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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att validera accelerometern GT3X.  

Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar: 

 Hur väl kan GT3X uppskatta energiutgift på olika intensiteter? 

 Har kroppsplaceringen av GT3X någon betydelse för dess förmåga att uppskatta 

energiutgift? 

 Vilka är gränsvärdena för GT3X-counts relaterat till METs? 

Metod 

9 kvinnor och 18 män (ålder: 22-36 år) gick och joggade på ett löpband (3 km/h, 4,9 km/h, 8 

km/h och 10 km/h) och utförde ett steptest (180 BPM). GT3X bars på fem olika placeringar 

(höger överarm, ländrygg, höger fotled, höger handled samt höger sida på höften) samtidigt, i 

syfte att beräkna energiutgift, insamlades data om försökspersonens in- och utandningsluft 

med ett syreupptagningsmätningssystem.  

Korrelationen mellan vardera accelerometerplacering (överarm, ländrygg, fotled, handled, 

höft) och uppmätt energiutgift beräknades genom ett bivariat korrelationstest.  

Genom regressionsanalyser fastställdes den bästa prediktorn för total energiutgift, uppmätt 

med syreupptagningsmätningssystem. Detta gjordes för låga, höga samt blandade intensiteter. 

Regressionsanalyserna utfördes med hänsyn till accelerometervektorer, vikt, längd och 

isättningar. I samtliga regressionsanalyser plockades även puls med, i ett separat steg. 

Resultat 

Samtliga placeringar visade hög korrelation, mellan GT3X-counts och uppmätt energiutgift, 

på låga intensiteter (rö.arm= 0, 840, rländrygg= 0,832, rfotleden= 0,790, rhandled= 0,789, rhöft= 0,801) 

samt över hela intensitetsspannet sammantaget (rö.arm= 0,704 rländrygg= 0,749 rfotleden= 0,600 

rhandled= 0,642 rhöft= 0,716).  

På höga intensiteter visades, för samtliga placeringar, ett svagt negativt samband (rö.arm= -

0,109, rländrygg= -0,086, rfotleden= -0,122, rhandled= -0,189, rhöft= -0,074) mellan GT3X counts och 

uppmätt energiutgift. 

På samtliga intensiteter kunde GT3X, tillsammans med övrig data, förklara upptill 87,1 % av 

variationer av uppmätt energiutgift (R
2
=0, 871).  

Slutsats 

GT3X är ett valitt mätinstrument för uppskattning av energiutgift på låg- samt blandad 

intensitet. Vid måttlig till hög intensitet är GT3X beroende av puls, för att uppnå samma höga 

förklaringsgrad. Placeringen av GT3X har en marginell betydelse vid uppskattning av 

energiutgift, detta gäller oavsett intensitet. Gränsvärdena för GT3X counts relaterat till METs 

varierar beroende på placering. 
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1. Inledning  

 

1.1 Introduktion 

Fysisk aktivitet, eller bristen på sådan, har många olika effekter på människors hälsa och på 

folkhälsan i stort.
1
 Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för en mängd olika sjukdomar

2
 och i 

rekommendationer för fysisk aktivitet utgår man ifrån att det finns ett dos -respons 

förhållande mellan fysisk aktivitet och hälsa.
3
  

För att få en ökad förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är det nödvändigt 

att kunna kvantifiera fysisk aktivitet.4 Något som är relevant både på individ- och 

populationsnivå.
5
 

 Det finns således ett behov av ett verktyg som på ett bra sätt mäter fysisk aktivitet. Detta är 

dock förenat med svårigheter. Komplexiteten i att mäta ligger bl.a. i den fysiska aktivitetens 

tredimensionella natur, som består av: duration, frekvens och intensitet.
6
 

 

Mätmetoder för fysisk aktivitet kan delas in i två skilda kategorier: subjektiva mätmetoder och 

objektiva mätmetoder. Objektiva metoder för mätning av fysisk aktivitet som t.ex. direkt 

kalorimetri, dubbelmärkt vatten eller syreupptagningsmätning har fördelen att de utelämnar 

den subjektiva tolkningen vid insamlingen av data. Nackdelen ligger i att de generellt sett är 

dyrare och svåra att applicera på stora grupper. Den traditionellt mest använda metoden är 

dock den subjektiva självrapporteringen, som är ett enkelt och billigt sätt att mäta fysisk 

aktivitet. Felmarginalen i metoden ligger dock på mellan 35 och 50 %.7  

En mätmetod som skulle kunna uppfylla kravet på objektivitet och validitet, utan att medföra 

allt för stora kostnader, är accelerometrin.   

                                                 
1
Statens folkhälsoinstitut, “Fysisk aktivitet”, uppdaterad den 23 november 2009 

2
 Ibid. 

3
Eva Jansson & Sigmund A Anderssen, ”Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet”, i FYSS 2008: fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2. Uppl., Red. Agneta Ståhle (Statens folkhälsoinstitut, 

Stockholm, 2008), s. 38.  
4
 Scott Strath, Soren Brage & Ulf Ekelund, “Integration of Physiological and Accelerometer Data to Improve 

Physical Activity Assessment”, Medicine and Science in Sports and Excersise, vol37 (2005:11, Mars), s.563. 
5
 William. L Haskell m.fl. “Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults from the 

American College of Sports Medicine and the American Heart Association” Medicine and Science in Sports and 

Excersise, vol39 (2007:8, Augusti), s.1423.  
6
Henry J. Montoye, Han C.G. Kemper, Wim H.M. Saris & Richard A. Washburn, “Measuring Physical Activity 

and Energy Expenditure” (Champaign, IL: Human Kinetics, 1996), s.3. 
7
 Dianne Ward, , Kelly R. Evenson, Amber Vaughn, Anne Brown Rodgers & Richard P. Troiano 

“Accelerometer Use in Physical Activity: Best Practices and Research Recommendations” Medicine and Science 

in Sports and Excersise, vol37 (2005: 11, November), s.582.  

http://fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/
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1.2 Definitioner 

 

Fysisk aktivitet  

Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som ökar energiomsättningen utöver 

energiomsättningen i vila (BMR).
8
 

 

Accelerometer 

En accelerometer är ett instrument som mäter accelerationen av kroppsrörelser. Eftersom 

accelerationen avspeglar energikostnad för rörelse kan accelerometern användas för att 

uppskatta energiutgift för fysisk aktivitet.
9
  

 

Steady-state 

Stabilt tillstånd, för puls och syreupptag, som uppnås då dessa har anpassat sig till rådande 

arbetsintensitet och syrekrav.
10

  

 

RER (Respiratory Exchange Ratio) 

Kvoten mellan kroppens producerade mängd koldioxid och konsumerade mängd syrgas. RER 

används för att beräkna energiutgift.
11

 

 

3dVM 

3dVM är författarnas benämning på den sammanlagda vektormagnituden utifrån de tre 

vektorerna x, y och z, som accelerationen mäts i.   

 

Epoch 

Datainsamlingsintervall för exempelvis pulsklocka och accelerometer.
12

  

 

Counts 

 Counts är enheten för accelerometerns insamlade accelerationsdata.
13

 

                                                 
8
 Carl J. Caspersen, Kenneth  E. Powell & Gregory M. Christenson “Physical Activity, Exercise, and Physical 

Fitness: Definitions and Distinctions for Health-Related Research, Public Health Reports, vol.100 (1985:2, 

Mars) s.126. 
9
 Montoye, s.3. 

10
 Jack H. Willmore, David L. Costil & W. Larry Kennedy, Physiology of Sport and Exercise,4, (Champaign, IL: 

Human Kinetics, 2008) s. 530. 
11

 Willmore, s.529.  
12

 ActiGraph Engineering/Marketing, Actilife users manual: s.19, 2009-04-16 
13

 Ibid. 



7 

 

 

BMR 

Basalmetabolismen (BMR) är den minsta mängd energi som krävs för att upprätthålla 

livsviktiga kroppsfunktioner.
14

 

 

METs 

METs är multiplar av basalmetabolismen. En MET motsvarar energiförbrukningen (3,5 ml 

O2/kg/min) för BMR.
15

 

 

1.3 Bakgrund 

Accelerometrar har funnits på marknaden sedan början av 80-talet.
16

 I början fanns det enbart 

enaxlade modeller och denna, då nya, teknik var relativt dyr och inte applicerbar på stora 

populationer.
17

 Sedan dess har användningen ökat och tekniken utvecklats. Idag finns både 

två- och treaxlade accelerometrar på marknaden och accelerometrin används idag i allt större 

utsträckning. Kanske främst tack vare längre batteritid och större lagringskapacitet som 

möjliggjort för längre datainsamlingsperionder och för högre upplösning av data.  

Fördelarna med accelerometrar ligger bl.a. i användarvänligheten, den relativt låga kostnaden 

samt att den kan mäta alla de tre dimensionerna av fysisk aktivitet (intensitet, frekvens och 

duration). 
18

 

 

Idag finns ett flertal accelerometrar på marknaden, men endast två modeller som mäter 

acceleration i tre axlar. Den ena modellen, RT3 (Stayhealthy), har funnits en längre tid och har 

i flertal studier, med olika utformning, undersökts i avseende av validitet.
19

 Den andra 

modellen heter GT3X (ActiGraph) och är en relativ ny modell, som lanserades i Mars 2009.   

  

                                                 
14

 Willmore, s. 518. 
15

 Montoye, s.4. 
16

 Ward, s. 582. 
17

 Montoye, s.86. 
18

Slootmaker SM, Chin A Paw MJ, Schuit AJ, van Mechelen W & Koppes LL. “Concurrent validity of the PAM 

accelerometer relative to the MTI Actigraph using oxygen consumption as reference: Scandinavian journal of 

medicine & science in sports”, vol.19 (2008:1, Februari) s.36.  
19

 Susan L. Murphy  “Review of physical activity measurement using accelerometers in older adults: 

Considerations for research design and conduct“, Preventive Medicine,  Vol. 48(2008:2, December), s.108. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Slootmaker%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chin%20A%20Paw%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schuit%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Mechelen%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Koppes%20LL%22%5BAuthor%5D
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1.4 GT3X 

 GT3X kan mäta kroppens acceleration med hjälp av piezoelektriska sensorer. Sensorerna 

deformeras under acceleration och genererar därmed en, proportionerlig till deformationen, 

elektrisk signal. Den elektriska signalen omvandlas sedan till digital data (counts).
20

  

Beräkningen av energiutgift utifrån GT3X bygger sedan på att accelerometerns counts 

samvarierar med kroppens energiutgift. 

 

 I användandet av GT3X kan acceleration mätas i tre axlar (x, y, z). GT3X innehåller även en 

stegräknare och en inklinometer.  

 

 

 

  

 

 

1.5 Forskningsläge 

Det finns ingen tidigare forskning gjord på modellen GT3X. I en sökning på pubmed 

uppnåddes inga sökträffar på GT3X. Andra treaxlade modeller har dock validerats i 

laboratoriemiljö. 

 I en studie publicerad 2004 (Rowland m.fl.) undersökte man validiteten hos en treaxlad 

accelerometer med modellnamn RT3.
21

 I studien fick 15 vuxna män gå och springa på ett 

löpband på fyra olika hastigheter (4, 6, 8 och 10 km/h). Samtidigt som accelerometern RT3 

bars på höften mättes även syrupptaget. Korrelationen mellan RT3 counts och uppmätt 

syreförbrukning, under steady-state, beräknades till r= 0, 792. Man identifierade också 

gränsvärden för counts motsvarande 3 och 6 METs.  

I studien konstaterades att RT3 var ett bra instrument för att predicera syreförbrukning vilket, 

enligt författarna, var ett resultat i linje med tidigare forskning utförd på treaxlade modeller.  

                                                 
20

 Kong  Y. Chen & David R. Basett  JR, “The Technology of Accelerometry-BasedActivity Monitors: Current 

and Future Medicine and Science in Sports and Excersise, November 2005, vol37(11s) s.490-500  
21

 Ann V. Rowlands, Philip W.M. Thomas, Roger G Eston & Rodney Topping, “Validation of the RT3 Triaxial 

Accelerometer for the Assessment of Physical Activity, Medicine and Science in Sports and Excersise, Mars 

2004, Vol.36(3), s.519 

GT3X Karakteristika 

Dimensioner: 3,8 cm x 3,7 cm x 1,8 cm 
Vikt: 27 gram 
Minne: 4 MB eller 16 MB 
Batteritid: >20 dagar 
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En annan studie publicerad 2000 (Hendellman m.fl.) validerades en, numera utgången, 

treaxlad accelerometer (Tritrac).
22

 I studien gick 25 försökspersoner på löpband, på fyra olika 

självvalda hastigheter samtidigt som de bar accelerometern på höften.  

Korrelationen mellan Tritrac counts och uppmätt energiutgift beräknades till r=0.89. I 

regressionsanalyser beräknades dessutom Tritracs förmåga att predicera uppmätt energiutgift 

(r
2
=0, 784). Utifrån regressionsmodellen beräknades och redovisades gränsvärde för counts 

motsvarande 3,6 och 9 METs.  

Begränsat med laboratoriebaserad forskning har studerat huruvida en accelerometers olika 

placering påverkar dess förmåga att förutse energiutgift. Författarna från en review-artikel 

från 2005 drar dock slutsatsen att placeringen kan ha betydelse och att den bästa placeringen 

förmodligen är höft eller ländrygg.
23

  

 

1.6 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man på bästa sätt, på olika intensiteter, kan 

uppskatta energiutgiften hos vuxna personer med hjälp av accelerometern GT3X. Detta 

utifrån accelerometerplaceringar och med hjälp av information om användarens vikt, längd 

och balansförmåga. 

Syftet var även att ta reda på gränsvärdena för GT3X-counts relaterat till METs. 

Utifrån ovan nämnda syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Är GT3X ett valitt mätinstrument för energiutgift på olika intensiteter? 

 Har det någon betydelse var på kroppen accelerometern placeras för dess förmåga att mäta 

energiutgift? 

 Vilka är gränsvärdena för GT3X-counts relaterat till METs? 

                                                 
22

 Hendelman. D, Miller K, Bagget C, Debold. E & Fredson P “Validity of accelerometri for the assessment of 

moderate intensity physical activity in the field”, Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 42 (2000: 9, 
September) s.442 
23

 Trost SG, McIver KL, Pate RR, “Conducting accelerometer-based activity assessments in field-based research”,  

Medicine and Science in Sports and Excersise, vol. 37 (2005: 11, November) s.531. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trost%20SG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McIver%20KL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pate%20RR%22%5BAuthor%5D
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2. Metod 

2.1 Litteratursökning 

I syfte att undersöka det rådande forskningsläget gjordes sökningar på PubMed efter studier 

gjorda på vuxna i laboratoriemiljö, där accelerometern jämförs med referensmetoder liknande 

den vi avser använda i denna studie . En avgränsning gjordes för att enbart inkludera 

forskning från de senaste tio åren.  

 

2.2 Urval 

27 friska personer (9 kvinnor, 18 män) mellan 22 och 36 år rekryterades till studien (se Tabell 

3).  Testpersonerna rekryterades från vän- och bekantskapskretsen, samt från Gymnastik- och 

Idrottshögskolan, Stockholm. Den initiala kontakten med testpersonerna skedde både muntligt 

och skriftligt.  

Alla testpersoner informerades via e-post om testets huvudsakliga förfarande och uppmanades 

samtidigt att fasta 3 timmar innan, samt att undvika hård träning, koffein, nikotin och alkohol 24 

timmar innan teststart. Försökspersonerna uppmanades också att bära ledig klädsel vid 

testtillfället. Försökspersonerna informerades även om att testet var frivilligt. Se bilaga 2.  

 

2.3 Testförberedelser 

Accelerometrarna initierades från ett mjukvaruprogram (ActiLife v4.0.4) via en laptop 

(Windows Vista Business). Vid initieringen fastställdes den tidpunkt då accelerometrarnas 

datainsamling skulle starta. Denna starttid sattes alltid till klockan 10.00 nästkommande 

testdag. Dessutom bestämdes accelerometrarnas datainsamlingsintervall (epoch) till 15 sek. 

En inställning av att samla in data i tre olika axlar (x, y, z) gjordes också i 

mjukvaruprogrammet. Detta innebar att för varje 15 sekunders intervall sparade 

accelerometern ett medelvärde, uttryckt i counts/15 s, för accelerometerns vardera axel (x, y, 

z). Under 15 sekunder kunde en accelerometer således samla in totalt 3 medelvärden. Ett för 

vardera axel.  

 

Vid initieringen skedde även en digital etikettering av accelerometrarna där accelerometrarna 

namngavs (”fotled”, ”höft”, ”ländrygg”, ”överarm”, ”handled”) utifrån var de skulle placeras 

på kroppen, se Tabell 2. Detta gjordes för att samma accelerometer skulle användas på 
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samma kroppsposition, på samtliga testpersoner. Den digitala etiketteringen innebar dessutom 

att det framgick var på kroppen (fotled, höft, ländrygg, överarm, handled), den aktuella, 

accelerometern var placerad, vid tidpunkten för datainsamlingen.  

Efter varje testdags slut tömdes alla accelerometrar på dess registrerade data genom att 

informationen fördes över till en laptop (Windows Vista Business) via USB kabel. Data 

behandlades i Excel (Microsoft 2007) och filerna sparades slutligen som .xlo-filer, vilket är 

standardformatet för Microsoft Excel 2007. Slutligen initierades accelerometrarna om till kl 

10.00 nästkommande testdag. Detta innebar att de var förberedda för en ny testsession.  

 

2.4 Testprocedur 

Samtliga tester utfördes på Åstrand Laboratoriet, Stockholm, vardagar någon gång mellan 

10.00 och 17.00.  

Varje testtillfälle närvarades av två testledare vars, sedan i förväg uppdelade arbetsuppgifter, 

var detsamma, under samtliga 27 genomförda tester. För att upprätthålla en hög grad av 

standardisering hade testledarna dessutom ett körschema att utgå från (bilaga 4).  

Under testet bar varje försöksperson fem stycken accelerometrar samtidigt som data om 

försökspersonens in- och utandningsluft samlades in med hjälp av ett 

syreupptagningsmätningssystem.  

Innan testets start informerades varje deltagare om att testet var frivilligt och närsomhelst fick 

avbrytas utan vidare förklaring. Testpersonerna fick även ge ett skriftligt medgivande till sitt 

deltagande i testet.  

2.4.1 Pilottest 

Vid utformningen av denna studie utfördes ett pilottest, dels med syfte att testledarna skulle få 

öva sig i det fastställda testförfarandet och dels för att utvärdera om testerna verkade rimliga. 

Syftet var också att undersöka huruvida steptestets intensitet (180 BPM) skulle utgöra en 

intensitetshöjning, jämfört med löpning på 10 km/h. Pilottestet utfördes på en testperson som 

fick utföra samtliga tester. Utvärderingen av steptestets intensitet gjordes med hjälp av puls- 

och syreupptagningsdata.  

Data från pilottestet användes dock inte i studien. Däremot fick samma försöksperson göra 

om testerna vid ett senare tillfälle där insamlad data inkluderades i studien. 
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2.4.2  Bortfall 

Vid utformningen av studien fanns målsättningen att inkludera 30 testpersoner. Efter tre 

externa bortfall, tillskrivet sjukdom och tidsbrist, bestod den slutliga testgruppen dock av 27 

testdeltagare. Bortfallet är förhållandevis litet och bör inte ha någon påverkan på resultaten i 

denna studie. Det interna bortfallet i form av bortklippt data var litet i förhållande till den 

totala mängden insamlad data (se statisk bearbetning) och bör inte heller påverka det 

slutgiltiga resultatet. 

2.5 Insamling av antropometrisk data 

Alla deltagare fick uppge längd. Två av deltagarna kände inte till sin längd och mättes därför 

på plats. Testdeltagarnas längd avrundades till närmaste heltalscentimeter och noterades på ett 

testprotokoll. (Se bilaga 3). 

Alla deltagare, förutom tre, vägdes. Testdeltagarnas vikt avrundades till närmsta heltalskilo 

och noterades på ovan nämnda testprotokoll. Att tre av deltagarna inte vägdes berodde på att 

testledarna i dessa fall missade att väga testpersonerna. De tre deltagare som inte vägdes, 

självrapporterade istället sin vikt. Även deras vikt noterades på testprotokollet. Se Tabell 3 

för information om testdeltagarna.  

2.6 Mätning av energiutgift och puls 

En andningsmask applicerades, med hjälp av testledarna, på försökspersonen. 

Andningsmasken kontrollerades sedan för eventuellt läckage innan mätinstrument för 

inandningsluft och gasanalys kopplades till masken.   

 

VO2  och RER mättes med ett ”on-line” ergospirometrisystem (Oxycon Pro, Erich Jaeger 

GmbH, Hoechberg, Tyskland). Systemet baseras på en metod där en turbin används som en 

flödesmätare för inandningsluften, och på så vis mäter inandningsluftens volym. Inför varje 

test genomfördes en kalibrering av mätutrustningen. Detta gjordes genom mätning av 

omgivningens temperatur, relativ luftfuktighet och barometertryck samt kalibrering av gas 

analyser och flödesmätare. För kalibrering av gasanalyser användes särskilda 

kalibreringsgaser (15.00 ± 0.01 % O2 och 6.00 ± 0.01 % CO2, Air Liquid, Kungsängen, 

Sweden) och inomhusluften.  

Innan testets start gjordes även en kontroll av att alla mätinstrument, kopplade till 

ergospirometrisystemet, fungerade normalt. Testpersonen ombads ta några djupa andetag för 

att se att apparaturen registrerade normalt. När testet sedan kom igång skedde 

dataregistreringen av VO2 och RER kontinuerligt, ”breath by breath”.  
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Under testet fick försökspersonen även bära pulsband runt bröstet och tillhörande pulsklocka 

(Polar S610i, Hjärtfrekvensmätare, Polar, Finland) på vänster handled. Pulsklockans 

datainsamlingsintervall sattes, likt accelerometerns, till 15 sekunder.  

 

2.7 Information om testerna 

Testsessionen bestod av tre, rörelsemässigt principiellt, skilda moment (balanstest, gång- och 

löpning på löpband samt ett steptest) där balanstestet alltid utfördes som första moment och 

steptestet alltid utfördes som sista moment. Balans- och steptest inkluderades i testproceduren, 

med det initiala syftet att undersöka huruvida balansen avspeglar sig i variationer av 

energiutgift vid ett steptest.  

 

2.7.1 Balanstestet 

 Balanstestet gick ut på att försökspersonen, samtidigt som han/hon bar ögonbindel, skulle stå 

på ett ben på en ca 3 cm bred balansprofil. Deltagarna uppmanades att stå på det ben som de 

trodde skulle ge den bästa balansen. Innan testets start fick de även möjlighet att prova hur det 

kändes att stå på balansprofilen med ögonbindel. Efter provomgången startades testet genom 

att försökspersonen lyfte ena benet från golvet. Samtidigt startades en tidtagning som 

stoppades varje gång försökspersonen var tvungen att sätta ner en fot i golvet. 

Försökspersonens totala antal fotisättningar under 30 sekunders effektiv tid noterades på ett 

testprotokoll. Värt att påpeka är att alla deltagare hade startvärdet ett. Detta för att undvika ett 

eventuellt nollvärde och möjliggöra för en korrekt dataanalys. 

 

2.7.2 Gång- och löptest 

Gång- och löptesten genomfördes på ett löpband (Rodby Electronics, Vansbro, Sweden). 

Försökspersonen fick instruktioner om hur testet skulle gå till och om vad som förväntades av 

testpersonen, exempelvis att testpersonen skulle undvika oregelbundna och kraftigt avvikande 

rörelser. Syftet med detta var att öka standardiseringen. Dessutom uppmanades testpersonen 

att inte prata under testet. En snabb genomgång av säkerhetsförordningarna, gällande 

löpbandet, gjordes också. 
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Testet bestod av fem olika nivåer med stegrande intensitet för varje nivå. Varje nivå varade 

under 5 minuter förutom nivå 5 som varade i sex minuter. Se Tabell 1.  

Testet startades på 3km/h vilket var den första intensiteten (Nivå1). Synkroniserat startades 

även tidsregistrering, pulsklocka och datamätning av metabola variabler .  

Testpersonerna fick möjlighet att pausa mellan de olika nivåerna men uppmanades att fortsätta 

utan avbrott om de tyckte att allt kändes bra. En naturlig paus förekom dock mellan nivå 4 och 

nivå 5 då testpersonen gick av löpbandet och istället positionerade sig framför stepbrädan. Pausen 

mellan nivå 4 och nivå 5 varade dock aldrig mer än två minuter.  

 

Tabell 1- Intensiteter 

  Typ Intensitet Duration 

Nivå 1 Gång  3 km/h 5 min 

Nivå 2 Gång   4,9 km/h 5 min 

Nivå 3 Jogg 8 km/h 5 min 

Nivå 4 Jogg  10 km/h 5 min 

Nivå 5 Steptest 180 bpm 6 min 

 

2.7.3 Steptestet 

Nivå fem utgjordes av ett steptest som gick ut på att testpersonen klev upp och ner på en stepbräda 

(höjd 20 cm) till en takt av 180 BPM. På varje taktslag skedde en fotisättning. Testpersonen 

uppmanades att sätta upp hela foten på stepbrädan och inte bara den främre delen. Takten hölls 

genom en metronom. Under steptestets gång hjälpte även testledarna till att hålla takten genom att 

förtydliga varje taktslag. Detta föra att förebygga, eller i vissa fall, korrigera för att testpersonen 

höll ett för högt eller ett för lågt tempo under testet.  

 

2.7.4 Accelerometer placering 

Under löpbandstest och steptest (Nivå 1-5) bar försökspersonen fem stycken accelerometrar, 

på olika ställen på kroppen. Placeringarna för accelerometrarna var: höger överarm, ländrygg, 

höger fotled, höger handled samt höger sida på höften Se Tabell 2.  
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Tabell 2- Placering av accelerometer 

Digital etikett Anatomisk Placering 
Fästanordning 

"Överarm" 

Intermedialt acromion-

olecranon, lateralt på brachii.  

 Clip 

(fäst på en armbindel) 

"Ländrygg"  Medialt Regio Sacralis 

 

 Elastiskt band 

"Fotled" 

 Proximalt om laterala 

malleolen 

  

Elastiskt band 

"Handled"  Regio carpalis posterior 

  

Kardborreband 

"Höft"  Os ilium, midaxialt 

 Clip  

(fäst i elastiskt band) 

 

 

 

2.8 Statistisk bearbetning 

Inför den statistiska bearbetningen sammanställdes data från alla testpersoner på ett Excel-ark. 

Testpersonernas data bestod av accelerometervärden (counts/15sek) från alla accelerometrars 

samtliga axlar (x, y, z). Data bestod även av information om testdeltagarnas längd (cm), vikt 

(kg), fotisättningar under balanstest, registrerad puls samt absolut syreupptag (VO2 ml/min), 

syreupptag relaterat till kroppsvikt (VO2 ml/min/kg) och RER.  

 

Korrupt data, till följd av icke-planerade händelser som inträffat under insamlingen av data, 

klipptes bort. Exempel på sådana händelser var: Läckage i andningsmask samt att 

mätinstrumenten av misstag kopplades ur. Värden som klipptes bort var: RER < 0.7 samt 

nollvärden på syreförbrukning. Data som klipptes bort (N= 378) var dock litet i förhållande 

till det totala antalet inkluderade observationer (N=2773). RER > 1.0 korrigerades till 1.     
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2.9 Beräkningar i Excel  

 Utifrån förhållandet mellan RER och dess kaloriska ekvivalenter samt korrigerat RER 

och absolut syreupptag (VO2/ml/min), beräknades den uppmätta energiutgiften. Detta 

gjordes för samtliga inkluderade observationer (N=2773).  

 

 Utifrån relativt syreupptag (VO2/kg/min) och standardvärdet för METs (3,5 ml 

O2/kg/min) beräknades METs för samtliga inkluderade observationer (N=2773).  

 

 För varje accelerometer beräknades, utifrån dess tre axlar (x, y, z), en tredimensionell 

vektor magnitud enligt följande √(x
2 

+y
2
+z

2
)=3dVM. Därmed erhölls, för vardera 

accelerometer, vektorvärden (counts/15s) för samtliga inkluderade 

observationer(N=2773).  

 

 Utifrån förhållandet mellan 3dvektorernas magnitud (counts/15s) och den uppmätta 

energiutgiften (METs) beräknades gränsvärden för counts/15 s. Resultat redovisas i 

Tabell 7.   

 

All data kopierades från Excel till SPSS (v.17.0) för statistisk analys.  

2.10 Beräkningar i SPSS 

Statistiska tester utfördes utifrån fyra olika indelningar av data. Dessa indelningar var: data 

från hela intensitetsspannet, data från låga intensiteter (3 <METs), data från höga intensiteter 

samt data från endast steady-state nivåer. Nedan beskrivs de analyser som gjordes utifrån 

nämnda indelningar.   

 

2.10.1  Analyser av data från hela intensitetsspannet 

För att undersöka korrelationen mellan varje accelerometers 3dVektor (counts/15s) och 

uppmätt energiutgift (kcal/min) under hela intensitetsspannet, genomfördes ett bivariat 

korrelationstest (Pearson). Resultatet redovisas i Tabell 4.  

 

För att undersöka hur väl varje accelerometers 3dVektor, tillsammans med information från 

övriga variabler, kunde predicera energiutgift, utfördes multipla regressioner med en stegvis 

eliminering av beroende variabler. Uppmätt energiutgift (kcal/min) sattes som oberoende 

variabel. 
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 Vid en första multipel regression var de beroende variablerna: vikt, längd och isättningar, 

samt 3dVektorer för överarm, ländrygg, fotled, handled och höft. För resultat se Figur 1.1 

Vid en andra multipel regression inkluderades förutom ovan nämnda variabler dessutom puls 

som beroende variabel. Se Figur 1.2 

 

2.10.2 Analyser av data från låga intensiteter (<3 METs) 

För att undersöka korrelationen mellan varje accelerometers 3dVektor (counts/15s) och 

uppmätt energiutgift (kcal/min), under låga intensiteter (< 3 METs), genomfördes ett bivariat 

korrelationstest (Pearson). Resultatet redovisas i Tabell 5.  

 

För att undersöka hur väl varje accelerometers 3dVektor, tillsammans med information från 

övriga variabler, kunde predicera energiutgift på låga intensiteter (< 3 METs), utfördes 

multipla regressioner med en stegvis eliminering av beroende variabler. Uppmätt energiutgift 

(kcal/min) sattes som oberoende variabel. Vid en första multipel regression var de beroende 

variablerna: vikt, längd och isättningar, samt 3dVektorer för överarm, ländrygg, fotled, 

handled och höft. För resultat se Figur 2.1 

Vid en andra multipel regression inkluderades förutom ovan nämnda variabler dessutom puls 

som beroende variabel. Se Figur 2.2  

2.10.3  Analyser av data från höga intensiteter (>3 METs) 

För att undersöka korrelationen mellan varje accelerometers 3dVektor (counts/15s) och 

uppmätt energiutgift (kcal/min), under höga intensiteter (>3 METs), genomfördes ett bivariat 

korrelationstest (Pearson). Resultatet redovisas i Tabell 6.  

 

För att undersöka hur väl varje accelerometers 3dVektor, tillsammans med information från 

övriga variabler, kunde predicera energiutgift på höga intensiteter (>3 METs), utfördes 

multipla regressioner med en stegvis eliminering av beroende variabler. Uppmätt energiutgift 

(kcal/min) sattes som oberoende variabel. 

 Vid en första multipel regression var de beroende variablerna: vikt, längd och isättningar, 

samt 3dVektorer för överarm, ländrygg, fotled, handled och höft. Se Figur 3.1 

Vid en andra multipel regression inkluderades förutom ovan nämnda variabler dessutom puls 

som beroende variabel. Se Figur 3.2 
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2.10.4 Analyser av data från endast steady-state nivåer 

Inför denna analys skapades ett nytt datablad där endast data som registrerats under de sista 

två minuterna (steady-state) från varje intensitetsnivå inkluderades. Detta för att se om det 

förelåg några betydande skillnader i korrelation mellan varje accelerometers 3dVektor 

(counts/15s) och uppmätt energiutgift (kcal/min) under steady-state nivå jämfört med samma 

korrelation under hela mätperioden.  

För att undersöka detta gjordes ett bivariat korrelationstest (Pearson). Resultatet redovisas i 

Tabell 8.  

 

3. Resultat 

 

Majoriteten av deltagarna i studien är rekryterade från Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm. Resterande deltagare är antingen aktiva i ett fotbollslag på motionsnivå eller är 

från författarnas bekantskapskrets. Gemensamt för alla deltagarna är att de har en vana av 

fysisk aktivitet och att de är generellt aktiva på fritiden. 

 

Tabell 3– Testpersoner, karakteristika 

Deltagare          N           Ålder (År)          Längd (cm)             Vikt (kg)       BMI 

Kvinnor           9 24,3(4,7) 167,9(3,9)             61,8(5,2) 21,9(1,8) 

Män 18 27,7(3,4) 183,2(7,6) 87,9(13,3) 26,1(3,0) 

Totalt 27 26,6(4,0) 178,1(9,6) 79,2(16,5) 24,7(3,2) 

Siffrorna för ålder, längd, vikt och BMI är medelvärdet för populationen. Siffrorna inom parantes representerar 

standardavvikelsen. 

 

 

A. Validitet över hela intensitetsspannet 

I Tabell 4 går det utläsa de olika placeringarnas korrelation med uppmätt energiutgift utifrån 

alla intesitetsnivåer sammantaget.  Alla placeringar visar enskilt en hög korrelation. Högst 

korrelation visar dock ländryggsplaceringen (r=0,749). Fotleden påvisade lägst korrelation av 

alla placeringarna enskilt (r=0,600). 
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Tabell 4- Korrelationen mellan olika placeringars predicerade ennergiutgift och den uppmätta energiutgiften. 

    Överarm Ländrygg Fotled Handled Höft 

Uppmätt 

energiutgift 

(kcal/15s) 

korrelations 

koefficient 

,704** ,749** ,600** ,642** ,716** 

Sig. 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

**. Korrelation är signifikant vid 0.01 nivå (2-tailed). 

 

 

I Figur 1.1 går det att se hur totala antalet predicerande observationer (N=2773) korrelerar 

med den uppmätta energiutgiften efter en stegvis elimination av alla beroende variabler 

förutom puls gjorts. De bestående beroende variablerna är: fotled, höft, handled, överarm och 

vikt. I Figur 1.2 redovisas resultatet med utgångspunkt från samma regression fast med puls 

som en inräknad faktor. De bestående beroende variablerna är: ländrygg, fotled, vikt, längd, 

isättningar och puls. 

  

 

 
Figur 1.1  Bästa möjliga korrelation mellan predicerad 

energiutgift och uppmätt energiutgift utifrån genomförd 

regressionsanalys (R2=0,747). För beskrivning av hur 

regressionen gjorts, se Metod 

 

Figur 1.2 Bästa möjliga korrelation mellan predicerad 

energiutgift och uppmätt energiutgift utifrån genomförd 

regressionsanalys med puls inkluderad (R
2
=0,871). För 

beskrivning av hur regressionen gjorts, se Metod 

    

B. Validitet i låga intensiteter (< 3 METs)    

I Tabell 3 redovisas de olika placeringarnas korrelation med uppmätt energiutgift, på låga 

intensiteter (<3 METs). På låga intensiteter visar alla placeringar, var för sig, en hög 

korrelation. Högst korrelation visar överarm (r=0,840) medans lägst korrelation på låga 

intensiteter visades av Handled (r=0,789). 
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Tabell 5- Validitet, låga intensiteter   

    Överarm Ländrygg Fotled Handled Höft 

Uppmätt 

energiutgift 

(kcal/15s) 

korrelations 

koefficient 

,840** ,832** ,790** ,789** ,801** 

  Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

       
**. Korrelation är signifikant vid 0.01 nivå (2-tailed). 

 

I Figur 2.1 ser man hur totala antalet (N=1507) predicerande observationer korrelerar med den 

uppmätta energiutgiften på låga intensiteter (<3 METs) efter att en stegvis elimination 

genomförts. De bestående beroenden variablerna är: överarm, höft, fotled, handled, vikt och 

isättningar. 

I Figur 2.2 redovisas en graf efter en stegvis elimination där pulsvariabeln är adderad. De 

bestående beroende variablerna är: överarm, höft, fotled, handled, vikt, längd, isättningar och 

puls. 

 

 

 
Figur 2.1  Bästa möjliga korrelation mellan predicerad 

energiutgift och uppmätt energiutgift utifrån genomförd 

regressionsanalys (R2=0,826). För beskrivning av hur 

regressionen gjorts, se Metod 

 

Figur 2.2  Bästa möjliga korrelation mellan predicerad 

energiutgift och uppmätt energiutgift utifrån genomförd 

regressionsanalys med puls inkluderad (R2=0,871). För 

beskrivning av hur regressionen gjorts, se Metod

 

C. Validitet i höga intensiteter (> 3 METs)  

I Tabell 6 redovisas de olika placeringarnas korrelation med uppmätt energiutgift, på höga 

intensiteter (>3 METs). På höga intensiteter visar alla placeringar, var för sig, en svag negativ 

korrelation.    
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Tabell 6- Validitet, höga intensiteter 

    Överarm Ländrygg Fotled Handled Höft 

Uppmätt 

energiutgift 

(kcal/15s) 

korrelations 

koefficient 

-,109** -,086** -,122** -,189** -,074** 

Sig.  ,000 ,002 ,000 ,000 ,008 

      

**. Korrelation är signifikant vid 0.01 nivå (2-tailed). 

 

 

I Figur 3.1 visas totala antalet (N=1266) predicerande observationer korrelerar med den 

uppmätta energiutgiften på höga intensiteter (<3 METs) efter att en stegvis elimination. De 

bestående beroende variablerna är: höft, fotled och vikt. 

 I Figur 3.2 redovisas en plottad graf utifrån samma regression fast med puls som en inräknad 

faktor. De bestående beroende variablerna är: höft, fotled, längd, vikt, isättningar och puls. 

 

 

Figur 3.1Bästa möjliga korrelation mellan predicerad 

energiutgift och uppmätt energiutgift utifrån genomförd 

regressionsanalys (R2=0,559). För beskrivning av hur 

regressionen gjorts, se Metod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3.2  Bästa möjliga korrelation mellan predicerad 

energiutgift och uppmätt energiutgift utifrån genomförd 

regressionsanalys med puls inkluderad (R2=0,871). För 

beskrivning av hur regressionen gjorts, se Metod
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D. Gränsvärden för resp. placering 

I Tabell 7 ser man gränsvärdena (counts/15s) från varje accelerometer. Det visar på vilket 

countsvärde som motsvarar 1,5 METs (dvs. gränsen mellan inaktivitet och låg intensitet), 3 

METS (gränsen mellan låg och måttlig intensitet) samt 6 METS (gränsen mellan måttlig och 

hög intensitet)  

 

Tabell 7- Gränsvärden 

 

 

 

 

 

 

E. Data baserat på endast steady-state värden 

 

I Tabell 8 redovisas korrelationer mellan predicerat EE och uppmätt EE under steady-state 

arbete på nivåerna 1-5 (se Tabell 1) från samtliga placeringar. För jämförelse redovisas också 

motsvarande korrelationer för samtliga observationer.  

 

Tabell 8- Korrelations koefficienter 

  r-värden     

Placering 

Enbart observationer 

från Steady-state 

 (Nivå 1-5) 

Samtliga observationer 

(Nivå 1-5) diff. diff% 

Överarm 0,724 0,704 0,02 +2,8 

Ländrygg 0,772 0,749 0,023 +3,1 

Fotled 0,621 0,600 0,021 +3,5 

Handled 0,675 0,642 0,033 +5,1 

Höft 0,737 0,716 0,021 +2,9 

 

E skillnader som uppmätts mellan steady-state data och all data under försöken är mycket 

liten och påverkar inte slutsatserna. 

 

 

1,5 METs 3 METs 6 METs 

Överarm 314 911 2105 

Ländrygg 415 790 1539 

Fotled 2302 2924 4170 

Handled 375 1168 2752 

Höft 515 889 1638 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

GT3X är en ny accelerometer som, så vitt vi vet, aldrig tidigare har undersökts avseende 

validitet. Det övergripande syftet med vår studie var därför att undersöka huruvida GT3X är 

valitt mätinstrument för att predicera energiutgift. Vi var intresserade av att se om placeringen 

av accelerometern spelade någon roll för dess förmåga att uppskatta energiutgift. Vi ville 

också se hur väl man kan uppskatta energiutgift om man, i en multipel regression, inkluderar 

data från samtliga fem accelerometrar och dessutom variabler (längd, vikt, balans och puls) 

som är relativt enkla att mäta på stora grupper.  

 

Resultaten av vår studie pekar på att GT3X kan användas vid mätning av energiutgift på 

gruppnivå. På låga intensiteter (<3 METs) föreligger det hög korrelation mellan 

accelerometerns data (counts/15s) och energiutgift (kcal/min) uppmätt med indirekt 

kalorimetri. Detta gäller oavsett om man placerar accelerometern på överarmen (r=0,840), 

ländryggen (r=0,832), fotleden (r=0,790), handleden (r=0,789) eller höften (r=0,801). Vid 

låga intensiteter är det alltså inte avgörande var på kroppen man placerar accelerometern. Vid 

uppskattning av energiutgift med GT3X, bör placeringen således baseras på vad som är mest 

praktiskt för ändamålet och på vad som känns bäst för den som ska bära den.  

 

Den höga validiteten, vid låga intensiteter, bekräftades vidare genom genomförandet av 

multipla regressioner. För att på bästa sätt uppskatta energiutgift på låga intensiteter visade 

det sig att man bör använda accelerometrar på fyra olika placeringar (överarm, höft, fotled 

och handled) och dessutom inkludera information om vikt, längd, isättningar och puls. Den 

multipla modellen för att uppskatta energiutgift (kcal/min) fick en hög förklaringsgrad (R
2
=0, 

871). Se Figur 2.2 

 

På höga intensiteter (>3 METs) visade samtliga accelerometerplaceringar (rö.arm= -0,109, 

rländrygg= -0,086, rfotleden= -0,122, rhandled= -0,189, rhöft= -0,074) ett svagt negativt samband.  

Detta svaga samband innebär att ingen av accelerometerplaceringarna, enskilt, är valida för att 

uppskatta energiutgift, på höga intensiteter. Att accelerometern inte är valid på höga 

intensiteter skulle eventuellt kunna bero på de skakningar som en ökad hastighet ger kroppen 
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vid fotisättningarna alternativt att stegisättningarna blir färre vid höga intensiteter och skapar 

därför mindre accelerationsdata. Vi är dock inte helt säkra på vad den negativa korrelationen 

innebär. Vidare analys och efterforskning krävs för detta. 

 Däremot kan man, genom att använda sig av accelerometrar på höft och fotled samt 

information om längd, vikt, isättningar och puls, uppnå en lika hög förklaringsgrad (R
2
=0, 

871) för variationer i uppmätt energiutgift som uppnåddes på låga intensiteter (r
2
=0, 871). Se 

Figur 2.2. Värt att påpeka är att under höga intensiteter är pulsen en viktig variabel för att 

uppnå denna höga förklaringsgrad. Vid en multipel regression, utan puls som beroende 

variabel, kunde endast 55,9% av variationerna av uppmätt energiutgift förklaras (r
2
=0,559). 

Detta tyder på att om man ämnar använda GT3X på höga intensiteter så bör man även 

bemöda sig att samtidigt registrera hjärtfrekvens, för att på bästa sätt uppskatta energiutgift.  

 

Tittar man på resultatet över hela intensitetsspannet visar det på en generellt hög validitet för 

att uppskatta energiutgift. Korrelationen mellan accelerometerns data (counts/15s) och 

energiutgift (kcal/min) uppmätt med indirekt kalorimetri är hög oavsett placering av 

accelerometern (rö.arm= 0,704 rländrygg= 0,749 rfotleden= 0,600 rhandled= 0,642 rhöft= 0,716).  Även 

om korrelationen inte är lika hög som på låg intensitet.  

För att på bästa sätt uppskatta energiutgift över hela intensitetsspannet visade det sig att man 

bör använda accelerometrar på två olika placeringar (ländrygg, fotled) och dessutom 

information om vikt, längd, isättningar och puls. Den multipla modellen för att uppskatta 

energiutgift (kcal/min) uppnådde en hög förklaringsgrad (R
2
=0, 871). Se Figur 1.2 

 

Resultaten av vår studie antyder att man måste använda sig av ett flertal accelerometrar för att 

på bästa sätt uppskatta energiutgift med GT3X. I samtliga regressionsmodeller har minst två 

accelerometrar bidragit till den bästa uppskattningen av energiutgift. Frågan är dock om den 

högre validiteten, som användandet av multipla accelerometrar medför, väger upp för den 

minskade användarvänligheten? Vid användning av enbart en accelerometer kan GT3X 

fortfarande korrelera väl med den uppmätta energiutgiften. Detta gäller dock inte vid höga 

intensiteter. 
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Resultatet från de analyser som utfördes på data från de sista två minuterna av varje 

intensitetsnivå (Nivå 1-5), då steady-state med stor säkerhet hade uppnåtts, visar på marginellt 

högre korrelation mellan accelerometerdata (counts/15s) och uppmätt energiutgift (kcal/min). 

Detta jämfört med hur samma korrelation såg ut, med samtliga inkluderade observationer Se 

Tabell 9. Störst relativ skillnad mellan rsamtliga inkludera observationer och rsteady-state ser man hos 

accelerometern som var placerad på handleden (+5,1%). Skillnaden är dock så marginell att 

den inte motiverat oss att bara titta på data från steady-state. Se metoddiskussion för 

utförligare diskussion om detta.  

 

Gränsvärdena som presenteras för GT3X i studien gör en jämförelse enkel mellan countsvärden 

från accelerometern och värden för låg- (1,5-3 METs), måttlig- (3-6 METs) och hög (>6 METs) 

intensitet. Dessa värden är kanske extra intressanta då de är specifika för modellen GT3X och är, 

vad vi vet, inte presenterade i någon annan publicerad vetenskaplig studie.   

 

4.2 Metoddiskussion 

Urval 

Vi hade 27 deltagare i ålderspannet 21-36 år med i studien. Urvalet var fördelat på 9 kvinnor 

och 18 män. Männen var därmed överrepresenterade i vårt urval men om detta påverkar 

generaliserbarheten av resultaten i vår studie är svårt att säga.  

En styrka med studien är att vi har ett relativt högt deltagarantal vilket antagligen ökar 

generaliserbarheten av studiens resultat. 

 

Datainsamling 

Tre av deltagarna självrapporterade sin vikt. Detta är en möjlig felkälla. Den sammantagna 

påverkandegraden av självrapporteringen bör dock sannolikt inte påverka resultaten av studie 

nämnvärt. Att längden i de flesta fall självrapporterades ser vi inte heller som ett problem då 

längd inte varierar i vuxen ålder och därför bör felkällan vara liten vid självrapportering.   

Vi har valt att mäta energiutgift med hjälp av in- utandningsluft vilket är en erkänd och valid 

metod. Liknande studier har använt samma metod vid validering av andra accelerometrar.
2425

 

                                                 
24 Slootmaker, s.36.  
25

 Ann V. Rowlands, Philip W.M. Thomas, Roger G Eston & Rodney Topping, “Validation of the RT3 Triaxial 

Accelerometer for the Assessment of Physical Activity, Medicine and Science in Sports and Excersise,Vol. 36 

(2004:3, Mars)  s.519. 
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Vid insamlingen av data var tanken att bara analysera data från de sista två minuterna av varje 

intensitet (nivå 1-5). Detta för att försäkra oss om att försökspersonen uppnått steady-state.  

En fördel med att använda data från hela aktivitetsspannet är dock att vi får en större mängd 

data vilket ökar generaliserbarheten. Att använda all data i våra analyser gör att resultaten 

utifrån dessa analyser speglar det vardagliga livet där aktiviteten sällan enbart sker på steady-

state nivå. 

Vidare tror vi att studiens deltagare nådde steady-state nivå relativt tidigt eftersom arbetet 

började på en väldigt låg intensitet och dessutom utfördes intensitets höjningar stegvis under 

testet. 

Vid nästan alla testtillfällen genomfördes intensiteterna på löpbandet (nivå 1-4) utan paus. 

Förutom den naturliga pausen mellan nivå 4 (löpband) och nivå 5 (steptest) så valde tre 

försökspersoner att ta ytterligare en paus, mellan nivå 3 och 4. Pauserna varade dock aldrig 

längre än två minuter. I och med att pauserna totalt sett var få och korta, så påverkade de 

sannolikt inte resultatet av studien nämnvärt. 

 

Balanstest 

Balanstestet utformades för att erhålla data som skulle kunna tänkas vara användbar i en 

korrelationsanalys med energiutgiften för steptestet.  

Vår tes var att personer med dålig balans skulle göra av med mer energi i steptestet än 

personer med god balans.  Denna frågeställning fick dock slopas p.g.a. tidsbrist. Däremot 

hade vi fortfarande användning av data från balanstestet, som en variabel i 

regressionsmodellerna. 

 

Gång och jogg på löpband 

Hastigheterna på löpbandet valdes med avsikt att få med intensiteter som används i stor 

utsträckning i det vanliga livet. För att upprätthålla en standardisering så fick alla 

försökspersoner genomföra samma intensiteter. När intensitetsnivåerna valdes var avsikten att 

få med ett så brett aktivitetsspann som möjligt utan att den högsta intensiteten skulle bli så 

hög att mätningarna blev påverkade av störande fysiologiska faktorer som t.ex. mjölksyra. 

Intensiteternas längd på fem minuter hade syftet att testpersonen med säkerhet skulle uppnå 

steady-state. Syftet var också att erhålla en tillräcklig mängd data med det insamlingsintervall 

som vi använde på alla mätverktyg.  
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Steptest 

Syftet med steptestet var från början att svara på frågeställningen om accelerometern kunde 

förutsäga huruvida individuella skillnader i balans och koordination ger en skillnad i 

energiutgift.  Eftersom vi hade konfigurerat steptestet så att intensiteten skulle ligga något 

högre än den sista nivån på löpbandet (nivå4) användes ändå data från steptestet i studien.  

Steptestet är däremot inte någon vanlig rörelse och består av upprepade kraftiga stötar, vilket 

troligtvis har påverkat data från accelerometrarna från både fotleden och höften. 

  

Placering av accelerometrarna 

I valet av placering utav accelerometrarna utgick vi delvis från tidigare forskning, men dels 

ville vi också testa placeringar som det inte forskats så mycket på tidigare. Även de 

placeringar som redan testats, har i så fall gjorts så med äldre teknik och det gör att våra 

resultat där fortfarande är högintressanta. Att placeringarna skulle vara praktiska och 

användarvänliga var också ett kriterium som vi utgick ifrån.  

 

Accelerometerns inställningar 

Vi valde att samla in data med en epoch på 15s. Valmöjligheten fanns på att använda en 

epoch på allt ifrån 1s- 60s Självklart hade det varit bättre att använda en ännu högre 

upplösning. Valet motiveras av att vårt test är på en förutbestämd jämn belastning där inga 

korta intensitetsförändringar uppstår, vilket gör att en upplösning på 15s bör vara  mer än 

tillräcklig för att rättvist spegla energiutgiften. Utöver det så är jämförelsedata från in och 

utandningsluften också uppdelad i 15s intervaller. Vilket förenklar en senare 

samvariationsanalys.   

 

Dataanalys 

Våra beräkningar utgår ifrån att en MET motsvarar 3,5 ml O2/kg/min vilket är en allmänt 

vedertagen siffra på BMR.
26

 Eftersom små variationer av BMR förekommer på individnivå så 

hade det klart varit bättre om vi gjort en mätning av alla våra deltagares enskilda BMR. Men 

med tanke på den tid och de resurser som en sådan insats skulle kräva, och med tanke på att 

undersökningen trots allt sker på gruppnivå där individuella skillnader kvittas mot varandra, 

så var en sådan insats aldrig motiverad. 

 

                                                 
26
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4.2 Validitet och reliabilitet. 

Vi använde oss av en icke experimentell studiedesign, där all data samlades in vid ett tillfälle 

(tvärsnittstudie). Gång och jogg på löpband under specifika hastigheter är inte detsamma som 

i vardagen. Detta gör att generaliserbarheten främst begränsas till de aktiviteter som ingick i 

testet. Dock bör det rimligtvis åtminstone ge en bra antydan till validiteten hos GT3X även i 

fältanvändning.  

Jämförande forskning har ofta använt sig av samma metod i valideringssyfte. 

Det finns även valideringsstudier som istället använt sig av dubbelmärkt vatten som 

referensmetod. Det är en relativt dyr metod som dessutom inte passade in i vår studiedesign. 

Dubbelmärkt vatten är mer användbart när det gäller att mäta energiutgift under längre 

perioder. I brist av tid och resurser så var det, i den här studien redan från början, otänkbart. 

 

Valet av en erkänt bra referensmetod (Oxycon Pro, Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, 

Tyskland) bidrar till en ökad validitet i uppsatsen. Men för att oxyconen ska ge valida värden 

så gäller det att utesluta faktorer som påverkar mätinstrumentet. Kalibreringen av Oxycon Pro 

är ett moment som måste utföras på ett korrekt sätt. Vi anser att vi varit noggranna i detta 

förfarande. Vidare är kontrollen av eventuellt läckage från masken en påverkandefaktor som 

vi strävat efter att minimera.  

 

Förutom att vara noggrann vad det gäller utrustning för mätning av energiutgift bör man även 

tänka på att inte påverka testpersonen på sådant sätt att dennas fysiologiska variabler påverkas 

i en speciell riktning. Vi har haft det i åtanke under testerna och strävat efter att minimera 

eventuell påverkan på våra deltagare. Detta har gjorts genom att exempelvis inte stressa upp 

deltagarna genom att kommentera deras resultat under testets gång.  

 

En invändning man kan ha mot att vi har validerat accelerometern med Oxycon Pro är att den 

mäter den totala energiutgiften, inklusive BMR. Accelerometrarna mäter dock endast 

acceleration och därmed energikostnad som skapas vid kroppens yttre rörelser. Med andra ord 

kan inte accelerometrarna mäta den acceleration, och därmed energikostnad, som skapas vid 

exempelvis peristaltik. Det innebär således en diskrepans mellan kroppens totala (yttre och 

inre) acceleration och kroppens yttre acceleration. Detta, bör i praktiken inte innebära någon 
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påverkande felkälla då BMR värdet är konstant under hela arbetet, på alla intensiteter. Med 

andra ord kvittas den energikostnad BMR har, i en korrelationsjämförelse mellan 

accelerometerdata och uppmätt energiutgift 

 

Något som skulle kunna tänkas påverka validiteten i vår studie i negativ riktning är om 

accelerometrarna fästes på ett sådant sätt att det gav utrymme för glapp. Inför teststart 

kontrollerade vi detta genom att undersöka att alla accelerometrar satt tätt mot kroppen på ett 

bra sätt. Det går dock inte att utesluta att denna potentiella felkälla kan ha påverkat våra 

resultat.  Sammantaget tror vi oss dock ha en hög validitet i studien. 

 

En faktor som bidrar till att ge en hög reliabilitet i studien är att ett specifikt testförfarande (se 

bilaga 4) upprättades och följdes vid varje test. Även testprotokollet, där exakta tider för 

testerna noterades bidrar till upprätthållandet av en god reliabilitet. 

Alla tester utfördes även i klinisk laboratoriemiljö under standardiserade förhållanden. En 

objektiv referensmetod gör även att repeterbarheten ökar.  

Något som eventuellt kan ha påverkat studiens reliabilitet är ifall de instrument som användes 

vid mätningen av rådande förhållanden i omgivningen (luftryck, temperatur, relativ 

luftfuktighet) inte skulle fungera som de ska. Detta är dock bortom vår påverkan och 

förhoppningsvis något som inte påverkat resultaten i studien.  

 

4.3 Framtida forskning 

Mer forskning behövs om GT3X. Vi har i denna studie enbart validerat accelerometern i 

laboratoriemiljö. I framtida forskning bör man även undersöka GT3X förmåga att uppskatta 

energiutgift under icke standardiserade vardagsförhållanden.  

Även ytterligare placeringar kan tänkas vara intressanta att undersöka. Då vi konstaterade att 

det på höga intensiteter behövs pulsdata för en bra uppskattning från GT3X, så kan en 

placering där man använder pulsbandet som fästpunkt var intressant. Man skulle alltså till 

exempel kunna tänka sig en placering där man fäster accelerometern med ett clip i det 

elastiska pulsbandet för att minska antalet komponenter för användaren att bära.  
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5. Slutsatser 

Utifrån resultaten i vår undersökning kan vi dra slutsatsen att GT3X är ett valitt 

mätinstrument för uppskattning av energiutgift på låg- samt blandad intensitet. Vid måttlig till 

hög intensitet är GT3X beroende av puls, för att uppnå samma höga förklaringsgrad.  

Placeringen av GT3X har en marginell betydelse vid uppskattning av energiutgift, detta gäller 

oavsett intensitet.  

Om enbart en accelerometer ska användas för att förutsäga energiutgift så är 

överarmspositionen bäst på låga intensiteter. På höga intensiteter kan GT3X inte förutsäga 

energiutgiften med enbart en accelerometer. Samtliga accelerometrar påvisade svaga negativa 

samband med uppmätt energiutgift.  

För uppskattning av energiutgift över hela intensitetsspannet är ländryggspositionen bäst då 

bara en accelerometer används.   

Gränsvärdena för counts varierar beroende på placering. Se resultatdel (Tabell 5) för erhållna 

värden. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning  

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man på bästa sätt, på olika intensiteter, kan 

uppskatta energiutgiften hos vuxna personer med hjälp av accelerometern GT3X. Detta 

utifrån accelerometerplaceringar och med hjälp av information om användarens vikt, längd 

och balansförmåga. 

Syftet var även att ta reda på gränsvärdena för GT3X-counts relaterat till METs. 

Utifrån ovan nämnda syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Är GT3X ett valitt mätinstrument för energiutgift på olika intensiteter? 

 Har det någon betydelse var på kroppen accelerometern placeras för dess förmåga att 

mäta energiutgift? 

 Vilka är gränsvärdena för GT3X-counts relaterat till METs? 

 

Vilka sökord har du använt? 

GT3X, Accelerometer validation, accelerometer, fyss, actigraph 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed: ”Accelerometer validation”, Google: ”fyss”, Google: ”actigraph”  

 

 

 

Kommentarer 
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Bilaga 2- Brev till testdeltagarna 

 

Hej! 

Här följer lite information inför testet. 

 

Vi genomför en valideringsstudie av en ny typ/modell av accelerometer. Du är anonym som testdeltagare, och 

det vi vill undersöka är hur väl accelerometern kan förutsäga energiutgift beroende på dess placering och arbetets 

intensitet. Accelerometerns data kommer att jämföras med referensvärdet som beräknas utfrån din in- och 

utandnings luft.  

 

Testet tar ca 60 minuter och består av lite olika aktiviteter. Det är dock bara under ca 30 av dessa 60 minuter som 

du kommer att vara mer eller mindre fysiskt aktiv. Under hela testperioden (förutom under balanstestet) kommer 

du att ha fem stycken accelerometrar på dig. Dessa väger inget och är bekväma att bära. 

 

Först kommer du att få göra ett balanstest. Testet tar några minuter.  

Därefter kommer du att gå på löpband i 5 minuters intervaller och slutligen jogga på löpbandet. Den högsta 

hastigheten/intensiteten som du kommer att utföra på löpbandet är 10 km/h.  

 

Efter att balanstestet och gång/jogg på löpbandet är klart kommer du även att få göra ett steptest med en 

intensitet som är något högre än den som motsvarades av 10 km/h på löpbandet. Steptestet kommer antagligen 

vara någon minut längre än 5 minuter.  

 

Både under aktiviteterna på löpbandet och under steptestet kommer du att ha en andningsmask på dig för 

datainsamling. 

 

Vad ska du som testdeltagare tänka på? 

 

1. Testerna sker på Åstrandlaboratioriet på GIH, Lidingövägen 1. 

(T-bana: Stadion) 

2. Kraftig måltid bör (eller snarare SKA) ej intagas närmare än 3 timmar före test 

3. Ingen rökning eller snusning 2 timmar före test 

4. Motionsklädsel med bekväma skor gäller.  

5. Kom gärna 5-10 minuter innan din tid så att du hinner byta om 

6. Testerna är frivilliga och kan närsomhelst avbrytas av dig 

7. Du erhåller ersättning (300 kr innan skatt) för ditt deltagande 

 

Manne och Victor hälsar dig välkommen till Åstrandlaboratoriet! 
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Bilaga 3- Testprotokoll 

 

Testprotokoll för accelerometerstudie 

        TPs Namn:   Datum: 

     

        
Längd: 

 

Vikt: 

 

 

 

    

 

Balanstest 

         Höger Vänster 

     Isättningar     

     

        Starttid:   TestNr:   
    

        Löpband och steptest 

        Start Stop (ev. paus) 
    3 km/h 00:00     
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4,9 km/h       
    7 km/h       
    9 km/h       
    Steptest       
    Sluttid:   

       

 

       Kommentarer: 
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Bilaga 4- Testförfarande 

 

 

Körschema 

 

1. Personen kommer in och byter om.  

2. Ifyllnad av medgivandelapp. 

3. Vägning och evmätning av personen. 

4. Förklaring om hur testerna kommer gå till och vad som förväntas av TP. 

5. Balanstest utförs. 

6. Accelerometrarna fästs på TP utifrån förutbestämda placeringar. 

7. Pulsband och pulsklocka sätts på testpersonen. 

8. Hjälp TP att sätta på andningsmasken och kontrollera för eventuella läckor. 

9. TP personens instrueras om att han/hon ska gå normalt. Utan att använda 

rörelsemönster som avviker från sitt normala rörelsemönster även att inte tala under 

testets gång. TP informeras också om säkerhet gällande löpbandet. 

10. I samband med att testet startar så ska registrering för alla mätverktyg vara 

synkroniserade och sättas igång samtidigt.  

11. TP går på rullbandet i en hastighet av 3 km/h i fem minuter. 

12. TP går på rullbandet i en hastighet av 4,9 km/h i fem minuter. 

13. Eventuell paus från andningsmasken. 

14. TP går på rullbandet i en hastighet av 7 km/h i fem minuter. 

15. Eventuell paus från andningsmaken. 

16. TP går på rullbandet i en hastighet av 10 km/h i fem minuter. 

17. Eventuell paus från andningsmasken . 

18. TP gör steptestest på en intensitet av 180 bpm i sex minuter. 

19. Alla mätinstrument tas av TP och rengörs inför nästa test. 

 

 


