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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Huvudsyftet med denna studie är att validera enkätfrågor om fysisk aktivitet från Skola-Idrott-Hälsa 

studien med hjälp av accelerometern GT3X. Vidare är ett syfte att problematisera de båda 

datainsamlingsmetoderna. 

 Hur valid är den självskattade SIH-enkäten för vuxna när det gäller att mäta fysisk 

aktivitet? 

 Hur väl korrelerar de utvalda frågorna från SIH-enkäten med accelerometern GT3X? 

Metod 

Studien är genomförd med accelerometer och enkät som mätmetoder för att mäta fysisk aktivitet. 

Enkätfrågorna är utvalda från en enkät som använts till unga vuxna i Skola-Idrott-Hälsa studien. De 49 

deltagarna har fått besvara enkäten, samt burit en accelerometer av modellen GT3X under en vecka. 

Ett flerstegsurval, med ett bekvämlighetsurval har skett. Gruppen bestod av 24 män och 25 kvinnor i 

åldern 20-45 år. Deltagarna fick bära accelerometern under dygnets alla vakna timmar med hjälp av ett 

elastiskt band som fästes på höften. Accelerometern var inställd att mäta över en axel, med ett 

tidsintervall på 15 sekunder. Enkäten poängsattes efter ett eget utformat poängsystem för att kunna 

korreleras mot den insamlade datan från accelerometern. Poäng från enkäten behandlades dels som 

kontinuerlig data och i grupper indelat i tertiler. Data från accelerometern analyserades som andel av 

den registrerade tiden som spenderades i stillasittande samt i moderat till intensiv fysisk aktivitet 

(MVPA).  Analyser har gjorts med hjälp av Spearmans korrelation. 

Resultat 

Korrelationer visar svaga men signifikanta värden mellan den totala poängen från enkäten och 

intensitetsnivåerna sedentärt och medel till intensiv nivå. 57 procent av deltagarna uppger att de sitter 

stilla mer än sju timmar under vardagar, och 49 procent under helgdagar. Medelvärdet för gruppen 

visar att deltagarna befinner sig 72 procent på sedentär intensitetsnivå och 6 procent i medel till 

intensiv nivå av den tiden som accelerometern burits.  

Slutsats 

Korrelationen av enkäten och accelerometern visar att enkätfrågorna kring fysisk aktivitet ger låga 

värden mot intensitetsnivåerna sedentärt och MVPA, vilket tyder på att enkäten har låg validitet. Det 

som fascinerat oss mest är hur svårt det är att självskatta sin tid i stillasittande och hur lätt det är att 

överskatta sin tid på högintensiv nivå.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fysisk aktivitet är ett fenomen som vi anser tar stort utrymme i dagens samhälle bland annat 

via media. Att fysisk aktivitet är bra är inget nytt, och både forskare och den enskilda 

människan intresserar sig för att mäta fysisk aktivitet.
1
 Att mäta fysisk aktivitet för den 

enskilda individen är ett bra sätt att få ett kvitto på hur mycket man faktiskt är fysiskt aktiv. 

Det finns en mängd olika mätalternativ för att följa upp fysisk aktivitet.
2
 Pedometrar är ett bra 

alternativ för att mäta den vardagliga fysiska aktiviteten som till exempel promenader, men 

blir ett sämre mätinstrument om syftet är att mäta aktiviteter med högre intensitet.
3
 I studier 

används ofta ett självskattande mätinstrument, och därmed låter de försökspersonen svara på 

hur aktiva de är via en enkät.  Enkät som mätmetod är bra, då den är billig och lätt att få ut till 

en stor population, men kritik finns också riktad till enkäter då självskattning av fysisk 

aktivitet kan påverka resultatet.
4
 Hur valida är egentligen de självskattade svaren i en enkät? 

Går det att skatta sin fysiska aktivitet utan att värdena blir subjektiva? Tanken med detta 

examensarbete är att validera hur säker mätdata från SIH-enkät är genom att låta 

försökspersoner besvara frågor ur enkäten i Skola- Idrott- Hälsa studien som handlar om 

fysisk aktivitet, samtidigt som de bära en accelerometer av modellen GT3X. För att därefter 

se om resultaten från båda mätmetoderna kan korreleras.  

1.2 Bakgrund 

I och med att folkhälsoproblematiken växer sig större, anser vi också att intresset för att mäta 

fysisk aktivitet också blivit starkare. Det har blivit intressant att kartlägga fysisk aktivitet över 

olika populationer och de vanligaste sätten att kartlägga den fysiska aktiviteten är via 

pedometer, accelerometer och enkäter.
5
 Det finns en mängd olika enkäter vars syfte är att 

mäta fysisk aktivitet. Vi har valt att använda oss av en enkät som använts till Skola-Idrott-

                                                 

1
 FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2. uppl., Statens folkhälsoinstitut, 

Stockholm, 2008, s.11. 
2 Statens Folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet- för nytta och nöje, (1999:8), s.11f. 
3
 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, (Stockholm: SISU idrottsböcker, 

2008) s.186. 
4
 Statens Folkhälsoinstitut, s.12. 

5
 N Hassmén & P Hassmén, s.186. 
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Hälsaprojektet, SIH-projektet.
6
 Enkäten kallas SIH-enkät, och den fysiska delen har inte blivit 

validerad tidigare.  

1.2.1 Fysisk aktivitet 

Kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet, och regelbunden fysisk aktivitet minskar påtagligt 

risken för prematur död.
7
 FYSS definierar fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som 

resulterar i ökad energiomsättning, det vill säga all typ av muskelaktivitet.
8
 Fysisk aktivitet 

kan utföras på olika intensiteter, och dessa intensiteter påverkar syreupptagningsförmågan på 

olika sätt. Rekommendationerna för fysisk aktivitet är 30 minuter varje dag på måttlig 

intensitet, vilket motsvarar en rask promenad.
9
 Rekommendationen är satt till 30 minuter 

varje dag för att man sett störst hälsovinster där, samt att risken för förtidig död minskade vid 

den durationen. Då ohälsa och fysisk inaktivitet är kostsamt för samhället, samt att det sänker 

livskvaliteten och välbefinnandet för den enskilda individen är det viktigt att betona hur 

viktigt det är med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet ingår numera som en viktig del i det 

preventiva arbetet med att förebygga allvarliga sjukdomar, men även i den sekundära 

behandlingen av redan sjuka patienter.
10

  

1.2.2 Mätmetoder för fysisk aktivitet 

Det finns en mängd olika aktivitetsmätningar för att mäta fysisk aktivitet. Alla 

aktivitetsmätningar har som syfte att ta reda på hur mycket en individ rör på sig under en 

bestämd tid. Det finns för- och nackdelar med alla aktivitetsmätningar, men ingen av 

aktivitetsmätningarna är optimal eller perfekt. Självrapporteringsformulär är en metod som 

anses vara billig och lätt att få ut till en stor population.
11

 Nackdelen med 

självrapporteringsformulär är att de bygger på att individerna självskattar sin fysiska aktivitet 

vilket sänker pålitligheten av resultatet och ger låg validitet. Aktivitetsdagböcker är ett annat 

sätt att mäta fysisk aktivitet, men problematiken blir densamma när det bygger på individens 

självskattning. Intervjuer som mätmetod är mer tidskrävande, men öppnar också möjligheten 

till följd- och motfrågor, vilket minskar risken för feltolkningar och missförstånd som annars 

                                                 

6
 Lars Magnus Engström, Skola- Idrott – Hälsa: Studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och ungdomars 

fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd, Rapport nr 1 i serien Skola – Idrott – Hälsa (Stockholm: 
Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidsskultur, 2004), s.6. 
7
 FYSS 2008, s.47. 

8
 Ibid. s.48. 

9
 Ibid. s.38ff. 

10
 Ibid. s.47ff. 

11
 N Hassmén & P Hassmén, s.186. 
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kan vara ett problem i självrapporterade aktivitetsmätningar. Pulsklocka används också för att 

registrera fysisk aktivitet vid högre intensiteter och det ses som en bra metod då den 

registrerar pulsen och visar på ett samband mellan hjärtfrekvensen och energiomsättningen 

har man kunnat se. Nackdelen är att hjärtfrekvensen också påverkas av det mentala tillståndet, 

till exempel höjs pulsen vid nervositet och stress. Pulsklocka används främst för att mäta 

fysisk aktivitet under kortare perioder. Pedometrar och accelerometrar anses vara reliabla 

mätinstrument, men på grund av att de är dyrare än andra metoder kan kostnaderna för 

datainsamlingen bli ett problem. Den stora skillnaden mellan en pedometer och en 

accelerometer är att pedometern endast registrerar vertikal rörelse, och accelerometern mäter 

accelerationer i flera riktningar.  

 

Indirekt kalorimetri och direkt kalorimetri anses vara mätmetoder med hög precision. Indirekt 

kalorimetri mäts via utandningsluften, medan direkt kalorimetri mäts via kroppens 

värmeavgivning. Båda dessa metoder ger väldigt bra värden, men den indirekta kalorimetrin 

förutsätter att försökspersonen bär ett munstycke. Detta munstycke är besvärligt att bära under 

längre tid då det är svårt att äta, och sova med det då apparaten sitter på försökspersonens 

rygg. Utrustningen är dessutom väldigt ömtålig och dyr. Denna typ av mätinstrument lämpar 

sig därför för kortare tidsrymder. Den direkta kalorimetrin mäts genom att försökspersonen 

får befinna sig i en kammare, eller bära en dräkt med cirkulerande vatten. När 

försökspersonen bara får befinna sig i en kammare går det bara att genomföra försöken i 

laboratoriemiljö. Dräkten är ett nyare alternativ, och är besvärlig att använda under längre 

studier och är dessutom väldigt kostsam. Den metod som anses vara guldstandarden gällande 

mätning av fysisk aktivitet är dubbelmärkt vatten. Dubbelmärkt vatten är en mycket 

tillförlitlig metod, då man mäter eliminationshastigheten för två kända isotoper som sedan kan 

räkna ut energiförbrukningen med hög precision. Denna metod är en av de dyrare metoderna 

för att mäta och registrera fysisk aktivitet och metoden redovisar endast den totala 

energiförbrukningen för tiden. Det går alltså inte att ta reda på frekvens, intensitet eller 

durationen med dubbelmärkt vatten. Eftersom det tar lång tid innan isotoperna är ute ur 

kroppen lämpar sig denna metod bra för att mäta under en längre period.
12

  

 

För att få så riktiga resultat som möjligt kan det vara en stor fördel att använda sig av flera 

mätmetoder som kompletterar varandra. Sammanfattningsvis går det att säga att metoderna 

                                                 

12
 N Hassmén & P Hassmén, s.186ff. 
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har sina för- och nackdelar och beroende på studiens resurser ekonomiskt och tidsmässigt får 

mätmetoden väljas. 

1.2.3 Valideringsstudie av GT3X 

Då accelerometern GT3X är relativt ny har vi varken hittat svenska eller utländska studier 

gjorda med den som mätinstrument. Det finns däremot ett examensarbete från Gymnastik och 

idrottshögskolan som använt sig av accelerometern GT3X.
13

 I studien har de validerat 

accelerometern GT3X i en standardiserad labbmiljö. De lät nio kvinnor och 18 män, bära fem 

stycken accelerometrar av modellen GT3X på fem olika ställen på kroppen, höger överarm, 

ländrygg, höger fotled, höger handled samt höft. Försökspersonerna fick gå, jogga och springa 

på ett löpband, samt genomföra ett steptest. Samtidigt som accelerometrarna registrerade all 

rörelse så mättes försökspersonernas in- och utandningsluft med ett syreupptagningssystem. 

Resultatet av studien visade att samtliga accelerometerplaceringar visade hög korrelation, 

mellan GT3X-counts och den uppmätta energiutgiften vid låg intensitet. Vid högre 

intensiteter visades ett svagt negativt samband. Sammanfattningsvis visade studien att GT3X 

är ett valitt mätinstrument för uppskattning av energiutgift på låg till måttligt intensitetsnivå. 

Vid högre intensiteter är GT3X beroende av puls för att få ett acceptabelt värde. 

Accelerometerns placering på kroppen har ingen större betydelse utan alla fem placeringar ger 

ett valitt värde på den uppskattade energiutgiften.  

1.2.4 SIH-projektet 

Det var 2001 som SIH-studien, Skola-Idrott-Hälsa, en flervetenskaplig datainsamling startade 

vid Idrottshögskolan i Stockholm. Alla mätningar i studien är gjorda med självrapporterade 

enkäter, vilket innebär att validiteten ifrågasätts. Dess utgångspunkt var den 

samhällsutveckling som sker i västvärlden, vilket leder till att den fysiska aktiviteten minskar. 

Detta trots att det fysiologiska och medicinska behovet av fysisk aktivitet ses som stort. En 

fysiskt aktiv livsstil har en positiv effekt gällande vissa vanliga folksjukdomar, men ses även 

som en motvikt mot psykisk ohälsa.14  

 

I denna första basstudie samlades data in från cirka 2000 elever. Urvalet bestod av 48 stycken 

slumpmässigt utvalda skolor, runt om i landet. Eleverna fick i basstudien genomföra 

                                                 

13
 Manne Godhe & Victor Stoltz, GT3X- Valideringsstudie av en ny accelerometer, (Examensarbete 15p vid 

Hälsopedagogprogrammet, Stockholm, Gymnastik och Idrottshögskolan 2010:9), s.8. 
14

 Gunilla Brun Sundblad, Lars-Magnus Engström, Suzanne Lundvall & Björn Ekblom, ”Skola-Idrott-Hälsa (SIH-
projektet)- en sexårsuppföjning”, Svensk Idrottsforskning (2008: 4, Årgång 17), s.4-7. 
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fysiologiska, motoriska och idrottsmedicinska tester, samt besvara två enkäter. Enkäterna 

berörde frågor gällande elevernas inställning till fysisk aktivitet, deras fritidsvanor samt 

allmänna levnadsvillkor. Den andra enkäten hade en medicinsk karaktär och berörde frågor 

kring elevernas upplevda hälsotillstånd och idrottsskador.15 Som en uppföljning efter den 

första studien 2001 har ett flertal uppföljningsstudier genomförts, 2002, 2004 och 2007. 

Resultat som framkommit genom dessa studier (2001-2007) är bland annat; 

 

”Den fysiska aktiviteten hos svenska barn och ungdomar varierar avsevärt såväl 

mellan de enskilda individerna som mellan de slumpmässigt utvalda skolorna. 

Mer än var tredje flicka och pojke i 15/16-årsåldern bedömdes ha en fysisk 

aktivitetsnivå som inte var tillräcklig för att upprätthålla en god hälsostatus. De 

eleverna som var fysiskt inaktiva på sin fritid var heller inte aktiva på 

lektionerna i idrott och hälsa. De hade också sämre studieresultat.”16  

 

Resultaten visade även att: ”SIH-studien visade att fysiskt aktiv skolpendling, dvs. att gå eller 

cykla till skolan, utgjorde en ansenlig och viktig volym av fysisk aktivitet i relation till de 

rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet för barn och ungdomar.”17  

 

Lars Magnus Engström skriver i sin rapport om ”paraplyprojektet” Skola-Idrott-Hälsa, även 

kallat SIH-projekten. Denna rapport från 2004 är en uppföljning av SIH-projektet 2001 och 

består av flera kompletterande projekt, med fokus på barns och ungdomars fysiska aktivitet, 

fysiska prestationsförmåga och deras hälsotillstånd.18 Engström baserar rapporten på resultat 

utifrån tre sammanflätade studier; Idrott och hälsa under skolåren, Fysisk aktivitet i skola och 

på fritid. Lärandeprocesser i skilda miljöer samt Barns och ungdomars fysiska aktivitet.19 

Några av projektens huvudsyften nämns som; att beskriva nuläget gällande omfattning, 

innehåll och upplägg av Idrott och Hälsa som ämne, samt att analysera eventuella samband 

mellan fysisk aktivitet/kapacitet, motorisk förmåga och individens hälsotillstånd.20 Engström 

ger även exempel på frågor som kommer att besvaras inom projektet; ”Hur mycket rör sig 

                                                 

15
 Svensk Idrottsforskning, (2008:4) s.5. 

16
 Ibid. s.6. 

17
 Ibid.  

18
 L M Engström, Skola- Idrott- Hälsa, s.8. 

19
 Håkan Larsson & Karin Redelius, Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet idrott och hälsa, förord av Lars 

Magnus Engström (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s.5. 
20

 L M Engström, Skola- Idrott- Hälsa, s.10. 
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barn sammantaget, i skola och på fritid? Vilka olikheter finns mellan barn när det gäller fysisk 

förmåga?”.21 Dessa frågor ligger till grund för att projektgruppen ska kunna uppnå sina 

huvudsyften. De som har varit delaktiga i skapandet av SIH-projektet tror att det finns stor 

utvecklingspotential i denna undersökning, och menar att studiernas angreppssätt i 

kombination med att vara en longitudinell studie gör projektet unikt. Mycket arbete kan 

fortfarande göras med det redan insamlade materialet, därefter tror författarna att projektet i 

fortsättningen kommer att få nya inriktningar till exempel kan nya tvärsnittsurval göras.  

 

Viktigt är då att datainsamlingen genomförs med samma metod som i de tidigare 

undersökningarna, samt att urvalsprocessen är stabil och att undersökningarna görs med stor 

noggrannhet. En andra inriktning kan innebära fortsatta longitudinella studier med 

uppföljningar av de elever som redan deltagit i någon av de tidigare studierna. Här krävs dock 

tillstånd från etiska kommittéer. Fortsättningsvis kan uppföljningen undersöka om man med 

utgångspunkt från information från ungdomsåren kan förutspå utveckling när det gäller fysisk 

aktivitet och hälsotillstånd för senare del i livet.22 

1.3 Definitioner och centrala begrepp 

1.3.1 Accelerometer 

En accelerometer är ett mätinstrument för att mäta fysisk aktivitet.
23

 Accelerometern kan 

placeras på olika ställen på försökspersonens kropp, men höft och arm är bland de vanligaste 

placeringarna. Accelerometern mäter accelerationen som skapas av kroppens rörelser och 

lagras i accelerometerns minne för att kunna mäta rörelse över en längre tid.
24

 Acceleration, är 

ett direkt mått på kroppsrörelse. Linjärt leder detta till att ju högre acceleration desto högre 

intensitet. Accelerometer ger förutom mått på fysisk aktivitet även aktivitetens mönster, där 

duration, frekvens och intensitet kan avläsas. Accelerometerns styrka är även att den mäter 

inaktivitet och stillasittande.
25

   

                                                 

21
 L M Engström, Skola -Idrott -Hälsa, s.10.  

22
 Ibid. s.7. 

23
 N Hassmén & P Hassmén, s.186f. 

24 “Accelerometer”, Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av 
statens kulturråd, (Acc. 2010-09-20) 
25

 FYSS 2008, s.95f.  
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1.3.2 GT3X 

GT3X är treaxlad accelerometer som används för skattning av intensitet och duration vid 

fysisk aktivitet. Bland de mätningar på fysisk aktivitet som GT3X utför ingår bland annat 

energiförbrukning, samt intensitet på aktiviteten. Denna modell av accelerometer kan mäta på 

både en axel och tre axlar, den har även en lutningsmätare vilket gör att den vid inställning på 

tre axlar kan fastställa försökspersonens position, det vill säga stående, sittande eller liggande. 

GT3X används även för att göra mätningar på sömn och beräkna kvaliteten på sömnen.
26

 

Rörelserna från accelerationen summeras över ett visst tidsintervall, och kallas epoch. 

Accelerometern kan bäras på olika delar av kroppen. Är den buren kring midjan mäts fysisk 

aktivitet genom beräkning av aktivitet, steg som tagits, energiförbrukning samt intensitet på 

aktiviteten. Bär försökspersonen mätaren på handleden, kan man som tidigare nämnts mäta 

sömn, sömnlatens och sömneffektivitet.
27

  

 

GT3X- specifikationer 

Mått: 3,8 x 3,7cm x 1,8cm 

Vikt: 27g 

Minne: 4 MB och 16 MB  

Batterilängd: 20 dagar  

 

1.3.3 Epoch 

Datainsamlingsintervall för accelerometer kallas epoch, och där kortare tidsperiod ger större 

upplösning. För vuxna används ofta en minut och för barn 10-15 sekunder. Vid användning 

av 15 sekunders epoch ges fyra punkter per minut vilket motsvarar 40 000 datapunkter per 

individ.
28

 

1.3.4 Counts 

Accelerometerns insamlingsdata för acceleration kallas counts, det vill säga datapunkter. 

Medelvärdet anges i medel Cpm, det vill säga medel counts per minutes.
29

 

                                                 

26
 ActiGraph, products, GT3X 

27
 ActiGraph, pruducts, GT3X – GT3X specs  

28
 FYSS 2008, s.96. 

29
 Ibid. 
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1.3.5 Cutpoints 

De värden som kommer ut vid dataanalys av accelerometern bygger på Cut-points vilket 

betyder skärningspunkter, för att därefter beräkna hur stor andel av dagen som tillbringats på 

de olika intensitetsnivåerna. Dessa är framtagna genom valideringsstudier och är 

internationellt överenskommet. Gränserna skiljer mellan placeringar, ålder och kön.
 30

  

1.3.6 Intensitetsnivåerna 

Tiden som accelerometern burits delas upp i olika intensitetsnivåer för att se hur aktiviteterna 

under dagen är fördelade. Från sedentärt det vill säga stillasittande, lätt till måttlig, medel 

aktivitet till hög aktivitet. Dessa intensitetsnivåer benämns även med de engelska betydelserna 

i vissa figurer och tabeller i denna studie. Det vill säga sedentary, light, moderate to vigorous. 

MVPA står för det totala värdet av medel intensitet till hög intensitet.
31

  

1.3.7 Datascoring 

När accelerometrarna burits av försökspersonerna måste data sedan samlas in för att bearbetas 

och analyseras. Detta sker i olika steg, där man först tvättar bort de data som inte ses som 

valida för denna studie. Därefter anger man i inställningarna vilka data som ska gälla för just 

denna analys, där valid dataset motsvarar antalet dagar som ska studeras, både veckodagar 

och helgdagar. Valid daily activity anger sedan hur många timmar försökspersonen måste ha 

varit aktiv under dessa dagar. Med valid hourly menas antal minuter i följd utan registrerad 

data, till exmpel tio minuter av nollor i rad och vid fler än tio minuter tas denna tid bort ur 

beräkningen. Datascoring leder sedan fram till data på vilka som är aktiva respektive inaktiva. 

För att därefter kunna beräkna procent på varje intensitetsnivå.
32

 

 

1.3.8 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning. Till 

fysisk aktivitet räknas inte bara den planerade motionen utan även aktiviteter som 

trädgårdsarbete, städning och den vardagliga förflyttningen. Fysisk aktivitet likaväl som 

fysisk inaktivitet påverkar människor hälsa och är viktig för folkhälsan. Fysisk inaktivitet är 

                                                                                                                                                         

30 
Stewart G Trost, “Comparison Of Accelerometer Cut-Points For Predicting Physical Activity Intensity In 

Youth”, Medicine & Science in Sports & Exercise, Vol41 (2009:5:May), s.173. 
 
31

Catrine Tudor-Locke, Meghan M Brashear, Peter T Katzmarzyk & William D Johnson, “Accelerometer profiles 
of physical activity and inactivity in normal weight, overweight, and obese U.S. men and women”, International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol.7(2010:60:August), s.2. 
32 Meterplussoftware, product details, se. download powerpoint presentation. 
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en stor riskfaktor för flera vanliga sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 

2-diabetes, samt psykisk ohälsa. Regelbunden fysisk aktivitet gör att människor kan leva ett 

friskare och rikare liv även i senare delen av livet. Folkhälsoinstitutet rekommenderar 

regelbunden fysisk aktivitet. Vuxna rekommenderas röra på sig 30 minuter på måttlig 

intensitet varje dag alternativt minst tre gånger per vecka, men då på högintensiv nivå.
33

 

1.3.9 Logg 

Då accelerometern GT3X är ömtålig har deltagarna varit tvungna att ta av sig accelerometern 

vid kontaktsporter. För att veta vad deltagarna gjort när accelerometern varit avplockad har de 

fått fylla i ett loggblad varje gång de tagit av accelerometern. De har då skrivit upp aktivitet, 

samt tiden de utfört aktiviteten. Loggbok eller så kallad motionsdagbok används också för att 

mäta fysisk aktivitet i andra undersökningar.
34

 

1.4 Forskningsläge 

Både enkäter och olika modeller av accelerometrar används i studier för att kartlägga fysisk 

aktivitet hos olika populationer. I svensk forskning används pedometrar samt en- och 

tvåaxlade accelerometrar. Under de senaste åren har de treaxlade accelerometrarna blivit 

vanligare inom forskningen, men det finns få svenska studier inom området. På den treaxlade 

accelerometern GT3X finns endast ett examensarbete gjort där de validerat modellen i 

labbmiljö.
35

 Det finns en mängd olika studier vars syfte varit att mäta fysisk aktivitet med 

enkät och där man låtit försökspersonerna självskatta sin fysiska aktivitet. Enkät som metod är 

omdiskuterat och ifrågasätts ofta om det är valida värden som kommer ur studierna när det är 

försökspersonerna själva som fått självskatta sin egna fysiska aktivitet. Denna studie är 

relevant då det är intressant att se hur valida frågor om fysisk aktivitet ur SIH-enkäten för 

vuxna är och se om resultaten kan korreleras med värdena från den treaxlade accelerometern 

GT3X.  

1.4.1 Fysisk aktivitet 

En studie gjord 2007 tar upp olika metoder för att mäta energiförbrukning samt fysisk 

aktivitet. Författarna diskuterar olika metoder och nämner accelerometern som ett bra 

alternativ för att den är billigare än till exempel dubbelmärkt vatten som är en valid och 

                                                 

33
 Statens folkhälsoinstitut, Vårt uppdrag – fysisk aktivitet 

34
 N Hassmén & P Hassmén, s.186. 

35
 M Godhe & V Stoltz, (Examensarbete, Gymnastik och Idrottshögskolan, 2010:9)  
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noggrann metod. Författarna skriver att treaxlade accelerometrar är att föredra då de mäter 

rörelse över fler axlar än en- eller tvåaxlad accelerometer.
36

 

 

I läkartidningen 2004 skriver Lars- Magnus Engström och Folke Lindgärde om sambandet 

mellan motionsvanor, fysisk aktivitet och upplevd hälsa.
37

 Författarna har dessutom valt att 

problematisera fysisk inaktivitet och ser det som en hälsorisk i studien. Artikeln är baserad på 

en longitudinell studie av Engström, där han undersökt sambandet mellan att vara fysiskt 

aktiv som ung och att fortsätta vara fysiskt aktiv när man blir äldre.
38

 Artikeln från 2004 tar 

upp att man använde sig av data från den ursprungliga artikeln för att sedan välja ut vissa av 

försökspersonerna. Dessa försökspersoner fick genomgå en medicinsk undersökning, samt att 

de utvalda försökspersoner dessutom blev intervjuade.
39

 Vid studien genomfördes samma 

tester som vid LIV 90-studien, där Engström undersökte livsstil, prestation och hälsa för 

svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år.
40

 Engström och Lindgärde valde att fokusera på 

två olika inriktningar, frågor kring deltagarnas motionsvanor, men även total fysisk aktivitet 

och vardagsansträngning. Författarna fann i resultatet att det förelåg stora variationer 

beträffande såväl motionsvanor som allmän fysisk aktivitet.
41

 Vidare studerade Engström och 

Lindgärde relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa, där resultatet visade på ett tydligt 

samband. Omfattningen av fysisk aktivitet och motionsvanor visade på en stark relation med 

hur deltagarna upplevde sitt hälsotillstånd. Författarna tar i diskussionen upp att inga bevis 

finns för att sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsotillståndet är kausalt, men nämner 

inaktivitet som faktor för ökad risk för ohälsa.
42

 

1.4.2 Accelerometer 

En studie publicerad december 1997, mätte fysisk aktivitet och energiförbrukning med hjälp 

av en treaxlad accelerometer på 125 vuxna.
43

 Gruppen bestod av 53 frivilliga män och 72 

                                                 

36
 Casaburi Richard, “Activity Monitoring in Assessing Activities of Daily Living”, COPD: Journal of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease, Vol.4 (2007:No.3), s.251ff.  
37

Lars Magnus Engström & Folke Lindgärde, ”Fysiskt aktiva mår bättre”, Läkartidningen- klinik och vetenskap, 
Vol 101, (2004, 15-16), s.1387. 
38

 Lars-Magnus Engström, “Who is physically active? A 38- year follow up study”, Physical Education and Sport 
Pedagogy, Vol.13, (2008:4, October),  s.319-343. 
39

 L M Engström & F Lindgärde, s.1388. 
40

 L M Engström, B Ekblom, A Forsberg, M Koch & J Seger, LIV 90. Livsstil – prestation – hälsa. (...) (Stockholm: 
Folksam, Idrottshögskolan, 1993) 
41

 L M Engström & F Lindgärde, s.1391. 
42

 Ibid. s.1393. 
43

 Chen KY & Sun M, “Improving energy expenditure estimation by using a triaxial accelerometer”, Journal of 
applied Physiology, Vol.83(1997:6:December), s.2112ff. 

http://pubmed?term=
http://pubmed?term=
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frivilliga kvinnor som lockades att vara med i undersökningen via affischer, som sattes upp i 

Nashville samt via Vanderbilt University tidskrift. Alla deltagare var friska, icke rökande och 

åt ingen medicin som påverkar energiomsättningen. Det främsta syftet med studien var att 

bedöma validiteten på den treaxlade accelerometern på friska vuxna individer i en miljö som 

liknar den vardagliga tillvaron så mycket som möjligt. Personerna fick befinna sig i ett rum 

under två stycken 24 timmars perioder, där deras fysiska rörelse mättes med hjälp av 

accelerometer minut för minut. Rummet som försökspersonerna fick befinna sig i var helt 

lufttätt och utrustat med kalorimeter för att kunna mäta den exakta energiutgiften genom att 

registrera syreförbrukningen och koldioxidproduktionen varje minut. Rummet är utrustat med 

skrivbord, stol, toalett, handfat, telefon, TV, motionscykel och säng. De två perioderna var 

genomförda under en åtta dagars period med minst en dag mellan testtillfällena. Den första 24 

timmars perioden uppmanades likna deras vardagliga aktivitet så mycket som möjligt. Den 

andra 24 timmars perioden innehöll en viss mängd fysisk som utformades efter ett schema. 

Försökspersonen genomförde tre stycken promenader på tio minuter vardera samt fyra 

stycken step-up aktiviteter. Samtliga aktiviteter följdes av tio minuters vila. 

Försökspersonerna skrev ner sin fysiska aktivitet under båda dagarna i en dagbok och åt alla 

måltider på bestämda tider. Resultatet av studien visar en betydande korrelation mellan de två 

24 timmars perioderna, samt mellan den treaxlade accelerometern och den uppmätta 

energiförbrukningen via kalorimetern. På en minut för minut basis visar den treaxlade 

accelerometern ett starkt korrelerat samband med de uppmätta värdena.
44

  

 

Bland tidigare forskning inom ämnet finns även en studie gjord av Futami med flera, på 21 

japanska vuxna, med syfte att utveckla ekvationer baserade på tidigare resultat för fysisk 

aktivitet på låg- till måttlig intensitet med hjälp av treaxlad accelerometer.
45

 Studien är från 

2007 och tar upp treaxlade accelerometrar som en bra anordning för att förutsäga energiutgift 

för fysiskt aktivitet. Studiegruppen var försedda med en treaxlad accelerometer under 22,5 

timmar, fördelade på fyra perioder; sömn, stillasittande, stående samt hushållsarbete. 

Datainsamlingen från accelerometern hos försökspersonen och de olika perioderna 

beräknades sedan för att få energiutgiftsekvationer baserade på respektive verksamhet. Alla 

deltagare vid studien var fria från kroniska sjukdomar, då detta kunde tänkas påverka 

                                                 

44
 Chen KY & Sun M, s.2112ff. 

45
 Futami J, Ishikawa-Takata K, Kaneko K, Koizumi K, Midorikawa T, Tabata I & Tanaka S,  “Evaluation of low-

intensity physical activity by triaxial accelerometry”, Obesity, a researchjournal,Vol.15 (2007, April),s. 3031ff. 
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energiutgiften eller försökspersonens dagliga fysiska aktivitet. Samtliga deltagare var väl 

informerade såväl muntligt som skriftligt om studien och dess protokoll var godkänt av den 

etiska kommittén, i detta fall det nationella institutet för hälsa och näringslära. 

Accelerometern placerades på försökspersonens vänstra höft och registrerade data med ett 

intervall på en minut. Testpersonerna befann sig under studiens gång i ett rum utrustat med en 

säng, skrivbord, stol, tv, stereo, telefon, toalett, handfat samt ett löpband. I rummet uppmättes 

en temperatur på 25 grader och en relativ luftfuktighet på 55 procent. Resultatet av studien 

visade att den förutspådda energiutgiften var starkt korrelerad med den förutsedda 

energiutgiften, dock var den förutspådda energiutgiften något högre. Resultaten var baserade 

på såväl vertikal som horisontell acceleration, vilket gav högre värden än analyser utförda 

med endast vertikala accelerationer, där det till exempel var svårt att skilja mellan sittande 

och stående ställning.  

 

Författarna tar vidare upp att en treaxlad accelerometer, där både vertikala som horisontella 

accelerationer utnyttjas är en effektiv metod för att mäta och utvärdera energiutgift för 

lågintensiv fysisk aktivitet i vardagsmiljö. Författarna fann en hög validitet för att förutsäga 

energiutgiften där fysisk aktivitet på låg intensitet mättes. Författarna menar att en treaxlad 

accelerometer är mer lämplig än en enaxlad accelerometer för att uppskatta aktivitet i 

vardagen, samt att den treaxlade accelerometern har en högre förmåga att mäta energiutgift 

vid lågintensiv fysisk aktivitet. Studien tar dock upp att det finns begränsningar inom metoden 

och ger som till exempel att cykling som aktivitet är svårt att mäta med accelerometer.
46

 

1.4.3 Validering 

En studie från Nya Zeeland av R M Boon med flera, som blev publicerad 2008 har valt att 

validera enkäter kring fysisk aktivitet med hjälp av accelerometer av modell GT1M.
47

 Syftet 

med studien är enligt författaren att bedöma giltigheten av två självskattande frågeformulär 

angående fysisk aktivitet. Studien är baserad på 70 vuxna i åldrarna 18-65. Samtliga deltagare 

skulle bära en accelerometer av modell GT1M, och därefter fylla i en enkät. Deltagarna 

valdes slumpmässigt ut för att kunna representera majoriteten av den Nya Zeeländska 

befolkningen, studien var godkänd av Lincoln University Human etikkommitté innan 

                                                 

46
 Futami J, Ishikawa-Takata K, Kaneko K, Koizumi K, Midorikawa T, Tabata I & Tanaka S,  “Evaluation of low-

intensity physical activity by triaxial accelerometry”, Obesity, a researchjournal,Vol.15 (2007, April),s. 3031ff. 
47

 R M Boon, M J Hamlin, G D Steel & J J Ross, “Validation of the New Zealand Physical Activity Questionnaire 
(NZPAQ-LF) and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-LF) with accelerometry”, British Journal 
of Sports Medicine,(2010:44:Nov), s.741-746. 
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genomförande.
48

 I studien användes en accelerometer av modell GT1M, en enaxlad 

accelerometer som mäter accelerationen i vertikal riktning.
 49

 Accelerometern var placerad 

runt höften under dygnets alla vakna timmar under sju dagar i sträck och fästes med ett 

elastiskt bälte. Aktivitetsmätaren sattes med ett mätintervall på en minut, all mätdata fördes 

sedan över till ett dataprogram för analys och bearbetning. Även resultatet från enkäterna 

registrerades i datorn för vidare analys. Gällande självrapporterad fysisk aktivitet tar 

författaren upp att motion på måttlig och intensiv nivå var kraftigt överskattat i de 

självskattande enkäterna i jämförelse med accelerometer. Boon tar vidare upp att dessa 

skillnader i medelvärde kan bero på en mängd olika faktorer och ger som exempel svagheter 

när det gäller att minnas. Vidare tar Boon upp att dagens allt mer hälsomedvetna samhälle kan 

leda till ett socialt önskvärt beteende som fysiskt aktiv. Boon menar även att variationen kan 

bero på skillnader i bestämning av intensitetsnivåer, var gränsen går mellan vad som räknas 

till måttlig- eller intensiv intensitet. Med detta till grund tar Boon upp att om man ser till 

resultaten från de olika mätmetoderna som en helhet så menar författaren att enkäterna visade 

på en tillfredställande giltighet, och därmed kan anses som acceptabla mätinstrument för att 

mäta och bedöma fysisk aktivitet för en grupp eller en population.
50

   

 

En liknande studie beskriver Maria Hagströmer i sin avhandling, vars syfte var att 

metodpröva en enkät, samt att studera hälsofrämjande fysisk aktivitet med såväl subjektiv 

mätmetod (enkät) som objektiv (accelerometer).
 51

 För att validera IPAQ- enkäten valde 

Hagströmer att använda sig av två urvalsgrupper.
 52

 En mindre grupp genom 

bekvämlighetsurval, och en större som skulle representera en del av den svenska 

befolkningen. Hagströmer utförde olika små studier som sedan skulle täcka upp syftet. En av 

dessa bestod av en metodprövning av IPAQ (enkät), där 46 män och kvinnor deltog. Dessa 

deltagare var rekryterade i närheten av Karolinska Institutet och blev inbjudna till Karolinska 

Institutet där de blev informerade om hur en accelerometer fungerar samt hur de skulle fylla i 

en träningsdagbok, gällande tid och typ av aktivitet om de behövde ta av mätaren. Materialet 

skulle efter användning sändas tillbaka i ett frankerat kuvert.
53

  

                                                 

48
 Lincoln University, Research at Lincoln, Ethics, Human ethics 

49
 R M Boon, M J Hamlin, G D Steel & J J Ross, s.741ff. 

50
 Ibid. 

51
 Maria Hagströmer, Assessment of Health- Enhancing Physical Activity at Population Level, (diss. Karolinska 

Institutet, 2007)  
52

 IPAQ, International Physical Activity Questionare 
53

 M Hagströmer, s.18ff. 
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I en andra studie samlades data in från 980 män och kvinnor, med ett åldersspann på 18-65 år. 

Dessa var slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret genom ett randomiserar urval utifrån 

kön, ålder och region. Deltagarna fick en demografisk enkät, samt en accelerometer sänt till 

sig med instruktioner om hur de skulle gå tillväga. Där accelerometern skulle bäras dygnets 

alla vakna timmar, fäst vid deltagarens höft. Efter att deltagaren burit accelerometern under 

sju dagar skulle han/hon avsluta mätningen, besvara de två enkäterna och skicka in allt 

material i en frankerat kuvert.
54

 

Resultatet kring valideringen av mätmetoderna visade på att det fanns korrelationer mellan 

IPAQ och accelerometer, samt träningsdagbok. Dessa korrelationer kunde ses som 

signifikanta. Hagströmer fann stora individuella skillnader mellan metoderna. Vidare kunde 

Hagströmer avläsa att tid när det gäller fysisk aktivitet på hög intensitetsnivå var 

överrapporterat i IPAQ- enkäten.
55

 Hagströmer skriver i slutet av sin avhandling att 

korrelationen mellan enkäterna och accelerometern var låga till måttliga. Detta resultat 

motsvarar tidigare resultat gjorda på valideringsstudier kring fysisk aktivitet med enkät och 

accelerometer som mätmetoder.
56

 Hagströmer tar också upp att vid användning av enaxlad 

accelerometer, där skärningspunkterna är baserad på experimentella studier kring gång och 

joggning kan leda till att accelerometerns registrering får brister att mäta data från fysisk 

aktivitet där enbart överkroppen arbetar. Dock ses promenader som den aktivitet som är 

vanligast under lätt till måttlig intensitetsnivå. Hagströmer tar vidare upp att det i 

självskattade enkäter finns stora skillnader individuellt mellan hur deltagarna självskattar sin 

fysiska aktivitet, där äldre och mer inaktiva individer självrapporterar sitt stillasittande som 

mindre. Det fanns även en risk att de överrapporterar sin fysiska aktivitet. 
57

 Författaren tar i 

sin slutsats upp att detta är första gången intensitetsnivåer och beteendemönster gällande 

fysisk aktivitet mätts både via subjektiv mätmetod (enkät) och objektiv mätmetod 

(accelerometer), men att resultatet visar på att mätningar med accelerometer som mätmetod 

för studier på befolkningsnivå är genomförbara.
58

  

1.4.4 Sammanfattning 

Denna uppsats är en experimentell studie kring fysisk aktivitet och gällande fysisk aktivitet finns 

det mycket vetenskaplig forskning. Vi valde att granska en artikel närmare från läkartidningen, 
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där Lars-Magnus Engström och Folke Lindgärde skriver om sambandet mellan motionsvanor, 

fysisk aktivitet och upplevd hälsa.59 Denna studie är intressant för oss då de sett ett tydligt 

samband där omfattningen av fysisk aktivitet och motionsvanor visade på en stark relation med 

hur deltagarna upplevde sitt hälsotillstånd. Författarna tar i diskussionen upp att inga bevis finns 

för att sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsotillståndet är kausalt, men nämner inaktivitet 

som faktor för ökad risk för ohälsa.60 Då tidigare forskning av accelerometer GT3X inte finns, har 

vi sökt studier med andra treaxlade accelerometrar som mätinstrument samt den enaxlade 

modellen GT1M som anses likvärdig med GT3X. Vi fann en studie från 1997, där man med hjälp 

av accelerometer mätte fysisk aktivitet och energiförbrukning hos 125 vuxna.61 Denna studie fann 

vi intressant för vår studie då de sett en betydande korrelation mellan den treaxlade 

accelerometern och energiförbrukningen via kalorimetri. 2007 gjordes sedan en liknande studie, 

denna gång med 21 japanska vuxna.62 Denna är intressant då de deras syfte var att med hjälp av 

treaxlad accelerometer utveckla ekvationer för fysisk aktivitet, och resultatet blev att 

accelerometer ses som ett fullgott mätinstrument. Gällande valideringsstudier kring fysisk 

aktivitet fann vi två studier som var intressanta och som berörde vårat eget ämne då de liknar 

vår studie väldigt mycket. R M Boon med syfte att validera enkäter kring fysisk aktivitet med 

hjälp av accelerometer av modell GT1M, och fann att den självrapporterade fysiska 

aktiviteten var överskattad i jämförelse med aktivitetsmätningen.63 En liknande 

valideringsstudie har Maria Hagströmer gjord i Sverige.64 Hagströmer har i sin avhandling 

använt accelerometer som mätinstrument för att metodpröva IPAQ- enkäten.
 65

 Hon hade 

precis som vi gjort ett bekvämlighetsurval.66 Resultatet kring valideringen visade på att det 

fanns korrelationer mellan IPAQ och accelerometer, samt träningsdagbok, vilka kunde ses 

som signifikanta. Vidare kunde Hagströmer avläsa att tid gällande fysisk aktivitet på hög 

intensitetsnivå var överrapporterat i IPAQ- enkäten.67 Samtliga dessa studier tar upp 

problematiken kring validiteten, då självskattade enkäter är ifrågasatt som subjektiv mätmetod 

för fysisk aktivitet. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie är att validera enkätfrågor om fysisk aktivitet från Skola-Idrott-Hälsa 

studien med hjälp av accelerometern GT3X. Vidare är ett syfte att problematisera de båda 

datainsamlingsmetoderna. 

 Hur valid är den självskattade SIH-enkäten för vuxna när det gäller att mäta 

fysisk aktivitet? 

 Hur väl korrelerar de utvalda frågorna från SIH-enkäten med accelerometern 

GT3X? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Denna studie är en observationsstudie, då vi ville undersöka validiteten hos SIH-enkäten med 

hjälp av en accelerometer. Detta gör att studien fick en kvantitativ ansats som krävde en 

bestämd uppfattning om vad som ska mätas samt ett stort förarbete.
68

 Eftersom syftet var att 

validera en enkät blev enkät en självklar del av metoden. För att kunna validera enkäten 

valdes en accelerometer som referensmetod. Fördelen med att använda accelerometer som 

aktivitetsmätare är att den mäter all form av acceleration, samt registrerar intensitet, frekvens 

och duration.
69

 Accelerometern GT3X har vid ett tidigare tillfälle prövats och funnits vara ett 

valitt mätinstrument för att mäta fysisk aktivitet.
70

 Däremot visar studier på att accelerometern 

GT1M är valid, och den modellen kan ses som likvärdig med GT3X, då man mäter över en 

axel.
71

 

2.2 Litteratursökning 

För att kartlägga det rådande forskningsläget har vi gjort en mängd olika sökningar i 

databaser. PubMed har varit den databas som vi främst använt, för att hitta aktuella 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom området. Då enkät och accelerometer är centrala 

begrepp i studien har vi använt oss av sökord som enkät och accelerometer. Vi har även 

försökt hitta vetenskapliga studier och avhandlingar som använt accelerometern GT3X som 
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aktivitetsmätare, men utan resultat. På grund av att vi inte har hittat studier som använt 

samma accelerometermodell som mätmetod har vi sökt på andra treaxlade 

accelerometermodeller, men även enaxlade och tvåaxlade accelerometrar, främst modellen 

GT1M. Enkäten som vi valt har ett syfte att självskatta fysisk aktivitet, och därför har det varit 

naturligt att söka efter studier kring just fysisk aktivitet. För att hitta avhandlingar som ofta 

har en större omfattning har vi lagt till diss* i vissa av våra sökningar. Sammanfattningsvis 

har vi använt oss av följande sökord; physical activity, measure methods physical 

activity, questionaire, accelerometry, validation, validationstudies och de svenska 

översättningarna på dessa ord. 

2.3 Urval 

Vi har gjort ett flerstegsurval, bestående av ett bekvämlighetsurval till vår studie, då vi valt att 

i huvudsak använda oss av våra klasskamrater och vänner som deltagare i studien. För att 

sprida deltagandet har vi använt oss av snöbollseffekten och låtit våra vänners vänner delta i 

studien. Vi valde att aktivt söka oss utanför Gymnastik och idrottshögskolan för att få en 

spridning på den fysiska aktiviteten hos försökspersonerna. Detta för att sträva efter ett 

representativt urval ur ett statistiskt perspektiv. Vi har även gjort ett kvoturval för att sträva 

efter att få lika många män som kvinnor till studien.
72

 Vi hade totalt 49 deltagare i studien, 

varav 24 män och 25 kvinnor. För att få en homogen grupp åldersmässigt valde vi att styra 

gruppens ålderspann till 20-45 år. 

2.4 Förberedelser 

Eftersom vi gjort ett bekvämlighetsurval och använt oss av vänner och bekanta, kontaktades 

de flesta av deltagarna muntligt initialt. För att sedan säkerhetsställa att alla fått samma 

information inför studien fick deltagarna ett missivbrev.
73

 Detta missivbrev innehöll 

information om studien, samt hur accelerometern ska bäras och annan viktig information som 

var nödvändig för deltagarna. I det initiala skedet förberedde vi även enkäten kring fysisk 

aktivitet som vi valt att validera. Eftersom vi hade 49 deltagare till studien var vi tvungna att 

boka upp accelerometrar via Åstrandslaboratoriet på Gymnastik- och idrottshögskolan i god 

tid. Då vi hade många deltagare räckte inte accelerometrarna till, utan vi fick dela upp 

deltagarna i fyra testgrupper under fem testveckor. Vi laddade accelerometrarna för att 

batterierna skulle räcka under hela testperioden. Vi ställde in accelerometrarna på ett 
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datainsamlingsintervall på 15 sekunders epoker. Detta för att accelerometern ska spara ett 

medelvärde för varje 15 sekunders epok, uttryckt i counts/minut. I samråd med 

fackhandledare valde vi att ställa in accelerometern över en axel, för att de aktiviteter vi valt 

att titta på registreras enkelt över en axel. Vi valde även att sätta samma starttid på alla 

mätarna, och mätarna sattes igång klockan 08:00 dagen efter att deltagarna fått tillgång till 

dem. Alla inställningar som gjordes innan accelerometrarna lämnades ut gjordes via 

mjukvaruprogrammet ActiLife version 4.0.  

2.5 SIH-enkät och enkätutformning 

SIH-enkäten är en enkät som utformades 2001, för att mäta barn och ungdomars fysiska 

aktivitet, fysiska prestationsförmåga och deras hälsotillstånd. Projektet har följt barnen och 

ungdomarna upp i vuxen ålder och därför finns det en SIH-enkät även för vuxna.
74

 Denna 

enkät är inte tidigare validerad i relation till objektiva mätmetoder och därför har vi valt att 

validera vissa delar av den. Vi valde att validera de delar av enkäten som innefattar fysisk 

aktivitet. Vi började med att noggrant läsa igenom enkäten, för att sedan börja utforma 

enkäten vi sedan kom att använda till studien. Sakfrågor
75

 som rör demografiska data såsom 

kön och ålder lät vi vara kvar i enkäten.
76

 Frågor som inte rörde fysisk aktivitet sorterades 

bort. De frågor som blev kvar resonerade vi kring och behöll de som berättade något om 

deltagarna faktiska aktivitetsnivåer. De frågor som berättade mest om aktivitetsnivån fick vara 

med i vår enkät till studien. Vi sorterade bland frågorna, och valde att lägga sakfrågor i början 

av enkäten för att värma upp deltagarna med några enkla frågor. De lite mer känsliga 

sakfrågorna kring vikt valde vi att lägga sist i enkäten för att minska risken för onödiga 

bortfall.
77

 I mitten av enkäten lade vi även en del attityd- och åsiktsfrågor.
78

 Till största delen 

bestod enkäten av beteendefrågor där deltagarna fick självskatta sin fysiska aktivitetsnivå.
79

 

Totalt blev det 16 frågor i enkäten. Eftersom syftet var att validera delar av en redan befintlig 

enkät har vi inte utformat några egna frågor, men vi har utformat ett eget poängssystem för att 

kunna korrelera enkäten mot accelerometern. Vi har dock ändrat ordningen på några frågor, 

och styrkt under delar av några frågor för att förtydliga. Detta har vi valt att göra då några 

frågor har liknande uppbyggnad, men undersöker olika saker. 
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2.6 Testprocedur 

För att testproceduren ska fungera så bra som möjligt har den initiala kontakten samt 

missivbrevet varit viktiga delar i vår testprocedur.  Eftersom testproceduren varit under en 

vanlig vecka i deltagarnas liv har vi inte velat, eller kunnat påverka testveckan. Missivbrevet 

har dock varit en trygg punkt att kunna gå tillbaka till för att få information kring 

undersökningen. Vi har sms:at och kontaktat samtliga deltagarna med jämna mellanrum för 

att påminna dem om att bära accelerometern så mycket som möjligt. Detta för att undvika 

onödiga bortfall om deltagaren inte burit accelerometern tillräckligt mycket. Både initialt och 

i missivbrevet fick deltagaren information om att accelerometern skulle bäras under sju dagar 

varav minst en helgdag, och att accelerometern skulle placeras på höften med ett elastiskt 

band. 

2.7 Databearbetning 

2.7.1 Accelerometerdata 

Innan vi lämnade ut de första accelerometrarna gjorde vi några grundinställningar på dem för 

att de skulle mäta samma sak under testveckorna. Bland annat ställde vi in accelerometrarna 

till att registrera över en axel samt att registrera data med 15 sekunders epoker. Alla 

accelerometrar startades klockan 08.00 dagen efter att de blivit utdelade till deltagarna. Detta 

för att lättare kunna analysera datan vi fått ut från testveckorna. Eftersom vi bara har haft 

tillgång till cirka 15 accelerometrar har vi haft flera testveckor. Under dessa testveckor har vi 

fått in accelerometrar med jämna mellanrum. När vi fått in accelerometrar har vi laddat ner 

datan från dem och lagrat den för vidare analys. Vi har också ställt in alla grundinställningar 

igen och laddat dem så att vi säkert kunde veta att batteriet skulle räcka till nästa testperiod. 

Vi har låtit deltagarna bära accelerometrarna under sju dagar. Detta bland annat för att säkrare 

kunna veta att vi fått tillräckligt med data. Efter att vi samlat in all data har vi tvättat den för 

att kunna analysera den lättare. Med tvättning menar vi att ta bort data som saknar 

information, har för lite information eller data som har fått annorlunda värden. Vi har satt 

gränser för vilken data som ska vara godkänd, och vilken som ska sållas bort. Vi har bara med 

data från deltagare som burit accelerometern fyra dagar eller fler, varav en dag måste vara 

helgdag. För att en dag ska vara godkänd måste den innehålla minst åtta timmars data. För att 

en timme ska vara godkänd måste personen bära accelerometern hela tiden och data måste 

registreras, max tio minuter av icke registrerad data får finnas per timme. Då det är väldigt 

svårt att få accelerometern att ge utslaget noll, så har vi satt gränsen för att en timme ska anses 
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som valid vid tio minuter av nollor i rad. Om deltagaren har fler än tio minuter av nollor i 

följd har accelerometern med största sannolikhet plockats av och därmed räknas inte den 

timmen med. Vi har valt dessa grundinställningar i samråd med vår fackhandledare, delvis för 

att de är standardinställningar i programmet vi använt.  

 

När vi beslutat vilka kriterier som skulle få avgöra vilka dagar som skulle räknas med som 

godkänd data kunde vi enkelt skriva in kriterierna i mjukvaruprogrammet ActiLife version 

5.3.0, och få hjälp med att sortera ut icke valid data. Den data som inte godkändes av våra 

kriterier markerades röd och kunde sedan enkelt raderas av oss. När all data sedan var 

granskad utifrån kriterierna kunde vi lätt börja analysera informationen vi fått fram. Vi valde 

att studera cutpoints, vilket innebär att vi har tittat på hur många procent deltagarna befinner 

sig på olika aktivitetsnivåer. Vi har tittat på aktivitetsnivåerna sedentärt, samt MVPA, det vill 

säga medel till högintensiv fysisk aktvitet. I analysen har vi förutom Spearmans korrelation 

använt en envägs Anova, där de olika intensitetsnivåerna har analyserats mot poängsumman 

från enkäten uppdelad i tertiler, det vill säga att deltagargruppen är uppdelade i tre lika stora 

grupper.  

 

2.7.2 Statistiska bearbetningen  

All data från såväl enkätundersökning som accelerometermätning fördes in i programmet 

Statistical Package for the Social Sciences
80

 - SPSS- version 17,0. För vidare analys 

genomfördes såkallade icke-parametriska tester, Spearman
81

 (även kallad rangkorrelation) 

samt variansanalys genom envägs Anova
82

.  

 

Signifikanser som framkommit genom dataanalys finns på signifikansnivåer.
83

 

* nivå 1 där p = < 0,05 

** nivå 2 där p = < 0,01 

2.7.3 Enkätdata 

Eftersom syftet med studien är att validera enkäten har vi tagit fram poängsystem för en del 

frågor. Vi har satt poäng på de frågor vars syfte är att skatta fysisk aktivitet. Det vill säga de 
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frågor som frågar deltagaren hur ofta och hur länge han/hon är fysiskt aktiv. Höga poäng 

betyder att personen skattat sin fysiska aktivitet högt och låga poäng betyder att personen 

skattat sin fysiska aktivitet lågt. Det är totalt sju frågor som syftar till att skatta fysisk aktivitet 

och den totala poängsumman är 45 poäng. De frågor vi som vi räknat in i poängsystemet är 

fråga; 9, 11a, 11b, 12, 14a, 14b och 15. Fråga 9 består av sex stycken svarsalternativ, där 

svarsalternativ ett och två motsvarar två poäng, svarsalternativ tre och fyra motsvarar fyra 

poäng och slutligen svarsalternativ fem och sex motsvarar sex poäng. Frågan kan besvaras 

med flera svarsalternativ. Har deltagaren till exempel kryssat för svarsalternativ ett, två och 

fyra leder detta till att deltagaren på denna fråga får två poäng. Finns det fler än fyra kryss 

avrundas alltid poängen uppåt i poängsystemet. Fråga 11a har åtta svarsalternativ, där inte 

någon dag i veckan ger noll poäng och där sju dagar i veckan ger sju poäng. Fråga 11b har 

samma poängsättning som 11a. Fråga 12 har fem svarsalternativ, där person A ger ett poäng 

och där person E ger fem poäng. Fråga 14a och 14b är uppbyggda på samma sätt. De 

innehåller sju svarsalternativ, där ett poäng motsvarar så gott som hela dagarna, och där sju 

poäng motsvarar aldrig. Fråga 15 har sex svarsalternativ, där ett poäng motsvarar under 10 

minuter varje dag och där sex poäng motsvarar ca 50 minuter varje dag eller mer.  

 

När varje deltagare fått sin totala poängsumma har vi kunnat sortera in dem på ett kontinuum. 

Vi har sedan kunnat jämföra enkätens resultat med accelerometerns resultat. Vi har bland 

annat valt att studera hur fysiskt aktiva personer är som självskattat sig som högt fysiskt 

aktiva respektive lågt fysiskt aktiva i enkäten. Detta för att se hur valid enkäten faktiskt är. 

Det vill säga med vilken noggrannhet mäter enkäten och hur väl stämmer de överens med 

resultatet från accelerometern. Under testveckorna har deltagarna blivit tilldelade varsin 

accelerometer, men även en enkät kring fysisk aktivitet. Efter testveckans slut har 

accelerometern tillsammans med enkäten lämnats tillbaka till oss. Eftersom vi alltid träffat 

deltagaren har vi enkelt kunnat kontrollera att enkäten är besvarade för att minska risken för 

bortfall. För att sedan analysera resultatet av enkäten har vi lagt in all information i excel för 

att sedan kopiera över resultatet till SPSS för vidare analys. Vi har använt oss av SPSS för att 

kunna göra en mer avancerad analys av datan.  

2.8 Bortfallsanalys 

Då studien innefattat många deltagare har det orosmomentet varit den mänskliga faktorn. Det 

vill säga att deltagarna skulle ha glömt att sätta på sig mätaren, tagit av sig den för tidigt eller 

glömt att lämna tillbaka den. Det externa bortfallet i denna studie har bland annat kunna bero 
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på att deltagaren varit slarvig med att bära mätaren och att accelerometern då med största 

sannolikhet har registrerat för lite data, vilket medför att datan varit oanvändbar för oss.
84

 Vi 

har dock kunnat utesluta ett internt bortfall på accelerometrarna helt och hållet, då vi satte upp 

kriterier för vilken data som fick vara med.
85

 Om en deltagare bara fått data registrerad för två 

dagar, har den raderats. För att säkrare kunna veta att accelerometern burits tillräckligt mycket 

gick vi ut med information till deltagarna att de skulle bära accelerometern under en vecka. 

Ett externt bortfall inom enkäten har vi kunnat utesluta, då vi kollat att enkäten varit ifylld när 

deltagaren har lämnat in den.
86

 Det interna bortfallet inom enkäten har varit svårare att 

utesluta då vi inte haft möjlighet att granska varje fråga vid inlämningen.
87

 Vi har valt att inte 

granska varje fråga vid inlämningen för att garantera anonymitet till deltagaren. Den tekniska 

frågan var ett annat orosmoment då en icke fungerande accelerometer skulle kunna ha 

medfört ett externt bortfall. Totalt har vi fått ett externt bortfall på grund av att deltagaren inte 

burit accelerometern tillräckligt mycket. Då denna deltagares accelerometerdata räknats bort 

har vi tagit bort den deltagarens enkätdata också, och de räknas inte med i studien. Detta har 

medfört att vi fått ett bortfall från enkäten då vi raderat enkätdatan om accelerometerdatan 

inte varit valid. Anledningen till att vi raderat enkätdatan är att vi behövt resultat från både 

accelerometer och enkät för att den ska vara användbar då de korreleras mot varandra. Så från 

början hade vi 50 deltagare som sedan blev 49 deltagare på grund av det externa bortfallet. Vi 

har inte haft några interna bortfall från accelerometerdatan och inga interna bortfall från 

enkäten. 

2.9 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten hos olika mätinstrument för att mäta fysisk aktivitet kan diskuteras, och likaså 

validiteten hos olika modeller av accelerometrar. Accelerometern GT3X som vi använt till 

denna studie anses vara ett valitt mätinstrument för att mäta fysisk aktivitet på låg till måttlig 

intensitet.
88

 Det vill säga att den mäter fysisk aktivitet på ett tillförlitigt sätt. Tidigare 

forskning visar också på att treaxlade accelerometrar är valida mätinstrument för att mäta 

fysisk aktivitet.
89

 Vi har gett samma information till alla deltagare för att höja reliabiliteten. 

Deltagarna har till exempel fått bära accelerometern på höften för att mätarna skulle få samma 
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möjlighet att registrera data. De har också fått bära mätaren under minst fyra dagar av 

registrerad data varav en dag måste vara helgdag. Detta för att höja reliabiliteten. 

Informationen som gick ut till deltagarna var dock att de skulle bära accelerometern under sju 

dagar. Detta för att säkrare veta att accelerometern blivit buren tillräckligt mycket.  

 

Accelerometerns reliabilitet har vi inte mätt då vi inte upprepat accelerometerundersökningen 

på samma deltagare vid flera tillfällen. Tidigare forskning visar dock att 

accelerometermätningar på samma personer visar på hög reliabilitet då resultatet blir 

detsamma även om mätningarna görs vid olika tillfällen.
90

 Reliabiliteten blir hög när 

mätningarna görs på minst fyra dagar, och där en av dagarna är helgdag, då man sett att 

vardagar och helgdagar skiljer sig åt gällande fysisk aktivitetsnivå.
91

 Vi har inte undersökt 

enkätens reliabilitet då vi bara låtit deltagarna svara på enkäten en gång. Så vi vet inte om vi 

skulle få samma resultat om vi gjorde om enkätundersökningen. Då syftet med denna studie 

är att validera SIH-enkäten finns resultatet av valideringen i resultatdelen i denna studie.  

 

Eftersom studien bara har 49 deltagare är resultaten i studien inte generaliserbara, men 

resultatet säger något om den populationen vi har undersökt. För att få ett generaliserbart 

resultat skulle vi behöva fler deltagare, men på grund av den tidsbegränsade situationen har 

bara 49 personer kunnat bära accelerometern. Studien skulle enkelt kunnat upprepas och om 

samma population undersöktes borde resultaten bli ungefär liknande. Skulle en annan 

population med andra fysiska aktivitetsvanor ha undersökts skulle resultatet kunna variera. 

2.10 Forskningsetisk diskussion 

Innan deltagaren tackat ja till studien fick de ta del av ett missivbrev där de informerades om 

studiens syfte. Vi valde dock att inte förklara studiens syfte så utförligt då det skulle kunnat 

påverka studiens resultat. Vi var bland annat oroliga för att deltagarna skulle svarat på 

enkäten på ett annat sätt om de vetat att den skulle poängsättas och jämföras med deras 

resultat från accelerometern. Då vi tog den initiala kontakten muntligt betonade vi det 

frivilliga deltagandet till studien under den muntliga kontakten. Både muntligt och i 
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missivbrevet informerade vi om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt, samt att all 

information endast kommer användas till denna studie. För att garantera att uppgifterna 

behandlas konfidentiellt har vi märkt alla enkäter och resultaten från accelerometrarna med ett 

kodat löpnummer. Listan med kodningen för att kunna härleda löpnumret till deltagaren har vi 

förvarat i ett låst utrymme.  

 

3 Resultat 

Resultatet från enkäterna och accelerometrarna redovisas separat för att förtydliga resultatet 

så mycket som möjligt. Resultatet är baserat på de 49 deltagare som har fått valid 

accelerometerdata, och de är endast de 49 deltagarna som redovisas i enkätresultatet. De 49 

deltagarna har svarat på hela enkäten och det finns inga interna bortfall inom enkäten och 

därför redovisas inte antalet svar i figurerna. Resultatet är bearbetat i Spss genom Spearmans 

korrelation, samt med envägs Anova. Endast de signifikanta resultaten redovisas. 

3.1 Enkät 

Studien omfattar 49 deltagare varav 25 är kvinnor och 24 är män. Vi har ett externt bortfall i 

studien på grund av att den personen inte burit accelerometern tillräckligt mycket. Deltagarna 

är mellan 20-45 år gamla, med en medelålder på 29 år och en standardavvikelse på 7,2 år. I 

enkäten har deltagarna fått självskatta sin vikt och längd. De kvinnliga deltagarna har en 

självskattad medelvikt på 65,5 kg med standardavvikelse 12,2 kg och en självskattad 

medellängd på 166 cm med en standardavvikelse på 6,3 cm. Motsvarande värden för männen 

är 85,5 kg i medelvikt med en standardavvikelse på 10, 7 kg, 185 cm i medellängd med en 

standardavvikelse på 8 cm.  

 

Deltagarna har kunnat uppge flera sysselsättningar, och resultatet från frågan visar att 57 

procent av deltagarna studerar på högskola/universitet. 57 procent jobbar, 2 procent studerar 

på eftergymnasial utbildning, 4 procent söker jobb och 6 procent har uppgett att de gör annat 

som till exempel att vara föräldralediga.  
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Figur 1. Visar hur deltagarna rapporterar sitt allmänna fysiska hälsotillstånd i procent. 

29 procent av deltagarna har uppgett att deras allmänna fysiska hälsotillstånd är mycket bra, 

47 procent bra, och 6 procent dåligt. 

 

 

Figur 2. Visar hur deltagarna har rapporterar sitt totala hälsotillstånd. 

Deltagarna har fått uppge sitt totala hälsotillstånd. 29 procent har skattat sitt totala 

hälsotillstånd till mycket bra, 45 procent bra och 24 procent ganska bra. 

 

Fråga 6 i enkäten berör medicinskt och fysiskt handikapp och 90 procent uppger att de inte 

har något medicinskt/fysiskt handikapp som hindrar fysisk aktivitet. 10 procent uppger att de 

har ett handikapp som hindrar fysisk aktivitet, och handikapp som tas upp är allergi, astma 

och knäoperation. 
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Figur 3. Visar hur nöjda deltagarna är med sin fysiska prestationsförmåga. 

Figur 3 visar hur nöjda deltagarna är med sin fysiska prestationsförmåga. Resultatet blev att 6 

procent är helt nöjda, 43 procent är i stort sett nöjda och 43 procent är inte riktigt nöjda med 

sin fysiska presentationsförmåga.  

 

 

Figur 4. Visar vad deltagarna tror om sin förmåga att kunna transportera sig 2 km. 

53 procent av deltagarna tror att de orkar springa 2 km i högt tempo utan att vila och 35 

procent tror att de orkar jogga samma sträcka utan att vila. 

 

Hur mycket deltagarna uppgett att de ansträngt sig på fritiden under det senaste året behandlas 

av fråga 9. I fråga 9 har deltagarna kunnat ange flera alternativ som stämmer in på dem. 0 

procent anser att alternativ 1 stämmer in på dem, 10 procent alternativ 2, 47 procent alternativ 

3, 26 procent alternativ 4, 47 procent alternativ 5 och 37 procent anser att alternativ 6 

stämmer in på dem. Alternativ 1 betyder att deltagaren anser att den rört sig mycket lite, och 
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alternativ 6 betyder att deltagaren anser att den regelbundet ägnat sig åt hård träning eller 

tävling där den fysiska ansträngningen varit stor.  

 

 

Figur 5. Visar hur deltagarna svarat på frågan om hur många av deras närmsta vänner som motionerar/idrottar 

regelbundet. 

6 procent av deltagarna uppger att alla deras närmsta vänner motionerar regelbundet, 57 

procent uppger att de flesta närmsta vänner motionerar regelbundet. 

 

 

Figur 6. Visar hur många dagar i veckan deltagarna uppger att de är fysiskt aktiva i minst 30 minuter under 

vinterhalvåret respektive sommarhalvåret. 

Av deltagarna är det10 procent som uppger att de är fysiskt aktiva i minst 30 minuter varje 

dag under vinterhalvåret. Motsvarande siffra för sommarhalvåret är 23 procent. Det är 6 

procent under vinterhalvåret, respektive 4 procent under sommarhalvåret som uppger att de 

inte är fysiskt aktiva någon dag i veckan. 
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Figur 7. Visar vilken person deltagarna anser sig likna mest. 

När det gäller vilken person deltagaren uppfattar sig likna, anger 14 procent att de identifierar 

sig med den mest aktiva personen i fråga 12. 43 procent anser att de liknar den personen som 

rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan.  

 

När det gäller deltagarnas inställning till 20 olika idrotter och aktiviteter, hänvisas resultatet 

till bilaga 6. 

 

 

 

Figur 8. Visar hur många timmar deltagarna anser att de sitter stilla. 

På vardagarna uppger 12 procent av deltagarna att de sitter stilla 1-3 timmar under vardagen, 

31 procent uppger att de sitter stilla 4-6 timmar och 2 procent uppger att de sitter stilla så gott 

som hela dagarna under vardagarna. Under helgerna uppger 18 procent att de sitter stilla 1-3 

timmar och 2 procent uppger att de sitter stilla så gott som hela dagarna under helgerna. 
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Deltagarnas transporttid till och från arbetsplatsen/skolan med cykel eller promenad tar för 39 

procent av deltagarna cirka 20 minuter, 17 procent uppger att det tar under 10 minuter varje 

dag. 

3.2 Poäng från enkäten 

De sju frågor som valts ut att omfattas av den i förväg konstruerade poängmallen kan ge en 

totalsumma om 45 poäng. Dessa frågor är 9, 11a, 11b, 12, 14a, 14b och 15. Deltagarna har 

fått spridning från 9 till 39 poäng, med ett medelvärde på 29 poäng med en standardavvikelse 

på 6,4 poäng. Höga poäng från enkäten innebär att deltagarna självskattat sin fysiska aktivitet 

som hög, och låga poäng från enkäten innebär de självskattat sin fysiska aktivitet som låg. För 

resultat, se bilaga 5. 

3.3 Logg 

Det är 9 personer som använt sig av loggen för att skriva upp andra fysiska aktiviteter där 

accelerometern inte fungerat att bära. Exempel på aktiviteter är handboll, simning, innebandy 

och basket. 

3.4 Accelerometer 

 

Figur 9. Visar hur mycket deltagarna befunnit sig på olika intensitetsnivåer under tiden de burit accelerometern. 

Figur 9 visar deltagarnas medelvärde på olika intensitetsnivåer under testperioden. 72 procent 

av testperioden har deltagarna befunnit sig på sedentärt och detta med en standardavvikelse på 

8,5 procent. 5 procent av tiden befinner de sig på medelintensiv nivå med en 

standardavvikelse på 7,5 procent. Högintensiv nivå befinner sig deltagarna på under 1 procent 

av testperioden och detta med en standardavvikelse på 2,9 procent. MVPA beräknas av 

summan på den medelintensiva och den högintensiva nivån. 
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Correlations Spearman 

   Procent in 

sedentary 

Percent in 

LIGHT MVPA 

 Procent in 

sedentary 

Correlation Coefficient 1,000 -,910
**
 -,557

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

Percent in  

LIGHT 

Correlation Coefficient -,910
**
 1,000 ,204 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,159 

MVPA Correlation Coefficient -,557
**
 ,204 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,159 . 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tabell 1. Visar hur de olika intensitetsnivåerna korreleras mot varandra. 

Vi har funnit signifikanta värden mellan procent i sedentärt och procent i lätt till måttlig 

intensitet, samt mellan procent i sedentärt och procent i MVPA, det vill säga medel till 

intensiv intensitetsnivå. Dessa värden är signifikanta på nivå p < 0.01. 

 

3.5 Korrelation enkät och accelerometer  

Correlations Spearman 

   Procent i 

sedentärt MVPA 

Poäng-

summa  

 Procent i sedentärt Correlation Coefficient 1,000 -,557
**
 -,383

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,007 

MVPA Correlation Coefficient -,557
**
 1,000 ,302

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,035 

Poängsumma  

 

Correlation Coefficient -,383
**
 ,302

*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,007 ,035 . 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 2. Visar hur de olika intensitetsnivåerna korreleras mot poängsumman från enkäten. 

Vi har kunnat se signifikanta samband (p= 0.035) mellan poäng från enkäten och hur många 

procent de befunnit sig på medel- till högintensiv nivå. Vi har också kunnat se samband och 

signifikanta värden (p= 0.07) mellan poäng från enkäten och hur mycket deltagarna befunnit 

sig på sedentärnivå. Korrelationerna är signifikanta, men svaga. Poäng från enkäten och 

procent i sedentärnivå visar på negativ korrelation mellan poängsumman från enkäten och 
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procent i sedentärt, samt en positiv korrelation mellan poängsumman från enkäten och 

deltagarnas procent i MVPA, det vill säga måttlig till intensiv intensitetsnivå. 

 

 

Figur 10. Visar på ett positivt linjärt samband mellan deltagarnas procent i sedentärt och vad de svarat på fråga 14a. 

I figuren ovan ses ett svagt linjärt samband mellan höga poäng på fråga 14a, det vill säga hur 

många timmar deltagaren har angett att de är stillasittande per vardag och hur stor andel av 

dagen de tillbringar i sedentärt, det vill säga stillasittande.  

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 3. Visar hur de olika intensitetsnivåerna korreleras mot poängfrågorna i enkäten. 

Tabellen ovan visar på hur de olika intensitetsnivåerna korrelerar mot poängfrågorna från 

enkäten och ger ett signifikant värde (p= 0.011) mellan fråga 14a och deltagarnas procent i 

sedentärt, samt i lätt till måttlig intensitetsnivå. Poängfrågor i enkäten har korrelerats genom 

Spearman mot de olika intensitetsnivåerna, en sammanställning visas ovan. 

   Fråga 

9.2 

Fråga 

9.3 

Fråga 

9.4 

Fråga 

9.5 

Fråga

9.6 

Fråga 

12 

Fråga 

14a 

Fråga 

14b 

fråga 

15 

 
MVPA Correlation 

Coefficient 

,055 -,043 -,090 -,087 -,129 -,165 -,178 -,068 -,222 

Sig. (2-tailed) ,708 ,767 ,539 ,553 ,378 ,257 ,220 ,644 ,125 

Procent in 

sedentary 

Correlation 

Coefficient 

-,095 -,064 ,178 ,142 -,082 ,110 ,359
*
 ,130 ,248 

Sig. (2-tailed) ,515 ,664 ,221 ,331 ,574 ,453 ,011 ,374 ,086 

Percent in 

LIGHT 

Correlation 

Coefficient 

,138 ,075 -,199 -,116 ,084 -,098 -,362
*
 -,164 -,233 

Sig. (2-tailed) ,343 ,608 ,170 ,429 ,567 ,502 ,011 ,261 ,108 
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Figur 11. Visar hur poängsumman för enkäten uppdelad i grupper har en fördelning när det gäller procent i 

sedentärt. 

Figur 11 visar hur deltagarna är fördelade utifrån den poängsumma de kommit upp i enkäten, 

antalet deltagare är jämnt fördelade. Det grövre sträcket i mitten är medianvärdet för 

respektive grupp. Rutan motsvarar 50 procent av deltagarna i respektive grupp. De tunna 

strecken visar på spridningen, och varje streck motsvarar 25 procent av deltagarna i respektive 

grupp. Summan för varje stapel är 100 procent. Såldes finns en väldigt stor överlappning 

mellan grupperna. Figur 11 visar ett samband mellan poäng från SIH-enkäten och andelen 

procent som deltagarna befunnit sig i sedentärt.   

 

Figur 12. Visar hur poängsumman för enkäten uppdelad i grupper har en fördelning när det gäller procent i medel 

till intensiv intensitetsnivå. 

Medelvärdet för gruppen i MVPA är 6 procent. Figur 12 visar hur deltagarna är fördelade 

utifrån den poängsumma de kommit upp i enkäten och antalet deltagare är jämnt fördelade. 

Figur 12 visar ett samband mellan poäng från SIH-enkäten och andelen procent som 

deltagarna befunnit sig i MVPA. 
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Förutom Spearmans korrelation har en envägs Anova gjorts, där de olika intensitetsnivåerna 

har analyserats mot poängsumman från enkäten uppdelad i tertiler. Anovan mellan 

intensitetsnivåerna och poängfrågorna har inte gett något signifikant värde och kommer därför 

inte att redovisas. 

4 Diskussion och slutsats 

Diskussionen redovisas i tre olika delar. Först enkät och accelerometer separat och sedan 

korrelationen mellan de två mätmetoderna.  

4.1 Enkät 

Vår genomsnittliga deltagare är 29 år gammal och studerar på högskola/universitet och/eller 

arbetar. Majoriteten av deltagarna anser att deras allmänna fysiska hälsotillstånd och deras 

totala hälsotillstånd är bra. Vi anser att ett bra hälsotillstånd är en god förutsättning för fysisk 

aktivitet. Fråga 9 i enkäten berör deltagarnas kroppsliga ansträngning det senaste året. De 

högsta procenttalen har vi där deltagaren ansett att han/hon får vardagsmotion i samband med 

promenader, städning och cykelturer, och där deltagaren ansett att han/hon ägnat sig åt mer 

ansträngande motion som till exempel snabba promenader, joggning eller motionsgympa 

minst en gång per vecka. Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen att vi har en deltagare som får 

vardagsmotion dagligen och som regelbundet ägnar sig åt någon enklare form av träning.  

 

Vi kan se ett resultat utifrån fråga 11, som visar att deltagarna är mer fysiskt aktiva under 

sommarhalvåret än under vinterhalvåret. Den högsta siffran i fråga 11 är 27 procent som 

uppger att de rör sig 5 dagar i veckan under vinterhalvåret. Vi tycker att det är intressant att 

endast 10 procent uppger att de kommer upp i 30 minuters fysisk aktivitet varje dag under 

vinterhalvåret, och att det endast är 23 procent under sommarhalvåret. Det är kanske ännu mer 

intressant att det är några deltagare som uppger att de aldrig kommer upp i 30 minuters fysisk 

aktivitet. Det är intressant att se att det är 43 procent som identifierar sig med person D i fråga 

12, som innebär att deltagaren rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i 

veckan. Fråga 14 är den fråga som vi funnit störst intresse för då den går att korrelera mot 

resultatet från accelerometern. Resultatet visar att 41 procent uppger att de sitter stilla 7-9 

timmar under vardagarna, och motsvarande siffra för helgdagar är 31 procent. Vi kan se 

resultat utifrån fråga 14 som visar att deltagarna uppger att de sitter mer stilla under 

vardagarna än under helgdagarna. Stillasittande eller inaktivitet är något som Engström och 
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Lindgärde har valt att problematisera, där de i sin artikel från 2004 nämner inaktivitet som 

faktor för ökad risk och ohälsa. I fråga 15 har deltagarna uppgett den totala transporttiden till 

och från arbetet/skolan med cykel eller promenad. Det är 39 procent som uppger att det tar 

cirka 20 minuter varje dag. Denna fråga är tänkvärd att jämföra med fråga 11 då den 

behandlar hur många dagar i veckan som deltagaren kommer upp i 30 minuters fysisk 

aktivitet. Vi har funnit det intressant då det är få deltagare som uppgett att de kommer upp i 

30 minuters fysisk aktivitet, men det är 39 procent som uppgett att promenerar eller cyklar 

cirka 20 minuter varje dag till och från arbetet/skolan. Vi anser att det borde vara lätt att få till 

de där sista 10 minuterna för att komma upp i 30 minuter. Det kan dock vara så att deltagarna 

tolkat fråga 11 som planerad träning, där deltagarna byter om för att avsiktligt motionera. Vi 

tror att det är lätt att bara räkna den avsiktliga motionen som fysisk aktivitet, och inte den 

vardagliga motionen de får varje dag via promenader, trappor och städning.  

4.2 Accelerometer 

Vi har funnit det spännande att analysera accelerometerdatan, då denna tydligt visat hur 

deltagarnas dagar är fördelade mellan de olika intensitetsnivåerna. Det är intressant att se att 

deltagarna befinner sig så mycket som 72 procent av tiden på sedentärnivå och 1 procent av 

tiden på högintensivnivå. Vi har endast funnit samband mellan procent i sedentärt och de 

övriga intensitetsnivåerna. Alltså har vi inte funnit något samband mellan nivåerna lätt till 

måttlig och medel till intensiv. Att accelometerdata visar att deltagarna har ett så högt medel 

som 72 procent i sedentärnivå är intressant, då vi tror att det är vanligt att man underskattar 

sin tid i stillasittande, vilket bland annat Hagströmer tar upp. 

4.3 Korrelation enkät och accelerometer  

För att kunna validera SIH-enkäten har vi sökt samband mellan enkäten och 

accelerometerdatan. Vi har funnit signifikanta värden mellan den totala poängen från enkäten 

och intensitetsnivåerna sedentärt och MVPA, det vill säga medel till intensiv intensitetsnivå. 

Sambanden är svaga och det är tveksamt hur användbara dessa data är. Korrelationerna är 

0.383 och 0.302 för tid i stillasittande respektive tid i MVPA. Detta innebär att enkäten 

förklarar mindre än 10 procent av variationen av den objektivt mätta fysiska aktiviteten. Av 

de poängsatta frågorna är samtliga icke-signifikanta, utom en vilket måste klassas som en 

svaghet hos enkäten. Man kan alltså inte använda annat än en fråga för att skatta den fysiska 

aktiviteten. De övriga frågorna saknar därför ett prediktivt värde. En bivariat korrelation 

utifrån Spearman, visar på ett samband mellan hur aktiv deltagaren anser sig vara i enkäten 
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och hur många procent deltagaren befinner sig i sedentärnivå respektive medel till intensiv 

intensitetsnivå. Vi anser att det kan vara så att deltagare som självskattar sin fysiska aktivitet 

högt är personer som motionerar regelbundet och att de tillåter sig vara mer stillasittande än 

andra resterande delar av dagen för att de motionerar. Troligen kan det vara så att de anser att 

motionen de får under sitt träningspass räcker för att sedan kunna ta det lugnt. Vi ser 

elitidrottare som ett bra exempel här då de tränar hårt och utnyttjar sin vila till effektiv 

återhämtning för att kunna bli ännu bättre. Detta kan vara fallet då många av våra deltagare 

studerar på Gymnastik och idrottshögskolan, där vi har en föreställning om att många är 

tävlande och aktiva inom olika sporter och har idrott som ett fritidsintresse. Det finns även ett 

felvärde som vi tagit i beaktande när vi granskat dessa resultat, och det är att några deltagare 

behövt ta av sig accelerometern vid kontaktsporter eller vattensporter. Detta gör att 

accelerometern inte kunnat registrera denna fysiskt aktiva period under deltagarens dag. Valet 

av aktivitet kan också begränsas av mätmetoden, då en accelerometer som sitter fäst på höften 

kan missa aktiviteter där enbart övre delen av kroppen används eller cykling. Cykling är en 

aktivitet som är svår att mäta med accelerometer, detta är något Futami med flera tar upp i sin 

studie och som kan vara viktigt att ta i beaktande, då det kan finnas deltagare som cyklar till 

och från arbete, men där aktiviteten ändå anses vara låg till måttlig enligt accelerometern.  

 

Ett samband mellan låga poäng från SIH-enkäten och andelen procent som deltagarna 

befunnit sig i MVPA. Det är dock viktigt att komma ihåg att studien är gjord på en liten 

population, och det är svårt att dra generella resultat på befolkningsnivå. Det är dock 

intressant att kunna se att det faktiskt finns små variationer inom deltagargruppen, då till 

exempel medianvärdet skiljer sig när det gäller poängsumman från enkäten korrelerat med 

procentandelen i sedentär nivå. Detta kan visa på ett samband mellan låga poäng i enkäten 

och ett högt stillasittande. Det är dock svårt att räkna på medianvärden då spridningen är så 

stor. Vi har även kunnat se ett svagt linjärt samband (figur 10) mellan hur mycket deltagarna 

angett att de sitter stilla under vardagar och den faktiska procent som de befinner sig på 

sedentärnivå. Det linjära sambandet kan dock beror på enskilda individer som självskattat sig 

nära det faktiska utfallet. Det är dock viktigt att betona att det är många deltagare som inte 

självskattat sig nära det faktiska utfallet. Signifikansen och det linjära sambandet tyder på att 

fråga 14a är valid, men att enkäten i sin helhet inte är valid. Detta då det är lätt att luras av 

gruppens medelvärde, men att det kan finnas stora spridningsvärden inom varje 

svarsalternativsgrupp. Detta väldigt intressant då detta tyder på att det är svårt att självskatta 

hur mycket man faktiskt sitter stilla varje dag. Vi anser att det borde vara lättare att självskatta 
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den fysiska aktiviteten i högintensiv nivå då den oftast är under kortare perioder och  

misstänker att felvärden i enkäten kan bero på svagheter när det gäller att minnas, vilket Boon 

diskuterat i sin studie. Boon menar att dessa skillnader i medelvärde kan bero på en mängd 

olika faktorer, såsom minnessvårigheter eller att dagens allt mer hälsomedvetna samhälle kan 

leda till ett socialt önskvärt beteende som fysiskt aktiv. Vilket är något vi håller med om och 

tror kan ha en stor betydelse då individen i dagens samhälle vill passa in i normen, och att 

detta lett till att de angett att de är mer fysiskt aktiva än vad utfallet visat. Det behöver 

nödvändigtvis inte betyda att deltagarna har överskattat sin fysiska aktivitet medvetet, utan att 

de faktiskt tror att det är så deras fysiska aktivitetsvanor ser ut. När det gäller självrapporterad 

fysisk aktivitet med enkät som mätinstrument, tar Boon upp att motion på måttlig och intensiv 

nivå i hans studie var kraftigt överskattat i de självskattande enkäterna i jämförelse med 

accelerometer. Även Hagströmer har belyst att det finns risk för dessa skillnader mellan 

individer gällande självskattade enkäter kring fysisk aktivitet. Hagströmer menar att det är 

vanligare att äldre och mer inaktiva individer självrapporterar sitt stillasittande som lägre, 

samt att det även finns en risk att de överrapporterar sin fysiska aktivitet.  

 

Vi vill betona att vi endast sett signifikanta värden mellan fråga 14a och de olika 

intensitetsnivåerna. Dock har alla frågor en betydelse då den totala poängsumman är 

signifikant mot de olika intensitetsnivåerna sedentärt och MVPA, enligt tabell 2. Vi har tagit i 

beaktande att en del deltagare har varit tvungna att använda loggen då de utfört någon form av 

kontaktsport eller vattensport där accelerometern inte kunnat bäras. Detta gör att värdena kan 

visa något fel gällande medel till högintensiv fysisk aktivitet. Vi har inte lagt stor vikt på detta 

då det bara gäller ett fåtal deltagare, samt att det kan ge ett felvärde för den enskilda individen 

då det kan vara den enda träningen som deltagaren utför under dagen. Så sammanfattningsvis 

tror vi att felvärdena kan bero på svagheter gällande minnet, normer och icke registrerade 

fysiska aktiviteter där accelerometern inte burits. Enligt våra resultat kan enkäten inte ses som 

valid, då endast en fråga visat signifikanta värden. Det är dock viktigt att ta i beaktande att 

den inte kan ses som valid utifrån vårt poängsystem. Skulle poängsystemet utformas på ett 

annat sätt är det möjligt att vi skulle få ett annat resultat. Det skulle vara intressant att göra om 

studien med ett annat poängsystem, samt undersöka en större population för att kunna dra 

generella slutsatser. Vi tror dock att enkät som mätmetod kan ge en liten anvisning om hur 

fysiskt aktiv en population faktiskt är, men vi anser dock att dessa mätningar blir bättre med 

en kompletteringsmetod. Dessutom ger accelerometer och enkät tillsammans en relativt bra 

kartläggning över hur deltagarna fysiska aktivitetsvanor ser ut. Vi anser att enkäten har både 
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styrkor och svagheter precis som accelerometern. Enkäten besvarar vilken typ av aktivitet 

som utförts och personens attityder till fysisk aktivitet. Enkäten ger också tydliga 

bakgrundsfakta även om alla resultat är självskattade. Accelerometern däremot ger bara 

resultat i siffror vilket gör att den inte berättar något om vilken typ av aktivitet som utförts 

eller personens åsikter eller attityder till fysisk aktivitet. Accelerometern ger emellertid 

medelvärden över dagen, samt frekvenser och durationer. Så beroende på om studien har en 

kvalitativ eller kvantitativ ansats bör mätmetod väljas. I en värld där forskning inte har några 

begränsningar vore det optimalt att kombinera olika mätmetoder för att få fram så valida 

resultat som möjligt. Vi har nu testat enkät och accelerometer som mätmetod och tycker att 

det vore intressant att testa fler mätmetoder för att mäta fysisk aktivitet. Denna studie har gett 

oss insikt i att olika mätmetoder är bättre respektive sämre på att mäta fysisk aktivitet. 

Intressant vore att göra den här typen av studie större för att kunna dra bättre slutsatser, samt 

att kartlägga fysiska aktivitetsvanor med hjälp av accelerometer och enkät på olika högskolor 

och universitet i landet, för att se om det finns variationer kring hur man självskattar sin 

fysiska aktivitet beroende av utbildning och geografiska placering. Vi anser även att studien 

borde göras på en större population med en större spridning gällande fysiska aktivitetsvanor. 

Så sammanfattningsvis tycker vi att vi fått intressant resultat på den gruppen vi studerat, men 

att vi skulle behövt göra studien större för att kunna dra generaliserbara slutsatser. Det vi 

fascinerats mest över är hur svårt det är att självskatta sin tid i stillasittande, och hur lätt det är 

att överskatta sin tid på högintensiv nivå.  
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Bilaga 1 

 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Huvudsyftet med denna studie är att validera enkätfrågor om fysisk aktivitet från Skola-Idrott-Hälsa 

studien med hjälp av accelerometern GT3X. Vidare är ett syfte att problematisera de båda 

datainsamlingsmetoderna. 

 Hur valid är den självskattade SIH-enkäten för vuxna när det gäller att mäta 

fysisk aktivitet? 

 Hur väl korrelerar de utvalda frågorna från SIH-enkäten med accelerometern 

GT3X? 

 

Vilka sökord har du använt? 

 

Var har du sökt? 
Bibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog, Libris 

Artikeldatabaser: PubMed, SweMed 

Sökmotorer på webben: Google Scholar 

 

Kommentarer 

Vi fann det svårt att hitta nationella vetenskapliga källor som vi kunde använda till uppsatsen. 

Istället fick vi vända oss till internationella källor, men det ledde bara till att vi fick 

koncentrera oss mer. Den svenska avhandling vi fann var även den publicerad på Engelska, 

men avhandlingen i sig var tydlig så vi fann den informationen som var väsentlig för oss. 

När det gäller studier kring accelerometer GT3X har vi inte funnit några relevanta träffar, i 

övrigt har vi funnit många relevanta träffar kring fysisk aktivitet, enkät och accelerometer 

som mätmetod. 

Vi har använt sökord/ämnesord som följer; 

 

physical activity, measure methods physical activity, questionaire, accelerometry,triaxial 

accelerometer, validation, validationstudies och de svenska översättningarna på dessa ord; 

fysisk aktivitet, mätmetoder fysisk aktivitet, enkäter, accelerometer, treaxlad accelerometer, 

validering, valideringsstudier. 

Sökningar som gav relevant resultat: 
 

PubMed: triaxial accelerometer, physical activity,  

PubMed: activity monitoring, activities, Validation, Physical activity questionnaire 

Google Scholar: diss* physical activity, Sweden 
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Bilaga 2 

 

Hej, 

Vi vill börja med att tacka dig för att du ställer upp i vår studie som handlar om fysisk 

aktivitet och olika mätmetoder att mäta det på. Studien är en C-uppsats och ingår i vår 

lärarutbildning vid Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. 

 

Din uppgift kommer att vara att bära en accelerometer kring din höft under en veckas tid, och 

att svara på en enklare enkät kring fysisk aktivitet. 

 

En accelerometer är ungefär som en stegräknare, men den registrerar all typ av rörelse inte 

bara gång som en stegräknare gör. Accelerometern är ungefär lika stor som en klocka, och 

bärs på höften med hjälp av ett gummiband. Du behöver aldrig göra något med 

accelerometern förutom att bära den, då den startar automatiskt. Accelerometern är känslig för 

vatten och du ska därför ta av den vid dusch och bad. Den är även ganska ömtålig och ska 

därför tas av vid kontaktsporter som till exempel boll- och kampsporter. När du behöver ta av 

dig accelerometern för att du till exempel utför en kontaktsport ska du skriva upp i en loggbok 

vad du utfört för aktivitet, samt hur länge. I övrigt vill vi att du bär accelerometern under din 

vakna tid på dygnet.  

 

Har du några frågor kring studien eller accelerometern får du gärna kontakta oss. 

 

Elin Månsson,  gih2102@stud.gih.se 0735-440 367 

Matilda Pamelius,  gih2176@stud.gih.se 0736-328 393 

 

Handledare: Suzanne Lundvall, suzanne.lundvall@gih.se 
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Bilaga 3 

           

Kodnr 

 

 

 

 

 

 

Din fysiska aktivitet 

 

 

 

I formuläret ställer vi frågor som är plockade från SIH-enkät. Frågorna berör din 

hälsa och dina fysiska aktivitets vanor. 

 

Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt – det betyder att ingen kommer 

att veta vad just du har svarat. 
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1. Jag är   kvinna man 

 

2. Hur gammal är du? ________ 
 

3. Vad gör du nu? Du kan svara med flera kryss. 
Jag söker jobb 

  Jag studerar på eftergymnasial utbildning (kvalificerad yrkesutbildning, KOMVUX folkhögskola eller 

liknande)  

Jag studerar på högskola/universitet 

  Jag jobbar  

  Annat: _______________________________________________________ 

 

4. Hur är ditt allmänna fysiska hälsotillstånd? 
 Mycket bra   

 Bra   

 Ganska bra  

 Dåligt  

 Mycket dåligt 

 

5. Hur upplever du ditt totala hälsotillstånd? 
 Mycket bra   

 Bra   

 Ganska bra  

 Dåligt  

 Mycket dåligt 

 

6. Har du något medicinskt/fysiskt handikapp och/eller astma, allergiska besvär som hindrar fysisk 

aktivitet? 

 Nej 

 Ja, nämligen ___________________________________________________ 

 

7. Är du nöjd med din fysiska prestationsförmåga? 

 Ja, helt 

 Ja, i stort sett 

 Nej, inte riktigt 

 Nej, absolut inte 

 Ingen uppfattning 

 

8. Vad tror du att du klarar av? Sätt endast ett kryss. 

Jag orkar springa 2 km i högt tempo utan att vila 

Jag orkar jogga 2 km utan att vila 

Jag orkar promenera 2 km utan att vila 

Jag orkar inte promenera 2 km  

Vet ej 
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IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 

 

9. Hur mycket har du i allmänhet rört dig eller ansträngt dig kroppsligt på din fritid under det senaste 

året? Sätt kryss för alla alternativ som stämmer in på dig 

1= Har rört mig mycket litet 

2= Har rört mig mycket litet men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande 

3= Har fått ”vardagsmotion” i samband promenad eller lättare cykelturer till och från     

             arbetet, städning, att gå i trappor, gå ut med hunden etc. 

4= Har avsiktligt ägnat mig åt lättare form av motion som promenader (eller andra  

             aktiviteter med motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka 

5= Har ägnat mig åt mer ansträngande motion som t ex snabba promenader, joggning,  

              simning, motionsgympa eller motsvarande minst en gång per vecka 

6= Har regelbundet ägnat mig åt hård träning eller tävling där den fysiska  

              ansträngningen varit stor, t ex löpning och olika bollspel 

 

10. Hur många av dina närmaste vänner motionerar/ idrottar regelbundet, d v s minst en gång per 

vecka (d v s passar in på alternativ 5 eller 6 ovan)? Sätt bara ett kryss. 

 

Ingen   

Några   

De flesta   

Alla   

Vet inte  

 

11. Om tiden för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter sammanlagd tid per  

dag och ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt – hur många dagar per vecka når du normalt 

upp till denna nivå eller högre? 

 

Lägg samman frivilligt vald motion, den fysiska ansträngning du får i skola/ under arbete samt 

vardagsmotion (som t ex att gå i trappor, promenera, gå ut med hunden). 

   Vinterhalvåret Sommarhalvåret 

   

Inte någon dag i veckan      

En dag i veckan     

Två dagar i veckan    

Tre dagar i veckan    

Fyra dagar i veckan    

Fem dagar i veckan    

Sex dagar i veckan   

Sju dagar i veckan   
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12. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

 Person A: Rör sig ganska lite. 

 Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 

 Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 

 Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

 Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 

 

13. Vad har du för inställning till att själv delta i följande aktiviteter 

 

  Absolut Tveksam Ja kanske Ja mycket Vet ej 

  inte   gärna 

Gruppträning fitness      

(aerobics, friskis & svettis,  

spinning etc) 

Styrketräning 

på gym       

 

Promenader i   

närmiljön       

Promenader i skogen      

Stavgång       

 

Individuella racketspel      

Lagbollspel       

Jogging        

 

Utförsåkning       

Turåkning på skidor      

Paddla kajak      

Klättring      

 

Dans (salsa, street, bugg etc)      

Golf      

Ridning       

Cykling (mountain bike,  

distanscykling)      

 

Motorsport       

Kampsport       

Yoga       

Interaktiv träning      

(ex Wii sport, Wii shape) 
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14. Hur mycket sitter du stilla under en normal vardag och helgdag, som omfattar 16 timmar om man 

räknar bort 8 timmar för sömn? 

  

Vardag          Helgdag 

Så gott som hela dagarna       

13-15 timmar                         

10-12 timmar                         

7-9 timmar                             

4-6 timmar                             

1-3 timmar                             

Aldrig                                    

 

15. När du tar dig till din studieplats/arbetsplats, hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla? 

(Du får räkna in tid för att gå till och från buss/tåg/t-bana). Sätt bara ett kryss. 

 

under 10 minuter varje dag  

ca 10 minuter varje dag 

ca 20 minuter varje dag   

ca 30 minuter varje dag 

ca 40 minuter varje dag 

ca 50 minuter varje dag eller mer 

 

16. Hur lång är du? _________ cm 

      Vad väger du?   _________  kg 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 4 

           

Kodnr 

 

 

 

 

 

 

Din fysiska aktivitet 

 

Resultat från enkäten 

 

 

 

 

I formuläret ställer vi frågor som är plockade från SIH-enkät. Frågorna berör din hälsa och 

dina fysiska aktivitets vanor. 

 

Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt – det betyder att ingen kommer att veta vad 

just du har svarat. 
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1. Jag är   kvinna (25/49) man (24/49) 

 

2. Hur gammal är du? ________Medelålder = 29 år 

 

3. Vad gör du nu? Du kan svara med flera kryss. 
Jag söker jobb (2/49) 

  Jag studerar på eftergymnasial utbildning (kvalificerad yrkesutbildning, KOMVUX folkhögskola eller 

liknande) (1/49) 

Jag studerar på högskola/universitet (28/49) 

  Jag jobbar (28/49) 

  Annat: ________________________________________ (3/49) föräldraledig 

 

4. Hur är ditt allmänna fysiska hälsotillstånd? 
 Mycket bra (14/49)   

 Bra (23/49) 

 Ganska bra (9/49) 

 Dåligt (3/49) 

 Mycket dåligt (0/49) 

 

5. Hur upplever du ditt totala hälsotillstånd? 
 Mycket bra (14/49)   

 Bra (22/49) 

 Ganska bra (12/49) 

 Dåligt (1/49) 

 Mycket dåligt (0/49) 

 

6. Har du något medicinskt/fysiskt handikapp och/eller astma, allergiska besvär som hindrar fysisk 

aktivitet? 

 Nej (44/49) 

 Ja, nämligen _________________________________ (5/49) Astma, allergi, knäoperation 

 

7. Är du nöjd med din fysiska prestationsförmåga? 

 Ja, helt (3/49) 

 Ja, i stort sett (21/49) 

 Nej, inte riktigt (21/49) 

 Nej, absolut inte (4/49) 

 Ingen uppfattning (0/49) 

 

8. Vad tror du att du klarar av? Sätt endast ett kryss. 

Jag orkar springa 2 km i högt tempo utan att vila (26/49) 

Jag orkar jogga 2 km utan att vila (17/49) 

Jag orkar promenera 2 km utan att vila (6/49) 

Jag orkar inte promenera 2 km (0/49) 

Vet ej (0/49) 
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IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 

 

9. Hur mycket har du i allmänhet rört dig eller ansträngt dig kroppsligt på din fritid under det 

senaste året? Sätt kryss för alla alternativ som stämmer in på dig 

1= Har rört mig mycket litet (0/49) 

2= Har rört mig mycket litet men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande (5/49) 

3= Har fått ”vardagsmotion” i samband promenad eller lättare cykelturer till och från     

             arbetet, städning, att gå i trappor, gå ut med hunden etc. (23/49) 

4= Har avsiktligt ägnat mig åt lättare form av motion som promenader (eller andra  

             aktiviteter med motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka (13/49) 

5= Har ägnat mig åt mer ansträngande motion som t ex snabba promenader, joggning,  

              simning, motionsgympa eller motsvarande minst en gång per vecka (23/49) 

6= Har regelbundet ägnat mig åt hård träning eller tävling där den fysiska  

              ansträngningen varit stor, t ex löpning och olika bollspel (18/49) 

 

10. Hur många av dina närmaste vänner motionerar/ idrottar regelbundet, d v s minst en gång per 

vecka (d v s passar in på alternativ 5 eller 6 ovan)? Sätt bara ett kryss. 

 

Ingen  (0/49) 

Några  (18/49) 

De flesta  (28/49) 

Alla  (3/49) 

Vet inte  (0/49)

 

11. Om tiden för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter sammanlagd tid per  

dag och ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt – hur många dagar per vecka når du normalt 

upp till denna nivå eller högre? 

 

Lägg samman frivilligt vald motion, den fysiska ansträngning du får i skola/ under arbete samt 

vardagsmotion (som t ex att gå i trappor, promenera, gå ut med hunden). 

  

  Vinterhalvåret Sommarhalvåret 

   

Inte någon dag i veckan (3/49)      (2/49) 

En dag i veckan  (2/49)  (0/49) 

Två dagar i veckan (6/49)  (2/49) 

Tre dagar i veckan (6/49)  (3/49) 

Fyra dagar i veckan (6/49)  (9/49) 

Fem dagar i veckan (13/49)  (10/49) 

Sex dagar i veckan     (8/49)           (12/49)

Sju dagar i veckan (5/49)  (11/4) 
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12. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

 Person A: Rör sig ganska lite. (4/49) 

 Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. (6/49) 

 Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. (11/49) 

 Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. (21/49) 

 Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. (7/49) 

 

13. Vad har du för inställning till att själv delta i följande aktiviteter 

 

  Absolut Tveksam Ja kanske Ja mycket Vet ej 

  inte   gärna 

Gruppträning fitness (4/49) (16/49) (7/49) (22/49) (0/49) 

(aerobics, friskis & svettis,  

spinning etc) 

Styrketräning  

på gym  (2/49) (3/49) (14/49) (30/49) (0/49) 

 

Promenader i   

närmiljön  (0/49) (2/49) (13/49) (34/49) (0/49) 

Promenader i skogen (0/49) (4/49) (11/49) (34/49) (0/49) 

Stavgång  (9/49) (20/49) (11/49) (8/49) (1/49) 

 

Individuella racketspel (4/49) (8/49) (12/49) (25/49) (0/49) 

Lagbollspel  (6/49) (6/49) (4/49) (33/49) (0/49) 

Jogging   (2/49) (11/49) (17/49) (19/49) (0/49) 

 

Utförsåkning  (4/49) (7/49) (7/49) (31/49) (0/49) 

Turåkning på skidor (4/49) (11/49) (18/49) (16/49) (0/49) 

Paddla kajak  (4/49) (7/49) (16/49) (22/49) (0/49)

Klättring  (5/49) (16/49) (10/49) (18/49) (0/49)

 

Dans (salsa, street, bugg etc) (5/49) (13/49) (17/49) (14/49) (0/49) 

Golf  (6/49) (16/49) (12/49) (15/49) (0/49)

Ridning  (11/49) (18/49) (8/49) (12/49) (0/49) 

Cykling (mountain bike,  

distanscykling)  (2/49) (19/49) (9/49) (19/49) (0/49)

 

Motorsport  (13/49) (13/49) (12/49) (9/49) (2/49) 

Kampsport  (12/49) (14/49) (9/49) (13/49) (1/49) 

Yoga  (8/49) (15/49) (13/49) (12/49) (1/49) 

Interaktiv träning (11/49) (17/49) (9/49) (11/49) (1/49) 

(ex Wii sport, Wii shape 
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14. Hur mycket sitter du stilla under en normal vardag och helgdag, som omfattar 16 timmar om man 

räknar bort 8 timmar för sömn? 

  

Vardag          Helgdag 

Så gott som hela dagarna      (1/49)(1/49) 

13-15 timmar                        (2/49)(1/49) 

10-12 timmar                        (5/49) (7/49) 

7-9 timmar                            (20/49)   (15/49) 

4-6 timmar                            (15/49)   (16/49) 

1-3 timmar                            (6/49) (9/49) 

Aldrig                                   (0/49)(0/49) 

 

15. När du tar dig till din studieplats/arbetsplats, hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla? 

(Du får räkna in tid för att gå till och från buss/tåg/t-bana). Sätt bara ett kryss. 

 

under 10 minuter varje dag (8/49) 

ca 10 minuter varje dag (7/49) 

ca 20 minuter varje dag (19/49)   

ca 30 minuter varje dag (8/49) 

ca 40 minuter varje dag (4/49) 

ca 50 minuter varje dag eller mer (3/49) 

 

16. Hur lång är du? _________ cm ♀- 1,66 cm ♂ - 1,85 cm 

      Vad väger du?   _________  kg ♀- 65,5 kg ♂ - 85,5 kg 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 5 

           

Kodnr 

 

 

 

 

 

Din fysiska aktivitet 

Poängformulär 

 

 

 

I formuläret ställer vi frågor som är plockade från SIH-enkät. Frågorna berör din hälsa och 

dina fysiska aktivitets vanor. 

 

Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt – det betyder att ingen kommer att veta vad 

just du har svarat. 

 

 

 



53 

 

 

IDROTT OCH FYSISK AKTIVITET 

 

9. Hur mycket har du i allmänhet rört dig eller ansträngt dig kroppsligt på din fritid under det senaste året? Sätt kryss för alla 

alternativ som stämmer in på dig 

1= Har rört mig mycket litet                                                                             

2= Har rört mig mycket litet men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande         2 poäng 

 

3= Har fått ”vardagsmotion” i samband promenad eller lättare cykelturer till och från     

             arbetet, städning, att gå i trappor, gå ut med hunden etc.                                                     4 poäng                

4= Har avsiktligt ägnat mig åt lättare form av motion som promenader (eller andra  

             aktiviteter med motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka  

 

5= Har ägnat mig åt mer ansträngande motion som t ex snabba promenader, joggning,  

              simning, motionsgympa eller motsvarande minst en gång per vecka                                     6 poäng                                                                                                                                                

6= Har regelbundet ägnat mig åt hård träning eller tävling där den fysiska  

              ansträngningen varit stor, t ex löpning och olika bollspel 

 

11. Om tiden för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter sammanlagd tid per  

dag och ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt – hur många dagar per vecka når du normalt 

upp till denna nivå eller högre? 

 

Lägg samman frivilligt vald motion, den fysiska ansträngning du får i skola/ under arbete samt 

vardagsmotion (som t ex att gå i trappor, promenera, gå ut med hunden). 

  

  Vinterhalvåret Sommarhalvåret 

   

Inte någon dag i veckan 0 poäng      0 poäng  

En dag i veckan  1 poäng  1 poäng  

Två dagar i veckan 2 poäng  2 poäng  

Tre dagar i veckan 3 poäng  3 poäng 

Fyra dagar i veckan 4 poäng  4 poäng 

Fem dagar i veckan 5 poäng  5 poäng 

Sex dagar i veckan 6 poäng  6 poäng

Sju dagar i veckan 7 poäng  7 poäng

 

12. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

 Person A: Rör sig ganska lite. 1 poäng 

 Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 2 poäng 

 Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 3 poäng 

 Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 4 poäng 

 Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag.  

5 poäng 
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14. Hur mycket sitter du stilla under en normal vardag och helgdag, som omfattar 16 timmar om 

man räknar bort 8 timmar för sömn? 

  

Vardag          Helgdag 

Så gott som hela dagarna      1 poäng1 poäng 

13-15 timmar                        2 poäng2 poäng 

10-12 timmar                        3 poäng3 poäng 

7-9 timmar                            4 poäng4 poäng 

4-6 timmar                            5 poäng5 poäng 

1-3 timmar                            6 poäng6 poäng 

Aldrig                                   7 poäng7 poäng 

 

15. När du tar dig till din studieplats/arbetsplats, hur lång tid brukar du sammanlagt 

gå eller cykla? (Du får räkna in tid för att gå till och från buss/tåg/t-bana). Sätt 

bara ett kryss. 

 

under 10 minuter varje dag 1 poäng 

ca 10 minuter varje dag 2 poäng 

ca 20 minuter varje dag 3 poäng   

ca 30 minuter varje dag 4 poäng 

ca 40 minuter varje dag 5 poäng 

ca 50 minuter varje dag eller mer 6 poäng 
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Bilaga 6 

Enkätdiagram 

Fråga 3.    Fråga 4. 

 

Fråga 5.    Fråga 6. 

 

Fråga 7.    Fråga 8. 

 

Fråga 9.     Fråga 10. 
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Fråga 11.    Fråga 12. 

 

    

Fråga 13. (uppdelade i 4 delar) 
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Fråga 14.    Fråga 15. 
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Bilaga 7 

Poängfördelning Enkät 

Fråga 9 

 

Fråga 11a och 11b 
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Fråga 14a och 14b 

 

 

Fråga 15 
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