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Abstrakt 

Studiens syfte är att genom långtidsobservation (effektiv tid, 21 dagar) mätt med 

accelerometri, kartlägga och undersöka nivån av fysisk aktivitet och inaktivitet hos 

vuxna individer, samt undersöka hur den individuella variationen och variationen inom 

gruppen påverkar hur länge en individ behöver observeras för att korrekt kunna 

rangordna dem. 

 

Totalt deltog 33 vuxna individer, som bar en accelerometer på höger höft under all deras 

vakna tid i 4 veckor. Av dessa hade 27 individer valid accelerometerdata som sedan 

användes för vidare analys. Accelerometerinställningarna var satta till att registrera data 

över en axel med en tidsintervall av 5 sekunders epok. De skärningspunkter för de olika 

intensitetsnivåern var <100 counts per minute (cpm) för inaktivitet, 2000->6000 cpm 

för moderat till hög intensitet (MVPA) samt >6000 cpm för hög intensitet. Datan 

analyserades av deltagarnas ackumulerade tid i de valda intensitetsnivåerna/vecka.  

 

Resultatet visar att samtliga individer är tillräckligt fysiskt aktiva i enlighet med 

nuvarande rekommandationer av fysisk aktivitet för vuxna, baserat på den 

ackumulerade tiden av MVPA/vecka. Beroende av vilken intensitetsnivå som 

oberverats styr hur lång mätperiod som krävs för att uppnå ett önskvärt reliabilitetsvärde 

av 0,8. För att observera inaktivitet krävs 16 veckor, för MVPA krävs 4 veckor och hög 

intensitet krävs 6 veckor. 

 

Sammanfattnigsvis, studien visar att genom att observara deltagarnas fysisika 

aktivitetnivå över en längre period inkluderas deras indivduella variation samt 
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variationen inom gruppen. Variationen av hur lång mätperiod som krävs för de olika 

intensitetsnivåerna indikerar på hur variabelt beteende som fysisk aktivitet är över tid.  

 

Nyckelord 
Accelerometri, fysisk aktivitetsnivå, långtidsobservtion, vuxna.  

 

Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Patrick Bergman för sitt stora stöd och 

engagemang för skrivandet av uppsatsen.  

 

Jag vill även rikta ett stort tack till de som medverkade i studien.  
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1 Introduktion  

Fysisk aktivitet eller brist på sådan, påverkar individens hälsa och folkhälsa i stort 

(FYSS, 2008). Den vardagliga fysiska aktiviteten hos en individ är av betydelse för att 

minska risken för flertalet livsstilssjukdomar. Att inte vara tillräckligt fysisk aktiv kan 

orsaka ett kluster av flertalet sjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, hypertoni, typ 2 

diabetes och vissa former av cancer (Bassuk & Manson, 2005; Friedenreich, Neilson, & 

Lynch, 2010; Jakicic & Otto, 2005). Det individuella fysiska aktivitetsbeteendet 

påverkas både av interna samt externa faktorer. Interna faktorer förklaras som 

biologiskt, psykologiskt och emotionellt betingade och externa förklaras som 

sociokulturella samt den samhällerliga miljön där människor bor och verkar (Trost et al, 

2002). För att mäta den fysiska aktivitetsnivån belyser Matthews et al. (2002) vikten av 

den individuella dag till dag variationen av det fysiska aktivitetsbeteendet och hur den 

kan skilja sig mellan individer. Vidare är den individuella variationen något man bör ta i 

beaktning vid klassificering av en populations fysiska aktivitetsnivå.  

 

För att mäta en individs dagliga fysiska aktivitet talar man om objektiva (mätning) och 

subjektiva (självskattade) mätmetoder (FYSS, 2008). Där har accelerometri visat sig 

vara det bästa sättet att objektivt mäta en individs dagliga aktivitetsmönster. Vad som 

dock inte är helt känt är metodens mätfel och vad det kan innebära för studier och deras 

design. Mätfelen kan delas upp i fyra olika komponenter; instrumentfel, metodfel, 

individfel och den naturliga variationen (Gibney, Margetts & Arab, 2004). Instrumentfel 

kan förklaras att accelerometern underskattar aktiviteter med konstant hastighet 

exempelvis cykling. Metodfel kan vara att man använder sig av olika dataprogram för 

beräkning av tidsenheterna av de olika intensitetsnivåerna. Mätfel relaterad till 

individen kan exempelvis vara att människor uppför sig på olika sätt när de är medvetna 
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om att deras fysiska aktivitet blir mätt. Den naturliga variationen kan förklaras med att 

människor i allmänhet inte motionerar varje dag utan sprider ut sina motionstillfällen 

över veckans alla dagar, vilket skulle kunna innebära att resultatet visar ett svagare 

samband än vad det verkligen är eller att man felklassificerar individen. 

 

Utifrån diskussionen ovan syftar studien till att genom långtidsobservation (4 veckor) 

mätt med accelerometri, kartlägga och undersöka nivån av fysisk aktivitet och 

inaktivitet hos vuxna individer, samt undersöka hur den individuella variationen och 

variationen inom gruppen påverkar hur länge en individ behöver observeras för att 

korrekt kunna rangordna dem.  
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2 Bakgrund 

Intresset för att mäta fysisk aktivitet ligger bland annat vid att bättre förstå individer och 

gruppers variation av den fysiska aktivitetsnivån. Kartläggningen av den fysiska 

aktiviteten ger en indikation på hur variationen har en avgörande roll för att kunna 

rangordna individer på ett korrekt sätt. De vanligaste metoderna för att samla in 

information om individers fysiska aktivitetsnivå är genom pedometer, accelerometer 

och enkäter (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

2.1 Fysisk aktivitet 

Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan kan ses som väl dokumenterad. De 

hälsoeffekter som genereras av regelbunden fysisk aktivitet anses många och skiftande 

och styrs främst av exempelvis intensiteten, varaktigheten, typ av träning men även av 

individens ålder och genetiska faktorer (Winroth & Rydqvist, 2008). Att vara tillräckligt 

fysiskt aktiv kan ses utifrån en promotiv strategi att förhindra att ohälsa uppstår. De 

sjukdomstyper som flera studier tar upp och som orsakars av bland annat inaktivitet är 

kardiovaskulär sjukdom, hypertoni, typ 2 diabetes och vissa former av cancer (Bassuk 

& Manson, 2005; Friedenreich, Neilson, & Lynch, 2010; Jakicic & Otto, 2005). 

Kardiovaskulär sjukdom, hypertoni och typ 2 diabetes förklaras i FYSS (2008) som 

metabola syndromet och dessa ökar i alla befolkningsgrupper och uppkomsten styrs av 

fysisk inaktivitet, tillsammans med ett högt energiintag, fel matvanor, stress och 

psykosociala faktorer. Fysisk aktivitet definieras enligt Caspersen (1985) som ”all 

rörelse utförd av skelettmuskelatur som resulterar i en ökning av ämnesomsättningen 

utöver vilo-omsättningen”. Enligt Winroth och Rydqvist (2008) förklaras fysisk 

aktivitet som ett paraplybegrepp av människans kroppsrörelser som innefattar bland 
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annat vardagsaktiviteter, aktiviteter i arbetet och hushålls- och trädgårdsarbete.  För att 

uppnå hälsofrämjande effekter från den fysiska aktiviteten menar Haskell (2001) att 

aktiviteten bör vara av minst moderat intensiv karaktär, exempelvis en rask promenad. 

För att skapa förståelse för hur ofta, hur länge och hur intensivt man bör vara fysiskt 

aktiv har rekommendationer tagits fram. Dessa rekommendationer för fysisk aktivitet är 

enligt World Health Organization (2010) att vuxna i åldern 18 – 64 ska uppnå minst 150 

minuter av moderat intensiv fysisk aktivitet fördelat under en hel vecka. Alternativt 75 

minuter av kraftig fysisk aktivitet fördelat under en hel vecka eller en kombination av 

båda. Den fysiska aktiviteten bör även pågå i pass om minst 10 minuter. Dessa 

rekommendationer antogs även i Sverige år 2011 (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2011).  

 

2.2 Defenitioner och centrala begrepp 

 

2.2.1 Accelerometer 

En accelerometer är ett mätinstrument som mäter fysisk aktivitet. Accelerometern mäter 

kroppens rörelse i ett eller flera plan, där kroppens rörelse är ett direkt mått på 

acceleration (FYSS, 2008). Accelerationen kan förklaras som en analog signal skapat 

från en piezoelektrisk kristall i accelerometern som konventerar den mekaniska energin 

skapad från kroppsrörelse till elektrisk energi (Chen & Bassett, 2005). Det är den 

elektriska signalen som sedan sparas i accelerometerns minne som sedan används för 

vidare analys av den fysiska aktiviteten. En accelerometer mäter inte enbart volymen av 

fysisk aktivitet utan anger även förhållandet av frekvens (hur ofta), duration (hur länge) 

och intensitet (FYSS, 2008). Vidare mäter även accelerometern inaktivitet och 

stillasittande. Vilket gör att accelerometerns funktioner ger en möjlighet till återspegling 
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av en individens fysiska aktivitetsnivå. Nackdelen med accelerometern är att den inte tar 

hänsyn till aktiviteter med konstant hastighet, det vill säga att cykla, åka skatebord och 

skidor. Den har även svårt att definiera intensiteten av att gå i trappor samt om man bär 

tungt.   

 

2.2.2 Epok 

En epok är en datainsamlingsintervall där accelerometern summerar data (FYSS, 2008). 

Vilken typ av accelerometer som man använder styr även tillgången till val av epok. 

Beroende på vilken tidsintervall som används styr även hur stor mängd data man kan 

lagra. Exempelvis, om man använder en epok på 15 sekunder, summerar accelerometern 

fyra datapunkter på en minut. Vilket resulterar i 5760 datapunkter på ett dygn (1440 min 

X 4). Medan en epok på 5 sekunder genererar 17280 datapunkter på ett dygn (1440 min 

X 12).  

 

2.2.3 Count 

Accelerometerdatan som registreras från kroppens acceleration kallas för count och 

benämns även som datapunkter. Dessa datapunkter är en summering av den acceleration 

som blivit registrerat utifrån den valda tidsintervallen (FYSS, 2008).  

 

2.2.4 Skärningspunkt 

När man analyserar accelerometerdatan för att undersöka indivders intensitetsnivå, 

används något som kallas cut-points (skärningspunkter). Dessa skärningspunkter 

används sedan för att beräkna hur stor del av den uppmätta fysiska aktiviteten som 

individen tillbringat i de olika intensitetsnivåerna (Trost, 2009).  
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2.2.5 Intensitetsnivåer 

Under den tiden som accelerometern bärs registrerar den kroppens acceleration som 

visar på hur intensivt man rört sig. Den registrerade tiden delas sedan upp utefter 

intensitetsnivåerna för att kunna avläsa hur aktiv man varit under exempelvis en dag. 

Hur många minuter man är i en viss intensitetsnivå avgörs av vilken skärningspunkt 

man väljer för respektive intensitetsnivå. Intensitetsnivåerna delas in i stillasittande, lätt, 

moderat, ansträngande och väldigt ansträngande (Tuder-Locke et al. 2010).  

 

2.3 Tidigare studier 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som behandlat ämnen som antalet mätdagar 

och brist på fysisk aktivitet. Forskningsrapporterna har kategoriserats efter dessa 

beröringspunkter då dessa delar kommer att behandlas i denna studie.   

 

2.3.1 Antal mätdagar 

Tillvägagångsätt, val av mätmetod och bearbetning av data när det kommer till att 

kartlägga den fysiska aktiviteten har i tidigare studier visat vara skiftande (Gretebeck & 

Montoye, 1992; Coleman & Epstein, 1998; Levin et al. 1999 och Matthews et al. 2002). 

En faktor som diskuterats är hur lång mätperiod som krävs för att på ett tillförlitligt sätt 

kunna säkerställa den observerade gruppens dagliga aktivitetsnivå. Både Matthews et al. 

(2002) och Levin et al.(1999) menar på att minst 7 mätdagar krävs för att säkerställa 

individers aktivitetsnivå. Dessa forskares fynd ligger i överkant mot vad tidigare studier 

som gjorts inom samma område. Gretebeck och Montoye (1992) och Coleman och 

Epstein (1998) menar att det krävs så få dagar som 3 – 6 dagar. De studier som gjorts 

ger ett intryck av otydliga riktlinjer för hur lång mätperiod som bäst lämpas för att 

säkerställa individers aktivitetsnivå, vilket bekräftas av den litteraturstudie som är 

skriven av Trost, Mciver och Pate (2005).  Även de hänvisar till en mätperiod som 
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varierar mellan 3 – 5 dagar för vuxna. Tittar man på de metodologiska mätfel som 

Gibney, Margetts och Arab (2004) beskriver, är individfel och den naturliga variationen 

en trolig orsak till att tidigare studier ger en varierad bild av hur lång mätperiod som 

krävs. Vetskapen om att man blir observerad under en kortare period ökar möjligheten 

till att tillgodo se sig en ökad aktivitetnivå, något som man annars inte reflekterar över. 

Den naturliga variationen menar de skapar en individuell variation till när man är fysiskt 

aktiv, vilket i sin tur ger en variation inom den grupp som observeras. Gretebeck och 

Montoye (1992) menar att den naturliga variationen visas i deras studie på så vis att 

deltagarnas aktivitetsnivå skiljer sig åt beroende av veckodagarna. De menar att man 

bör inkludera både vardagar och helgdagar i sin mätperiod för att få en mer korrekt 

analys då den fysiska aktiviteten tenderar att variera mellan dessa dagar. Coleman och 

Epstein (1998) anser att den observerade gruppens tidigare erfarenheter av fysisk 

aktivitet kan vara avgörande för vilken mätperiod som krävs för att säkerställa 

aktivitetsnivån.  

 

För att ta hänsyn till mätfel som relateras till individfel och den naturliga variationen 

som ovan beskrivits menar Gibson (2005) som verkar inom systerdisciplinen 

nutritionsepidemiologi att antalet mätdagar är avgörande. För att kunna säkerställa 

individers beteende, i detta fall kostvanor, bör längre perioder av mätning vara en 

förutsättning för att med säkerhet kunna fastställa om individerna får i sig tillräckligt 

med mineraler, vitaminer och så vidare.  

 

För att säkerställa individers fysiska aktivitetsnivå, kan en avgörande faktor som 

mätperiod leda till att individerna blir felklassificerade och på så vis inte upptäcka 

bristen på fysisk aktivitet. De studier som berörts ovan som forskat på fysisk aktivitet 

visar på en spridning av rekommendationer av antalet mätdagar. Vilket gör det svårt för 
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kommande studier att veta vilken design som är lämpligast att använda för att kunna 

säkerställa individers aktivitetsnivå och på så vis undvika att felklassificera dem.  

 

2.3.2 Brist på fysisk aktivitet 

I Sverige i likhet med andra delar av västvärlden är det en stor andel människor som inte 

är tillräckligt fysiskt aktiva. I Sverige är det över hälften av befolkningen som inte är 

tillräckligt fysiskt aktiv. Sifforna som Schäfer och Faskunger (2006) presenterar i 

”Fysisk aktivitet och folkhälsa” grundar sig i den nationella folkhälsoenkäten från 2005. 

De förklarar att enkäten innefattar två frågor som berör ämnet fysisk aktivitet och 

individerna klassificeras som tillräckligt fysisk aktiva utifrån rekommendationerna om 

minst 30 minuter per dag. De menar att de som definieras som tillräckligt fysisk aktiv 

bedöms generöst utifrån endast två frågor med tillhörande svarasalternativ.   

 

Med användning av accelerometri som mätmetod finns endast en studie i Sverige som 

syftat till att undersöka nivån av fysisk aktivitet och inaktivitet (Hagström, Oja & 

Sjöström, 2007). I likhet med den nationella folkhälsoenkäten använder Hagströmer, 

Oja och Sjöström sig utav 30 minuters daglig fysisk aktivitet som klassifikation för att 

vara tillräckligt fysisk aktiv. Av 1145 stycken som medverkade var det 52 % som 

klassificerades som tillräckligt fysiskt aktiv. Resultatet grundar sig på mätning i 7 

sammanhängande dagar och de som var aktiva i minst 30 minuter ackumulerad tid. 

Hagströmer, Oja och Sjöström menar att om de använt sig av datan från aktiviteter som 

pågått i pass om minst 10 minuter är det endast 1 % som klassificeras som tillräckligt 

fysiskt aktiv. Vidare menar de att det är en stark skillnad mellan resultat från 

exempelvis självskattade, subjektiva mätmetoder då de resultaten visat att 45 – 62 % 

uppnår rekommendationerna.  
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Det finns många åsikter om vilken mätmetod som bäst lämpas till att mäta den fysiska 

aktiviteten. Hagströmer, Oja och Sjöström tar även upp den problematiken kring 

accelerometerns underskattning av vissa aktiviteter såsom gå i trappor, simning och 

cykling. Vidare tar de upp problematiken till val av skärningspunkt för de olika 

intensitetsnivåerna och att de kan påverka hur många minuter som de slutligen får ihop i 

de olika intensitetsnivåerna. Dock menar de att det finns en stor skillnad i den 

information som erhålls från subjektiva och objektiva mätmetoder gällande individers 

aktivitetsmönster. Där accelerometerns funktionella egenskaper ger en tydligare bild än 

individers subjektiva uppfattning om fysisk aktivitet. 

 

Att inte vara tillräckligt fysisk aktiv menar Bouchard, Blair och Haskell (2007) påverkas 

av den förändring som skett över tid där samhället har industrialiserats mer och mer. 

Vilket har gjort att flera fysiskt krävande arbeten har minskat. Owen et al. (2010) 

påpekar också att människor idag spenderar betydligt mer tid i miljöer som inte bara 

innebär en begränsad tid till fysisk aktivitet utan också kräver mer tid av inaktivitet i 

form av stillasittande. En av de arenor som de tar upp som en plats som påverkar den 

fysiska inaktiviteten är arbetsplatsen. Deras resonemang ligger i linje med vad Trost et 

al (2002) menar är externa faktorer som påverkar människors fysiska aktivitetsbeteende.  

 

De gamla rekommandationerna som statens folkhälsoinstitut (2013) presenterar på deras 

hemsida, och som Hagströmer, Oja och Sjöström (2007) använt sig av i deras studie är 

att individer dagligen bör uppnå minst 30 minuter av fysisk aktivitet av moderat intensiv 

karaktär. Dagens rekommendationer skiljer sig på så vis att de inte utgår från daglig 

fysisk aktivitet, utan att man bör uppnå minst 150 minter av moderat intensiv fysisk 

aktivitet per vecka (WHO, 2010). De nya rekommendationerna antogs i Sverige 2011 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2011) och är i likhet med WHO:s 
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rekommendationer. Att studera individers fysiska aktivitetsnivå har tidigare gjorts 

baserat på daglig mängd av fysisk aktivitet. Då dagens rekommendationern är baserat 

över en vecka, borde forskning idag rikta sig på längre mätperioder för att kunna 

kartlägga individers aktivitetsnivå. Att studera den dagliga mängden av fysisk aktivitet 

med användandet av kortare mätperioder ökar risken för att felklassificera individerna 

då den naturliga variationen som Gibney, Margetts och Arab (2004) beskriver, är 

svårtfångad under kortare mätperioder. Det i sin tur krävs en längre mätperiod för att ta 

hänsyn till den naturliga variationen samt vid undersökning av individers aktivitetsnivå 

utifrån dagens rekommandationer för fysisk aktivitet för vuxna.   
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3 Syfte 

Studien syftar till att genom långtidsobservation (4 veckor) mätt med accelerometri, 

kartlägga och undersöka nivån av fysisk aktivitet och inaktivitet hos vuxna individer, 

samt klargöra hur den individuella variationen samt variationen inom gruppen påverkar 

hur länge en individ behöver observeras för att korrekt kunna rangordna dem.  

 

3.1 Frågeställning  

Utifrån ovanstående text har följande frågeställningar formulerats. 

 

 Hur stor andel av individerna är tillräckligt fysiskt aktiva, baserat på 

rekommendationerna för fysisk aktivitet för vuxna.  

 

 Hur länge behöver individerna observeras för att kunna klassificera deras fysiska 

aktivitetsnivå.  
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4 Metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångsätt presenteras mer ingående.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Tidigare studier inom berört område har legat till grund för syfte och frågeställningar 

som sedan undersöktes empiriskt. Denna studie har utgått från ett kvantitativt 

förhållningssätt (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Deltagarna har under en långtidsobservation (4 veckor) burit en accelerometer för att 

kunna kartlägga och undersöka nivån av fysisk aktivitet och inaktivitet. 

Långtidsobservation valdes utifrån nutritionsepidemiologins disciplin, då de tidigare 

påvisat att antalet observationsdagar är avgörande för att ta hänsyn till den individuella 

variationen (Gibson, 2005). 

  

Accelerometer valdes som mätinstrument då denna registerar intensitet, duration och 

frekvens samt inaktivitet och stillasittande vilket är en förutsättning för att undersöka 

individers fysiska aktivitetsbeteende (FYSS, 2008). För att ha tillgång till tillräckligt 

många accelerometrar har två modeller från ActiGraph används, GT1M och GT3X.  

Användandet av två modeller av accelerometrar ses inte som något problem då en 

tidigare studier av Vanhelst et al. (2012) valdierat dessa två modeller med samma 

grundinställning där data har registrerats över en axel. Deras studie visade att dessa två 

modeller är valida med den inställningen vid mätning av fysisk aktivitet. 

 

Kartläggningen av den fysiska aktiviteten och inaktiviteten valdes att summeras 

veckovis, detta då dagens  rekommendationer för fysisk aktivitet baseras på bland annat 
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duration och intensitet/vecka. (WHO, 2010 och Yrkesföreingar för fysisk aktivitet, 

2011).  

 

För att beräkning hur lång mätperiod som krävs för att korrekt kunna rangordna 

individerna baserat på observerat reliabilitetsvärde samt önskvärt reliabilitetsvärde, 

valdes önskvärt reliabilitetsvärde till r = 0,8. Det önskvärda reliabilitetsvärdet valdes 

utifrån litteraturstudien av Trost et al. (2005) då de besrkiver att det mest förekommande 

önskvärda reliabilitetsvärdet är r = 0,8 i tidigare studier. R värdet anger styrkan i 

sambandet mellan två variablar där 0,8 ingår i den intervall som anger ett mycket starkt 

samband (Landis & Koch, 1977).  

 

4.2 Urvalsgrupp 

Deltagarna i studien togs fram genom ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 

2008) baserat på tillgänglighet och geografisk närhet. Kontakter till potentiella deltagare 

har fåtts genom handledaren och övriga kontakter togs genom studenter på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtliga potentiella deltagare kontaktades genom mail 

med bifogat missivbrev (se bilaga 1). Det enda krav som fanns på de individer som 

medverkade var att de ingick i ålderskategorin vuxen (18-64 år). Åldersintervallen togs 

utifrån WHO:s (2010) och Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2011) 

rekommendationer för fysisk aktivitet för vuxna. Totalt valde 33 individer att medverka 

i studien varav 20 var kvinnor och 13 var män.  

  

 

4.3 Genomförande 

Vid första kontakten med de potentiella deltagarna och för att säkerställa att samtliga 

fått samma information (Patel & Davidsson, 2003) skickades ett första missivbrev ut (se 
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bilaga 1). Det första missivbrevet innehöll information om studien samt hur 

accelerometern fungerar. De individer som valde att delta i studien fick sedan ytterligare 

ett missivbrev (se bilaga 2) där information om viktiga datum och hur datan skulle 

samlas in samt var på kroppen deltagarna skulle bära accelerometern. För att kunna nå 

ut med accelerometrarna samt hinna ladda upp batterierna delades deltagarna in i två 

grupper. Det var dock inte någon skillnad i insamlade dagar utan endast en dags 

variation i utlämning, laddning och hämtning av accelerometern. Samtliga hade fått 

information om att bära den all vaken tid, bortsett från vattenaktiviteter så som simning 

och duschning. Accelerometerns datainsamlingsintervall ställdes in på 5 sekunders 

epok. Vidare valdes mätning över en axel på accelerometern, detta då de aktiviteter som 

studien syftade till att mäta går att registrera över en axel. Val av epok och mätning över 

en axel gjorde att batterilängden på accelerometern höll längre, vilket underlättade för 

studiens långtidsobservation. Alla inställningar på accelerometern utfördes på 

mjukvaruprogrammet ActiLife version 5.10.0. och vid avslutad mätperiod laddades all 

accelerometerdata in i mjukvaruprogrammet ActiLife version 5.10.0. Varje individ 

kodades om med ett idnummer, detta så ingen av individernas data kunde spåras till 

någon specifik individ. Vems idnummer som var vems har endast studenten och 

handledaren haft kännedom om.  

 

4.4 Bortfallsanalys 

Då studien innefattade en långtidsobservation var ett orosmoment att deltagarna glömt 

ta på sig accelerometern, eller att de upplevt det jobbigt att bära accelerometern under 

en så pass lång period och velat avbryta. Ingen valde att muntligen avbryta studien. 

Vilket i så fall hade förklarats som ett externt bortfall (Hassmén & Hassmén, 2008). Då 

studien utgått från frivilligt deltagande har ingen bortfallsanalys gjorts på hur många 

som eventuellt inte valde att deltaga vid första kontakten.   
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Det tekniska momentet var också ett orosmoment utifall accelerometern inte skulle 

fungera korrekt. Av de 33 som valde att medverka i studien, var det 27 vars 

accelerometerdata användes för vidare analys, vilket innebar ett externt bortfall på 6 

individer (Hassmén & Hassmén, 2008). De som uteslöts från studien exkluderades då 

accelerometern inte hade registrerat tillräckligt många dagar. Vilket kunde berott på att 

deltagarna glömt bära accelerometern. Denna antagelse grundades på att accelerometern 

hade registrerat sporadiska dagar och kunde därför inte förklars som enbart tekniska 

problem.  

 

Efter att ha kontrollerat accelerometerdatan visade det sig att ett flertal av deltagarna 

saknade registrering av vissa av de sista 7 mätdagarna För att kunna redovisa 3 hela 

veckor med fullständig accelerometerdata gjordes ett internt bortfall av de sista 7 

mätdagarna (Hassmén & Hassmén, 2008). Det interna bortfallet resulterade i att en 

större deltagargrupp kunde användas för vidare analys.   

 

4.5 Databearbetning 

Nedan presenteras hur tillvägagångsättet för bearbetningen av datan samt hur den 

analyserades.  

 

4.5.1 Accelerometerdata 

Innan utlämning av accelerometrarna hade samtliga mätare installerats under samma 

grundinstallation. Registering av data på en axel samt med en tidsintervall på 5 

sekunders epok. Efter två veckor samlades accelerometrarna in under en kortare period 

för uppladdning av batteriet i accelerometern och lämnades sedan ut igen för ytterligare 
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två veckors mätning. Detta gjordes för att säkerställa att batteriet skulle räcka under hela 

mätperioden. Efter avslutad mätperiod laddades all data ner i mjukvaruprogrammet 

ActiLife version 5.10.0. Den insamlade datan undersöktes och de individer som inte 

erhöll valid data exkluderades. Vilket innebar att de som inte hade tillräckligt många 

mätdagar registrerade, det vill säga de första 21 dagarna. Likaså exkluderades de 7 sista 

mätdagarna. Detta gjordes för att flertalet individer saknade fullständig data för de sista 

7 dagarna. Exkluderingen av de sista 7 mätdagarna medförde att en större deltagargrupp 

kunnde användas för vidare analys. Den insamlade datan fördes sedan in och 

bearbetades i Statistical Package of the Social Sciences – SPSS version 17.0. 

Bearbetningen innebar att alla individers data sorterades i följande ordning: epok/dag, 

counts/dag och skärningspunkt/dag. Uppdelningen av datan förenklade möjligheten att 

undersöka hur många minuter som deltagarna befann sig i de olika intensitetsnivårena. 

De intensitetsnivåer som valdes var inaktivitet, MVPA, det vill säga moderat till 

högintensitet samt hög intensitet. Intensitetsnivåerna kategoriserades efter antalet 

ackumulerade minutrar av inaktivitet/vecka, MVPA/vecka och hög intensitet/vecka. 

Minuterna i samtliga intensitetsnivåer är den ackumulerade tiden som deltagarna erhållit 

under respektive vecka.  

 

Skärningspunkt för MVPA sattes till 2000 - >6000 cpm. Skärningspunkt för inaktivitet 

sattes till <100 cpm och för hög intensitet sattes >6000 cpm som skärningspunkt. Värdet 

av skärningspunkterna för de olika intensitetsnivåerna valdes utifrån Matthews (2005) 

rapport. De första 7 dagarna med counts tillhörande den specifika intensitetsnivån 

adderades och dividerades sedan med 12 för att få fram antalet minutrar av vald 

intensitet för vecka 1. Samma procedur utfördes sedan för dag 8-14 samt 15-21 för att få 

fram resultatet för vecka 2 respektive vecka 3.  
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4.5.2 Statistisk bearbetning 

Datan från accelerometermätningarna fördes in i Statistical Package of the Social 

Sciences – SPSS version 17.0. Accelerometerdatan för samtliga intensitetsnivåerna 

undersöktes för normalfördelning. Datan för hög intensitet visade sig vara snedfördelad 

och dessa logaritmerades så att de blev normalfördelade. Samtliga analyser av datan 

utfördes på den ursprungliga datan då den logaritmerade datan för hög intensitet skulle 

ge en missvisande bild av den individuella variationen samt variationen inom gruppen 

beräknat på antal minuter.  

 

För att analysera hur lång mätperiod som krävs för att uppnå ett önskvärt 

reliabilitetsvärde motsvarande 0,8 genomfördes en flerstegsanalys av datan, där 

mätperioden slutligen beräknades med Spearman-Brown prediction formeln. Formel 

som används för uträkning av Spearman-Brown prediction var: N = 
      (      )

    (        )
. 

Bokstaven       står för önskvärd relibilitetsvärde och      står för observerat 

reliabilitetsvärde från intraclass correlation coefficient (ICC) (Trost et al. 2005). 

Formeln som användes för beräkning av ICC var: ICC = 
  
      

 

  
     

 . Bokstaven   
  står för 

variansen  mellan deltagarna och    
  står för den individuella variansen . Dessa värden 

erhölls genom envägs ANOVA, där individerna valdes som oberoende variabel och som 

beroende variabel valdes minuterna/vecka för respektive intensitetsnivå. Envägs 

ANOVAN användes endast för att få fram värdena av variansen 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

I denna studie användes ActiGraphs accelerometrar av modellerna GT1M och GT3X. 

Grundinställningarna av accelerometrarna var den samma på båda, det vill säga 5 

sekunders epok och mätning över en axel. En tidigare studie som undersökt validiteten 
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av dessa modeller vid mätning av fysisk aktivitet, har visat att de är valida med mätning 

över en axel (Vanhelst et al, 2012). Det vill säga att accelerometrarna mäter lika. 

Samtliga deltagare gavs samma information om studien och om accelerometerns 

funktion, detta för att höja reliabiliteten (Hassmén & Hassmén, 2008). Likaså blev de 

informerade i bild och text var på kroppen accelerometerns skulle bäras, detta för att 

öka möjligheten för accelerometern att registrera likvärdig data. Med hänsyn till 

Gretebeck och Montoyes (1992) studie som visade på en variation av aktivitetsmönster 

gällande vardagar och helgdagar valdes en långtidsobservation, detta för att höja 

validiteten av vad studien syftade till att undersöka.  

 

4.7 Forskningsetisk diskussion  

Inför påbörjandet av studien skickades ett missivbrev (se bilaga 1) till de potentiella 

deltagarna, dels för att undersöka om ett intresse fanns för att medverka men även för att 

delge information om studien och dess huvudsyfte. Humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (1999) beskriver det grundläggande individskyddskravet och konkretiserar 

dessa som 4 huvudkrav. Dessa krav har studien tillgodosett genom informationen i 

missivbrevet (se bilaga 1) och presenteras nedan.  

 

Informationskravet: Samtliga deltagare i studien fick information om studien och att 

den syftade till att mäta individernas fysiska aktivitetsnivå.  

 

Samtyckeskravet: Samtliga deltagare fick information om att de närsomhelst under 

studiens gång, utan närmare förklaring, kunde avbryta sitt deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet: Samtliga deltagare fick informationen om att deras uppgifter 

kommer att kodas för att säkra deltagarnas uppgifter konfidentiellt. Listan med 
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kodningen av löpnummer som kunnat härleda till deltagarna har endast varit tillgängliga 

för handledaren samt studenten för examensarbetet. Vidare fick de informationen om att 

redovisningen av datan inte kommer att kunna spåras till någon specifik deltagare.  

 

Nyttjandekrav: Samtliga deltagare fick information om att deras fysiska aktivitetsdata 

var i första hand till för detta examensarbete (Humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, 1999). 
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5 Resultat 

Det totala antalet deltagare som inkluderades i analysen var 27 stycken med en 

medelålder på 38 år (Sd ± 14), varav 17 kvinnor och 10 män. I tabell 1 presenteras 

resultatet från kartläggningen av deltagarnas fysiska aktivitetsnivå baserat på de valda 

intensitetsnivåerna.  

   

Tabell 1: Deltagarnas medel och standardavvikelse i minuter/vecka.  

Intensitet Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 

MVPA 

Inaktivitet 

Hög intensitet 

 463 ± 164 458 ± 165 482 ± 175 

4781 ± 333 4691 ± 340 4638 ± 322 

56 ± 43 40 ± 33 75 ± 61 

 

Beräkningen med envägs ANOVAN visade värden av den individuella variansen samt 

variansen inom den observerade gruppen. Dessa användes sedan vid beräkning med 

ICC. I tabell 2 presenteras resultatet från ANOVA samt ICC utifrån intensitetsnivåerna. 

  

Tabell 2: Värdet av Sw (variansen inom gruppen) och Sb (individuella variansen) från 

ANOVA och resultatet av ICC.  

Intensitetsnivå  ANOVA   ICC 

 Sw Sb   

MVPA  571128 1733434  0,5 

Inaktivitet  3549707 5671210  0,2 

Hög intensitet  86501 208233 0,4 

 

Resultatet från beräkningen av ICC visar på variationen av hur den fysiska aktiviteten 

korrelerar över tid beroende av intensitetsnivån. Det observerade värdet från ICC 
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beräknas tillsammans med önskvärt reliabilitetsvärde. De tillsammans anger hur lång 

mätperiod som krävs för att med tillräckligt hög tillförlitlighet kunna ange 

aktivitetsnivån för de valda intensitetsnivåerna. Resultatet presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3: Antalet mätveckor baserat på önskvärd reliabilitet och observerad värde (ICC) 

med Spearman-Brown prediction formeln.  

Observerat värde (ICC) Önskvärt reliabilitetsvärde 

   r = 0,5 r = 0,6 r = 0,7 r = 0,8 r = 0,9 

        

0,2   4 6 9,3 16 36 

0,3   2,3 3,5 5,4 9,3 21 

0,4   1,5 2,3 3,5 6 13,5 

0,5   1 1,5 2,3 4 9 

0,6   0,6 1 1,5 2,6 6 

0,7   0,4 0,6 1 1,7 3,8 

0,8   0,2 0,4 0,6 1 2,2 

0,9   0,1 0,2 0,3 0,4 1 

      

Tabell 3 är en matris som återspeglar utfallet av antalet mätveckor som krävs beroende 

av observerat värde samt önskvärt reliabilitetsvärde. Värdet från de 3 analyserna med 

ICC beroende av intensitetsnivå anger variationen av antal veckor som krävs för att 

uppnå ett tillräckligt högt önskvärt reliabilitetsvärde av 0,8. Resultatet visade att det 

krävs 16 veckor av mätning för inaktivitet, 6 veckor för mätning av hög intensitet samt 

4 veckor för mätning av MVPA.   
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6 Diskussion  

I följande kapitel kommer resultatet för studien att diskuteras, samt val av metod som 

legat till grund för studiens design. Förslag till framtida forskning inom området fysisk 

aktivitet kommer även att presenteras.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån nedan valda rubriker, med hänsyn till studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

6.1.1 Brist på fysisk aktivitet 

Utgår man från rekommendationerna från WHO (2010) där en kombination av moderat 

till hög intensiv fysisk aktivitet fördelat under en vecka, kan samtliga i denna studie 

klassificeras som tillräckligt fysiskt aktiv. Det ligger inte i linje av vad tidigare studier 

och rapporter i Sverige visar, då över hälften inte är tillräckligt fysiskt aktiv (Schäfer & 

Faskunger, 2006; Hagströmer, Oja & Sjöström, 2007). En enkel förklaring är att den 

fysiska aktiviteten inte har blivit studerad på samma sätt, där skillnaden ligger vid 

daglig fysisk aktivitet mot fysisk aktivitet som blivit studerad veckovis. Denna studie 

har tagit hänsyn till metodfel som Gibney, Margetts och Arab (2004) beskriver som den 

naturliga variationen. Där deltagarnas aktivitetsnivå varierar och ser olika ut mellan 

individerna. Att mäta den fysiska aktiviteten under en längre tid skapar en större 

möjlighet till att fånga upp och ta hänsyn till ett sådant mätfel. Den långa mätperioden 

tar även hänsyn till metodfel som Gibney, Margetts och Arab beskriver som mätfel 

relaterat till individfel. Att studera den fysiska aktiviteten under en längre period ökar 

möjligheten att undvika detta mätfel då de exempelvis glömmer bort att de blir 

observerade eller att de inte anstränger sig extra för att de blir observerade under en 
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längre period. Att 6 deltagare exkluderades samt ett internt bortfall av de sista 7 

mätdagarna skulle kunna vara en förklaring till att ett sådant mätfel kunde undvikas på 

grund av den långa mätperioden.   

 

Det som denna studie dock inte tagit hänsyn till är den kvalité av tid som studien 

analyserat. Det vill säga att studien har utgått från den ackumulerade tiden spenderat i 

exempelvis MVPA/vecka. Rekommendationerna av WHO (2010) menar att man bör 

vara aktiv i pass om minst 10 minuter för att den fysiska aktiviteten ska ses som 

hälsofrämjande. Om denna studie endast analyserat den tiden som skulle vara valid mot 

de kriterierna som WHO (2010) förespråkar, skulle antagligen färre i denna studie 

klassificerats som tillräckligt fysisk aktiv. Att göra ett sådant antagande grundar sig i det 

resultat som Hagström, Oja och Sjöström (2007) presenterar i deras studie. Där 

klassificeras endast 1 % av deltagarna som tillräckligt fysiskt aktiv när pass om minst 

10 minuter har analyserats och övrig tid som inte uppnår kriterierna har exkluderats.  

 

6.1.2 Hur lång mätperiod krävs för att kartlägga fysisk aktivitet och inaktivitet 

Analysen av ICC för de olika intensitetsnivåerna visar på en variation av hur väl 

mätveckorna korrelerar med varandra. Resultatet indikerar på hur variabelt beteendes 

som den fysiska aktivitetsnivån är. För att erhålla hälsoeffekter av den fysiska 

aktiviteten (WHO, 2010; Haskell, 2001) bör individer vara fysiskt aktiva av minst 

moderat intensiv karaktär. Denna studie har utgått från en kombination där både 

moderat upp till hög intensitet (MVPA) och dess ackumulerade tid inom det spannet av 

intensitetsnivåerna. För att uppnå ett önskvärt reliabilitetsvärde av 0,8 med ett 

observerat reliabilitetsvärde från ICC bör den observerade gruppen mätas i minst 4 

veckor. Vilket inte ligger i linje med vad tidigare studier visat (Gretebeck och Montoye, 

1992; Coleman och Epstein, 1998; Levin et al, 1999; Matthews et al, 2002 och Trost, 
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Mciver och Pate, 2005). Den främsta förklaringen kan ses från tillvägagångsätt med 

bearbetning av datan då tidigare studie främst utgått från mängden fysisk aktivitet 

baserat på daglig mängd av counts/min. I denna studie har beräkningen utgått från 

mängden fysisk aktivitet utifrån MVPA/vecka. Resultatet visar ändå på en intressant 

utgångspunkt att det krävs en lång mätperiod för att med ett önskvärt  reliabilitetsvärde 

(0,8) kunna klassificera den observerade gruppen på ett tillförlitligt sätt. Denna studie 

hade som utgångspunkt att mäta deltagarna under 4 veckor. Men ser man till det interna 

bortfallet som gjordes på grund av att flertalet av deltagarnas data endast hade sporadisk 

kvalificerad data under de sista 7 dagarna, skulle man kunna anta att deltagarna inte 

skulle orka eller där man glömmer ta på sig mätaren då mätperioden blir för lång. Vilket 

kan  ses som att individer med risk för glömma mätaren eller inte orkar/vill bli mätt 

under den mätperiod som krävs för att kunna rangorda dem korrekt.  

 

En annan förklaring av att tidigare studiers resultat skiljer sig mot denna är att de använt 

sig av en relativt kort mätperiod (Gretebeck och Montoye, 1992; Coleman och Epstein, 

1998 och Levin et al, 1999). En viktig aspekt och som Gibney, Margetts och Arab 

(2004) tar upp som mätfel och som även Matthews (2002) framhåller är den 

individuella variationens betydelse. Vad denna studie indikerar är att den individuella 

variationen spelar roll när man ska undersöka den fysiska aktivitetsnivån. Vilket 

indikerar att det fysiska aktivitetsbeteendet är variabelt och om man väljer kortare 

mätperioder är chansen stor att man felklassificerar individerna.  

 

Att undersöka deltagarnas inaktivitetsnivå skulle kräva 16 veckor av mätning för att 

uppnå ett önskvärt reliabilitetsvärde av 0,8. Den långa mätperioden skulle kunna 

förklaras med att urvalsgruppen av denna studie inte är homogen. Ser man till vad 

Bouchard, Blair och Haskell (2007) och Owen et al. (2010) påpekar är den 



  
 

25 

samhällerliga förändringen som gjort att flera människor spenderar en längre tid i 

stillasittande, där arbetsplatsen är en sådan arena. Arbetsplatsen skulle kunna vara en 

förklaring till att deltagarnas mätperiod vad gäller inaktivitet blir så lång. Vilket skulle 

kunna innebära att deltagarnas inaktivitetsbeteende inte är homogent. Trost et al. (2002) 

menar att externa faktorer så som den samhällerliga miljön som människor bor och 

verkar påverkar det fysiska aktivitetsbeteendet. Skulle deltagarna i denna studie varit 

mer homogen vad gäller aktivitetsnivå på exempelvis arbetsplatsen, borde den 

mätperiod som krävs för att uppnå ett önskvärt reliabilitetsvärde av 0,8 minska. 

Argumentet grundar sig i att studien tagit hänsyn till den individuella variansen samt 

variansen inom gruppen vid framtagandet av mätperioden.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien har använt sig av objektiv mätmetod med accelerometer som mätinstrument 

som tidigare blivit validerat med den grundinställning som denna studie använt sig utav 

(Vanhelst et al, 2012). Vilket medför en generaliserbarhet av mätningarna om andra 

studier väljer samma tillvägagångsätt som denna studie använt sig utav. Dock bör man 

ha i åtanke om de brister som accelerometern har att mäta aktiviteter som innefattar 

konstant hastighet, definiera intensiteten vid att gå i trappor samt när man bär tungt.  

 

Validiteten av studiens syfte har tillgodesätts på så vis att en stor datamängd har 

erhållits dels genom val av epok men också att av den långa mätperioden. Valet av 

mätinstrument och tillvägagångssätt har bidragit till studiens validitet av att mäta 

deltagarnas fysiska aktivitetsnivå (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Information i text och bild angående studiens syfte, accelerometerns funktion samt var 

den ska placeras på kroppen har bidragit med att alla fått samma information vilket 

höjer studiens reliabilitetet (Hassmén & Hassmén, 2008). Informationen ökar även 
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möjligheten till att accelerometern registrerat likvärdig data baserat på placeringen av 

accelerometern. Huruvida samtliga deltagare burit accelerometern på angivit sätt är 

omöjligt att kontrollera.  

 

Val av skärningspunkt för de olika intensitetsnivåerna valdes baserat på 

forskningsrapporten av Matthews (2005). Valet av att presentera flera intensitetsnivåer 

visar på en större bredd av det fysiska aktivitetsbeteendet. Att undersöka aktivitetsnivån 

veckovis ligger i linje mot vad rekommendationerna (WHO, 2010) av fysisk aktivitet 

eftersträvar för att kunna visa på om deltagarna är tillräckligt fysisk aktiva.  

 

Analysen av datan som gjorts för att undersöka deltagarnas aktivitetsnivå har gjorts på 

den ackumulerade tiden/vecka de erhållit för varje intensitetsnivå. För att uppnå 

hälsoeffekter av den fysiska aktiviteten bör den fysiska aktiviteten i enlighet med 

WHO:s rekommendationer pågå i pass om minst 10 minuter. Att studien inte tagit 

ställning till kvalitén på tiden som deltagarna erhållit skulle kunna leda till att deltagarna 

felklassificerats utifrån hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet. 

6.3 Framtida forskning 

I framtida forskning inom berört område som denna studie studerat krävs mer forskning 

som innefattar längre mätperioder för att kunna säkerställa kvantifieringen av den 

fysiska aktivitetsnivån.  

 

Forsking bör även utföras genom längre mätperioder för att närmare undersöka mätfel 

relaterat till individfel och den naturliga variationen för att bättre förstå dess konsekvens 

för klassificeringen av den fysiska aktivitetsnivån.  
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Det krävs mer forskning som berör accelerometerns egenskaper som mätinstrument. 

Vilket innefattar val av epok som lämpligast används för vuxna och framtagning av 

skärningspunkter för de olika intensitetsnivåerna. Detta då tidigare studier visat på att 

val av skärningspunkt är avgörande för tiden spenderat i de olika intensitetsnivåerna. 

Det i sin tur skulle förenkla tillvägagångsättet av användning av accelerometer som 

mätinstrument och dess utfall för kommande studier.   
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7 Konklusion 

Studien svarade på syftet att genom låntidsobservation mätt med accelerometri, 

kartlägga och undersöka nivån av fysisk aktivitet och inaktivitet hos vuxna individer, 

samt att undersöka hur den individuella variationen och variationen inom gruppen 

påverkar hur länge en individ behöver observeras för att korrekt kunna rangordna dem. 

 

Resultatet visade att samtliga deltagare var tillräckligt fysiskt aktiva i enlighet med 

rekommendationerna för fysisk aktivitet för vuxna, baserat av den ackumulerade tiden 

av MVPA/vecka.  

 

Resultatet visade även att det krävs minst 4 veckors mätning för att uppnå ett tillräckligt 

högt reliabilitetsvärde (0,8) för intensitetsnivån MVPA.  

 

Variationen av antalet mätveckor som krävs för att mäta de olika intensitetsnivåer 

indikerar på hur variabelt beteende som den fysiska aktiviteten är över tid.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Deltagare sökes till forskningsprojekt 

 

Vi söker försökspersoner till ett forskningsprojekt där vi avser att under en lång period 

(fyra veckor) mäta arten och graden av fysisk aktivitet. Projektet kommer att starta 

måndagen den 14/1 2013 och pågå under fyra veckor framåt. Din insats som deltagare 

är att du under fyra veckor kommer att bära en accelerometer som mäter din fysiska 

aktivitet. Du behöver aldrig göra något med accelerometern förutom att bära den. De är 

stora som en tändsticksask och fästs vid höften med ett elastiskt bälte och påverkar i 

normalfallet inte ditt vardagliga liv.  

 

Till projektet söker vi vuxna individer. Vi har inga krav på tidigare aktivitetsnivå utan 

alla är välkomna att deltaga. Du som deltagare kan utan närmare förklaring när som 

helst under studien avbryta ditt deltagande. All insamlad information om dig som 

deltagare kommer kodas och behandlas konfidentiellt och all redovisning av data sker 

på gruppnivå och ingen enskild individ kommer kunna spåras. Om Du väljer att deltaga 

kommer Du vid slutat av projektet att få en mycket detaljerad bild över din fysiska 

aktivitetsnivå.  

 

Den insamlade fysisk aktivitets-datan kommer att i första hand ligga till grund för ett 

examensarbete på kandidatnivå vid institutionen för idrottsvetenskap. 

 

Om Du är intresserad så är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

Utförligare information om projektet följer nedan. 

 

Student   Handledare och ansvarig forskare 

Magdalena Andersson   Patrick Bergman, Universitetslektor, PhD, Leg. 

Sjg. 

Mail: ma222dn@student.lnu.se patrick.bergman@lnu.se 

Tel: 0738-171631  0480-446332 
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Forskningsprojekt: Att mäta fysisk aktivitet 

Att mäta fysisk aktivitet med accelerometriska metoder anses vara den bästa tillgängliga 

objektiva metoden för att mäta fysisk aktivitet under längre tid och i 

vardagsförhållanden. Accelerometrar är tändsticksaskstora dosor som fästs på kroppen, 

vanligtvis på höften, och som registrerar acceleration i en till tre axlar. Accelerationen 

representeras av en analog signal skapad av en piezoelektrisk kristall som konverterar 

den mekaniska energin skapad av kroppsrörelser under fysisk aktivitet (acceleration) till 

elektrisk energi. Den elektriska signalen är summerad över en bestämd tidsperiod, 

vanligtvis omkring 15 sekunder, till vad som kallas en ”count”. En ”count” 

representerar sedan intensiteten av fysisk aktivitet under just den specifika tidsperioden 

och ju högre ”count” desto högre intensitet av den fysiska aktiviteten. Således kan man 

med accelerometriska metoder erhålla en mycket detaljerad bild av en individs fysiska 

aktivitetsnivå. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur många dagar som en individ behöver 

mätas för att ett tillförlitligt värde av individens normala aktivitetsnivå skall erhållas. 

Denna information är viktig för att man bättre skall kunna utvärdera insatta åtgärder för 

att främja fysisk aktivitet, genomföra bättre designade studier samt få en ökad förståelse 

för hur fysisk aktivitet normalt varierar över tid.  

Du som deltagare kommer att bära accelerometern under fyra veckor. Du behöver aldrig 

göra något med accelerometern förutom att bära den. De är stora som en tändsticksask 

och fästs vid höften med ett elastiskt bälte. De påverkar inte det vardagliga livet annat 

än att de bör tas av under vattenbaserade aktiviteter såsom vid duschning och simning. I 

övrigt skall den bäras under all vaken tid. Under de fyra veckorna kommer vi träffas tre 

gånger, första tillfället för att Du ska börja bära den, andra gången som sker efter två 

veckor för att ladda batterier samt samla in den data som accelerometern har lagrat och 

tredje gången efter fyra veckor för att samla in accelerometern.  
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Bilaga 2: Information angående studien 
 

Hej! 

Välkommen till studien ”att mäta fysisk aktivitet”. Syftet med denna studie är att under 

en relativt lång tidsperiod mäta arten och graden av fysisk aktivitet med målsättningen 

att undersöka hur många dagar som egentligen behöver mätas för att korrekt kunna 

ranka individer mellan varandra (d.v.s. vem är mest aktiv och vem är minst aktiv). För 

Dig som deltagare i projektet innebär det att Du som deltagare kommer att bära 

accelerometern under fyra veckor. Du behöver aldrig göra något med accelerometern 

förutom att bära den. Accelerometrarna är ungefär så stora som en tändsticksask och 

fästs vid höften med ett elastiskt bälte (se figur 1). De påverkar inte det vardagliga livet 

annat än att de skall tas av under vattenbaserade aktiviteter såsom vid duschning och 

simning. I övrigt skall den bäras under all vaken tid. Det innebär att Du tar den på Dig 

när Du vaknar på morgonen och Du tar av dig den när Du går och lägger dig på kvällen.  

  

Figur 1: Korrekt placering av accelerometern 
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Under de fyra veckorna som studien pågår kommer vi träffas tre gånger, första tillfället 

för att Du ska få mätaren och annan väsentlig information. Vid det andra tillfället 

kommer vi att hämta mätaren för en kortare period då vi dels laddar ner den information 

som mätaren redan har samlat samt för att ladda batterierna i mätaren. Och det tredje 

tillfället efter fyra veckor för att samla in accelerometern.  

Vid samtliga tillfällen kommer vi förbi era respektive arbetsplatser om inte annat 

avtalats. Kontakta någon av oss om ni inte kan den angivna tiden nedan, så löser vi det 

på så bra sätt som möjligt.  

 

Tider: Start måndag  14/1 kl 08.00. Vi kommer förbi era respektive kontor om 

inte annat avtalas.  

Insamling/uppladdning måndag 28/1 kl 08.00-15.00. accelerometern 

samlas in kl 08.00 och delas ut igen under eftermiddagen samma dag. Vi 

hämtar och lämnar mätaren på erat kontor. 

 

Insamling måndag 11/2 kl 08.00, accelerometern samlas in på Ert kontor 

och er medverkan är slutförd.  

 

 

Kontakt 

Magdalena Andersson 0738 – 17 16 31 (ma222dn@student.lnu.se) 

Åsa Tugetam  0708 – 93 66 32 (asa.tugetam@lnu.se) 

Patrick Bergman 0480 – 44 63 32 (patrick.bergman@lnu.se) 

 

 


