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Abstract 

Aim 

The aim of this study was to get an increased understanding of health education students 

general perception and their own experience of long-term sedentary behavior.  

 

Issues: How do health education students think of long-term sedentary behavior in 

everyday life? Do they think about taking short breaks during long lasting sedentary 

sessions? For how long do the students estimate they are sedentary? 

 
Method 

By a qualitative method, six interviews were conducted with students at the health education 

program at the Swedish school of sport and health sciences, in Stockholm. The interviews 

were semi-structured, and the interviews were recorded and transcribed. Based on a 

phenomenological approach, the data was analyzed.  

 
Results 

The students’ experience that sedentary behavior occurs in a large extent, people generally sit 

too much. The students believe that they themselves sit less than the average population. It 

also emerged that the students had become more aware of their own sedentary behavior, and 

therefore thinking about breaking their own sedentary behavior. Finally they estimated that 

they spend 6,5 hours a day sedentary.  

 

Conclusions 

The education and knowledge acquired by the students influence their behavior. Increased 

knowledge can thus be assumed to influence behavior, even though the students in this study 

did not verbally expresse this. Further research is necessary to determine whether knowledge 

is sufficient to influence behavior, or if there other methods better suited.  

 

Furthermore the students’ knowledge has generated a picture of sedentary behavior as a 

problem in the society. They feel that sedentary behavior occurs in a large extent and it needs 

to be reduced.  
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse kring hälsopedagogstudenters 

allmäna uppfattning och egna upplevelse kring långvarigt stillasittande.  

 

Frågeställningar: Hur tänker hälsopedagogstudenterna kring långvarigt stillasittande i 

vardagen? Tänker de på att bryta sitt egna långvariga stillasittande? Hur mycket sitter de 

själva?  

 

Metod 

Genom kvalitativ utgångspunkt utfördes sex intervjuer med studenter på 

hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och Idrottshögskolan, i Stockholm. Intervjuguiden 

var semi-strukturerad, och intervjuerna spelades in samt transkriberades. Med en 

utgångspunkt ur fenomenografisk ansats analyserades datan.  

 

Resultat 

Studenterna upplever att stillasittande sker i hög utsträckning, att människor i allmänhet sitter 

mycket. Studenterna tror sig själva sitta mindre än genomsnittet. Det framkom även att 

studenterna blivit mer medvetna om sitt eget stillasittande, och tänkte därmed på att bryta sitt 

eget stillasittande. Slutligen uppskattades att de spenderar 6,5 timmar per dag stillasittande.  

 

Slutsats 

Utbildningen och den kunskap studenterna införskaffat påverkar deras beteende. Ökad 

kunskap kan därmed antas påverka beteendet, även fast studenterna i denna studie inte 

ordagrant konstaterat detta. Vidare forskning är nödvändigt för att konstatera om kunskap är 

tillräckligt för att påverka beteenden, eller om det finns bättre lämpade metoder.  

 

Vidare har studenternas kunskap genererat en bild av stillasittande som ett problem i 

samhället. De upplever att det sker i stor utsträckning och att detta behöver minska.  

 

Nyckelord: stillasittande, studenter, GIH, kunskap, beteende, hälsopedagog och medveten  

  



 

 

Förord 
 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Kerstin Hamrin, som stöttat och varit hjälpsam 

genom att ge lärorik och tänkvärd feedback, under hela studieprocessen. Vi vill även tacka 

respektive nära och kära som varit stöttande och förstående under hela uppsatsperioden.   

 

Givetvis vill vi också visa vår ödmjukaste tacksamhet till de studenter som ställde upp på 

intervjuerna. Utan dessa hade det inte varit möjligt att genomföra studien.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagens samhälle har det blivit allt naturligare med en stillasittande livsstil. Vi människor 

sitter ner till och från jobbet, på jobbet och ser på TV när vi kommer hem samt att vi sitter ner 

när vi äter.  

 

Långvarigt stillasittande är en riskfaktor till flertalet folkhälsosjukdomar som ökat i 

befolkningen de senaste åren. Exempel på dessa är Diabetes typ 2, fetma och metabola 

syndromet (Hamilton, Hamilton & Zderic 2014). Kan detta beteende ändras till det bättre för 

att bromsa och vända denna dåliga trend, genom ökad kunskap hos befolkningen?  

 

Medför kunskap ett förändrat beteende eller sitter de som utbildas i riskerna med långvarigt 

stillasittande lika mycket som tidigare? Det är önskvärt att implementera kunskap och goda 

erfarenheter av fysisk aktivitet och aktiva levnadsvanor i tidig ålder, för att individerna ska 

fortsätta vara aktiva även genom vuxenlivet (Ranasinghe et al. 2016).   

 

På Gymnastik- & Idrottshögskolan, GIH, finns utbildningar med flera inriktningar, bland 

dessa hälsopedagoger. Dessa genomgår en utbildning i ett antal olika delar, som alla berör 

hälsa. Deltagarana i denna studie kommer från detta utbildningsprogram.  

 

Hälsopedagogstudenter på Gymnastik- & Idrottshögskolan, GIH, i Stockholm, undervisas 

bland annat i riskerna med stillasittande. De undervisas också i fördelarna med fysisk 

aktivitet. Det vi ämnar undersöka är i och med detta om deras kunskap inom ämnet genererar 

mer medvetenhet kring hur mycket de själva sitter. Leder det i sin tur till minskad tid 

spenderad i långvarigt stillasittande? 
 

1.2 Insatser för minskat stillasittande  

I dagens samhälle finns det flera olika aktörer som strävar efter att öka den fysiska aktiviteten 

och minska tiden som spenderas stillasittande. Det finns allt från etablerade projekt till 

tidningsartiklar och mer individuella initiativ i form av podcasts etcetera. Det skrivs även om 

ämnet på bloggar, samt sociala medier likt Instagram. Syftet med dessa är detsamma, öka den 
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vardagliga aktiviteten, den fysiska aktiviteten samt minska stillasittandet. Budskapet 

förmedlas på aningen skilda sätt och riktar in sig på olika målgrupper, exempelvis unga, 

vuxna, fysiskt aktiva och de som är fysiskt inaktiva.  

 

1.3 Definition av stillasittande  

Stillasittande definieras i enlighet med Elin Ekblom Baks definition ”All vaken aktivitet i 

liggande eller sittande position, som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna 

i kroppen och är karaktäriserad av en låg energiförbrukning” (Ekblom Bak 2013, s. 12)  

 

Långvarigt stillasittande definieras genom att stillasittandet pågått i minst 20 minuter i sträck. 

Detta för att det kan vara viktigt med korta pauser vid längre perioder av stillasittande, för att 

minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar som en stillasittande livsstil medför (Dunstan et 

al. 2012).  

 

1.4 Forskningsläge  

Det som är känt via forskningen är att en stillasittande livsstil medför en ökad risk för 

folksjukdomar. Det är också känt att vi inte kan kompensera för stillasittandet genom fysisk 

aktivitet. Med det menas att oavsett om man är fysiskt aktiv, men sedan sitter ner resterande 

del av dagen kan inte den fysiska aktiviteten kompensera för stillasittandet. Med andra ord 

behöver tiden i långvarigt stillasittande minskas, för att risken att drabbas av sjukdom ska 

minska. (Saleh et al., 2015) 

 

Att stillasittande medför en ökad risk för Hjärt- och kärlsjukdom, och riskfaktorer till dess 

förstadium såsom diabetes och metabola syndromet, är idag välkänt. Om man ersätter delar av 

det långvariga stillasittandet med fysisk aktivitet, eller vardagsmotion, minskar risken för 

hjärt- och kärlsjukdom. (Same et al., 2016)  

 

I Folkhälsomyndighetens litteratursammanställning konstateras att det i dagsläget finns 

vetenskapligt stöd för ett samband mellan långvarigt stillasittande och ökad risk för dödlighet, 

genom bland annat hjärt- och kärlsjukdom. Vidare finns stöd för att långvarigt stillasittande 

ökar risken för diabetes typ II och hjärt- och kärlsjukdom. (2012, s. 45) 

 

Dessa riskfaktorer kvarstår trots att hänsyn tagits till mängden fysisk aktivitet vilket visar på 
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att stillasittande är ett enskilt riskbeteende, och därmed inte enbart synonym till fysisk 

inaktivitet. Stillasittande och fysisk aktivitet kan därmed ses som oberoende beteenden, fysisk 

aktivitet som friskfaktor och stillasittande som riskfaktor. (Ekblom Bak 2017, s. 225) 

 

I en studie av Owen och medförfattare kom de fram till att det var fördelaktigt att dela upp sitt 

stillasittande med korta pauser. Pauserna medförde bland annat minskat midjeomfång, sänkt 

BMI och sänkta triglyceridnivåer i blodet. Det i sig talar för att pauser i stillasittandet sänker 

risken för metabola syndromet, genom att påverka metaboliska markörer. (Owen et al., 2012).  
 

Idag sitter människor stora delar av sin vakna tid. Denna tid spenderas nästintill helt inaktiv, 

och dessutom under långa tidsperioder. I snitt sitter vi 50-75% av vår vakna tid. (Hamilton et 

al., 2014) Att minska längden på de långa perioderna av fysisk inaktivitet är önskvärt, detta 

för att små pauser visats ge lägre nivåer av flera viktiga metabola riskmarkörer, såsom 

triglycerider och fasteinsulin (Ekblom Bak 2013, s. 29).  

 

En genomsnittlig svensk antas spendera drygt nio timmar stillasittande per dygn. Det ska 

tilläggas att skillnader mellan studier där de frågat deltagarna, egen skattad data, och där de 

mätt det med objektiva metoder, såsom accelerometrar, är stor. (Ekblom Bak 2017, s. 226) 

 

Moulin och Irwin fann i deras studie att studenter som studerade hälsovetenskap, i Kanada, 

spenderade väldigt många timmar sittandes. I snitt satt de 11.84 ± 3.35 h/dygn. Dessa 

studenter var i ungefär samma ålder som studenterna i denna studie, det vill säga 20-24 år. 

(Moulin & Irwin 2016, s. 31) 

 

I dagens samhälle finns det många aktiviteter som med fördel sker stillasittande. 

Datoranvändning, tv-tittande, bilåkande och kontorsarbete är exempel på aktiviteter som 

oftast sker stillasittande och under längre perioder. Att bryta det långvariga stillasittandet 

genom vardaglig fysisk aktivitet är ovärdeligt, detta för att om en minut stillasittande byttes 

mot lågintensiv aktivitet minskar risken för metabol ohälsa. (Ekblom Bak 2017, s. 227) 

 

För att mäta individers fysiska aktivitet generellt använder man sig oftast av frågeformulär i 

form av enkäter eller intervjuer. Till exempel undersöks Sveriges befolknings rörelsevanor 

genom en enkät, nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.  

(Ainsworth, B. E, et al 2012). 
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Fysisk aktivitet och stillasittande klassas som beteenden, vilka i sin tur påverkar livsstil och 

levnadsvanor. Stillasittande i sig är inte skadligt, det kan till och med vara värdefull 

återhämtning. Däremot har regelbundet stillasittande, och när det är en stor del av en individs 

livsstil, negativa konsekvenser. Stillasittande beteenden kan vara att individer vant sig vid att 

sitta i kollektivtrafiken, och därför fortsätter att söka sig till sittplatser där. Detta sker utan att 

individen tänker på det, vilket i sin tur gör det svårt att förändra inlärda mönster och 

beteenden. (Health Education Authority and Sports Council, 1992)  

 

Att avbryta stillasittandet, för en liten stund som en minut i taget, har visats vara det viktigaste 

för att sänka risken till ohälsa. Intensiteten i avbrotten skiljer inte inverkan på kroppen men att 

ta pauser, kontra att inte ta pauser, har god inverkan på kroppen. Det visar att det är avbrotten 

från stillasittandet, och inte intensiteten, som är det viktiga. (Ekblom Bak 2017, s. 231)  

 

De allmänna rekommendationer som följer är att ta regelbundna korta pauser, med någon 

form av muskelaktivitet under så lite som några minuter, för den som har ett stillasittande 

jobb eller generellt sitter mycket. (Ekblom Bak 2017, s. 233) 
 

1.4.1 Kunskap kopplat till beteendeförändring 

Att minska stillasittande verkar inte vara lika enkelt som det är att säga att det är nödvändigt. 

Enligt en studie gjord på studenter i Sri Lanka, som förväntades ha kunskap inom området, 

fastslog att studenterna hade kunskapen om fördelarna med fysisk aktivitet. Trots deras 

kunskap fann man att de var inaktiva. (Ranasinghe et al. 2016) 

 

Anledningen till att kunskapen de förvärvat under sin utbildning inte förändrade deras 

beteenden sägs, enligt samma studie, bero på vilken uppfattning och stöd de fått till fysisk 

aktivitet under sin barndom. Med det menas att deras kunskap inte ersätter de erfarenheter 

som de har med sig från tidigare i livet. (Ranasinghe et al. 2016)  

 

I Kina undersökte man om studenter som hade kunskap om generella rekommendationer 

gällande fysisk aktivitet och de som saknade denna kunskap, om de skiljde sig åt. De 

studenter som hade kunskapen sedan tidigare var mer fysiskt aktiva jämfört med de som 

saknade kunskapen. Däremot framkom det att ökad kunskap för de som saknade kunskapen 

sedan tidigare inte gav en förändring i mängd fysisk aktivitet. (Abula et al. 2016, s. 81) 
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Det är däremot inte enbart ett faktum att ökad kunskap ger ökad medvetenhet men ingen 

beteendeförändring. Det finns också fördelar med utbildningsinsatser för att främja 

beteendeförändring. Hjärt- & kärlpatienter genomgick en utbildningsintervention i en studie, 

vilket gjorde att patienterna i studien fick en ökad kunskap. Denna kunskap ledde till en 

beteendeförändring, där de utförde aktiviteter för att minska återfallsrisken till hjärtsjukdom. 

(Ghisi et al., 2014).  

 

I ytterligare en studie undersöktes sambandet mellan kunskap om hälsa och fysisk aktivitet, på 

ett stort universitet i USA. I denna studie fann man att studenterna hade begränsad kunskap 

om hälsa, och därmed inte kunde omsätta detta till fysisk aktivitet. Man fann med andra ord 

ingen korrelation mellan kunskap och fysisk aktivitet. (Keating et al. 2010, s. 6) 

 

1.5 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse kring hälsopedagogstudenters 

allmäna uppfattning och egna upplevelse kring långvarigt stillasittande. 

 

Frågeställningar: Hur tänker Hälsopedagogstudenterna kring långvarigt stillasittande i 

vardagen? Tänker de på att bryta sitt egna långvariga stillasittande? Hur mycket sitter de 

själva?  

 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Ansatsen i studien styrdes av syftet med studien, att få en ökad förståelse för studenternas 

uppfattning och upplevelse kring stillasittande, och blev således kvalitativ. Gemensamt för 

den kvalitativa ansatsen är målet att genom tolkning nå förståelse för hur människor uppfattar 

fenomen (Hassmén & Hassmén 2014, s. 104).  

 

Den kvalitativa ansats som valdes till denna studie var fenomenografi som lämpar sig för att 

nå förståelse för människans uppfattningar om ett fenomen (Hassmén & Hassmén 2014, s. 

104). Eftersom syftet med studien var att undersöka hälsopedagogstudenters uppfattning och 

upplevelser kring långvarigt stillasittande ansågs detta vara lämpligt.  
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2.2 Urval av deltagare 

I arbetet med att få deltagare till studien skickades ett informationsbrev, se bilaga 2 – 

Informationsbrev, ut till berörda studenter som studerar på hälsopedagogprogrammet på GIH. 

I informationsbrevet fanns information om studien samt hur de som ville delta kunde anmäla 

intresse. 

 

Till en början handplockades aktuella studenter, där de utvalda beräknades kunna ge värdefull 

information på frågorna i studien (Hassmén & Hassmén 2014, s. 110). Studenterna anmälde 

sitt intresse att medverka i studien till författarna, och därefter valdes vilka som fick 

medverka. Författarna sökte en variation av både könsfördelning och vilken årskull de 

tillhörde.  

 

Kriterierna för att få medverka i studien var att individerna var aktivt studerande på GIH:s 

Hälsopedagogprogram. Det fanns inga aktiva åldersbegränsningar. Önskvärt var att försöka 

efterlikna representationen utav kön på utbildningsprogrammet likt verkligheten, dvs fler 

kvinnor än män. Detta för att få ett kvalitativt representativt urval deltagare (ibid, s. 108).  

 

Därefter utgick testledarna från snöbollsurval i rekryteringen. Denna metod valdes då 

deltagarna som handplockats gav värdefull information. Därför tillfrågades dessa studenter 

om de hade kännedom om andra studenter som kunde ge värdefull information. Detta var ett 

effektivt och praktiskt sätt för testledarna att få kontakt med nya deltagare. (ibid, s. 109)  

 

Via informationsbrevet fick författarna ihop sex intresseanmälningar som uppfyllde 

kriterierna ovan. Av dessa sex valdes två studenter till pilotintervjuerna och resterande fyra 

studenter ingick i studien. Ur snöbollsurvalet tillkom därtill två studenter som också uppfyllde 

kriterierna för studien. Sammanlagt deltog åtta studenter, två i pilotintervjuerna och sex i 

studien.  

 

2.3 Datainsamling  

Till datainsamlingen togs en halvstrukturerad intervjuguide fram, se bilaga 3 - Intervjuguide. 

I den halvstrukturerade intervjuguiden fanns en struktur att följa samtidigt som det fanns 

utrymme för följdfrågor, vilket passade denna studie. Denna guide delades in i tre olika delar. 

Den första delen bestod av inledning, etiska aspekter samt öppningsfrågor. Del två var 
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huvuddelen och bestod av tre olika teman, med tillhörande frågor. Den tredje och sista delen 

var avslutningsdelen med avslutande frågar och förtydligande kring vad vi kommer att göra 

härnäst. (Hassmén & Hassmén 2014, s. 255 ff.) 

 

Det är viktigt med en halvstrukturerad intervjuguide för att kunna anpassa följdfrågor efter 

sinnesstämning samt interaktionen mellan intervjuaren och respondenten. Följdfrågorna 

kunde även anpassas utefter vad respondenten svarade på föregående fråga. (Hassmén & 

Hassmén 2014, s. 252) Anledningen till valet av metod var att denna möjlighet finns, med 

följdfrågor. Genom följdfrågor och en nyfiken intervjuare kan respondenten uppmuntras till 

att ge en fördjupande beskrivning (Kvale 1997, s. 124).  

 

I huvuddelen fanns tre teman. Tema 1: Eget stillasittande - innan och under utbildning, Tema 

2: Eget upplevt stillasittande samt Tema 3: Uppfattning kring stillasittande i allmänhet. 

Exempel på frågor som ställdes var ”Tänkte du tidigare på hur mycket tid du spenderade 

stillasittande?”, ”Tänker du på ditt stillasittande?” och ”Vad har du för bild av stillasittande i 

dagens samhälle?” 

 

Innan intervjuguiden användes i studien testades och utvärderades den i två pilotintervjuer. 

Respondenterna till dessa pilotintervjuer var studenter inom Hälsopedagogprogrammet på 

GIH. Dessa studenter, och deras svar, medverkar ej i studien. Syftet med pilotintervjuerna var 

att se om intervjuguiden var funktionsduglig eller om den behövde justeras innan användning. 

Efter små justeringar bedömdes den uppfylla syftet.  

 

Under intervjuerna medverkade båda författarna som intervjuare. De delade upp ansvaret 

genom att den ena ansvarade för strukturen av intervjuguiden och den andra fokuserade på att 

skriva ner det viktigaste som framgick under intervjun. Följdfrågor fanns det ingen innbördes 

ordning mellan, utan det kunde båda intervjuarna ställa.  

 

Pilotintervjuerna tog 15 respektive 14 minuter att genomföra. Med det sagt beräknade 

författarna att intervjuerna skulle ta 15-20 minuter per intervju. Detta påverkades av 

deltagarna, och marginellt av intervjuarna.  

 

För att undvika risken att respondenterna svarar enligt vad de tror att intervjuarna vill att de 

ska svara strävade intervjuarna efter en förtroendeingivande atmosfär i hopp om att svaren 
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skulle vara sanningsenliga, och inte socialt önskvärda. Intervjuarna försökte vara opartiska 

och inte ställa ledande frågor med önskvärda svar, samt att inte bedöma respondentens svar. 

Intervjuarna försökte visa att de önskade ärliga svar, och påpekade att respondenterna var 

anonyma.  

 

Under intervjuns slutskede gavs möjlighet till respondenten att tillägga något som ej hade 

sagts samt möjlighet att stryka något av det som sagts, om respondenten upplevde att denne 

delat personlig information utan samtycke. Intervjuarna frågade också om det var någon fråga 

som upplevdes vara obehaglig att svara på.  

 

Efter genomförd intervju transkriberades datan, från den inspelade ljudfilen från iPhone till 

skrift. Viktigt var att transkriberingen var ordagrann. Transkriberingen utfördes utav 

författarna till studien, och detta genomfördes i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. 

 

2.3.1 Transkribering 

Transkriberingen kan se aningen annorlunda ut beroende på vetenskapssyn, frågeställning, 

metod osv. I denna studie skrevs intervjuerna ut ordagrant, samtidigt som dessa 

kompletterades med anteckningar från intervjutillfället.  

 

Noterbart är det faktum att en utskrift är en konstruktion av intervjun. Det är närmast omöjligt 

att få med den ickeverbala kommunikationen som äger rum under intervjun, i den utskrivna 

transkriberingen. (Hassmén & Hassmén 2014, s. 112) Med det sagt och med den vetskapen 

hos författarna, försökte denna brist i bearbetning av data minskas genom att den andre 

författaren satt med under intervjun och antecknade. Anteckningarna fokuserade på hur något 

sades snarare än vad.  

 

Sista delen av det förberedande arbetet inför analysen av datan, skrevs transkriberingarna ut 

på papper. Utskriften var tänkt att ge författarna en överblick, och underlätta det kommande 

analysarbetet. 

2.3.2 Bearbetning av data 

Bearbetningen började med att lösa upp stora mängder av data till mer lätthanterliga delar. 

Organiseringen av data gjordes genom att klassificera och koda datan. Det skapades 

kategoriseringsscheman för att sedan kunna koda datan. (Hassmén & Hassmén 2014, s. 113) 
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För att se hur författarna gjorde detta mer utförligt se Bilaga 4 Kategoriseringsschema.  

 

För att lyckas med denna del av arbetet var det viktigt att författarna läste igenom stora delar 

av data, med känsla för fenomenet som studerats. Det är också viktigt att kategorierna som 

skapas inte överlappar varandra, samt att all relevant data kan kodas. (ibid.) 

 

I syfte att minska risken för att kategorier överlappar varandra, skrev författarna ut sina 

tolkningar av fenomenen i korta meningar. De tolkningar som sedan uppfattades lika av 

författarna skrevs ihop och kategoriserades. 

 

2.4 Fenomenografi som metodansats vid analys  

Inom fenomenografin försöker man beskriva ett fenomen genom människors erfarenheter 

(Hassmén & Hassmén 2014, s. 116). Det försöks även att beskriva skillnaden mellan ett 

fenomen och upplevelsen av det. Den vanligaste datainsamlingsmetoden är intervjuer och 

oftast halvsturkturerade, vilket är fallet i denna studie (Hassmén & Hassmén 2014, s. 117).  

 

Första steget i analysprocessen är att söka efter relevanta uttalanden gällande studiens 

forskningsfråga. Sedan urskiljs och analyseras dessa inom den kontext de tillhör. Till sist 

jämförs uttalandena mot varandra gällande dess innebörd. (Hassmén & Hassmén 2014, s. 

117) 

 

2.4.1 Analysprocessen  

Som första steg i arbetet med analysen läste båda författarna igenom samtliga transkriberingar 

vid upprepade tillfällen, i syfte att skaffa sig en egen uppfattning om innehållet. Med andra 

ord gjordes varsin tolkning av innehållet utav båda författarna. Efter det valde författarna ut 

meningsfulla passager ur texten, på varsitt håll till en början. Dessa tolkningar utformades 

efter författarnas egen uppfattning, anteckningar, kombinerat med förförståelsen sedan 

tidigare.  

 

Nästa steg genomförde författarna tillsammans. Där jämförde och sammanställdes de båda 

delarna. Tillsammans sammanfogade författarna ihop tolkningarna till enkla, kortare 

meningar. För att underlätta arbetet skrevs dessa meningar ut och delades upp, för att sedan 

kategoriseras. Stödord och enkla fraser skrevs ut på post-it-lappar, vilket skapade ett antal 
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olika lappar och meningar.  

 

Meningarna och lapparna placerades ut på ett bord för att placeras tillsammans, och kunna 

urskilja vilket sammanhang de tillhörde. Det gick ut på att sortera dem efter vilken 

frågeställning de kunde tänkas besvara. 

 

 
Figur 1. Förtydligande av författarnas analysprocess 

 

2.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  

För att öka tillförlitligheten i denna studie gjorde författarna först varsin kategorisering av 

intervjumaterialet innan resultatet fastslogs.  

 

En faktor som kan påverka reliabiliteten i denna studie är att respondenten svarar utifrån vad 

denna tror är önskvärt, och därmed inte sanningsenligt. Detta kallas för social önskvärdhet. 

(Hassmén & Hassmén 2014, s. 183)  

 

I syfte att minska risken för socialt önskvärda svar sökte författarna att skapa en accepterande 

och trygg atmosfär vid intervjutillfället. I förhand noterades frågor där risken var påtaglig, för 

att kunna vidta åtgärder. Intervjuarna sökte efter varje specifik individs svar, och formulerade 

frågor som skulle vara avdramatiserande och inte upplevas som obehagliga.  

 

Egen	kategorisering	

Jämförelse	

Kategorisering	
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Exakta formuleringar av studiens frågeställningar och syfte undveks i informationsbrevet 

eftersom det kan leda till att respondenterna, medvetet eller omedvetet, styr sina svar efter 

detta (Hassmén & Hassmén 2014, s. 232), se Bilaga 2 Informationsbrev.  

 

För att öka giltigheten, det vill säga validiteten i studien spenderades rikligt med tid på 

förberedelser till datainsamlingen så att intervjufrågorna skulle vara relevanta kontra 

frågeställningarna och syftet med studien, se Bilaga 3 Intervjuguide. Det lades mycket tid på 

förberedelserna då validiteten i en studie påverkas av att datan och tolkningen känns trovärdig 

(Hassmén & Hassmén 2014, s. 155).  

  

2.6 Etiska aspekter  

I denna studie har intervjuarna informerat samtliga deltagare kring konfidentialitetskravet I 

början av varje intervju (Hassmén & Hassmén 2014, s. 390). Intervjuarna har i största möjliga 

mån behandlat samtliga uppgifter från respektive student med hänsyn till detta.  

 

I utformningen av denna studie, och tillika intervjuguide, har författarna tagit hänsyn till fyra 

aspekter för att värna om respondenternas integritet. Dessa fyra aspekter handlar om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande i studien. Bland annat gav författarna 

respondenterna viktig information i början av varje intervju kring informerat samtycke. 

Respondenten delgavs information kring studiens syfte, undersökningens upplägg och att 

deltagandet var frivilligt, och att intervjun kan avbrytas i vilket skede som helst. (Kvale 1997, 

s. 107) 

 

Utöver det fick deltagarna även påpekat för sig att deras uppgifter var anonyma. Allt som 

sades skulle enbart nyttjas utav författarna själva, där inräknat ljudfil, anteckningar och 

transkriberingen. Det som sades av respondenterna skulle vara med i en sammanställning där 

deras namn förblir anonyma.  

 

Intervjuarna var tydliga i början av samtliga intervjuer med att poängtera hur de skulle 

behandla de uppgifter som framkom samt respondentens anonymitet. Intervjuarna har 

behandlat alla uppgifter med stor respekt och förvarat informationen utom räckhåll för 

obehöriga.  
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Eftersom intervjuerna spelades in förtydligades tillika detta där respondenten fick en 

förfrågan angående om det var okej att intervjun spelades in eller ej. Denna fråga ställdes 

innan intervjustart, samt i början av den inspelade intervjun.  

 

Under intervjun stärks tilliten mellan intervjuare och respondent vilket medför att 

respondenten blir bekväm. I detta fall kan respondenten delge obekväm information, och 

känna ånger i samband med detta. Med den vetskapen ville intervjuarna minska risken för 

detta genom att ge respondenten frågan och möjligheten, i slutet av intervjun, till att stryka 

något av det som sagts under intervjun. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 110) 

 

För att minska risken till att relevant data, feltolkningar och överdrivna slutsatser sker i denna 

uppsats, läste och tolkade båda författarna den insamlade datan (Hassmén & Hassmén 2014, 

s. 385).   

 

Vid osäkerhet kring sanningen i denna studies resultat kommer datan sparas till uppsatsen 

blivit publicerad i Diva.  

 

3. Resultat  
Resultatet i denna studie utgår från intervjuer med studenterna från GIHs 

Hälsopedagogutbildning. Det var sex deltagare som blev intervjuade, och dessa ligger till 

grund för resultatet.  

 

I studien var deltagarna i samma åldersgrupp. Mellan de äldsta studenterna och den yngste 

skiljde det enbart fyra år. De äldsta studenterna var födda år 1992 och den yngsta år 1996, 

medelåldern i denna studie var därmed 25 år för studenterna. 

 

Av intervjuerna framkom att samtliga Hälsopedagogstudenter på GIH hade liknande 

uppfattning kring stillasittande, både sitt egna och i allmänhet. Trots att studenterna kommer 

från olika förhållanden tidigare i livet, och därmed hade olika förståelse och förhållande till 

långvarigt stillasittande, var nu deras uppfattning likartad varandras.   
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I analysarbetet framgick att det fanns två underkategorier till studenternas svar. Den första 

underkategorin var deras uppfattning innan sin utbildning på GIH och den andra var 

uppfattningen de nu har i och med sin förvärvade kunskap från utbildningen. 

3.1 Hur hälsopedagogstudenter tänker kring långvarigt 
stillasittande i vardagen  

När intervjuarna frågade studenterna om stillasittande i vardagen dök fyra tydliga hörnbitar 

upp, alla lika viktiga. Dessa hörnbitar var stillasittande i allmänhet, eget stillasittande, eget 

kontra övriga befolkningen och sist men inte minst hur de tänkte på stillasittande tidigare 

kontra nu.  

 

 
Figur 2 – Uppfattning kring stillasittande 

3.1.1 Stillasittande i allmänhet 

Samtliga studenter konstaterade under intervjuerna att det spenderas för mycket tid i 

långvarigt stillasittande. En deltagare konstaterade till och med att det var ”på tok för mycket” 

(Student 2). Inte nog med det, studenterna sade att stillasittandet ökar. Det nämndes flera 

tänkbara anledningar till varför så är fallet. Allt från att kunskapen var bristfällig till att det 

beror på att teknikutvecklingen har den påverkan.  

 

Uppfattningen om att tekniken utvecklas ansågs vara både positivt och negativt vilket 

Stillasittande	i	allmänhet	 Eget	stillasittande	

Kontra	övriga	befolkningen	 Tidigare	kontra	nu	

Uppfattning	kring	
stillasittande	
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förtydligas här: ”Tekniken gör det lättare för oss med allting. Tekniken skapar väldigt mycket 

jobb och de flesta av de jobben är stillasittande.” (Student 3) Det negativa med den 

utvecklingen blir likt citatet utvecklingen utav stillasittande arbeten.  

 

Det finns en gemensam uppfattning om att befolkningen är fysiskt aktiva, men efter 

träningspassen sitter de ned. Student (5) beskrev detta genom att säga att ”folk är mycket 

fysiskt aktiva men att de rör på sig i en timme och därefter sitter de.” Detta var en 

genomgående uppfattning hos studenterna. De upplevde att befolkningen tränar men 

samtidigt spenderar för mycket tid stillasittande efter det, vilket hos studenterna antas bero på 

saknad av kunskap.  

 

Studenterna beskrev att kunskap om stillasittande sprids och uppmärksammas i dagens 

samhälle vilket gör att ”… folk blir mer medvetna men jag tror också att man sitter mer.” 

(Student 4). Faktumet att studenterna säger att stillasittandet ökar och att information från 

tidningar etcetera inte hjälper sammanfattas av student 1 på följande sätt: ”Det står att 

rökning dödar och folk röker ändå. Och det tror jag att även fast vi utbildar kring att 

stillasittande är farligt kommer folk att sitta ner ändå.”  

 

En annan uppfattning som framkom i intervjuerna var att stillasittande ökar mycket i de yngre 

åldrarna. En student (3) säger det såhär ”Det [stillasittandet] ökar enormt bland yngre. Vi var 

ute och lekte när jag var liten medan idag vet jag att det ser väldigt annorlunda ut.”  

 

Ytterligare anser studenterna att ”folk sitter jättemycket” (Student 6) och har bilden av att det 

är skadligt för hälsan med det beteendet. Student 6 säger fortsättningsvis att dennes bild av 

stillasittande är ”Att det är farligt.”  

 

Kortfattat har studenterna bilden av att stillasittande i dagens samhälle sker i stor utsträckning, 

och att den är på uppgång inte bara i arbetslivet utan också hos barn och ungdomar. 

 

3.1.2 Eget stillasittande 

När studenterna pratade om bilden av sitt eget stillasittande framkom det tydligt att de sitter 

en hel del i och med föreläsningar och studier. Enligt student 5 sitter de mycket, främst på 

grund av långa föreläsningar. Samtidigt är samtliga studenter medvetna om att de sitter och 

har en aning om hur mycket de sitter per gång. Bland annat säger student 5 följande ”Jag har 
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inpräntat i huvudet att jag ska röra på mig.” och student 4 är inne på samma tema ”Ja, mycket 

reflektioner till hur mycket jag sitter still. Väldigt medveten om hur länge jag suttit still eller 

hur länge jag varit i rörelse.”  

 

Kortfattat sitter de mycket, men är samtidigt medvetna om det vilket gör att de kan påverka 

det beteendet.  

 

3.1.3 Kontra övriga befolkningen 

När studenterna skattar sitt eget stillasittande kontra övriga befolkningen säger de att sitter 

mindre. Student 4 säger ”Jämfört med mina kompisar så sitter jag definitivt mindre än nästan 

alla.” och Student 2, 3 och 6 säger uttryckligen att de sitter mindre än det normala.  

 

Student 1 säger att till skillnad från övriga befolkningen finns kunskapen om att det är 

nödvändigt med att ställa sig upp och inte sitta still länge med i bakhuvudet, vilket gör att de 

inte spenderar lika mycket tid i långvarigt stillasittande jämfört med övriga befolkningen.  

 

Studenterna skattar sig själva som mer fysiskt aktiva jämfört med övriga. Både vardags- och 

träningsaktivitet. ”Om jag tar ett exempel så tidigare tog jag mycket rulltrappa och hiss men 

nu försöker jag oftast ta trappan” (Student 2). Studenterna verkar ha det närmre till hands att 

utföra vardagsmotion när de är påväg någonstans. Student 4 och 6 tar upp liknande exempel 

fast i tunnelbanan där folk sitter ner istället för att stå, åtminstone en del av resan, vilket de 

själva gör.  

 

Det framkommer i intervjuerna med studenterna att de erkänner att de själva inte är perfekta 

och alltid tar pauser och därmed aldrig sitter under längre perioder. Student 5 säger det på 

detta vis ”Jag är ingen perfekt människa så jag kan ju komma hem och dö i soffan, och ligga 

där till 10 och sen lägga mig. Men det sker inte varje dag.” Det framkommer att de inte alltid 

gör som de vet att de borde, men detta sker mer sällan.  

 

Kortfattat framkom det att studenterna tror sig spendera mindre tid i långvarigt stillasittande, 

gör aktiva val som minskar mängden stillasittande och att de inte är perfekta i sitt agerande.  
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3.1.4 Tidigare kontra nu 

Vid frågorna om studenternas tidigare kunskap om stillasittande framgick att samtliga 

studenter saknat kunskap om att just stillasittande var farligt. ”Väldigt lite. Jag tror inte att 

jag hade någon kunskap om att just stillasittande var farligt, utan mer att fysisk aktivitet är 

bra” (Student 3). De visste om att fysisk aktivitet var bra, men som skrivet saknade de 

kunskap om riskerna med en stillasittande livsstil. 

 

Nu vet studenterna att vardagsmotion är viktigt och att ta paus från stillasittandet. Student 3 

säger följande ”Hur mycket det kan göra med dessa minibreaks att liksom ställa sig upp då 

och då och inte ha längre perioder av stillasittande.” ”Det har gjort att jag mycket oftare 

ställer mig upp om jag har suttit en stund. För jag vet att det lilla kan hjälpa.”  

 

Det framgick också att studenterna, i och med den kunskap de förvärvat under utbildningen, 

tar mer aktiva val där de utför vardagsaktivitet. Tidigare var de nöjda om de hade tränat en 

dag medan nu vet de om att de inte kan sitta resten av dagen, vilket student 5 säger ”Att ta ett 

break sådär, det tänkte jag inte på innan. Jag tränade 1-2h per dag. Nu kanske jag aktivt 

väljer att gå till tunnelbanan istället för att ta bussen utanför dörren, vilket jag inte gjorde 

innan.”  

 

Kortfattat saknade studenterna kunskap om stillasittande tidigare, vilket gjorde att de ej var 

medvetna om hur länge de var stillasittande och riskerna med det. Nu har studenterna kunskap 

om vikten av pauser från stillasittande. 

 

3.2 Tänker de på att bryta sitt egna långvariga stillasittande? 

I samband med intervjuerna, när studenterna fick frågan om de bryter sitt långvariga 

stillasittande framkom tydliga svar på att så är fallet. Studenterna hade begränsad kunskap 

kring stillasittande sedan tidigare och kompenserade sitt stillasittande med fysisk aktivitet i 

god tro. Detta gjorda att de kunde sitta i timmar utan att tänka en extra gång kring det.  

 

Student 3 säger såhär på frågan om kunskapen som förmedlats via utbildningen påverkat 

beteendet: ”Det har gjort att jag mycket oftare ställer mig upp om jag har suttit en stund. För 

jag vet att det lilla kan hjälpa.” ”Det hade jag nog inte gjort om jag inte vetat att det ger stor 

effekt och gör skillnad.” Vilket antyder att kunskap fungerar som metod till en 
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beteendeförändring.  

 

Övriga studenter påpekar även dessa att de tar pauser i sitt stillasittande, och tydligast 

uttrycker student 2 det genom att säga ”Jag tar pauser.” Fortsättningsvis säger samma student 

att denna tar pauser mellan avsnitten på Netflix, genom att exempelvis fixa med disken. 

(Förtydligande: Netflix är en streamingtjänst på internet där serier och filmer kan ses.) Det 

framkom med andra ord att studenterna tar mer medvetna, aktiva val i syfte att bryta det långa 

stillasittandet.  

 

Dom flesta studenter trodde inte att kunskapen lett dem till ett förändrat beteende. Flera 

studenter svarade istället att de blivit mer medvetna men att det ej lett till en förändring i 

beteende. Student 6 säger klart och tydligt detta ”Utbildningen har bidragit med medvetenhet 

men inte förändrat beteende.”  

 

Fortsättningsvis säger student 6, som också säger att denne inte förändrat beteendet, ”Jag 

försöker tänka på att när vi har raster i skolan att ta en liten promenad.” vilket visar på att 

även denna student fattar medvetna val som blir till verklighet i beteende. Ytterligare säger 

samma student ”Tänker på att ta en paus ibland eller bara ställer sig upp. Att det är okej att 

göra det.” kring frågan om just pauser i stillasittandet. 

 

3.3 Hur mycket sitter de själva?  

Under intervjun tillfrågades respondenterna om att uppskatta sitt eget stillasittande i snitt per 

dag. Det framkom tydligt att studenterna skattade sitt eget stillasittande relativt lågt. Samtliga 

studenter skattade sitt stillasittande till att vara minst 6 timmar per dygn. Det skiljde en aning 

kring hur mycket de skattade sitt maximala stillasittande.  

 

Student 1 uppskattar sitt stillasittande till att vara kring 6-7 timmar per dygn. Även student 3, 

5 och 6 skattar samma mängd stillasittande. Student 2 och 4 är de enda som skiljer sig en 

aning från övriga studenter. Student 2 skattar sitt stillasittande till 6 timmar per dygn. Student 

4 skattade sitt stillasittande till 6-8 timmar per dygn.  

 

 

 



18 

Tabell 1. Tabell över studenternas skattning av stillasittande 

Student  Student 1 Student 2 Student 3 Student 4 Student 5 Student 6 

Timmar/dygn      6-7        6      6-7       6-8      6-7       6-7 

 

Studenterna har en relativt sammanhängande bild av sitt eget stillasittande, vilket också visas 

när de skattar sitt eget stillasittande. Däremot framkom det att de gärna skönmålar sin första 

skattning, och först efter följdfrågor uppkommer skattningen till en mer trolig mängd. 

Exempelvis skattar student 6 sitt stillasittande till 4 timmar per dygn innan följdfrågor där 

denne student ändrar sin skattning till 6-7 timmar.  

 

Samtliga studenter fick frågan om de antog att de sitter mer eller mindre jämfört med övriga 

befolkningen i samhället, varav samtliga antog att de sitter mindre än genomsnittet. 

 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Samtliga deltagare anser att de fått en ökad medvetenhet kring hur mycket och länge de suttit 

ner. Deltagarna i studien sade sig också försöka ta pauser i och med den kunskap och 

medvetenhet de nu har. Att ökad kunskap leder till beteendeförändring faller i linje med 

studien på hjärt- och kärlpatienter som fick ökad kunskap för att sedan ändra sitt beteende 

(Ghisi et al., 2014).  

 

Studenterna säger inte uttryckligen att deras beteende förändrats i och med kunskap, men det 

visas av det de säger i intervjun. Studenterna tar, enligt egen utsaga, aktiva och medvetna val 

till att ta pauser i stillasittandet, vilket visar på att studenterna både tänker på att bryta sitt 

stillasittande men också att de likaså verkar göra det. Nedan, i figur 3, syns författarnas 

förslag på hur beteendeförändring skapas. 
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Figur 3. Författarnas figur över stadierna till beteendeförändring 

 

Däremot går resultaten i denna studie i linje med studien gjord på studenter på Sri Lanka. Där  

förväntades studenterna ha kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet, och riskerna med en 

stillasittande livsstil. Där fann man att studenterna hade en ökad kunskap, men trots det hade 

en stillasittande livsstil i stor utsträckning. (Ranasinghe et al. 2016) I denna studie angav 

respondenterna att även de hade en ökad kunskap och medvetenhet, men inte förändrat sitt 

beteende. Det påståendet känns motsägelsefullt då respondenterna säger att de tar pauser och 

tänker på att bryta sitt stillasittande. 

 

Resultatet i denna studie är aningen motsägelsefulla, åtminstone från studenternas sida. De 

flesta studenter upplevde att de blivit mer medvetna om sitt stillasittande beteende, men trots 

det trodde de ej att deras beteende ändrats. Det motsägelsefulla i detta är att de senare under 

intervjuerna sa att de tänker på att bryta sitt stillasittande i dagsläget till skillnad från innan 

utbildningen. Detta faktum är något som författarna finner vara intressant, varför säger 

studenterna så? Om det beror på att de inte själva reflekterat över det, om de pratar osanning 

eller om de vill ta åt sig av beteende själva för att de gör att de mår bättre, är svårt att urskilja 

och spekulera kring. Kanske är det rent av så att studenterna saknar medvetenhet kring att de 

förändrat sitt beteende.  

 

Det motsägelsefulla i denna studie är uppenbart, tydliga citat och uttalanden visar detta. Det 

medför att resultatdelen i denna studie ger en uppfattning om att studenterna säger emot sig 

Ökad	kunskap	 Medvetenhet	 Förändrat	
beteende	

Medvetenhet	
kring	förändrat	

beteende	
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själva. Denna bild har även författarna fått, men kan inte påverka vad som framkom i studiens 

resultat, utan får istället konstatera detta här i resultatdiskussionen. 

 

Att kunskap inte leder till beteendeförändring stöds av Keatings et al., studie där studenter 

hade begränsad kunskap kring hälsa och fysisk aktivitet, och därmed inte kunde omsätta detta 

i praktiken. Det saknades samband mellan kunskap och fysisk aktivitet. (2010, s. 6) Liknande 

resultat fann man på studenterna i Sri Lanka, även de hade förväntades ha kunskap om 

fördelarna med fysisk aktivitet och riskerna med stillasittande. Trots det fann man att de var 

stillasittande. (Ranasinghe et al. 2016) Dessa studier stärker det studenterna själva angav, att 

de har fått en ökad medvetenhet kring sitt stillasittande men inte förändrat beteendet.  

 

Resultatet i denna studie kan antas luta åt att kunskap, i detta fall traditionsenlig 

skolutbildning, faktiskt leder till ökad medvetenhet och därmed en beteendeförändring, om så 

omedvetet. Däremot är det motsägelsefullt, studenterna själva säger inte uttryckligen att de 

förändrat sitt beteende genom kunskapen. Studenterna säger att de har blivit mer medvetna 

om sitt stillasittande, i och med deras förvärvade kunskap, men inte förändrat sitt beteende. 

Varför det blir motsägelsefullt är för att de också säger att de nu tänker på att ta pauser i sitt 

stillasittande, samtidigt som de även tar aktiva beslut för mer vardagsmotion. Författarna tror 

att detta motsägelsefulla resultat beror på att studenterna inte har reflekterat över hur deras 

beteende har förändrats samt att det kan vara svårt att minnas hur ens beteende var bakåt i 

tiden.  

 

Samtliga studenternas skattningar av eget stillasittande var lika varandras. Jämfört med vad 

Ekblom Bak säger i sin studie skattar studenterna i denna studie att de sitter 3 timmar mindre 

per dygn jämfört med en genomsnittlig svensk (2017, s. 226).  Jämfört med studenterna i 

Kanada och studien Moulin och Irwin utfört, där det också var studenter som studerade 

hälsovetenskap, skattade studenterna i denna studie att de satt nästan hälften så mycket som 

de i Kanada (2016, s. 31). Resultaten i denna studie är beroende på hur exakta studenternas 

egna uppgivna data är, vilket gör det svårt att dra några slutsatser kring detta, utan att mäta det 

faktiska stillasittandet genom accelerometri. Objektiva mätmetoder skulle kunna fånga upp 

det omedvetna stillasittandet, som är svårare att täcka med intervjuer, vilket skulle kunna vara 

en förklaring till skillnaderna (Ekblom-Bak 2013, s. 98). Det som kan fastslås är att det känns 

aningen orealistiskt att studenterna står, eller är fysisk aktiva, i ca 9 timmar per dygn.  
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4.2 Metoddiskussion  

Urvalet i denna studie gjordes genom att individer återkopplade med en intresseanmälan på 

informationsbrevet där författarna handplockade de studenter som kunde förväntas delge 

givande information. Till detta nyttjades snöbollsurval, där deltagare rekommenderade 

ytterligare individer som kunde tänkas besvara frågorna på ett givande sätt. Att deltagarna 

valdes på detta sätt kan ha gjort att det blivit en selektiv grupp som svarat i studien.  

 

Deltagarna i denna studie representerade de tre olika årskullar på utbildningen. I och med 

detta kan deltagarnas förkunskaper kring stillasittande påverkats av utbildningen, då de har 

kommit olika långt i den samma. Samtidigt har samma fördelning som finns på utbildningen 

försökts återspeglas i denna studie, vilket medförde en överrepresentation utav kvinnor i 

studien. Det är inte säkert att kvinnor och män uppfattar fenomenet olika men det finns en 

möjlighet att resultatet fallit annorlunda om fördelningen sett annorlunda ut. Detta kan ej 

bevisas, utan det är bara spekulationer från författarnas sida, och går därför ej att utläsa om 

detta påverkat utfallsrummet i denna studie.  

 

Utfallsrummet i denna studie kan inte anses vara generaliserbart då studien enbart är gjort på 

Hälsopedagogstudenter, på GIH. Med det menas att det inte går att tillämpa resultatet i denna 

studie till övrig befolkning. Resultatet kan således enbart ses som ett faktum för denna 

specifika grupp studien är utförd på.  

 

Mätmetoden i denna studie utgick ifrån data skattad av deltagarna själva. Svaren kan därför 

ha påverkats av bland annat dåligt minne och social önskvärdhet. Författarna försökte 

motverka detta genom att skapa en accepterande och förtroendeingivande omgivning under 

intervjutillfällena.  

 

Vidare utgår resultatet i denna studie efter studenternas egna ord, inga direkta mätningar har 

utförts för att mäta deras faktiska stillasittande eller liknande. Resultatet är således beroende 

på hur exakt den angivna datan är. Samtidigt ska det tilläggas att det enbart är en av de tre 

frågeställningar i studien som kan mätas på ett mer exakt sätt, hur mycket de sitter stilla kan 

mätas mer exakt genom accelerometri. Eftersom syftet med studien var att få en ökad 

förståelse för hur studenterna uppfattar och upplever långvarigt stillasittande ansåg författarna 

att det därför var bättre att lita på den angivna datan de införskaffat genom intervjuerna.   
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Ytterligare ska det nämnas att det enbart var student 2 som, på frågan om något var obehagligt 

att svara på, nämnde att det var aningen obehagligt att besvara hur länge denne satt under en 

dag. Student 2 sade ”Alltså det blir ju lite obehagligt när man ska säga hur mycket man sitter. 

Det blir ju det. Man vill ju säga att man sitter i säkert sex timmar.” Vidare säger samma 

student ”Ja, man vill ju verka mer aktiv än vad man är.”  

 

Denna studie utfördes utav två studenter från GIH, som studerade till just hälsopedagoger på 

sitt sista år, vilket kan ha påverkat studenterna i studien att svara efter vad dessa trodde att 

studenterna skulle förvänta sig. För att minska risken för social önskvärdhet har författarna 

gjort sitt yttersta för att minska den eventuella påverkan som de kan ha haft på 

försökspersonerna.  

 

I och med att båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer, och turades om att intervju 

och anteckna blev författarna bättre och bättre desto fler intervjuer som genomfördes. De 

lärde av erfarenheten samt av varandra. Dessutom lärde sig de båda författarna att ställa 

följdfrågor som gav information som besvarade syftet. Det medför en risk att intervjuerna mot 

slutet gav djupare och mer nyanserad information jämfört med de första. I försök att minska 

denna påverkan utfördes pilotintervjuer.   

4.3 Förslag på vidare forskning 

För den som vill forska vidare efter att ha läst denna studie föreslår vi att forskning ska 

undersöka om ökad kunskap faktiskt genererar beteendeförändring. Förslagsvis från vår sida 

tycker vi att en randomiserad kontrollerad studie vore lämplig, där en grupp får undervisning 

kring ett fenomen och en annan grupp ej får denna kunskap. Där kan man sedan undersöka 

om kontrollgruppen ändrar sitt beteende kring fenomenet.  

 

Förslaget på vidare forskning grundas i det som hittats i denna studie, att studenterna 

omedvetet tycks ha förändrat sitt beteende. Om kunskap och ökad medvetenhet bidrar till 

beteendeförändring tycks det vara ett bra tillvägagångssätt i bland annat hälsofrämjande 

arbete. Om däremot resultaten tyder på att det inte sker någon beteendeförändring anser vi att 

ytterligare förslag på vidare forskning skulle undersöka vilken typ av insats som ger bäst 

vinster i positiva beteendeförändringar. 
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4.4 Slutsatser 

Genomgående framkom att studenterna hade en medvetenhet kring sitt eget stillasittande, där 

de har en uppfattning om hur länge de suttit ner, och strävar efter att avbryta det stillasittandet 

för att det inte ska bli för långvarigt.  

 

Att ökad kunskap leder till beteendeförändring var inte något som var givet i denna studie. 

Studenterna påstår att de har blivit mer medvetna men inte förändrat sitt beteende, vilket var 

motsägelsefullt till vad de svarade på andra frågor. Slutsatsen blir således att ökad kunskap 

kring ett fenomen ger en ökad medvetenhet, vilket i sin tur kan leda till en 

beteendeförändring.   

 

Studenterna uppfattade att stillasittande tid var för mycket i dagens samhälle. De ansåg att 

befolkningen sitter mycket, samt att det beteendet är på uppgång. Vidare trodde studenterna 

själva att de spenderar mindre tid stillasittande jämfört med den övriga befolkningen.  

 

När studenterna skattade sitt eget stillasittande över en dag visade det sig i denna studie att 

deras skattningar låg nära varandra. I snitt skattade studenterna sitt stillasittande till 6,5 

timmar per dygn. Studenterna sade vidare att de tog aktiva beslut, som att bryta sitt 

stillasittande genom att ställa sig upp eller rent av gå en promenad istället för att sitta still. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse 

kring Hälsopedagogstudenters uppfattning och upplevelse kring långvarigt stillasittande. 

 

Hur tänker Hälsopedagogstudenterna kring långvarigt stillasittande i vardagen? Tänker de 

på att bryta sitt egna långvariga stillasittande? Hur mycket sitter de själva?  

 
 
Vilka sökord har vi använt? 
Average age of sedentary behaviour AND college students  
Breaking up prolonged sitting 
Decreasing sedentary behavior 
Health education AND behavior change 
Health education AND correlations  
Health education AND sedentary behavior 
”Health knowledge” AND ”physical activity” 
Health knowledge AND physical activity AND correlations 
”Health knowledge” AND ”physical inactivity” 
Health knowledge AND sedentary behavior AND correlations 
”Health students” sedentarism  
”Health students” sedentarism sweden 
Knowledge AND behavior change 
Knowledge AND physical inactivity AND correlations 
”Prolonged sitting”  
Relationship with sedentary behavior and CVD  
”Sedentary behavior”  
Sedentary behavior AND health students  
Sedentary behavior AND knowledge 
Sedentary behavior AND knowledge AND breaking 
Sedentary behavior AND knowledge AND students 
”Sedentary behavior” risk 
”Sedentary behavior” students sweden 
”Sedentary lifestyle” students  
Stillasittande  
Stillasittande bland höskolestudenter 
Students AND sedentary behavior 
Too much sitting 
 
Var har vi sökt? 
Ebsco (SportDiscus, Eric, PsycInfo & Academic Search Elite), PubMed, Google Scholar och 
GIHs bibliotekskatalog. Har även frågat kurskamrater. 
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Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: 
Health knowledge AND physical activity AND correlations 
Sedentary beavior AND health students 
Sedentary beavior AND knowledge 
Sedentary behavior AND knowledge AND students 
 
PubMed:  
Breaking up ”prolonged sitting” 
”Sedentary behavior” risk 
 
Litteratur ur boken Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden, av Elin  Ekblom Bak  
 
Kommentarer 
Förutom sökningar i dessa databaser ovan har vi också letat artiklar i referenslistor inom den 
valda litteraturen. Vi har också hittat artiklar via related articles. När möjligtheten har funnits 
har vi också valt att kryssa i rutan där enbart peer reviewde artiklar visas. I övrigt tog det tid 
att hitta studier lik den vi konstruerat.  
 
Vi blev också rekommenderade två källor av kurskamrater.  
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

 

 

 

 

Lever H-studenter som de lär? 

 
Vi studenter lär oss under utbildningen att långvarigt stillasittande är en riskfaktor för ohälsa. 
Det vi funderar på är om den kunskapen bidrar till en minskad mängd långvarigt stillasittande, 
eller är det så att den kunskapen enbart bidrar med just teoretisk kunskap och medvetenhet?  
 
Om oss: Vi är två stycken Hälsopedagogstudenter som går vårat sista år här på Gymnastik- & 
Idrottshögskolan. Nu ska vi skriva vårat examensarbete och söker därför efter deltagare från 
H-linjen.  
 
Vad: Vi vill ta reda på hur Hälsopedagogstudenter tänker kring långvarigt stillasittande, deras 
egna stillasittande och om de själva tar pauser i stillasittandet. Detta ska i sin tur besvara 
frågan om Hälsopedagogstudenterna Lever som de lär.   
 
Hur: Vi kommer att genomföra denna studie här på Gymnastik- & Idrottshögskolan, genom 
kvalitativa intervjuer. Dessa kommer att ske individuellt tillsammans med intervjuledaren.  
 
När: Genom överenskommelse med intervjuledaren. 
 
Kriterier: Studerar Hälsopedagogik på Gymnastik- & Idrottshögskolan. 
 
Anonymitet/Sekretess: Vi tar givetvis hänsyn till er rätt kring anonymitet och kommer därför 
att behandla de uppgifter ni delar med er av med respekt. Ingen annan kommer att få ta del av 
uppgifterna, mer än den slutgiltiga sammanställningen. Med andra ord kommer de uppgifter 
ni delar med er av inte kunna kopplas tillbaka till er.  
 
Anmälan: Skicka in din ansökan om deltagande via mail, senast 4/2-18.  
 
Kontakt: 
Namn: Christoffer Nyberg     Jessica Norengård  
Mail: christoffer.nyberg@student.gih.se jessica.norengard@student.gih.se  
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Bilaga 3 - Intervjuguide  

Inledning:  
 
Börja med att förklara syftet med intervjun:  
 
Syftet är att få en ökad förståelse kring hälsopedagogstudenters stillasittande. Det vill säga om 
kunskapen de får kring riskerna med stillasittande medför en medvetenhet och ändrat eget 
beteende.  
 
- Tänker de själva på att bryta sitt eget långvariga stillasittande?  
- Bidrar kunskapen de får under utbildningen till ändrade vanor kring stillasittande?  
- Hur mycket tid spenderar de i långvarigt stillasittande?  
 
Etiska aspekter:  
 
Poängtera och klargöra förutsättningarna för deltagande.  
 
- Identiteten kommer skyddas och deltagande sker anonymt.  
- Ingen obehörig kommer lyssna på ljudfilen.  
- Deltagaren kan när som helst välja att avbryta intervjun, eller avstå från att svara på någon 

fråga utan att behöva ange särskild anledning. Deltagande ska vara frivilligt.  
- Sammanställning godkännes och vi får använda uppgifterna från intervjun på ett sätt som 

ej kan kopplas tillbaka till individen.  
 
Öppningsfrågor 
 
- När är du född? 
- Hur länge har du studerat till Hälsopedagog, på GIH? 
- Har du studerat (annat) tidigare?  
- Har du tagit studieuppehåll/pausat i utbildningen?  

 
Tema 1. Eget stillasittande - innan & under utbildning 
 
- Innan du påbörjade din utbildning på GIH, vad hade du för kunskap om riskerna med 

långvarigt stillasittande?  
- Tänkte du tidigare på hur mycket tid du spenderade stillasittande?  
- Har utbildningen och kunskapen förändrat ditt förhållande till stillasittande?  
- Upplever du att utbildningen hjälpt dig att leva mer hälsosamt? 
 
Tema 2. Eget upplevt stillasittande 
 
- Tänker du på ditt eget stillasittande?  
- Hur ser en vanlig (skol)dag ut för dig?  
- Hur mycket tid spenderar du stillasittande i snitt per dag?  
 
Tema 3. Uppfattning kring stillasittande i allmänhet 
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- I förhållande till övriga befolkningen, hur ser du på ditt eget stillasittande?  
- Vad har du för bild av stillasittande i dagens samhälle?  
- Vad tror du kan minska stillasittande? (ex. Kunskap?)  
 
Avslutande frågor:  
 
- Är det något du vet nu att du vill stryka eller lägga till, av det som sagts? 
- Var det något vi inte borde ha frågat, som på något sätt var obehagligt eller känsligt att 

svara på? 
- Var det något ytterligare som vi borde ha frågat? 
 
Sista information:  
 
Vi kommer att lyssna på inspelningen, samt anteckna det som sagts under intervjun. Sedan 
kommer vi tillsammans med övriga intervjuresultat göra en sammanställning av det. Är det 
okej för dig att vi använder (eventuella) citat från denna intervju i den sammanställningen. 
Dessa citat kommer ej kunna kopplas till dig, utan de kommer användas anonymt.  
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Bilaga 4 - Kategoriseringsschema 

 
Förtydligande av figur: Syftet med studien, dess tre frågeställningar och fyra underkategorier i 

ena frågeställningen. Studenternas svar kategoriserades utefter vilken frågeställning de 

besvarade. Nedan kommer förtydligande exempel.  

 

Exempel:  
 
En student sade under intervjun att ”folk är mycket fysiskt aktiva men att de rör på sig en 
timme och därefter sitter de.” Detta citat besvarade frågeställningen och underkategorin 
Stillasittande i allmänhet, vilket var där den placerades.  
 
”Ja, mycket reflektioner till hur mycket jag sitter still.” Detta citat kategoriserades i 
samma frågeställning som ovan men eftersom att det handlade mer om sitt egna 
stillasittande placerades detta i den underkategorin.  
 
Ett exempel på ett uttalande som kategoriserades i samma frågeställning, men i 
underkategorin kontra övriga befolkningen, var följande ”Jämfört med mina kompisar 
sitter jag definitivt mindre än nästan alla.” Detta citat placerades i denna kategori då den, 
enligt författarna uppenbart jämförde stillasittande mellan en student och omvärlden.  
 
I den sista underkategorin, till frågeställning ett, passade detta citat ”Att ta ett break sådär, 
det tänkte jag inte på innan.” Detta passade in bra då det enligt författarna är tydligt att 
studenten jämför då med nu.  
 
När en student tydligt uttryckte ”Jag tar pauser.” kategoriserades det för att besvara 
frågeställning två, tänker de på att bryta sitt egna stillasittande.  
 
Om en student besvarat frågan hur länge du suttit med ”6-7 timmar” placerades detta 

uttalande under frågeställning 3, hur mycket de själva sitter. 

Ökad	förståelse	
för	uppfattning	

och	upplevelse	av	
stillasittande	

Uppfattning	kring	
stillasittande?	

Stillasittande	i	
allmänhet	 Eget	stillasittande	 Kontra	övriga	

befolkningen	 Tidigare	kontra	nu	

Tänker	de	på	att	
bryta	sitt	egna	
stillasittande?	

Hur	mycket	sitter	
de	själva?	


