommendationer och prevalens). 

 

Metabola syndromet: Faktorer som samverkar i det metabola syndromet är bland annat 

bukfetma, dyslipidemi, insulinresistens och högt blodtryck. Detta medför en ökad risk för 

insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer och typ II-diabetes. Då minst tre av 

följande fysiologiska riskfaktorer är uppfyllda, innehar en individ metabola syndromet: 

(Hellénius 2008, ss. 407-410) 

Tabell 2. Komponenter för metabola syndromet 

Midjemått > 102 cm hos män och > 88 cm hos kvinnor 

S-triglycerider ≥ 1,7 mmol/l 

HDL-kolesterol < 1,03 mmol/l hos män och < 1,29 mmol/l hos kvinnor 

Blodtryck ≥ 130/≥ 85 mmHg 

F-plasma-glukos ≥ 5,6 mmol/l 

 

Intensitet: Intensitetsnivå baserad på ansträngning eller energiförbrukning som den fysiska 

aktiviteten utförs på (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2015). 

Tabell 3. Intensitet av fysisk aktivitet med tillhörande MET-värde 

Intensitetsnivå MET-värde 

Mycket låg intensitet/inaktivitet < 1,5 MET 

Låg intensitet 1,5–2,9 MET 

Måttlig intensitet 3,0–5,9 MET 

Hög intensitet 6,0–8,9 MET 

Mycket hög intensitet  ≥ 9 MET 

 

1.2.2 Stillasittande, rekommendationer och prevalens 

Under de senaste årtiondena har människors vardag förändrats. Teknikens framgång är en 

faktor som avsevärt har påverkat hur vi tillbringar arbets- och restid, fritid samt hur vi lever 

våra liv i hemmet. Detta har resulterat i att stora delar av dagen tillbringas sittande eller i 

stillasittande aktiviteter. Stillasittande beteende definieras som ”all vaken tid då beteende 
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kännetecknas av en energiförbrukning under 1,5 MET i en sittande/liggande position”. 

(Mansoubi et al. 2014) Förekomsten av fysisk inaktivitet och fetma har ökat kraftigt de 

senaste åren och har som följd lett till stora folkhälsoproblem i hela världen. Både brist på 

fysisk aktivitet och förekomst av övervikt har bekänts som centrala riskfaktorer för kroniska 

sjukdomar och för tidig dödlighet i många utvecklingsländer. (Bellocco et al. 2010) 

 

Forskning visar att långvarigt stillasittande är en riskfaktor och kan leda till ohälsa. 

Stillasittande behöver dock inte betyda att en person inte motionerar tillräckligt, utan det kan 

innebära att de vardagliga aktiviteterna har minskat. Genom att öka de lågintensiva 

aktiviteterna till vardags, kan det leda till att det långvariga stillasittandet ersätts. Redan på 

1950-talet förespråkades pausgymnastik och regelbundna avbrott från skrivbordet för att i 

några minuter utföra vissa typer av rörelser. Detta med syftet att aktivera kroppen och utföra 

lågintensiv fysisk aktivitet. Ingen kunde väl då tro att det var ett optimalt sätt att bryta 

stillasittande mönster och att det skulle bidra till stora, positiva hälsofördelar. Långvarigt 

stillasittande bör i största möjliga mån undvikas. Regelbundna avbrott i stillasittandet är ett 

effektivt sätt att motverka negativa effekter som medföljer av långvarig muskulär inaktivitet. 

Rekommendationer som finns idag menar att genom att ta en paus från stillasittandet var  

20-30:e minut, kan medföra stora effekter för att motverka uppkomst av ohälsa. (Ekblom-Bak 

2013, ss. 7-10, s. 41)  

 

Då en individ följer de hälsofrämjande rekommendationerna för fysisk aktivitet (Jansson, 

Hagströmer & Anderssen 2015), men inte följer rekommendationen om att långvarigt 

stillasittande bör undvikas, kan denne vara stillasittande under en betydande del av dygnet. 

Detta betyder att en individ kan uppnå rekommendationerna för den fysiska aktiviteten och 

samtidigt inneha ett stillasittande beteende. Flera olika typer av frågeformulär har använts för 

att fastställa graden av stillasittande. En viktig aspekt är att dessa frågor blir missvisande om 

inte den totala aktiviteten under ett dygn uppmärksammas. En kombination av 

frågeformuläret ”The International Physical Activity Questionnaire” och mätning med 

accelerometer kan användas för att ge en bild av stillasittande tid och fysisk aktivitet hos 

individer. (Hagströmer & Hassmén 2008, s. 97) Det finns ett flertal genomförda 

undersökningar har kopplat stillasittande beteenden med olika hälsorisker. Stillasittande har 

kunnat kopplas till ökad risk att drabbas av typ II-diabetes, metabola syndromet, cancer och 

hjärt-kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar har delvis visat sig vara oberoende av fysisk aktivitet. 

Detta i sin tur tyder på att stillasittande beteenden har stor potential att påverka risken att 
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drabbas av sjukdom, oberoende av rekommendationer för fysiska aktivitetsnivåer 

rekommenderade för att bibehålla god hälsa. (Mansoubi et al. 2014) 

 

I genomsnitt fördelar den svenska befolkningen 9-10 timmar dagligt sittande under arbetstid, 

transport, på fritiden och i hemmet (Ekblom-Bak 2013, s. 14). Med tanke på den stora mängd 

stillasittande tid bland vuxna, tillsammans med de skadliga effekterna stillasittande beteende 

kan ha på hälsan, är det viktigt att återfå balansen mellan stillasittande beteenden och fysisk 

aktvitet. Forskning visar att lågintensiv fysisk aktivitet kan främja minskning av stillasittande 

beteenden och därmed ha en stor inverkan på folkhälsan. Resultatet visar ett samband mellan 

stillasittande och fysisk aktivitet och att lågintensiv fysisk aktivitet har de starkaste 

kopplingarna. (Mansoubi et al. 2014) 

 

1.2.3 Fysisk aktivitet, rekommendationer och prevalens 

För att bibehålla eller förbättra den fysiska kapaciteten (kondition och styrka), minska risken 

att drabbas av kroniska sjukdomar, förebygga förtida död och därmed främja hälsa 

rekommenderas följande: 

 

 ”Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet 

rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas på minst tre av 

veckans dagar. Måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Mer fysisk aktivitet 

ger ytterligare hälsoeffekter.  

 Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av 

kroppens stora muskelgrupper.  

 Äldre (här definierat som vuxna personer över 65 år) bör även träna balans.  

 Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) 

med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som 

har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.” (Jansson, Hagströmer & 

Anderssen 2015) 

 

Totalt deltog 948 män och kvinnor i en svensk studie, där syftet var att beskriva det dagliga 

rörelsemönstret bestående av stillasittande egenskaper och uppfyllandet av 

rekommendationerna för fysisk aktivitet med hjälp av accelerometer. 69 % av deltagarna 
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klassificerades med övervikt eller fetma. Jämfört med svensk nationell data från 2012, var en 

högre andel kvinnor och män i den aktuella studien klassificerade med ett BMI > 25. 

Deltagarna i studien spenderade i genomsnitt 60,5 % av tiden stillasittande och män 

spenderade mer stillasittande tid än kvinnor. Totalt sett hade samtliga deltagare i genomsnitt 

ungefär 6 långvariga stillasittande perioder (≥ 20 minuter) per dag och spenderade upp till 3,1 

timmar stillasittande i dessa långvariga perioder. Resultatet visade att deltagarna i genomsnitt 

utförde 35,2 % lågintensiv fysisk aktivitet per dag samt 3,9 % av måttlig till hög fysisk 

aktivitet per dag. Resultatet visade även att 72,5 % av samtliga deltagare uppnådde 150 

minuter per vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet, när varken långvarig eller 

regelbunden aktivitet var inkluderade som ett krav. Då både långvarighet och regelbundenhet 

inkluderades (30 minuter per dag i perioder av ≥ 10 minuter om minst 5 av 7 dagar i veckan), 

visade resultatet att endast 7,1 % av deltagarna uppnådde rekommendationerna av fysisk 

aktivitet. Studien visade även att genom mätning av accelerometer, spenderade deltagarna fler 

antal timmar stillasittande, än tidigare självrapporterad stillasittande tid i besvarat 

frågeformulär. Enligt mätning med accelerometer spenderade deltagarna mer än 60 % (ca 9 

timmar) under vaken tid sittande. I och med att det låga uppfyllandet av nationella 

rekommendationer för fysisk aktivitet och att stillasittande tid är mycket hög, kvarstår 

utmaningen att förbättra genomförandet av metoder och strategier för att öka nivån av fysisk 

aktivitet hos vuxna män och kvinnor. (Ekblom-Bak et al. 2015) 

 

Forskning har visat att vuxna individer som lider av fetma är mindre fysiskt aktiva än 

normalviktiga vuxna, oavsett hälsotillstånd eller olika metodval för mätning av den fysiska 

aktiviteten. Ökad total fysisk aktivitet var associerad med minskad förekomst av de metabola 

riskfaktorerna som exempelvis insulinresistens, blodtryck och blodfetter. Objektiv mätning av 

fysisk aktivitet med hjälp av accelerometer, visade högre total fysisk aktivitet hos 

hälsosamma vuxna med fetma än ohälsosamma vuxna som lider av fetma. Vuxna med fetma 

som ansågs hälsosamma i denna studie hade färre än två av följande riskfaktorer: lågt HDL-

kolesterol, högt blodsocker, högt blodtryck, höga triglycerider och insulinresistens. Detta är 

något som tyder på att fysisk aktivitet har en betydande och större roll att främja hälsa hos 

överviktiga populationer än man tidigare trott. (Bell et al. 2015) Graden fysisk aktivitet har 

visat sig minska med stigande ålder. Det är i synnerhet de högintensiva aktiviteterna som 

minskar, medan promenader är en aktivitet som ökar. Män har visat sig vara mer fysiskt 

aktiva totalt sett jämfört med kvinnor. (Bergman Stamblewski 2008, s. 22)  
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1.2.4 Body Mass Index 

BMI är ett mått som används för att beskriva och kategorisera undervikt, normalvikt, övervikt 

och fetma på gruppnivå (Lau et al. 2015). Vid självuppskattad vikt och längd kan dock vissa 

problem uppstå. Överviktiga och feta individer uppger ofta en lägre vikt än vad sanningen 

visar och underviktiga uppger ofta en högre vikt. Vid beräkning av BMI, kg/m
2
, kan därmed 

felaktiga värden uppstå om data baseras på självuppskattad längd och vikt. (Hagströmer & 

Hassmén 2008, s. 100) 

 

Förekomsten av övervikt och fetma hos befolkningen i USA har ökat kraftigt under de senaste 

decennierna och mer än 70 % av populationen är överviktiga eller feta. Samtidigt under denna 

epidemi har det skett en avsevärd minskning av den fysiska aktiviteten som är en stark 

modifierbar faktor för konditionsnivå. Både högre BMI samt låga fysiska aktivitetsnivåer är 

långsiktigt associerat med en ökad risk för hjärtsvikt och andra hjärt-kärlsjukdomar.  

Studier har visat att friska överviktiga individer hade lägre risk för hjärtsvikt jämfört med 

normalviktiga individer med metabola syndromet. Andra studier har även observerat att 

risken för att ha en låg konditionsnivå är lägre hos överviktiga aktiva individer än överviktiga 

inaktiva individer. Minskning av fysisk aktivitet är associerad med en ökad risk för hjärt-

kärlsjukdomar oavsett förändringar i BMI. En slutsats kan dras att bättre kondition och högre 

fysiska aktivitetsnivåer minskar risken för hjärtsvikt i samband med ett högre BMI. Fetma och 

låg kondition är viktiga riskfaktorer för hjärtsvikt, men genom att upprätthålla en normal 

kroppsvikt och goda konditionsnivåer minskar risken att drabbas av hjärtsvikt och andra hjärt-

kärlsjukdomar. (Pandey, Berry & Lavie 2015) 

 

Potentiella begränsningar i en studie motiverar ytterligare beprövanden inom samma område. 

Självuppskattad data kan förvränga sambanden mellan fysisk aktivitet och BMI på grund av 

att individer med fetma ofta överskattar deras fysiska aktivitet och kan över- och underskatta 

självuppmätt vikt och längd. Genom att över- och underskatta dessa typer av mått kan det leda 

till felklassificering av BMI. Dock har ändå självuppskattad midja-höftkvot visat sig vara 

relativt giltig, vilket med fördel skulle kunna kombineras med BMI för att stärka validiteten. 

(Bellocco et al. 2010) 
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Det finns flera metoder att välja på vid mätning av fetma. Vid mätning av en individs längd 

och vikt beräknas BMI och individen kategoriseras som underviktig, normalviktig, överviktig 

eller fet. Fördelar med att använda sig av BMI är att det är relativt enkelt att beräkna samt 

medför en låg kostnad. Detta är anledningar till att BMI ofta används i epidemiologiska 

studier och rutinmässigt i sjukvården. Vid användandet av BMI medföljer även vissa 

svagheter. Det är viktigt att komma ihåg att BMI inte skiljer på vikt från kroppsfett respektive 

muskler. Detta medför att muskulösa individer klassas som överviktiga eller feta då BMI 

används för mätningar på individnivå. ((Hagströmer & Hassmén 2008, s. 100) Detta gör att 

bukfetma inte kan uppmärksammas genom enbart mätning av BMI. Genom att komplettera 

med midjemått eller midja-höftkvot (förhållandet mellan omkretsen av midjan och höften), 

kan det med fördel stärka metoden att mäta fetma och bukfetma med BMI. (Bellocco et al. 

2010) 

 

1.2.5 The International Physical Activity Questionnaire 

IPAQ är ett frågeformulär framtaget av en grupp internationella forskare med syftet att ta 

fram en standardiserad metod som mäter hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande och 

som kan användas internationellt. IPAQ utvecklades och metodprövades i slutet av 1990-talet 

(Craig et al. 2003) och används nu både som nationell och internationell standard i flera 

länder och organisationer. Denna metod har även beprövats i Sverige och resultaten har visat 

att validiteten och reliabiliteten är likvärdig andra subjektiva mätmetoder. (Hagströmer & 

Hassmén 2008, s. 94) Ekelund et al. (2005) visar att validiteten av den korta formen av IPAQ 

(IPAQ Short Form) beskrivs som acceptabel för användning på svenska vuxna individer. 

 

IPAQ har utvecklats som ett verktyg för att mäta graden av hälsofrämjande fysisk aktivitet 

samt brist på fysisk aktivitet och denna metod anses som ett accepterat tillvägagångssätt för 

bedömning av dessa faktorer. IPAQ har accepterade mätningsegenskaper för att genomföra 

fysiska aktivitetsmätningar på befolkningsnivå bland vuxna mellan 18-65 år. IPAQ- SF 

rekommenderas för undersökningar på populationsnivå och IPAQ Long Form (IPAQ- LF) för 

forskning som kräver mer detaljerad bedömning. (Craig et al. 2003) IPAQ- SF har bland 

annat rekommenderats som en kostnadseffektiv metod för att göra bedömningar av fysisk 

aktivitet. 23 valideringsstudier för IPAQ inkluderades i en systematisk sammanställning som 

validerade IPAQ- SF mot en objektiv mätning av fysisk aktivitet. Sammanställningen visade 

ett varierat resultat från svaga till starka korrelationer mellan IPAQ- SF och objektiva 
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mätningar på fysisk aktivitet. Högintensiv aktivitet samt promenader visade starkast 

korrelationer. Resultatet av sammanställningen visade att deltagare tenderar att överskatta 

mängden fysisk aktivitet genom IPAQ- SF jämfört med objektiva mätningar. (Lee et al. 2011) 

 

Frekvensen av den fysiska aktiviteten kategoriseras i tre nivåer: 

 

1. Låg 

• Ingen aktivitet rapporteras eller 

• Viss aktivitet har rapporterats, men inte tillräckligt för att uppfylla kategori 2 eller 3 

 

2. Måttlig 

Uppfyller endera av följande 3 kriterier: 

• 3 eller fler dagar av måttligt intensiv aktivitet på minst 20 minuter/dag 

• 5 eller fler dagar med måttligt intensiv aktivitet och/eller promenader på minst 30 minuter 

• 5 eller flera dagar av någon kombination av promenader, måttlig- eller högintensiv aktivitet 

och uppnår ett minimum av minst 600 MET-minuter/vecka 

 

3. Hög 

Uppfyller ett av de följande 2 kriterierna: 

• Högintensiv aktivitet åtminstone 3 dagar och ackumulera minst 1500 MET-minuter/vecka 

• 7 eller fler dagar av någon kombination av promenader, måttlig- eller högintensiv aktivitet 

och ackumulerar minst 3000 MET-minuter/vecka (The IPAQ Group 2005) 

 

1.4 Forskningsläge  

1.4.1 Samband mellan stillasittande och sjukdomar 

Uppskattningar från objektiva mätningar med accelerometer visar att vuxna spenderar  

50-60 % av sin vakna dag stillasittande. TV-tittande är en av de vanligaste orsakerna till 

stillasittande beteenden. Långvarigt stillasittande beteende kan ha skadlig effekt på hälsan 

genom att det ökar risken för metabola syndromet, typ II-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 

Brist på fysisk aktivitet har under en längre tid ansetts som en riskfaktor att drabbas av 

kroniska sjukdomar och att undersöka sambandet mellan stillasittande tid och hälsofaktorer är 

ett relativt nyforskat område. (Shen et al. 2014)  
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Stillasittande beteende har, oberoende av regelbunden fysisk aktivitet, visat sig associera med 

bland annat kardiovaskulär mortalitet (Ekblom-Bak et al. 2015). Stamatakis et al. (2015) 

menar att långvarigt stillasittande har visat associera med ökad risk för dödlighet, medan ökad 

fysisk aktivitet har visat sig minska risken. Dessa faktorer är oberoende varandra relaterade 

till fetma (Stamatakis, Hirani & Rennie 2009). Genom att minska stillasittande tid kan det 

bidra till att förebygga utvecklingen av fetma (Murillo et al. 2015). 

 

Metabola syndromet består av kardiovaskulära riskfaktorer som ökar risken att drabbas av  

typ II-diabetes, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. Det finns en högre risk för metabola 

syndromet i samband med individer som är stillasittande och utför låga nivåer av fysisk 

aktivitet med måttlig intensitet. Förekomsten av metabola syndromet i medelsålders 

befolkning i Europa är ungefär 24 %. Livsstilsfaktorer är associerade med utvecklingen av 

metabola syndromet och fysisk aktivitet och kost har identifierats som två av de viktigaste 

faktorerna. (Ekblom et al. 2015) En genomförd meta-analys har inkluderat 17 prospektiva 

studier där sambandet mellan stillasittande beteende och insjuknande i cancer undersökts. 

Totalt deltog 857581 individer och 18553 cancerfall ingick i analysen. Resultatet av meta-

analysen visade en ökad risk att drabbas av lungcancer, bröstcancer, kolorektalcancer och 

endometrialcancer vid långvarigt stillasittande beteende. (Shen et al. 2014) 

 

Metabola syndromet förekommer över hela världen och prevalensen av sjukdomen är 

relaterad till kulturell bakgrund, fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer. En studie med 

drygt 20,000 kvinnliga och manliga deltagare som genomförts i Kina, har undersökt 

kopplingar av fysisk aktivitet och stillasittande beteenden med metabola syndromet. 

Förekomsten av metabola syndromet var 21,6 % och kvinnor hade signifikant högre prevalens 

än män. I studien upptäcktes att de som utförde mindre stillasittande och mer ansträngande 

fysisk aktivitet, hade längre risk att drabbas av metabolt syndrom. Utförandet av mycket 

ansträngande fysisk aktivitet hos män var associerad med 15-40 % minskad risk för metabola 

syndromet. Kvinnor som utförde fysisk aktivitet med måttlig intensitet hade 15-30 % lägre 

risk att drabbas av fetma och höga nivåer av triglycerider jämfört med dem som utförde 

väldigt lite fysisk aktivitet. De individer som satt mer än 42 timmar/vecka, hade 4-12 % ökad 

risk för metabola syndromet, höga triglycerid-nivåer och bukfetma hos båda könen. Resultatet 

av denna studie tyder på att fysisk aktivitet och träning har förebyggande effekter mot 

metabola syndromet. Dessutom visar studien att längre stillasittande perioder och sömntid är 

förknippade med en ökad risk för bland annat central fetma och höga nivåer av triglycerider, 
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glukos och diastoliskt blodtryck. (Xiao et al. 2016) Ett stillasittande beteende begränsar 

lågintensiv fysisk aktivitet i vardagen, men är dock svagt korrelerade med duration i måttlig 

och hög intensitet av den fysiska aktiviteten. Det är därför relevant att utvärdera samtliga 

aspekter av det dagliga rörelsemönstret. (Ekblom-Bak et al. 2015) 

 

1.4.2 Samband mellan fysisk aktivitet och sjukdomar 

Det finns ett omvänt samband mellan fysisk aktivitet och insjuknande i och återhämtning från 

hjärt-kärlsjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet är därför viktig i dagens sjukvård, både för 

att förebygga och behandla sjukdomar. (Ekblom-Bak et al. 2015) Hjärt-kärlsjukdomar är en 

vanlig dödsorsak och en av tre dödsfall beräknas bero på hjärt- kärlsjukdomar. Två 

riskfaktorer för att drabbas av detta är otillräcklig fysisk aktivitet och fetma. (Jokinen 2015) 

Den ökade förekomsten av livsstilsrelaterade riskfaktorer, såsom bristande fysisk aktivitet och 

fetma, är bidragande faktorer till att hjärtsvikt är ett växande folkhälsoproblem. Flera studier 

har visat en ökad risk för hjärtsvikt bland överviktiga och feta individer jämfört med 

normalviktiga personer. Låg konditionsnivå är associerad med ökad förekomst av vissa 

folkhälsosjukdomar såsom typ II-diabetes, hypertoni och fetma som i sin tur kan bidra till 

utvecklingen av hjärtsvikt och andra hjärt-kärlsjukdomar i äldre åldrar. (Lavie, Milani & 

Ventura 2009) 

 

Män spenderar mer stillasittande tid än kvinnor, men utför även måttlig till hög fysisk 

aktivitet i större utsträckning än kvinnor (Ekblom-Bak et al. 2015; Hagströmer et al. 2010). 

Hansen et al. (2012) bekräftar detta och menar att 1 av 5 personer i den aktuella studien 

uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet.  

 

En studie som genomförts i Norge har jämfört fysisk aktivitet och stillasittande tid från IPAQ 

Short Form med data från ActiGraph accelerometer. Totalt deltog 1751 vuxna i studien som 

hade en accelerometer under sju dagar och avslutade veckan med att besvara IPAQ- SF. Total 

fysisk aktivitet och stillasittande tid jämfördes mellan kön, ålder och utbildning. Resultatet 

visade att deltagarna genom IPAQ- SF rapporterade högre nivåer av högintensiv träning och 

mindre spenderad stillasittande än jämförelser med vad accelerometern förevisade. (Dyrstad 

et al. 2014) Att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittande medför betydande 

hälsoeffekter. Det finns ett behov i framtida forskning att jämföra fysisk aktivitet mellan olika 

länder. Den forskning som hittills har genomförts, är internationella jämförelser som baserats 
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på självuppskattad fysisk aktivitet. Detta av anledningen att självuppskattad fysisk aktivitet 

och stillasittande är praktiskt och medför låg kostnad. En svaghet detta medför är att det kan 

uppstå felaktigheter på grund av olika mätinstrument som mäter olika aspekter av fysisk 

aktivitet. På grund av begränsningarna gällande självuppskattad data har intresset för objektivt 

uppmätt fysisk aktivitet ökat. (Hagströmer et al. 2010)  

 

En studie har jämfört objektiva mätningar av fysiska aktivitetsnivåer med accelerometer i 

Sverige och USA. Jämförelser av stillasittande, låg- måttlig- eller hög intensitet av den 

fysiska aktivitetsnivån har granskats mellan män och kvinnor. Resultatet visade att äldre 

deltagare och deltagare med ett högre BMI, hade lägre aktivitetsnivåer. Prevalensen av fetma 

bland deltagarna var 30 % i USA och 9 % i Sverige. Svenska och amerikanska män 

tillbringade i genomsnitt 36 minuter respektive 33 minuter per dag och svenska och 

amerikanska kvinnor tillbringade 32 minuter respektive 19 minuter per dag i måttlig- eller 

högintensiv fysisk aktivitet. Äldre svenskar var mer aktiva i måttlig- eller högintensiv 

aktivitet än äldre deltagare från USA. Resultatet visade dock även att yngre svenska män var 

mer stillasittande än vad yngre amerikanska män var. Promenader var en mycket vanlig 

aktivitet som utfördes i båda länderna och var en stor, betydande faktor till fysisk aktivitet. 

(Hagströmer et al. 2010)  

 

Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig grund för människors hälsa och ett skäl till att 

förebygga övervikt och fetma. De senaste årtiondena har graden av fetma ökat medan den 

fysiska aktiviteten har minskat. (Knab & Lightfoot 2010) Det finns forskning som stödjer att 

även om individer uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet, kvarstår hälsoriskerna 

av för mycket stillasittande beteende, en så kallad ”aktiv soffpotatis” (Freene, Del Pozo Cruz, 

& Davey 2016). Det finns ett samband mellan stillasittande beteende och hjärtproblem även 

bland de människor som uppnår rekommendationerna om tillräcklig fysisk aktivitet 

(O’Donoghue et al. 2016).  

 

En studie som genomförts på svensk population har undersökt samband mellan fysisk 

aktivitet och BMI, midja-höftkvot och midjemått. Studien inkluderade över 40 000 deltagare 

och effekterna på totaltmortalitet analyserades under en uppföljningsperiod på nästan 10 år. 

Stillasittande män som hade ett BMI ≥ 30 hade 98 % ökad risk för dödlighet jämfört med 

normalviktiga män som utförde fysisk aktivitet i hög grad. Liknande resultat observerades för 

stillasittande män med högt midjemått eller hög midja-höftkvot, jämfört med smala och 
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mycket aktiva män. Stillasittande kvinnor som hade ett midjemått ≥ 88 cm hade nästintill 

fördubblat risken för ökad dödlighet, jämfört med fysiskt aktiva kvinnor med ett midjemått 

under 80 cm. Inga signifikanta interaktioner uppstod i undersökningen om det fanns ett 

samband mellan fysisk aktivitet och BMI, varken för män eller kvinnor (Bellocco et al. 2010) 

 

1.4.3 Sammanfattning forskningsläge 

Individer som utför mer lågintensiv fysisk aktivitet och mindre stillasittande är associerat med 

lägre BMI. Genom att utföra mer lågintensiv fysisk aktivitet samt att minska stillasittande, 

kan resultera i en sänkning av BMI-värden och därmed minska prevalensen av fetma och 

andra sjukdomar. Ytterligare studier behöver genomföras i framtiden för att stärka dessa 

slutsatser. (Bann et al. 2015) Genom ökad förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och 

stillasittande beteendemönster, kan det starta interventioner för hälsofrämjande fysisk aktivitet 

och minskat stillasittande beteende (Jones et al. 2016).  

 

Nuvarande rekommendationer och interventionsmetoder fokuserar på tillräckliga fysiska 

aktivitetsnivåer för att främja hälsan. Höga nivåer av stillasittande tid och låga nivåer av 

måttlig- och högintensiv fysisk aktivitet, är starka och oberoende faktorer för att dö i förtid. 

Det krävs ytterligare forskning i framtiden som undersöker om högintensiva fysiska 

aktivitetsnivåer kan minska risken för att dö i förtid. Att reducera stillasittandet på individ- 

och gruppnivå har fått mindre uppmärksamhet. Rekommendationerna för fysisk aktivitet kan 

med fördel utökas genom att inkludera riktlinjer för att minska tidsåtgången i stillasittande 

beteenden. Ett fåtal länder har hittills inkluderat rekommendationer för stillasittande tid i sina 

riktlinjer för att främja hälsa. (Schmid, Ricci & Leitzmann 2015)  

 

Fysisk aktivitet medför många positiva hälsoeffekter. Det existerar begränsad forskning som 

undersöker om hälsofördelarna skiljer sig mellan män och kvinnor eller mellan individer som 

kännetecknas med olika nivåer av BMI. (Bellocco et al. 2010) Det finns mycket forskning 

som undersökt hälsofördelar som medföljer av fysisk aktivitet. Forskning inom stillasittande 

existerar inte i samma utsträckning, men har på senare år blivit ett allt större ämne att forska 

kring. På grund av tidigare forskning är det av stort intresse att undersöka om det finns ett 

samband mellan fysisk aktivitet och stillasittande beteende samt att undersöka om det finns 

skillnader mellan män och kvinnor. 

 



14 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett samband mellan hälsofrämjande 

fysisk aktivitet och stillasittande beteende hos yrkesverksamma män och kvinnor i Stockholm. 

 

- Korrelerar tid i stillasittande per dag med: 

1. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med hög intensitet? 

2. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet? 

3. Antal minuter/vecka med promenad? 

 

- Finns det en korrelation mellan stillasittande tid och BMI? 

 

- Finns det någon skillnad mellan könen avseende: 

1. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med hög intensitet? 

2. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet? 

3. Antal minuter/vecka med promenad? 

4. Antal minuter/vecka med stillasittande tid? 

 

2 Metod 

2.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan hälsofrämjande 

fysisk aktivitet och stillasittande beteende hos yrkesverksamma män och kvinnor. En 

kvantitativ metod med utformning av en enkät valdes som mätinstrument till studien. Den 

främsta anledningen till valet av kvantitativ metod och enkät, är för att kunna besvara studiens 

samtliga frågeställningar. Kvantitativa metoder passar främst då målet är att mäta flera olika 

områden och allmän information. Kvantitativa undersökningar kräver ofta mindre tid och 

resurser än kvalitativa metoder och är en annan anledning till denna studies metodval. 

(Eliasson 2013, s. 30) Valet av enkät som metod fungerar bra då syftet är att undersöka 

samband mellan två parametrar (Johansson & Svedner 2010, s. 22).  

 

Kvantitativa metoder är ett bra och passande alternativ när det är viktigt att kunna sätta siffror 

på det undersökta materialet och passar särskilt bra för att göra generaliseringar utifrån 

grupper. För att besvara studiens syfte och frågeställningar är det viktigt att utforma ett bra 



15 

 

frågeformulär för att täcka in ämnet helt och hållet. Då en enkätundersökning är svår att 

komplettera efter genomförandet, är förberedelserna mycket viktiga vid kvantitativa 

undersökningar. (Eliasson 2013, s. 21-29)  

 

2.2 Mätmetod 

IPAQ är en metod som har beprövats i Sverige och resultaten har visat att validiteten och 

reliabiliteten är likvärdig andra subjektiva mätmetoder (se avsnitt 1.2.5 The International 

Physical Activity Questionnaire) (Hagströmer & Hassmén 2008, s. 94). Ekelund et al. (2005) 

visar att validiteten av IPAQ Short Form beskrivs som acceptabel för användning på svenska 

vuxna individer. Anledningen till valet av IPAQ Short Form var att frågorna i formuläret var 

tillräckliga för att besvara studiens frågeställningar. En annan anledning till valet av IPAQ 

Short Form istället för IPAQ Long Form var på grund av rekommendationen att ”ju fler 

frågor man ställer, desto färre svar får man” (Ejvegård 2009, s. 55). 

 

Tabell 4. Omvandlingsschema MET-minuter (IPAQ Scoring Protocol 2005) 

Aktivitet MET-värde Uträkning MET-minuter/vecka 

Promenad  3,3 3,3 MET x antal aktivitetsminuter/dag x antal dagar/vecka 

Måttlig  4,0 4,0 MET x antal aktivitetsminuter/dag x antal dagar/vecka 

Hög intensitet 8,0 8,0 MET x antal aktivitetsminuter/dag x antal dagar/vecka 

Total fysisk aktivitet  Summan av promenad + måttlig + hög intensitet 

 

2.3 Procedur 

Arbetet med studien startade med att en idé utifrån författarens intresseområden skapades. 

Utefter intresse och tidigare forskning inom områdena togs ett beslut om studiens inriktning. 

När fastställandet av undersökningsområdena klarlagts, formulerades studiens syfte och 

frågeställningar och enkät valdes som metod. Enkätundersökning valdes på grund av att 

studiens frågeställningar var av kvantitativ karaktär och ansågs vara ett bra sätt att besvara 

frågeställningarna. Efter diskussion med studentkollega beslutades det att utforma enkäten 

och genomföra datainsamlingen gemensamt. Enkäten utformades utifrån respektive studies 

syfte och frågeställningar och delades därmed in i tre delar. Del 1 i enkäten bestod av 

allmänna frågor som till exempel kön, ålder, vikt och längd, del 2 bestod av fysisk aktivitet 

och stillasittande samt del 3 av frågor rörande alkoholkonsumtion. Att använda enkät som 
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metod är en fördel om undersökningen ställer frågor som kan vara känsliga att besvara 

(Ejlertsson 2005, s. 12). I detta fall ansågs enkät lämplig då frågor om alkoholkonsumtion 

förekommer.  

 

För att erhålla så hög reliabilitet och validitet som möjligt valdes redan utformade och väl 

beprövade frågeformulär, IPAQ och AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

(Ekelund et al. 2005; Wennberg et al. 2006, s. 3). IPAQ är en av de mest använda 

frågeformulär som använts för att bedöma självuppskattad fysisk aktivitet. Valideringsstudier 

för IPAQ har genomförts, men det finns fortfarande ett behov av ytterligare studier som 

jämför värden mellan IPAQ Short Form och accelerometerdata. (Dyrstad et al. 2014) AUDIT 

är ett frågeformulär bestående av tio frågor som berör alkoholkonsumtion. AUDIT 

inkluderades i enkäten, men har ej analyserats i denna studie. Enkäten bestod av sammanlagt 

22 frågor (bilaga 3) och i samband med utformningen av enkäten pågick litteratursökning i 

olika databaser (bilaga 1). Tidigare forskning söktes och relevanta studier valdes att 

analyseras och diskuteras i denna studie. När enkäten var klar kontaktades företag i 

Stockholm genom bekvämlighetsurval. På de första företagen som kontaktades kände minst 

en av författarna någon på arbetsplatsen, vilket underlättade arbetet i att finna företag som 

ville delta i enkätundersökningen. Därefter kontaktades flera företag via internetsökning för 

att uppnå målet om att erhålla ett minimun på 100 insamlade enkäter. Företagen kontaktades 

via de mejladresser som uppgavs på respektive företags hemsida. I mejlet informerades 

företaget om studiernas syften och frågeställningar och ett missivbrev bifogades (bilaga 2). 

När ett företag meddelade sitt intresse för deltagande i undersökningen, avtalades plats och tid 

för genomförande. Utdelningen av enkäten ägde rum på respektive företag av författarna till 

studien.  

 

Enligt Ejlertsson (2005, s. 12) är det externa bortfallet ofta stort i samband med 

enkätundersökningar och för att minska bortfallet delades därför enkäterna ut på plats hos 

företagen. Undersökningen genomfördes under två veckor och varje besök tog ungefär 20-60 

minuter. På varje företag presenterades studiernas syften och deltagarna fick instruktioner 

gällande ifyllnad av enkäten. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor under svarstiden. 

Totalt kontaktades 21 företag och 11 av dessa deltog i enkätundersökningen. Flertalet av 

företagen som deltog i studien hade en idrottsinriktning och ett fåtal företag hade en mer 

administrativ inriktning i sitt yrke. Under tiden som enkäterna delades ut på de olika 

företagen, påbörjades utformningen av en databas i Microsoft Office Excel där svaren från 
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frågeformulären sedan lades in för senare analys. Detta är en fördel med kvantitativa metoder 

eftersom det går att strukturera i förväg (Eliasson, s. 30). 

 

2.4 Statistisk analys och bearbetning 

När samtliga besvarade frågor från enkäterna sammanställts i databasen som tagits fram i 

Microsoft Office Excel, importerades datainsamlingen till statistikprogrammet SPSS, 

Statistical Package for the Social Sciences. Efter att ha samlat all data så analyserades och 

signifikanstestades resultaten i statistikprogrammet. Deskriptiv data presenteras som 

medelvärde och standardavvikelse (SD). Datan testades för normalfördelning och utifrån detta 

visades att stillasittande tid var normalfördelat. Chi Square-test utfördes för att undersöka 

eventuella skillnader mellan stillasittande tid och män och kvinnor. Övrig data som berörde 

studiens frågeställningar var ej normalfördelad och därmed utfördes Mann Whitney U-test för 

att undersöka skillnader samt Spearman Rho-test för att undersöka korrelationer. 

Independent-Samples T-test utfördes för att studera medelvärden. SPSS, Microsoft Office 

Excel och Microsoft Office Word användes för att skapa tabeller och diagram. Kategorisering 

av den självrapporterade fysiska aktiviteten utfördes och delades in i tre olika kategorier: låg, 

måttlig och hög, utefter värden från ”IPAQ Scoring Protocol”. En signifikansnivå på ≤ 0,05 

sattes för att minska risken att dra felaktiga slutsatser och att resultaten inte beror på 

tillfälligheter (Denscombe 2009, s. 346). 

 

2.5 Urval 

Urvalet bestod av yrkesverksamma män och kvinnor i Stockholmsområdet. Det var 21 företag 

som kontaktades och erbjöds delta i enkätundersökning, 11 av dessa medverkade. Det var 

totalt 165 individer på samtliga företag som tillfrågades om deltagande i studien och totalt 

deltog 150 individer. Detta medförde ett externt bortfall av 15 personer. De individer som 

deltog i studien var 61 män och 89 kvinnor och de befann sig i åldersspannet 20-65 år. 

Medelåldern för män var 44 år och för kvinnor 42 år. Deltagarna valdes genom ett 

bekvämlighetsurval eftersom tidsramen för studien var begränsad. Att urvalet valdes genom 

bekvämlighetsurvalet ansågs som en fördel på grund av att studiens genomförande skulle ske 

under begränsad tid. Flertalet av de deltagande företagen hade en idrottsinriktning och några 

hade en mer administrativ inriktning i sitt yrke, till exempel kontorsarbete.  

 



18 

 

2.6 Etiska aspekter 

Deltagarna informerades om studiens undersökningsmetod och syfte, både skriftligt och 

muntligt, innan enkätundersökningen startade. De fick möjlighet att ställa frågor innan och 

under enkätundersökningen och dessa besvarades av undersökningsledarna. Deltagarna 

informerades om frivilligt deltagande i undersökningen och att de när som helst kunde välja 

att avbryta sin medverkan i undersökningen utan negativ konsekvens. Dessutom informerades 

de om att deltagandet var anonymt och att resultaten från enkäten inte kommer att kunna 

kopplas till enskilda individer. Deltagarna försäkrades om att endast författarna till studien 

behandlar resultatet och att studiens resultat enbart kommer att presenteras på gruppnivå. 

(Rånäsdokumentet, Gymnastik- och idrottshögskolan 2015) 

 

2.7 Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet handlar i stor utsträckning om upprepbarheten i olika mätningar (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 122). Reliabilitet anger om upprepade mätningar av samma 

undersökningsområde ger samma resultat. En mätning som innehar hög reliabilitet, har då 

litet slumpmässigt fel. Validitet i en fråga anger förmågan att mäta det frågan avser att mäta. 

Då en mätning har litet sytematiskt fel, blir validiteten hög. (Ejlertsson 2014, ss. 159-160) 

 

I enkätundersökningar är det svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg. Med fördel skapas en 

tydlig och lättförståelig information och instruktion i enkäten som gör att individerna på ett så 

enkelt sätt som möjligt kan besvara frågorna. Det är först när resultatet analyserats som 

reliabiliteten kan kontrolleras. Detta baseras då på om det fanns frågor som flertalet valde att 

hoppa över, om flera alternativ blivit ikryssade än vad som var tänkt eller om deltagarna 

själva har lagt till nya svarsalternativ. (Patel & Davidson 2011, s. 105) 

 

För att öka reliabiliteten och validiteten i denna studie valdes med fördel redan beprövade 

frågeformulär, IPAQ och AUDIT (Ekelund et al. 2005; Wennberg et al. 2006, s. 3). Genom 

detta uppnås fördelen att kunna relatera och jämföra resultaten i denna studie med resultat 

från tidigare studier som använt samma frågeformulär. (Johansson & Svedner 2010, s. 22) 
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3 Resultat 

Totalt deltog 150 personer i studien varav fördelningen mellan män och kvinnor var 40,7 % 

män och 59,3 % kvinnor. Deltagarna var mellan 20-65 år och medelåldern var 43 år (SD = 12 

år). Medelåldern för män var 44 år (SD = 12) och medelålder för kvinnor var 42 år (SD = 11). 

 

3.1 Finns det en korrelation mellan stillasittande tid och BMI? 

Det totala medelvärdet i stillasittande tid per dag för båda könen var 409 minuter (SD = 168 

minuter) vilket motsvarar 6 timmar och 49 minuter. Medelvärdet för kvinnor var 418 minuter 

(6 timmar och 58 minuter) och för män 397 minuter (6 timmar och 36 minuter).  

 

 

Figur 1. Antal stillasittande minuter/dag totalt för män och kvinnor 

 

Av samtliga deltagare var det 57, 9 % som satt mindre än 8 timmar per dag och 42,1 % 

spenderade mer än 8 timmar per dag stillasittande. Resultatet visade att det var 63,8 % av 

männen som satt mindre än 8 timmar per dag och 53,3 % av kvinnorna. 36,2 % av männen 

satt 8 eller fler timmar per dag och av kvinnorna var det 46,7 % som satt 8 eller fler timmar 

per dag. Kvinnorna spenderade mer tid i stillasittande i högre utsträckning än män, men 

resultatet var inte statistiskt signifikant (p-värde = 0,226).  
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Medelvärdet för BMI hos männen var 22,9 och medelvärdet hos kvinnorna var 19,8. Det 

interna bortfallet för BMI var 2 personer och medelvärdet för samtliga deltagare var 21,1.  

 

 

Figur 2. Medelvärde BMI för män (n=61), kvinnor (n=87) och alla (n=148) 

 

Det var 4 män och 32 kvinnor som kategoriserades i gruppen undervikt. Totalt 50 män samt 

50 kvinnor klassades som normalviktiga. Resultatet visade att det var 5 män och 5 kvinnor 

som var överviktiga samt att det var 2 män och inga kvinnor som klassades med fetma. 

 

Tabell 5. Gruppklassificering av BMI 

BMI-kategori Antal män Antal kvinnor 

Undervikt 4 (2,7 %) 32 (21,6 %) 

Normalvikt 50 (33,8 %) 50 (33,8 %) 

Övervikt 5 (3,4 %) 5 (3,4 %) 

Fetma 2 (1,4 %) 0 (0 %) 

 

Resultatet visade att det inte fanns någon korrelation mellan stillasittande tid och BMI  

(r-värde = -0,048, p-värde = 0,582).  
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Figur 3. Spridning som visar fördelning mellan antal spenderade minuter sittande/dag och BMI för både 

män och kvinnor  
 

3.2 Korrelerar tid i stillasittande per dag med olika nivåer av fysisk 

aktivitet? 

Medelvärdet för utförda promenader per vecka var 426 minuter (SD = 589 minuter) för män 

och 378 minuter (SD = 358 minuter) för kvinnor. Män utförde i genomsnitt 299 minuter (SD 

= 350 minuter) måttligt intensiv fysisk aktivitet per vecka och kvinnor utförde i genomsnitt 

219 minuter (SD = 276 minuter) måttligt intensiv fysisk aktivitet per vecka. Medelvärdet för 

högintensiv fysisk aktivitet för män var 192 minuter (SD = 157 minuter) och medelvärdet för 

kvinnor var 191 minuter (SD = 175 minuter).  

 

Totalt 13,1 % av männen hade ett MET-värde under 600 MET-minuter per dag och 86,9 % 

hade ett MET-värde över 600 MET-minuter per dag. Det var alltså 86,9 % av männen som 

uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Totalt 11,2 % av kvinnorna hade ett MET-

värde under 600 MET-minuter per dag och 88,8 % hade ett MET-värde över 600 MET-

minuter per dag. De 88,8 % kvinnorna som hade ett högre MET-värde än 600 MET-minuter 

uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Det interna bortfallet var en man och tre 
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MET per vecka (r-värde = -0,118, p-värde = 0,177). Det fanns heller ingen korrelation mellan 

BMI och det totala MET-värdet för utförd fysisk aktivitet/vecka (r-värde = 0,032, p-värde = 

0,695). Medelvärdet i stillasittande tid för de individer som uppnådde rekommendationerna 

för fysisk aktivitet var 406 minuter (SD = 168 minuter) och för de som inte uppnådde 

rekommendationerna var medelvärdet 433 minuter (SD = 167 minuter). Resultatet visade att 

fysiskt aktiva individer spenderade stillasittande tid i mindre utsträckning än fysiskt inaktiva 

individer. Detta var dock inte statistiskt signifikant. 

 

Deltagarnas självrapporterade fysiska aktivitet delades in i olika kategorier utifrån hur aktiva 

de var. De olika kategorierna var låg, måttlig och hög och deltagarna kategoriserades utefter 

värden från ”IPAQ Scoring Protocol”. Av samtliga deltagare placerades totalt 9,3 % i 

kategorin ”låg”, 58,0 % i ”måttlig” och 30,0 % i ”hög”. Bortfallet av samtliga deltagare som 

ej blev placerade i någon av kategorierna var 2,7 %.  

 

Antal stillasittande minuter per dag korrelerar inte med antal minuter per vecka med hög 

intensitet (r-värde = -0,137, p-värde = 0,188). Det fanns heller ingen korrelation mellan tid i 

stillasittande per dag och antal minuter per vecka med måttlig intensitet (r-värde = 0,049, p-

värde = 0,664) eller med antal minuter per vecka med promenader (r-värde = 0,089, p-värde = 

0,331).  

 

3.3 Finns det någon skillnad mellan könen avseende antal utförda 

fysiska aktivitetsminuter eller stillasittande tid? 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen avseende antal minuter per vecka med 

fysisk aktivitet på varken hög intensitet (p-värde = 0,921), måttlig intensitet (p-värde = 0,590) 

eller promenader (p-värde = 0,537). Det fanns heller inga skillnader mellan könen avseende 

antal minuter per vecka med stillasittande (p-värde = 0,714), inte heller då skillnad i 

medelvärde mellan könen undersöktes (p-värde = 0,467). Resultatet visade inga skillnader när 

män och kvinnor jämfördes med individernas totala MET-värde (p-värde = 0,554).  
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Tabell 6. Medelvärden i minuter för olika aktivitetsnivåer samt stillasittande tid för män och kvinnor 

 

 

Figur 4. Spridning som visar fördelningen mellan antal spenderade minuter sittande/dag och total MET, 

för både män och kvinnor 
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Typ av aktivitet Medelvärde för män Medelvärde för kvinnor 

Fysisk aktivitet hög intensitet 57 min/dag (SD = 34 min) 58 min/dag (SD = 35 min) 

Fysisk aktivitet måttlig intensitet 104 min/dag (SD = 94 min) 84 min/dag (SD = 64 min) 

Promenader 73 min/dag (SD = 86 min) 65 min/dag (SD = 50 min) 

Stillasittande 397 min/dag (SD = 171 min) 418 min/dag (SD = 166 min) 
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4 Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan 

hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande beteende hos yrkesverksamma män och 

kvinnor i Stockholm.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Stillasittande 

Resultatet i denna studie visade ett medelvärde för stillasittande tid per dag för samtliga 

deltagare på 409 minuter. För män var medelvärdet 397 minuter och kvinnor 418 minuter. 

Kvinnor att spenderade stillasittande tid i större utsträckning än män, dock var inte resultatet 

statistiskt signifikant. Medelvärdet i stillasittande tid för de individer som uppnådde 

rekommendationerna för fysisk aktivitet var 406 minuter och för de som inte uppnådde 

rekommendationerna var medelvärdet 433 minuter. Resultatet visade att fysiskt aktiva 

individer tenderade att sitta i mindre utsträckning än fysiskt inaktiva individer. Detta resultat 

var inte statistiskt signifikant. Forskning har visat att långvarigt stillasittande kan leda till 

förtida död och en ökad risk att drabbas av de stora folksjukdomarna som exempelvis 

metabola syndromet och fetma (Ekblom-Bak 2013, ss. 7-10). Stillasittande beteende har även 

visat associera med bland annat kardiovaskulär mortalitet, oberoende av regelbunden motion 

(Ekblom-Bak et al. 2015). På grund av att deltagarna i studien självuppskattat tid i 

stillasittande kan det medföra felaktiga uppgifter (Shen et al. 2014). Enligt Ekblom-Bak et al. 

(2015) tenderar deltagare att rapportera färre stillasittande timmar än de i själva verket 

spenderar sittande. Om det är så att deltagarna i denna studie har underskattat stillasittande 

tid, omedvetet eller ej, ökar risken för ohälsa.  

 

Flera studier har visat att det finns en ökad risk för hjärtsvikt bland överviktiga och feta 

människor jämfört med normalviktiga individer. Dessutom är en låg konditionsnivå 

associerad med ökad prevalens av typ II-diabetes, hypertoni och fetma som i sin tur kan bidra 

till hjärt-kärlsjukdomar i äldre åldrar. (Pandey, Berry & Lavie 2015) Yrkesverksamma 

individer spenderar en betydande del av sin dag på arbetet. Därför skulle med fördel åtgärder 

för att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet kunna genomföras på 

arbetsplatsen. Forskning har visat att lågintensiv fysisk aktivitet kan främja minskning av 

stillasittande beteenden och därmed ha en stor inverkan på folkhälsan (Mansoubi et al. 2014). 
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Ett möjligt alternativ till att minska stillasittandet skulle kunna vara att erbjuda de anställda 

möjligheten att arbeta vid ett ståbord. Där detta redan är någonting som påträffas, bör de 

anställda få ta del av varför det är viktigt att undvika långvarigt stillasittande samt att öka 

mängden lågintensiv fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att informera om risker vid 

långvarigt stillasittande samt vilka hälsofördelar som medföljer då stillasittande ersätts med 

lågintensiv fysisk aktivitet. Graden fysisk aktivitet har dessutom visat sig minska med 

stigande ålder (Bergman Stamblewski 2008, s. 22). Därför är det viktigt och förmedla att 

genom minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet, inte är tillräckligt för stunden, utan att 

hälsofördelarna medföljer och har stor betydelse på lång sikt.   

 

Det totala medelvärdet i stillasittande tid per dag för båda könen var 409 minuter, vilket 

motsvarar ungefär 6 timmar och 50 minuter. Medelvärdet för kvinnorna var ungefär 7 timmar 

och medelvärdet för männen var mer än 6,5 timmar. Rekommendationer som finns idag 

menar att genom att ta en paus från stillasittandet var 20-30:e minut, kan medföra stora 

effekter för att motverka uppkomst av ohälsa. (Ekblom-Bak 2013, s. 7) IPAQ- SF saknar 

frågor som berör långvarigt stillasittande och hur länge en individ sitter innan paus. Därför 

går det inte att uttala om deltagarna i denna studie innehar långvarigt stillasittande, eller om 

de regelbundet bryter stillasittande mönster. För möjligheten att ta reda på detta skulle med 

fördel IPAQ- SF kunna utvecklas genom att lägga till ytterligare frågor berörande 

stillasittande mönster. 

 

Det finns forskning som stödjer att även om individer uppfyller rekommendationerna för 

fysisk aktivitet, kvarstår hälsoriskerna av för mycket stillasittande beteende, en så kallad 

”aktiv soffpotatis” (Freene, Del Pozo Cruz, & Davey 2016). Det finns ett samband mellan 

stillasittande beteende och hjärtproblem även bland de människor som uppnår 

rekommendationerna om tillräcklig fysisk aktivitet (O’Donoghue et al. 2016). I denna studie 

visades ett medelvärde i stillasittande tid för de individer som uppnådde rekommendationerna 

för fysisk aktivitet på 406 minuter och för de som inte uppnådde rekommendationerna var 

medelvärdet 433 minuter. Resultatet visade att fysiskt aktiva individer spenderade färre 

stillasittande minuter än fysisk inaktiva individer. Detta resultat var inte statistiskt signifikant. 

 

Först på senare år har långvarigt stillasittande uppmärksammats som en riskfaktor för hälsan. 

Det gör att det inte finns någon långvarig dokumentation på totalt uppmätt stillasittande. 

(Ekblom-Bak 2013, s. 15) Efter vad forskning har kommit fram till hittills, att minskat 
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stillasittande bland annat medför stora hälsofördelar (Ekblom-Bak 2013, s. 40-41), är det av 

stort intresse för fortsatt forskning inom detta område.    

 

4.1.2 Fysisk aktivitet 

Resultatet i denna studie visar att majoriteten av deltagarna är fysiskt aktiva och uppnår de 

allmänna rekommendationerna för hälsofrämjande fysisk aktivitet. En tidigare genomförd 

studie på svenska vuxna visade ett resultat att 7,1 % av deltagarna uppnådde 

rekommendationerna av fysisk aktivitet (Ekblom-Bak 2015). Även andra studier har visat ett 

resultat att en minoritet av deltagarna uppnår rekommendationerna för att vara fysiskt aktiva 

(Hagströmer et al. 2010; Hansen et al. 2012). Flertalet av de deltagande företagen i studien 

hade en idrottsinriktning och några hade en mer administrativ inriktning i sitt yrke. Att många 

företag hade en idrottsinriktning kan vara en bidragande faktor till att resultatet visade att 

majoriteten av deltagarna var fysiskt aktiva. I denna studie hade 13,1 % av männen ett MET-

värde under 600 MET-minuter per dag och 86,9 % hade ett MET-värde över 600 MET-

minuter per dag. Totalt 11,2 % av kvinnorna hade ett MET-värde under 600 MET-minuter per 

dag och 88,8 % hade ett MET-värde över 600 MET-minuter per dag. Totalt sett var det  

86,9 % av männen och 88,8 % av kvinnorna som uppnådde rekommendationerna för fysisk 

aktivitet. Vid jämförelse mellan total MET och BMI visade resultatet ingen korrelation mellan 

dessa variabler. I en annan studie där samma observation genomförts, visades inget samband 

mellan fysisk aktivitet och BMI, varken för män eller kvinnor (Bellocco et al. 2010).  

 

En svaghet med enkätundersökning var att deltagarna självuppskattar stillasittande tid samt 

frekvens och intensitet av den fysiska aktiviteten. Mätning genom accelerometer ger större 

fördelar och ett mer säkert ”mått”. Flera studier har genomfört jämförelser mellan mätning av 

fysisk aktivitet och accelerometer med självuppskattad fysisk aktivitet genom IPAQ- SF. 

Resultaten i dessa studier visade att deltagarna genom IPAQ- SF rapporterade högre nivåer av 

fysisk aktivitet än jämförelser med resultatet från accelerometer. (Lee et al. 2011; Dyrstad et 

al. 2014) Resultatet i denna studie visade att majoriteten av deltagarna uppnådde 

rekommendationerna för att vara fysiskt aktiv. Efter vad forskning har visat i tidigare studier, 

kan det vara så att deltagarna i denna studie har överskattat den fysiska aktiviteten och 

därmed kan det ha medfört missvisande siffror i resultat. Ett mer korrekt resultat hade kunnat 

erhållas om IPAQ- SF i denna studie hade kombinerats med mätning av accelerometer. 
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4.1.3 BMI 

Medelvärdet för BMI i denna studie var 22,9 för männen och medelvärdet hos kvinnorna var 

19,8. Medelvärdet för samtliga deltagare var 21,1. Totalt placerades 24,3 % av deltagarna i 

kategorin undervikt, 67,6 % i normalvikt, 6,8 % i övervikt och 1,4 % kategorin fetma. I denna 

studie uppgav deltagarna vikt och längd genom självuppskattning. En svaghet detta medför är 

att överviktiga individer ofta uppger en lägre vikt än vad de egentligen väger och att 

underviktiga kan rapportera en högre vikt. Vid senare beräkning av BMI kan felaktiga värden 

uppstå. (Hagströmer & Hassmén 2008, s. 100)  

 

Resultatet i denna studie visade att hela 24,3 % av samtliga deltagare var underviktiga. Det 

var 21,6 % (32 st) kvinnor och 2,7 % (4 st) män som hade ett BMI under 18,5 och klassades 

som underviktiga. Resultatet visade även att totalt 32 av 36 av de underviktiga deltagarna 

uppnådde rekommendationerna för hälsofrämjande fysisk aktivitet. I en annan studie var det 

hela 69 % av deltagarna som klassificerades med övervikt eller fetma (Ekblom-Bak et al. 

2015), vilket mer eller mindre ger motsatt resultat vid jämförelse mellan studierna. På grund 

av att underviktiga individer tenderar att rapportera en högre vikt än vad de egentligen väger, 

skulle utfallet av antalet underviktiga i denna studie kunna vara ännu högre. Det finns en risk 

att det skulle kunna förekomma ätstörningssjukdomar (till exempel anorexia nervosa, bulimia 

nervosa eller ortorexi) hos studiepopulationen. Då IPAQ- SF inte inkluderar frågor rörande 

kost eller sjukdomar går det inte att urskilja eventuell förekomst. En bedömning hade kunnat 

genomföras om enkätundersökningen hade kombinerats med en kvalitativ metod som 

exempelvis djupintervju. Detta hade varit intressant att undersöka och kan vara ett ytterligare 

område att studera vid framtida forskning.  

 

BMI skiljer inte heller på vikt från muskelmassa och kroppsfett. Automatiskt medför detta att 

muskulösa individer felaktigt kan klassificeras som överviktiga eller feta då BMI används för 

mätningar på individnivå. Då en fysiskt aktiv, muskulös kvinna är 1,65 m lång och väger 75 

kg resulterar BMI-värdet på 27,5 och hon klassas som överviktig. Jämfört med en fysiskt 

inaktiv kvinna som är 1,65 m lång och väger 65 kg får ett BMI-värde på 23,9 och klassas som 

normalviktig. (Hagströmer & Hassmén 2008, s. 100) Det är i många fall bättre att ha ett högre 

BMI och samtidigt uppnå rekommendationerna för hälsofrämjande fysisk aktivitet, än att vara 

normalviktig och inte uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet. Detta på grund av de 

hälsofördelar regelbunden fysisk aktivitet medför. (Pandey, Berry & Lavie 2015) 
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Denna svaghet BMI medför kan bidra till det aktuella resultatet som framkommit i denna 

studie. För att få godtagbara och giltiga värden hade det varit en fördel om författarna själva 

hade uppmätt deltagarnas vikt och längd. Detta gärna i kombination med midjemått för 

möjligheten att även undersöka bukfetma. Självuppskattade värden kan förvränga eventuella 

samband mellan fysisk aktivitet och BMI på grund av att överviktiga eller feta individer ofta 

kan överskatta den fysiska aktiviteten samt underskatta sin vikt (Bellocco et al. 2010). En 

styrka för BMI är att det är relativt enkelt att använda för att beräkna kg/m
2 

och därmed kunna 

klassificera undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. (Bellocco et al. 2010) samt att det 

medför låga kostnader och är en anledning till valet i denna studie.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Svarsfrekvensen i studien var hög (91 %) då 150 individer av 165 tillfrågade deltog. En 

anledning till valet av mätmetoden IPAQ Short Form var på grund av rekommendationen att 

”ju fler frågor man ställer, desto färre svar får man” (Ejvegård 2009, s. 55). Därav antas valet 

av IPAQ- SF vara en anledning till den höga svarsfrekvensen. En annan orsak till den höga 

svarsfrekvensen tros bero på att enkäten lämnades personligen till deltagaren. Det har tidigare 

visat sig att kvinnor är mer villiga att svara på frågeformulär än män (Bellocco et al. 2010), 

vilket kan ha och göra med att flera kvinnor än män deltog i denna studie.  

 

Deltagarantalet i denna studie var inte tillräckligt stort för att resultaten ska vara 

generaliserbara och representativa för en hel population och utgör en svaghet i studien. För att 

stärka validiteten i studien hade med fördel ett slumpmässigt urval kunnat genomföras istället 

för ett bekvämlighetsurval. Om studien haft ett slumpmässigt, mer omfattande och större 

urval, hade resultaten kunnat bli mer generaliserbara. På grund av den begränsade tidsramen 

erhölls enkäter från 150 deltagare. En liten urvalsgrupp kan medföra ett felaktigt resultat som 

inte överensstämmer med helheten (Eliasson 2013, s. 28). Det är en styrka att en studie 

omfattar ett stort urval med deltagare som passar in i den avsedda målgruppen (Bann et al. 

2015). Om antalet deltagare i denna studie varit högre, hade utfallet kunnat komma bli 

annorlunda och mer representativt för en större grupp.  
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För att besvara denna studies syfte och frågeställningar användes en kvantitativ metod med 

enkätundersökning. Det validerade IPAQ som mäter en individs fysiska aktivitet samt 

stillasittande under de senaste sju dagarna, användes som huvuddel i enkäten. IPAQ- SF har 

hög validitet och beskrivs som acceptabel för användning på svenska, vuxna individer 

(Ekelund et al. 2005). Det finns flera olika metoder för att mäta fysisk aktivitet. Att använda 

IPAQ som metod är mindre tid- och resurskrävande jämförelsevis med andra objektiva 

mätmetoder som exempelvis stegräknare eller accelerometer. Trots dessa fördelar finns det 

även vissa nackdelar med denna metod. Recall bias är ett systematiskt fel och kan påverka 

undersökningens resultat. Detta orsakas om deltagarna i studien underskattar eller överskattar 

den fysiska aktiviteten. En anledning till att detta skulle kunna inträffa är om deltagaren inte 

minns de sju senaste dagarnas fysiska aktiviteter, därav uppskattningen. (Lee et al. 2011) 

  

Att besvara de sju senaste dagarnas fysiska aktiviteter kan vara en för- eller nackdel för varje 

enskild deltagare. Det kan av olika anledningar finnas de som varit fysiskt aktiva utöver det 

vanliga den senaste veckan på grund av till exempel deltagande i ett lopp, eller mindre fysiskt 

aktiva än normalt på grund av exempelvis sjukdom eller skada. IPAQ är ett rekommenderat 

och validerat frågeformulär (se avsnitt 1.2.5 The International Physical Activity 

Questionnaire) och används i stor utsträckning. Sammanställningen av flertalet studier visade 

ett varierat resultat från svaga till starka korrelationer mellan IPAQ- SF och objektiva 

mätningar på fysisk aktivitet. Högintensiv fysisk aktivitet samt promenader visade starkast 

korrelationer. Resultatet av denna sammanställning visade att deltagare tenderade att 

överskatta mängden fysisk aktivitet genom IPAQ- SF jämfört med objektiva mätningar. (Lee 

et al. 2011) 

 

En annan studie visade att deltagare överskattar den fysiska aktiviteten och underskattar antal 

stillasittande timmar vid jämförelse mellan IPAQ och accelerometerdata (Ekblom-Bak et al. 

2015). För att erhålla ett så korrekt resultat som möjligt, hade en kombination av mätning med 

IPAQ och en objektiv mätning med exempelvis en accelerometer med fördel kunnat 

genomföras i denna studie. I framtiden hade det varit intressant att genomföra en studie som 

kombinerar en subjektiv och objektiv mätning.  
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5 Slutsats 

Fysisk aktivitet och stillasittande är två betydande faktorer som påverkar hälsan. Regelbunden 

fysisk aktivitet och minskat stillasittande beteende, medför på lång sikt positiva hälsofördelar. 

Resultatet från denna studie visade att det inte fanns någon korrelation mellan stillasittande tid 

och de olika fysiska aktivitetsnivåerna promenader, måttlig- och högintensiv fysisk aktivitet. 

Det fanns heller ingen korrelation mellan stillasittande tid kopplat till deltagarnas BMI.  

En slutsats kan dras att spenderad stillasittande tid och utförd fysisk aktivitet är två olika 

beteenden med olika bestämningsfaktorer. För att förändra de olika beteendena krävs skilda 

åtgärder. Resultatet i denna studie visade inga skillnader mellan män och kvinnor i 

stillasittande tid och de olika fysiska aktivitetsnivåerna. På grund av att det inte finns särskilt 

mycket forskning som undersöker om hälsofördelar skiljer sig mellan könen, vore det 

intressant att i framtiden undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor. Det vore 

även intresserat att i framtiden genomföra ytterligare studier som undersöker om det finns ett 

samband mellan hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande beteende.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett samband mellan hälsofrämjande 

fysisk aktivitet och stillasittande beteende hos yrkesverksamma män och kvinnor i Stockholm. 

- Korrelerar tid i stillasittande per dag med: 

1. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med hög intensitet? 

2. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet? 

3. Antal minuter/vecka med promenad? 

 

- Finns det en korrelation mellan stillasittande tid och BMI? 

 

- Finns det någon skillnad mellan könen avseende: 

1. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med hög intensitet? 

2. Antal minuter/vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet? 

3. Antal minuter/vecka med promenad? 

4. Antal minuter/vecka med stillasittande tid? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Sedentary, health, Physical activity, sedentary behavior, cancer, definition, recommendations, 

adults, rekommendationer, fysisk aktivitet, stillasittande, MET, BMI, metabolic syndrome, 

IPAQ, IPAQ Short Form, AUDIT, International physical activity questionnaire, swedish, 

adults, Better fat & fit, obesity, Active couch potato, reliability and validity 

 

 

Var har du sökt? 
PubMed, Google, GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar, Ebsco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sökningar som gav relevant resultat 

 
Pubmed: Sedentary, health 

Pubmed: Physical activity and sedentary behavior 

Pubmed: Sedentary behavior and cancer 

Pubmed: Sedentary behavior, definition 

Pubmed: Physical activity, recommendations adults  

Pubmed: Better fat and fit 

Pubmed: IPAQ Swedish 

Pubmed: Sedentary behavior in swedish adults 

Pubmed: Physical activity and sedentary behavior swedish adults 

Pubmed: Physical activity, Sedentary behaviour, Body mass index 

Pubmed: Sedentary behaviour, future studies 

Ebsco: Sedentary behavior and obesity and adults 

Ebsco: Active couch potato 

Google: Rekommendationer fysisk aktivitet 

GIH’s bibliotekskatalog: Active couch potato 

 

Kommentarer 
Det var relativt enkelt att hitta bra material om de ämnen som berör denna uppsats.  

De flesta studierna som diskuteras i forskningsläget kommer från databasen PubMed.  

 

  



 

Bilaga 2 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som läser vår sista 

termin på Hälsopedagogprogrammet. Nu till våren kommer vi påbörja arbetet med våra  

C-uppsatser (kandidatuppsatser) som berör fysisk aktivitet och hälsa.  

 

Vi har valt att göra en enkätundersökning där syftet är att undersöka graden av fysisk aktivitet 

och olika hälsofaktorer hos yrkesverksamma män och kvinnor i Stockholmsområdet. Studien 

kommer att delas in i två individuella examensarbeten med olika ämnesområden. Syftet med 

den första studien är att undersöka om det finns ett samband mellan hälsofrämjande fysisk 

aktivitet och stillasittande hos yrkesverksamma män och kvinnor. Den andra studiens syfte är 

att undersöka om det finns någon skillnad i alkoholkonsumtion mellan fysiskt aktiva och 

fysiskt inaktiva individer. 

 

Det tar cirka fem-tio minuter att fylla i enkäten och det är helt frivilligt att delta. Du kan när 

som helst välja att avbryta undersökningen och om det är någon enstaka fråga Du inte vill 

besvara kan denna lämnas tom. Dina svar är helt anonyma och enkäten kommer inte att kunna 

kopplas till Dig. De slutliga resultaten kommer enbart att redovisas på gruppnivå.  

 

Stort tack för Din medverkan! 

 

Kontakta oss gärna om Du har några frågor eller vill ta del av undersökningens resultat.  

 

Hälsopedagogstudenter: 

Madelene Fischer – madelene.fischer@student.gih.se 

Anna Ottnargård – anna.ottnargard@student.gih.se 

 

Handledare: 

Anna Bjerkefors, Forskarassistent, GIH – anna.bjerkefors@gih.se 

Ulf Eriksson, Forskare och trafikkonsult, Trivector – ulf.eriksson@trivector.se  
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Bilaga 3  Enkätundersökning 

 

 

DEL 1 – Allmänna frågor 

 
1. Kön:  
 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Ålder: _______ år 

 

 

3. Längd: _______ cm 

 

 

4. Vikt: _______ kg 

 

 

5. Yrke: _______________________________________________ 

 

DEL 2 – Fysiska aktivitetsvanor 

 

Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 

fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 

dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 

aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 

som planerad träning. 

 

1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      mycket arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 

      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 

      löpning eller cykling i högre tempo? 

 



 

______ dagar  

 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 1b 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 

      ansträngande fysisk aktivitet? 

  

______ minuter  

 

 Vet ej 

 

2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 

      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 

      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 

 

______ dagar  

 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 2b 

 

 

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 

ansträngande aktivitet? 

 

______ timmar  

 

______ minuter  

 

 Vet ej 
 

 



 

3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 

      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  

 

3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 

      minuter i sträck? 

 

______ dagar   

 

 Inga promenader   Hoppa över fråga 3b       

 

3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 

 

______ timmar 

 

______ minuter 

 

 Vet ej 
 

 

4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 

      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 

      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   

 

      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 

      dag? 

 

______ timmar per dag 

 

______ minuter per dag 

 

 Vet ej 

 

 

 

 



 

 

 

 


