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Jämförelse av objektiv aktivitetsmätning med hjälp av 

ActiGraph och självskattning med Socialstyrelsens 

kontrollfrågor. 
 

Bakgrund 
För att förbättra kardiorespiratorisk och muskulär kondition samt bentäthet och minska risk 

för kroniska sjukdomar och depression har World Health Organisationen (WHO) tagit fram 

rekommendationer gällande fysiskt aktivitet för olika åldersgrupper. Enligt internationella 

riktlinjer från WHO (2011) rekommenderas till vuxna i åldersgruppen 18 till 64 år 150 min 

måttlig eller 75 min intensiv fysisk aktivitet per vecka uppnådda i sammanhängande perioder 

på minst 10 minuter [1]. 

Inom hälso- och sjukvården är fysisk aktivitet på recept (FaR) ett sätt att främja fysiskt 

aktivitet [2]. FaR syftar till att göra ordinationen av motionsprogram lika enkelt som 

läkemedelsordination. Socialstyrelsen aktuella rekommendation för uppföljning av FaR är 2 

frågor rörande antal minuter per vecka med måttlig eller intensiv ansträngningsnivå (se 

bifogat dokument). Första frågan gäller fysisk träning (exempelvis löpning, motionsgymnastik 

och bollsport) och den andra frågan gäller vardagsmotion (exempelvis promenader, cykling 

och trädgårdsarbete). Resultatet från de två frågorna vägs samman till ett gemensamt mått 

som kallas aktivitetsminuter. Tiden i den mer intensiva aktiviteten räknas dubbelt [3]. Dock 

finns det ingen objektiv mätning som integrerad beståndsdel av FaR. 

För mätning av motionsvanor är ActiGraph-produkter välvaliderade och etablerade som 

referensmodell [4,5]. Genom ActiGraph mätaren kan man erhålla både hjärtfrekvensbaserad 

och accelerometerbaserad mätning av fysisk aktivitet i antal minuter av olika 

ansträngningsnivåer baserad på personens vilopuls. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att jämföra Socialstyrelsens kontrollfrågor med en vetenskaplig 

referensmetod för aktivitetsmätning (ActiGraph wGT3X+) och därmed klarlägga hur 

tillförlitliga Socialstyrelsens kontrollfrågor är. Valideringsstudien ska belysa 

överensstämmelsen mellan den subjektiva skattningen (Socialstyrelsens kontrollfrågor) och 

den objektiva mätningen (ActiGraph wGT3X+). 

 

Metod 
Rekrytering av deltagare i den initiala pilotstudien sker bland sjukvårdspersonal. Antal 

deltagare: 30 personer. Deltagarna instrueras att under 10 dagar bära ActiGraph mätaren större 

delen av vakna tiden. Både inför och efter mätningen ombes deltagarna att fylla i 

Socialstyrelsens kontrollfrågor om fysisk aktivitet under det gångna 10 dagarna. 
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Bearbetning och analys 
Både ActiGraph-mätaren och Socialstyrelsens kontrollfrågor mäter antalet minuter av måttlig 

och intensiv fysiskt aktivitet och kan därmed jämföras direkt. Syftet med studien är att 

besvara frågan om hur stor skillnad det är mellan subjektiv skattning och objektiv mätning. 

Preliminära resultat för 25 deltagare enligt nedan. 

 

Preliminära Resultat 
I genomsnitt överskattar deltagarna sin aktivitetsnivå med 101% dvs det faktiskt uppmätta 

antalet minuter av minst måttlig aktivitet är bara hälften av självskattningen.. Majoriteten av 

deltagarna överskatta sin egen fysiskt aktivitet mellan 50 och 100%. 

 

Etiska aspekter 
Själva aktivitetsmätningen medför inga risker. Pulsbanden som används kan, hos personer 

med känslig hud leda till lokal irritation. För att minimera risken finns olika modeller av 

pulsband att välja mellan. Känslan att bli övervakad kan upplevas som obehaglig. Det står fritt 

för försökspersonerna att ta av sig mätarna inför aktiviteter som de inte vill ska registreras. 

Denna validering ingår som en del i projektet ”Mätning som Motivation: uppföljning av 

fysisk aktivitet på recept (FaR) med objektiv aktivitetsmätning – en randomiserad studie 

avseende effekterna av objektiv mätning vid konditionsträning i grupp för 

primärvårdspatienter”. Etikprövning har skett och studieplanen har blivit  godkänd (2013/367-

31) 
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Bilaga 1. Socialstyrelsens frågor om fysisk aktivitet. 
 

http://www.fhi.se/PageFiles/13765/R-2011-30-FaR-individanpassad-skriftlig-ordination-av-

fysisk-aktivitet.pdf 
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