
	  

	  

UPPSALA	  UNIVERSITET	  	   	  

Institutionen	  för	  neurovetenskap	   	  

Sjukgymnastprogrammet	  

Kurs:	  Uppsats	  15	  poäng,	  C-‐nivå	  

Rättad	  och	  godkänd	  	  

efter	  granskning	  

	  

	  

	  

	  

	  

Samband	  mellan	  självskattad	  fysisk	  aktivitetsnivå	  

och	  aktivitetsregistrering	  via	  dagbok	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Författare:	  

Carlsen,	  Stefan,	  
stefan.carlsen.3795@student.uu.se	  

Gunnarsson,	  Pontus	  

Redovisad:	  12/2010	  

Handledare:	  Mikael	  Andersson,	  
doktorand	  

Institutionen	  för	  neurovetenskap	  

Uppsala	  universitet	  	  

	  

	  



	  

	  

	  

SAMMANFATTNING	  

Syfte:	  Studiens	  syfte	  var	  att	  undersöka	  samband	  mellan	  hur	  universitetsstudenter	  	  

skattar	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå	  och	  hur	  de	  registrerar	  aktivitetsnivå	  med	  hjälp	  av	  	  

dagbok	  samt	  att	  se	  om	  de	  kom	  upp	  i	  ACSM	  (American	  College	  of	  Sport	  Medicine)	  och	  WHO´s	  

(World	  Health	  Organisation)	  rekommendationer.	  	  

Metod:	  Studien	  hade	  en	  icke	  experimentell,	  deskriptiv	  och	  korrelerande	  design	  där	  26	  

försökspersoner,	  två	  män	  och	  24	  kvinnor,	  rekryterades	  via	  anslag.	  De	  fick	  först	  svara	  på	  en	  

enkät	  och	  därefter	  registrera	  sin	  aktivitet	  via	  en	  7-‐dagars	  aktivitetsdagbok.	  	  	  

Resultat:	  Studenterna	  ansåg	  inte	  att	  de	  hade	  en	  stillasittande	  livsstil	  och	  alla	  deltagare	  utom	  

en	  ansåg	  sig	  komma	  upp	  till	  ACSM´s	  rekommendationer	  av	  fysisk	  aktivitet	  30	  minuter	  per	  

dag	  av	  måttlig	  intensitet	  alla	  dagar	  i	  veckan.	  Trettiofem	  procent	  kom	  inte	  upp	  i	  WHO´s	  

rekommendationer	  och	  av	  dessa	  överskattade	  67%	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå.	  Sextiofem	  

procent	  kom	  inte	  upp	  i	  ACSM´s	  rekommendationer	  och	  av	  dessa	  överskattade	  94%	  sin	  

aktivitetsnivå.	  

Konklusion:	  Studenterna	  hade	  en	  låg	  fysisk	  aktivitetsnivå	  utifrån	  ACSM´s	  rekommendationer	  

och	  majoriteten	  av	  de	  som	  inte	  levde	  upp	  till	  WHO	  och	  ACSM	  rekommendationer	  

överskattade	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå.	  Det	  krävs	  dock	  mer	  omfattande	  studier	  för	  att	  dra	  

några	  generella	  slutsatser	  då	  denna	  studie	  hade	  en	  skev	  könsfördelning	  och	  ett	  lågt	  antal	  

deltagare.	  

Keywords:	  Self-‐estimation,	  Perception,	  Activity	  diary,	  Physical	  Activity	  level,	  Overestimation.	  
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1 INLEDNING	  

Under	  årtusenden	  har	  fysisk	  aktivitet	  ingått	  som	  en	  självklar	  del	  av	  människans	  vardag.	  På	  

senare	  tid	  har	  dock	  samhället	  begränsat	  de	  fysiska	  kraven	  för	  individen.	  Många	  sitter	  stilla	  

på	  jobbet,	  transporterar	  sig	  med	  bilen	  istället	  för	  cykeln,	  tar	  hissen	  istället	  för	  trapporna	  och	  

byter	  ut	  promenader	  mot	  en	  allt	  mer	  stillasittande	  livsstil	  (1).	  	  	  

Samtidigt	  diskuteras	  det	  mycket	  om	  att	  vi	  människor	  måste	  röra	  mer	  på	  oss	  och	  ha	  en	  aktiv	  

livsstil.	  Den	  senaste	  Folkhälsorapporten	  från	  2009	  visade	  en	  påbörjad	  trend	  2005	  där	  

svenskar	  blivit	  mer	  aktiva	  sedan	  80-‐talet,	  men	  i	  åldern	  16–24	  år	  motionerade	  endast	  två	  av	  

tre	  regelbundet.	  Dessa	  siffror	  antas	  sedan	  ha	  minskat	  efter	  påföljande	  lågkonjunktur	  åren	  

därefter.	  	  Övervikt	  och	  fetma	  har	  blivit	  vanligare	  bland	  ungdomar,	  13	  procent	  bland	  alla	  

kvinnor	  och	  20	  procent	  av	  männen	  i	  samma	  ålder	  är	  överviktiga	  (25≤	  BMI<30).	  I	  åldrarna	  16-‐

84	  år	  är	  hälften	  av	  män	  och	  nära	  40	  procent	  av	  kvinnorna	  överviktiga	  (BMI	  ≥	  25)	  eller	  feta	  

(BMI	  ≥	  30)(2).	  

	  

2 BAKGRUND	  

Studier	  har	  visat	  på	  att	  regelbunden	  fysisk	  aktivitet	  bland	  annat	  ger	  mindre	  risk	  för	  hjärt-‐	  och	  

kärlsjukdomar,	  ökad	  insulinkänslighet,	  förbättrad	  syreupptagningsförmåga,	  ökad	  minne-‐	  och	  

koncentrationsförmåga,	  stabilare	  viktkontroll	  samt	  bättre	  sömn	  och	  därmed	  bättre	  

immunförsvar	  (3-‐8).	  Trots	  alla	  dessa	  positiva	  effekter	  finns	  det	  hinder	  som	  gör	  att	  vi	  förblir	  

mindre	  aktiva.	  Beteenden	  kan	  till	  exempel	  vara	  svåra	  att	  förändra	  då	  dessa	  har	  förankrats	  

hos	  individen	  över	  en	  längre	  tid	  (1).	  En	  orsak	  som	  ytterligare	  skulle	  kunna	  göra	  

beteendeförändringen	  svår	  är	  tron	  på	  att	  vi	  är	  mer	  aktiva	  än	  vad	  vi	  egentligen	  är	  och	  därför	  

anser	  att	  det	  inte	  behövs	  någon	  förändring	  även	  om	  det	  är	  just	  det	  som	  krävs	  för	  att	  uppfylla	  

hälsorekommendationerna	  (9).	  
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2.1 Fysisk	  aktivitet	  och	  aktivitetsnivå	  	  

Enligt	  American	  College	  of	  Sports	  Medicine	  (ACSM)	  och	  World	  Health	  Organisation	  (WHO)	  

definieras	  fysisk	  aktivitet	  som	  ”alla	  former	  av	  kroppsrörelser	  producerade	  av	  kroppens	  

muskler	  som	  leder	  till	  energiförbränning”	  (10,	  11).	  	  

För	  att	  få	  hälsofrämjande	  effekter	  av	  fysisk	  aktivitet	  hos	  friska	  personer	  18-‐65	  år	  

rekommenderar	  ACSM	  minst	  en	  måttlig	  intensitet	  (motsvarande	  en	  rask	  promenad,	  50-‐70%	  

av	  maximal	  hjärtfrekvens,	  eller	  630KJ),	  en	  duration	  på	  sammanlagt	  minst	  30	  minuter	  och	  en	  

frekvens	  på	  alla	  dagar	  i	  veckan	  (10,	  12).	  	  

Ett	  mått	  som	  beskriver	  den	  fysiska	  aktivitetsnivån	  är	  PAL	  (physical	  activity	  level,	  PAL)	  vilket	  

definieras	  som	  den	  totala	  energiförbrukningen	  (total	  energy	  expenditure,	  TEE)	  dividerat	  med	  

vilometabolismen	  (basal	  metabolic	  rate,	  BMR).	  Det	  lägsta	  PAL	  värdet	  ligger	  strax	  under	  1	  och	  

motsvarar	  BMR	  det	  vill	  säga	  den	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  hålla	  en	  individ	  levande	  i	  vila	  under	  

ett	  dygn.	  	  Enligt	  WHO´s	  kriterier	  motsvaras	  en	  stillasittande	  livsstil	  av	  ett	  PAL	  värde	  runt	  1,4,	  

en	  livsstil	  med	  begränsad	  fysisk	  aktivitet	  motsvaras	  av	  ett	  PAL	  värde	  runt	  1,6	  och	  en	  

regelbunden	  fysisk	  aktiv	  livsstil	  motsvaras	  av	  ett	  PAL	  värde	  över	  1,75	  vilket	  är	  det	  

rekommenderade	  värdet	  för	  att	  uppnå	  hälsovinster	  (11).	  Enligt	  de	  Nordiska	  

näringsrekommendationerna	  ligger	  den	  genomsnittliga	  befolkningen	  strax	  under	  PAL	  1,6	  och	  

ett	  PAL	  värde	  på	  1,4	  kan	  liknas	  med	  liknande	  hälsorisker	  som	  en	  obes	  person	  med	  Body	  

Mass	  Index	  (BMI)	  30-‐35	  eller	  en	  regelbunden	  rökare	  (13).	  	  

	  

2.2 Vilometabolism	  

Varje	  person	  gör	  av	  med	  energi	  för	  att	  underhålla	  de	  processer	  som	  sker	  i	  kroppen.	  

Vilometabolismen	  är	  det	  minimum	  av	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  kroppen	  skall	  överleva	  under	  

ett	  dygn	  i	  vila.	  De	  faktorer	  som	  påverkar	  BMR	  hos	  en	  individ	  är	  kroppsstorlek,	  

kroppssammansättning,	  kön,	  ålder,	  klimat	  och	  energiintag.	  BMR	  kan	  mätas	  upp	  genom	  

kalorimetri	  eller	  estimeras	  utifrån	  Schofields	  ekvation:	  BMR=	  0.064	  x	  kg	  kroppsvikt	  +	  

2.84MJ/d	  för	  män,	  och	  BMR=	  0.0615	  x	  kg	  kroppsvikt	  +	  2.08	  MJ/d	  för	  kvinnor	  i	  åldrarna	  19-‐30	  

år	  (14).	  
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2.3 Total	  energiförbrukning	  

Den	  totala	  dagliga	  energiförbrukningen	  (TEE),	  bestäms	  och	  påverkas	  av	  tre	  faktorer:	  

vilometabolism	  (BMR),	  fysisk	  aktivitet	  (physical	  activity,	  PA),	  som	  är	  tiden	  för	  aktiviteten	  

multiplicerat	  med	  intensiteten	  (physical	  activity	  ratio,	  PAR)	  och	  termisk	  måltidsinducerad	  

orsak	  (thermic	  effect	  of	  food,	  TEF),	  som	  är	  den	  ökade	  energiförbrukningen	  efter	  en	  måltid	  

(15).	  	  

	  

2.4 Energiförbrukning	  vid	  en	  specifik	  fysisk	  aktivitet	  

PAR	  är	  ett	  intensitetsmått	  som	  beskriver	  energiförbrukningen	  vid	  en	  specifik	  fysisk	  aktivitet.	  

Detta	  baseras	  på	  vilometabolismen	  och	  således	  är	  1PAR=	  BMR.	  PAR-‐värden	  är	  beräknade	  

från	  mätningar	  med	  dubbelmärkt	  vatten	  och	  har	  i	  olika	  studier	  diskuterats	  och	  reviderats	  för	  

att	  få	  fram	  ett	  exakt	  och	  rättvist	  värde	  av	  intensiteten	  för	  respektive	  aktivitet	  (16).	  PAR	  

värdena	  är	  beroende	  av	  individens	  BMR	  och	  är	  utformade	  efter	  personer	  med	  BMI	  <30	  vilket	  

gör	  att	  en	  person	  med	  BMI>	  30	  ger	  ett	  felaktigt	  PAR	  eftersom	  BMI>30	  ger	  ett	  ökat	  BMR	  (13).	  

	  

2.5 Att	  mäta	  fysisk	  aktivitet	  	  

Enligt	  energiprincipen	  så	  kan	  inte	  energi	  försvinna	  utan	  endast	  omvandlas	  (17).	  

Energiomsättningen	  i	  kroppen	  kan	  mätas	  med	  direkt	  eller	  indirekt	  kalometri.	  Direkt	  mätning	  

av	  energiomsättningen	  görs	  genom	  att	  isolera	  och	  direkt	  mäta	  värmen	  som	  alstras	  av	  

kroppen	  (18).	  

För	  att	  kroppen	  skall	  kunna	  utföra	  fysiskt	  arbete	  krävs	  energi	  samtidigt	  som	  musklerna	  

behöver	  syre.	  Genom	  att	  mäta	  syreförbrukningen	  kan	  därför	  energiomsättningen	  mätas	  

indirekt	  och	  den	  fysiska	  aktiviteten	  beräknas.	  Det	  finns	  stationära	  och	  portabla	  varianter	  av	  

denna	  mätmetod	  (ibid.).	  

Dubbelmärkt	  vatten	  anses	  vara	  ”golden	  standard”	  för	  att	  mäta	  energiförbrukning.	  Det	  sker	  

genom	  användning	  av	  stabila	  isotoper	  som	  kan	  beräkna	  en	  persons	  koldioxidproduktion	  och	  

därigenom	  få	  ut	  energiförbrukningen.	  Dessa	  tre	  sätt	  att	  mäta	  fysisk	  aktivitet	  på	  är	  noggranna	  
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fast	  dyra	  och	  kräver	  utrustning	  som	  är	  svårt	  att	  få	  tag	  på	  samt	  att	  det	  tar	  lång	  tid	  att	  utföra	  

(19,	  20).	  

Hjärtfrekvens	  och	  rörelsemätare	  är	  två	  andra	  sätt	  att	  mäta	  fysisk	  aktivitet	  på.	  	  Dessa	  

metoder	  är	  inte	  lika	  dyra	  som	  kalorimetrimätning	  eller	  dubbelmärkt	  vatten	  och	  är	  inte	  lika	  

svårtillgängliga	  men	  de	  är	  istället	  mindre	  tillförlitliga	  (4).	  	  

En	  vanlig	  insamlingsmetod	  för	  att	  följa	  befolkningens	  hälso-‐	  och	  aktivitetsvanor	  är	  genom	  

enkätstudier	  och	  frågeformulär	  där	  försökspersonerna	  själva	  får	  skatta	  sin	  fysiska	  

aktivitetsnivå.	  Problemet	  här	  ligger	  i	  att	  man	  aldrig	  kan	  vara	  riktigt	  säker	  på	  hur	  väl	  detta	  

överensstämmer	  med	  den	  faktiska	  aktivitetsnivån,	  självrapportering	  medför	  ofta	  en	  

överrapportering	  (21,	  22).	  	  

Dagböcker	  är	  ett	  tillförlitligare	  sätt	  än	  enkäter	  att	  undersöka	  fysisk	  aktivitet	  (23).	  I	  tidigare	  

studier	  har	  man	  sett	  att	  aktivitetsdagböcker	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  se	  det	  dagliga	  

aktivitetsmönstret	  och	  har	  en	  god	  validitet	  på	  gruppnivå	  mot	  dubbelmärkt	  vatten	  vid	  

bestämning	  av	  den	  totala	  energiförbrukningen.	  Ytterligare	  fördelar	  är	  den	  låga	  kostnaden	  

samt	  att	  det	  inte	  behövs	  någon	  komplicerad	  apparatur.	  	  Noggrannheten	  är	  beroende	  på	  hur	  

samarbetsvilliga	  försökspersonerna	  är	  att	  registrera	  sin	  aktivitet	  enligt	  instruktionerna,	  vilket	  

gör	  att	  dagboken	  måste	  vara	  enkelt	  utformad	  (23-‐25).	  En	  nackdel	  är	  att	  dagböcker	  behöver	  

fyllas	  i	  dagligen	  av	  försökspersonerna	  och	  är	  mer	  tidskrävande	  jämfört	  med	  enkäter	  som	  

endast	  fylles	  i	  vid	  ett	  tillfälle	  (4).	  	  

	  

2.6 Självskattning	  

Hur	  individen	  upplever	  sig	  själv	  är	  en	  subjektiv	  bedömning	  och	  behöver	  inte	  alla	  gånger	  

stämma	  överens	  med	  den	  objektiva	  verkligheten.	  Några	  studier	  har	  visat	  på	  svårigheten	  att	  

bedöma	  sin	  egen	  förmåga.	  I	  en	  studie	  fick	  studenter	  skatta	  vad	  de	  skulle	  få	  för	  betyg	  i	  

psykologi.	  Det	  visade	  sig	  att	  de	  med	  lägre	  betygsmedelvärde	  överskattade	  sina	  betyg	  jämfört	  

med	  de	  studenter	  som	  hade	  ett	  högre	  betygsmedelvärde	  (26).	  I	  en	  annan	  studie	  fick	  ett	  stort	  

antal	  studenter	  skatta	  sin	  längd	  och	  vikt	  vid	  två	  olika	  tillfällen,	  samtidigt	  som	  de	  mättes.	  

Korrelationen	  på	  skattningen	  mellan	  tillfällena	  var	  god,	  men	  överensstämmelsen	  av	  den	  
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subjektiva	  bedömningen	  och	  den	  objektiva	  mätningen	  var	  mindre	  god.	  Många	  studenter	  

överrapporterade	  sin	  längd	  och	  underrapporterade	  sin	  vikt	  (27).	  	  

Nackdelar	  som	  finns	  och	  som	  bör	  beaktas	  vid	  all	  självrapportering	  är	  om	  individen	  kanske	  

omedvetet	  eller	  medvetet	  vill	  framstå	  på	  ett	  visst	  sätt	  och	  har	  en	  bild	  av	  sig	  själv	  som	  

personen	  vill	  förverkliga,	  ett	  självideal	  som	  inte	  alltid	  överrensstämmer	  med	  verkligheten,	  

det	  vill	  säga	  personer	  rapporterar	  hur	  de	  vill	  vara	  snarare	  än	  hur	  de	  är	  (28).	  	  Vidare	  kan	  

självskattningen	  göras	  utifrån	  vad	  individen	  tror	  är	  önskvärt	  och	  att	  personen	  svarar	  på	  ett	  

visst	  sätt	  för	  att	  visa	  sig	  duktig.	  Inte	  minst	  kräver	  självskattningen	  en	  god	  kunskap	  om	  sig	  

själv	  och	  det	  är	  långt	  från	  säkert	  att	  alla	  har	  den	  insikten	  (29).	  Något	  som	  har	  setts	  i	  en	  studie	  

är	  att	  en	  ökad	  kunskap	  inom	  ett	  område	  ger	  testpersonerna	  en	  mer	  korrekt	  självskattning	  av	  

verkligheten	  (30).	  	  

Några	  studier	  i	  Holland	  har	  undersökt	  hur	  människor	  i	  samhället	  upplever	  sin	  fysiska	  

aktivitetsnivå	  och	  funnit	  att	  48-‐61	  procent	  av	  de	  personerna	  med	  en	  för	  låg	  fysisk	  

aktivitetsnivå	  utifrån	  de	  rekommenderade	  värdena,	  överskattar	  sin	  fysiska	  aktivitet	  (9,	  31,	  

32).	  Även	  9-‐10	  åriga	  barn	  i	  en	  studie	  i	  Storbritannien	  hade	  en	  övertro	  på	  sin	  egna	  fysiska	  

aktivitetsnivå.	  Föräldrarnas	  uppfattning	  om	  sinas	  barns	  fysiska	  aktivitet	  undersöktes	  också	  

med	  resultatet	  att	  även	  de	  överskattade	  barnens	  aktivitetsnivå	  (33).	  

	  

2.7 Problemformulering	  

Studier	  indikerar	  att	  personers	  förmåga	  att	  skatta	  sin	  egen	  aktivitetsnivå	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  

är	  låg,	  framför	  allt	  hos	  de	  som	  inte	  når	  upp	  till	  rekommenderade	  aktivitetsnivåer	  för	  

bibehållen	  hälsa.	  En	  hypotes	  är	  att	  om	  personen	  har	  en	  felaktig	  uppfattning	  om	  sin	  fysiska	  

aktivitetsnivå	  kan	  detta	  leda	  till	  sjukdom	  och	  ohälsa,	  eftersom	  en	  risk	  finns	  att	  denne	  inte	  

kommer	  vidta	  åtgärder	  för	  att	  korrigera	  detta	  till	  en	  adekvat	  nivå.	  En	  sådan	  felaktig	  

uppfattning	  medför	  att	  det	  är	  osannolikt	  att	  personen	  känner	  sig	  träffad	  av	  samhällsinsatser	  

i	  form	  av	  till	  exempel	  informationskampanjer	  om	  vinster	  med	  en	  ökad	  fysisk	  aktivitetsnivå.	  

Vid	  kontakt	  hos	  till	  exempel	  sjukgymnast	  kan	  det	  även	  bli	  svårare	  att	  påverka	  individens	  

beteende	  mot	  en	  mer	  aktiv	  livsstil.	  	  
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2.8 Syfte	  	  

Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  undersöka	  i	  vilken	  omfattning	  universitetsstudenter	  

skattar	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå	  korrekt	  i	  förhållande	  till	  när	  den	  registreras	  med	  dagbok.	  Ett	  

ytterligare	  syfte	  är	  att	  undersöka	  om	  de	  når	  upp	  till	  de	  rekommendationer	  som	  ACSM	  och	  

WHO	  har	  satt	  upp	  angående	  fysisk	  aktivitet.	  	  	  

	  

2.9 Frågeställningar	  
	  

I. Vilken	  aktivitetsnivå	  enligt	  WHO´s	  definition	  och	  ACSM´s	  

rekommendation	  skattar	  en	  grupp	  universitetsstudenter	  sig	  ha	  under	  en	  

genomsnittlig	  vecka	  det	  senaste	  året?	  

II. I	  vilken	  utsträckning	  uppfyller	  universitetsstudenter	  WHO´s	  

rekommendationer	  för	  fysisk	  aktivitet?	  

III. I	  vilken	  utsträckning	  uppfyller	  universitetsstudenter	  ACSM´s	  

rekommendationer	  för	  fysisk	  aktivitet?	  

IV. Hur	  är	  sambandet	  mellan	  självskattad	  aktivitetsnivå	  enligt	  WHO´s	  

kriterier	  med	  registrerad	  aktivitetsnivå,	  mätt	  med	  dagbok?	  

V. Hur	  är	  sambandet	  mellan	  självskattad	  aktivitetsnivå	  utifrån	  ACSM´s	  

rekommendation	  med	  registrerad	  aktivitetsnivå,	  mätt	  med	  dagbok?	  	  

3 METOD	  

3.1 Design	  

Studien	  hade	  en	  icke	  experimentell	  design	  eftersom	  den	  inte	  innehöll	  någon	  intervention	  för	  

försökspersonerna.	  Den	  var	  deskriptiv	  då	  förhållandet	  beskrevs	  mellan	  olika	  variabler	  utan	  

att	  ta	  reda	  på	  orsaken	  till	  resultatet	  samt	  korrelerande	  då	  samband	  mellan	  

försökspersonernas	  skattade	  fysiska	  aktivitetsnivå	  och	  registrerade	  aktivitetsnivå	  

undersöktes.	  	  
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3.2 Urval	  	  

Ett	  bekvämlighetsurval	  skedde	  där	  anslag	  med	  information	  och	  anmälan	  sattes	  upp	  på	  

Biomedicinskt	  centrum	  (BMC)	  vid	  Uppsala	  universitet.	  Målsättning	  var	  att	  inkludera	  ca	  30	  

personer.	  Åldrarna	  bestämdes	  efter	  tidigare	  validering	  av	  aktivitetsdagboken	  samt	  för	  

beräkning	  av	  Schofields	  ekvation	  då	  den	  är	  åldersanpassad	  för	  att	  räkna	  ut	  BMR	  (14,	  23).	  

	  

3.2.1 Inklusionskriterier	  
• Ålder	  18-‐30	  år,	  både	  män	  och	  kvinnor.	  

• Förstå	  svenska	  i	  tal	  och	  skrift.	  

• Studerande	  på	  BMC	  i	  Uppsala.	  

3.2.2 Exklusionskriterier	  	  
• BMI	  över	  30.	  	  

• Planerat	  en	  nystartad	  träningsperiod	  under	  försöksperioden.	  

• Sjukdom	  som	  begränsade	  personens	  fysiska	  aktivitetsnivå.	  

3.3 Datainsamlingsmetoder	  	  

Insamlingen	  av	  data	  skedde	  genom	  enkät	  (bilaga	  1)och	  aktivitetsdagbok	  (bilaga	  2).	  	  

	  

3.3.1 Enkät	  	  

Enkäten	  var	  utformad	  av	  testledarna	  och	  bestod	  av	  två	  delar.	  	  

Den	  första	  avsåg	  att	  samla	  in	  bakgrundsdata	  på	  deltagarna	  för	  att	  möjliggöra	  en	  beskrivning	  

av	  gruppen.	  Data	  som	  samlades	  in	  var:	  ålder,	  kön,	  längd,	  vikt	  och	  utbildningsprogram.	  	  

Den	  andra	  delen	  handlade	  om	  den	  självskattade	  fysiska	  aktivitetsnivån	  vilket	  undersöktes	  

med	  två	  frågor.	  I	  den	  första	  frågan	  ombads	  försökspersonen	  att	  skatta	  sin	  fysiska	  

aktivitetsnivå	  under	  en	  ”normal”	  vecka	  på	  en	  tregradig	  skala	  med	  vägledning	  av	  WHO´s	  

definitioner	  på	  nämnda	  aktivitetsnivåer;	  Stillasittande	  (PAL<1,55),	  Begränsad	  fysisk	  



8	  

	  

aktivitetsnivå	  (PAL=1,56–1,74)	  och	  Fysiskt	  aktiv	  (PAL≥1,75).	  PAL-‐värdena	  sågs	  inte	  i	  enkäten.	  

Vid	  fråga	  två	  ombads	  försökspersonen	  att	  skatta	  om	  den	  uppfyllde	  den	  fysiska	  aktivitetsnivå	  

som	  ACSM	  rekommenderar	  med	  vägledning	  av	  ACSM´s	  definition	  av	  fysisk	  aktivitet.	  Enkäten	  

är	  inte	  validerad	  eller	  reliabilitetstestad	  men	  det	  finns	  studier	  gjorda	  på	  de	  graderade	  

skalorna	  och	  definitioner	  som	  finns	  med	  (10,	  11,	  33).	  En	  pilottestning	  utfördes	  muntligt	  av	  

enkäten	  på	  tio	  stycken	  universitetsstudenter	  som	  studerade	  på	  annan	  ort	  för	  att	  se	  om	  de	  

uppfattade	  frågorna	  och	  svarsalternativen	  som	  tydliga.	  Pilotstudien	  visade	  att	  det	  var	  svårt	  

för	  försökspersonerna	  att	  skatta	  sig	  mot	  endast	  två	  alternativ	  i	  fråga	  två,	  vilket	  gjorde	  att	  en	  

femgradig	  skala	  infördes	  så	  att	  de	  lättare	  kunde	  placera	  sig.	  

	  

3.3.2 Aktivitetsdagbok	  

För	  insamling	  av	  aktivitetsnivån	  valdes	  en	  svensk	  översatt	  version	  av	  Bouchards	  

aktivitetsdagbok.	  Det	  är	  en	  sju	  dagars	  lång	  självmonitorerad	  aktivitetsdagbok	  som	  har	  

använts	  i	  tidigare	  studier	  (23-‐25).	  Denna	  ansågs	  bäst	  anpassad	  för	  aktivitetsregistrering	  med	  

tanke	  på	  låg	  kostnad,	  tillgänglighet	  och	  ändamål	  eftersom	  att	  PAL	  kan	  beräknas	  utifrån	  

dagboken	  och	  att	  en	  jämförelse	  till	  WHO´s	  definitioner	  då	  kan	  göras.	  

Intrabedömmarreliabiliteten	  var	  uppmätt	  på	  ursprungsdagboken	  till	  r=	  0,96	  (p<0,01)	  enligt	  

Bouchard	  et	  al	  (34).	  Den	  översatta	  versionen	  var	  validerad	  mot	  dubbelmärkt	  vatten	  r=0,54	  

(p=0,001)	  i	  en	  studie	  gjord	  på	  15	  åringar	  av	  Bratteby	  et	  al.	  och	  mätte	  personers	  fysiska	  

aktivitet	  och	  energiåtgång	  tillförlitligt	  på	  gruppnivå(24).	  I	  en	  annan	  studie	  på	  män	  18-‐27	  år	  

validerades	  samma	  aktivitetsdagbok	  mot	  dubbelmärkt	  vatten	  till	  r=0,61	  (p=0,005)	  (23).	  	  	  

Dagboken	  var	  uppdelad	  i	  sju	  stycken	  aktivitetsblad	  där	  varje	  blad	  motsvarade	  en	  dag.	  

Aktivitetsbladet	  var	  indelat	  i	  dygnets	  24	  timmar	  med	  sammanlagt	  96	  stycken	  rutor	  där	  varje	  

timme	  var	  indelade	  i	  fyra	  rutor.	  En	  ruta	  motsvarade	  således	  15	  minuter	  av	  dagen.	  För	  varje	  

ruta	  skulle	  försökspersonen	  fylla	  i	  en	  siffra	  som	  togs	  ur	  en	  lista	  som	  ses	  i	  aktivitetsbladet	  

(bilaga	  2)	  och	  som	  listade	  nio	  olika	  kategorier	  för	  vanliga	  aktiviteter	  av	  stigande	  intensitet.	  

Den	  kategori	  som	  var	  lämpligast	  att	  motsvara	  den	  fysiska	  aktiviteten	  valdes.	  Om	  aktiviteten	  

inte	  var	  med	  på	  listan	  ombads	  försökspersonen	  att	  fylla	  i	  den	  kategori	  som	  närmast	  var	  

jämförbar	  med	  aktivitetens	  intensitet	  eller	  anteckna	  en	  bokstav	  i	  rutan	  och	  i	  kanten	  skriva	  

ner	  max	  ett	  till	  två	  ord	  som	  beskrev	  den	  specifika	  aktiviteten.	  Testledarna	  avgjorde	  sedan	  i	  
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vilken	  kategori	  aktiviteten	  skulle	  placeras.	  Om	  försökspersonen	  trots	  detta	  hade	  svårigheter	  

med	  att	  fylla	  i	  rätt	  siffra	  hänvisades	  den	  till	  att	  kontakta	  testledarna	  via	  telefon	  för	  

vägledning.	  De	  olika	  aktiviteterna	  hade	  olika	  PAR-‐värden	  utifrån	  intensitet	  och	  ses	  i	  en	  tabell	  

(bilaga	  3).	  PAR-‐värdena	  var	  endast	  synliga	  för	  testledarna.	  Försökspersonen	  ombads	  att	  

registrera	  varje	  aktivitetsblad	  så	  ofta	  som	  möjligt	  men	  minst	  två	  gånger	  per	  dag.	  

Efter	  det	  sista	  dygnets	  registreringar	  beräknade	  testledarna	  varje	  dag	  för	  sig.	  För	  beräkning	  

av	  total	  energiförbrukning	  (TEE)	  och	  fysisk	  aktivitetsnivå	  (PAL)	  gjordes	  följande	  uträkningar.	  	  

Alla	  15	  minuters	  perioder	  av	  varje	  kategori	  summeras	  och	  multipliceras	  med	  respektive	  PAR	  

värde.	  För	  att	  få	  ut	  energiförbrukningen	  för	  varje	  kategori,	  multipliceras	  dessa	  även	  med	  

personens	  individuella	  BMR	  som	  beräknas	  ur	  Schofields	  ekvation	  utifrån	  vikt	  (13,	  14).	  De	  

olika	  kategoriernas	  energiförbrukning	  summeras	  till	  den	  totala	  energiförbrukningen	  och	  

divideras	  med	  BMR	  för	  att	  få	  ut	  den	  fysiska	  aktivitetsnivån	  i	  PAL.	  	  

3.4 Genomförande	  

Försökspersonerna	  rekryterades	  via	  anslag	  som	  sattes	  upp	  mellan	  april	  och	  juni	  månad	  på	  

BMC	  i	  Uppsala	  och	  inkluderades	  konsekutivt	  i	  studien.	  Vid	  ett	  personligt	  möte	  gavs	  muntlig	  

och	  skriftlig	  information	  om	  studiens	  syfte	  och	  genomförande	  (bilaga	  4).	  Längd	  och	  vikt	  

mättes	  och	  de	  fick	  fylla	  i	  en	  enkät	  med	  frågor	  kring	  sin	  aktivitetsnivå.	  	  En	  testledare	  fanns	  

närvarande	  i	  rummet	  för	  eventuella	  frågor.	  

Efter	  att	  skattningen	  var	  gjord	  förklarade	  forskningsledaren	  hur	  aktivitetsdagboken	  skulle	  

användas	  och	  gav	  ett	  konkret	  exempel	  på	  hur	  en	  dags	  aktiviteter	  kunde	  fyllas	  i	  genom	  att	  gå	  

igenom	  försökspersonens	  föregående	  dag.	  Klockan	  00.00	  samma	  dag	  började	  första	  dagen	  i	  

aktivitetsdagboken.	  När	  försöksperioden	  på	  sju	  dagar	  var	  slut	  samlades	  aktivitetsdagboken	  

in	  för	  databearbetning.	  	  Dagböckerna	  lämnades	  in	  i	  ett	  postfack	  utanför	  receptionen	  i	  

korridoren	  på	  BMC	  i	  Uppsala.	  

	  

3.5 Databearbetning	  

All	  data	  fördes	  in	  i	  Microsoft	  Excel®	  och	  bearbetning	  gjordes	  i	  statistikprogrammet	  Statistical	  

Packages	  for	  the	  Social	  Sciences	  18®	  (SPSS).	  	  
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Deskriptiv	  statistik	  användes	  för	  att	  beskriva	  bakgrundsdata	  och	  samtliga	  frågeställningar.	  

Korrelationsberäkning	  för	  frågeställning	  fyra	  gjordes	  med	  Spearman	  då	  båda	  variablerna	  var	  

ordinala	  och	  för	  frågeställning	  fem	  gjordes	  beräkning	  med	  Chi2-‐test	  då	  dessa	  variabler	  var	  

nominala.	  Signifikansnivån	  bestämdes	  till	  p<0,05	  (35).	  	  

I	  denna	  studie	  användes	  ett	  förenklat	  sätt	  att	  räkna	  ut	  PAL	  i	  dagboken	  då	  

energiomsättningen	  inte	  var	  intressant.	  Detta	  gjordes	  genom	  att	  bortse	  från	  BMR	  och	  endast	  

summera	  tiden	  för	  varje	  kategori	  som	  multipliceras	  med	  respektive	  PAR	  värde	  och	  dividera	  

antalet	  totalt	  vägd	  aktivitet	  med	  dygnets	  24	  timmar.	  Ett	  medelvärde	  av	  PAL	  togs	  genom	  att	  

addera	  alla	  dagliga	  PAL	  värden	  och	  dividera	  med	  antalet	  dagar.	  Flödesschema	  över	  de	  båda	  

sätten	  ses	  mer	  överskådligt	  i	  tabellerna	  (bilaga	  5).	  	  För	  att	  se	  om	  försökspersonerna	  kom	  upp	  

i	  ACSM´s	  rekommendationer	  av	  fysisk	  aktivitet	  med	  minst	  30	  minuter	  av	  måttlig	  intensitet	  

per	  dag	  användes	  Schofields	  ekvation	  för	  att	  se	  vilket	  BMR	  de	  hade.	  Detta	  sattes	  sedan	  in	  i	  

ekvationen	  som	  ses	  i	  nedre	  tabellen	  (bilaga	  5)	  när	  energin	  uppgick	  till	  630kJ	  som	  motsvarar	  

måttlig	  intensitet	  under	  en	  halvtimme	  och	  sedan	  beräknades	  individens	  PAR	  värde	  ut.	  

Därefter	  noterades	  den	  aktivitetskategori	  som	  motsvarade	  försökspersonens	  PAR	  värde	  för	  

måttlig	  intensitet.	  Försökspersonerna	  med	  minst	  två	  perioder	  á	  15	  minuter	  inom	  eller	  över	  

denna	  kategori	  varje	  dag	  ansågs	  komma	  upp	  till	  ACSM´s	  rekommendationer.	  

	  

3.6 Etiska	  överväganden	  

Eftersom	  det	  inte	  genomfördes	  någon	  intervention	  med	  försökspersonerna	  så	  utsattes	  de	  

inte	  för	  några	  risker.	  De	  blev	  väl	  informerade	  om	  den	  tid	  de	  var	  tvungna	  att	  lägga	  ner	  på	  

aktivitetsdagboken	  och	  kunde	  när	  som	  helst	  avbryta	  medverkandet	  i	  studien.	  

Försökspersonerna	  fick	  muntlig	  och	  skriftlig	  information	  om	  att	  deras	  identitet	  skulle	  

behandlas	  konfidentiellt.	  

4 RESULTAT	  	  

Det	  var	  totalt	  30	  personer	  som	  inkluderades	  i	  studien	  och	  svarade	  på	  enkäten.	  Utav	  dessa	  

fullföljde	  27	  stycken	  registreringen	  med	  aktivitetsdagboken,	  varav	  en	  exkluderades	  på	  grund	  

av	  sjukdom	  under	  testperioden.	  Resterande	  26	  deltagare	  hade	  en	  medelålder	  på	  23	  ±2,5	  SD	  
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och	  ett	  medel-‐BMI	  på	  23,3	  ±2,6	  SD.	  	  Försökspersonerna	  bestod	  av	  24	  kvinnor	  och	  två	  män.	  

Kvinnorna	  hade	  en	  medelålder	  på	  23	  ±2.4	  SD	  och	  ett	  medel-‐BMI	  på	  23,5	  ±2,6	  SD.	  Männen	  

hade	  en	  medelålder	  på	  24	  ±2,5	  SD	  och	  ett	  medel-‐BMI	  på	  21,3	  ±0,9	  SD.	  Urvalet	  bestod	  av	  

studenter	  från	  BMC	  i	  Uppsala	  där	  alla	  läste	  vårdrelaterade	  ämnen.	  	  

	  

4.1 Skattad	  aktivitetsnivå	  enligt	  WHO´s	  definition	  och	  ACSM´s	  rekommendation	  hos	  en	  

grupp	  universitetsstudenter,	  under	  en	  genomsnittlig	  vecka	  det	  senaste	  året.	  

Utifrån	  frågan	  baserad	  på	  WHO´s	  kriterier	  för	  fysisk	  aktivitet	  där	  deltagarna	  fick	  skatta	  sin	  

aktivitetsnivå	  under	  en	  normal	  vecka	  det	  senaste	  året	  ansåg	  ingen	  person	  sig	  ha	  en	  

stillasittande	  aktivitetsnivå,	  7	  personer	  (27%)	  skattade	  sig	  ha	  en	  begränsad	  aktivitetsnivå	  och	  

19	  deltagare	  (73%)	  ansåg	  sig	  vara	  fysiskt	  aktiva.	  	  

Utifrån	  frågan	  baserad	  på	  ACSM´s	  rekommendationer	  för	  hälsovinster	  av	  fysisk	  aktivitet	  

svarade	  försökspersonerna	  hur	  de	  ansåg	  sig	  uppfylla	  rekommenderad	  aktivitetsnivå	  under	  

en	  normal	  vecka	  det	  senaste	  året.	  Det	  var	  25	  försökspersoner	  (96,2%)	  som	  ansåg	  sig	  komma	  

upp	  till	  den	  rekommenderade	  nivån	  och	  1	  försöksperson	  (3,8%)	  ansåg	  sig	  inte	  göra	  detta.	  En	  

person	  ansåg	  sig	  vara	  ”mycket	  under	  rekommenderad	  nivå”,	  0	  personer	  ”under	  

rekommenderad	  nivå”,	  8	  personer	  på	  ”rekommenderad	  nivå”,	  16	  personer	  ”över	  

rekommenderad	  nivå	  ”och	  1	  person	  ”mycket	  över	  rekommenderad	  nivå”.	  	  

	  

4.2 Andelen	  universitetsstudenter	  som	  uppfyller	  WHO´s	  	  rekommendationer	  för	  fysisk	  

aktivitet.	  	  	  

Det	  genomsnittliga	  PAL-‐värdet	  under	  en	  vecka	  baserat	  på	  varje	  persons	  aktivitetsdagbok	  

resulterade	  i	  att	  17	  personer	  (65,3%)	  kom	  upp	  i	  rekommenderad	  nivå	  enligt	  WHO	  (PAL	  

≥1,75),	  medan	  9	  personer	  (34,7%)	  inte	  klarade	  att	  nå	  upp	  till	  detta.	  Försökspersonernas	  

genomsnittliga	  PAL-‐värde	  under	  en	  vecka	  1,82	  ±0,24	  SD	  (figur	  1).	  	  



12	  

	  

	  

Figur	  1.	  Varje	  försökspersons	  genomsnittliga	  PAL-‐värde	  under	  en	  vecka	  med	  genomsnittet	  1,82	  
±0,24	  SD	  och	  där	  17	  försökspersoner	  (65,3%)	  uppnådde	  WHO´s	  rekommendationer	  på	  PAL	  ≥1,75.	  

	  

4.3 Andelen	  universitetsstudenter	  som	  uppfyller	  ACSM´s	  	  rekommendationer	  för	  fysisk	  

aktivitet.	  	  

Det	  var	  totalt	  9	  försökspersoner	  (34,7%)	  som	  nådde	  upp	  till	  ACSM´s	  rekommendationer	  

medan	  övriga	  17	  försökspersoner	  (65,3%)	  inte	  gjorde	  detta.	  Försökspersonerna	  hade	  ett	  

genomsnitt	  på	  5,7	  dagar	  (±	  1,8	  SD)	  under	  försöksveckan,	  av	  antal	  uppnådda	  dagar	  med	  30	  

minuters	  aktivitet	  (figur	  2).	  
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Figur	  2.	  Antalet	  dagar	  som	  försökspersonerna	  uppnått	  ACSM´s	  rekommendation	  av	  30	  minuter	  fysisk	  
aktivitet	  med	  minst	  måttlig	  intensitet	  under	  en	  vecka.	  Genomsnitt	  på	  5,7	  dagar	  ±	  1,8	  SD.	  

	  

4.4 Samband	  mellan	  självskattad	  aktivitetsnivå	  enligt	  WHO´s	  kriterier	  och	  registrerad	  

aktivitetsnivå,	  mätt	  med	  dagbok.	  

Sambandet	  mellan	  självskattad	  och	  uppmätt	  aktivitetsnivå	  var	  lågt	  r=0,261	  (p=0,198).	  Av	  

totalt	  26	  försökspersoner	  var	  det	  17	  personer	  (65,3%)	  som	  skattade	  sig	  rätt.	  Fjorton	  

personer	  av	  dessa	  skattade	  sig	  som	  fysiskt	  aktiva	  och	  3	  personer	  skattade	  sin	  aktivitetsnivå	  

som	  begränsad.	  Sex	  personer	  (23,2%)	  överskattade	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå.	  Fem	  personer	  

av	  dessa	  ansåg	  sig	  vara	  fysiskt	  aktiva	  varav	  3	  personer	  visade	  sig	  ha	  begränsad	  fysisk	  

aktivitetsnivå	  och	  2	  personer	  hade	  en	  stillasittande	  aktivitetsnivå.	  En	  person	  av	  de	  som	  

överskattade	  sig	  skattade	  sig	  som	  begränsat	  fysiskt	  aktiv	  men	  hade	  en	  stillasittande	  

aktivitetsnivå.	  Tre	  personer	  (11,5%)	  underskattade	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå.	  De	  skattade	  sig	  

som	  begränsade	  men	  var	  fysiskt	  aktiva.	  Av	  de	  9	  personer	  som	  inte	  uppnådde	  

rekommenderat	  värde,	  PAL	  ≥1,75,	  var	  det	  6	  personer	  (66,7%)	  som	  överskattade	  sig	  (tabell	  I).	  
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Tabell	  I.	  Korstabell	  med	  fördelningen	  över	  antal	  försökspersoner	  som	  skattade	  sig	  rätt,	  överskattade	  
sig,	  och	  underskattade	  sig.	  *En	  försöksperson	  skattade	  sig	  som	  fysisk	  begränsad	  aktivitetsnivå	  (1,55	  -‐	  
1,74),	  men	  hade	  en	  stillasittande	  livsstil.	  	  

	   Personer	  med	  PAL	  >1,75.	   Personer	  med	  PAL	  <1,75.	  

Skattat	  PAL	  >1,75.	  
Rätt	  skattat	  14st	  

(53,8%)	  

Överskattat	  5st	  +1st*	  

(23,2%)	  

Skattat	  PAL	  <1,75.	  
Underskattat	  3st	  

(11,5%)	  

Rätt	  skattat	  3st	  

(11,5%)	  

PAL>	  1,75	  =	  Den	  rekommenderade	  fysiska	  aktivitetsnivån	  enligt	  WHO.	  	  

	  

4.5 Samband	  mellan	  självskattad	  aktivitetsnivå	  utifrån	  ACSM´s	  rekommendation	  och	  

registrerad	  aktivitetsnivå,	  mätt	  med	  dagbok.	  

Sambandet	  mellan	  självuppskattad	  och	  uppmätt	  aktivitetsnivå	  var	  lågt	  r=0,146	  (p=0,458).	  

Det	  var	  10	  personer	  (38,5%)	  som	  uppskattade	  sig	  rätt	  utifrån	  ACSM´s	  rekommendationer	  9	  

av	  dessa	  uppskattade	  sig	  som	  fysiskt	  aktiva.	  En	  person	  trodde	  inte	  att	  denna	  skulle	  klara	  av	  

att	  uppnå	  den	  rekommenderade	  nivån	  men	  uppskattade	  sig	  rätt.	  Resterande	  16	  personer	  

(61,5%)	  överskattade	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå.	  Av	  de	  17	  personer	  som	  inte	  nådde	  upp	  till	  

ACSM´s	  rekommendationer,	  30	  minuter	  per	  dag,	  var	  det	  16	  personer	  (94%)	  som	  

överskattade	  sig	  (Tabell	  II).	  

	  

Tabell	  II.	  Korstabell	  med	  fördelningen	  över	  antal	  försökspersoner	  som	  skattade	  sig	  rätt,	  överskattade	  
sig,	  och	  underskattade	  sig.	  

	   Personer	  >30min/dag	   Personer	  <30min/dag	  

Skattat	  >30min/dag	  
Rätt	  Skattat	  9st	  	  

(34,7%)	  

Överskattat	  16st	  	  

(61,5%)	  

Skattat	  <30min/dag	  
Underskattat	  

0st	  (0%)	  

Rätt	  skattat	  1st	  	  

(3,8%)	  
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5 DISKUSSION	  

5.1 Resultatsammanfattning	  

Sambanden	  mellan	  skattning	  av	  fysisk	  aktivitetsnivå	  med	  enkät,	  baserad	  på	  WHO	  och	  

ACSM´s	  kriterier,	  och	  beräknad	  nivå	  med	  hjälp	  av	  aktivitetsdagbok	  var	  svaga,	  r=0,261	  

(p=0,198	  )	  respektive	  r=	  0,146	  (p=0,458).	  	  

Majoriteten	  (73%)	  skattade	  sig	  ha	  en	  fysiskt	  aktiv	  livsstil	  enligt	  WHO´s	  definition	  och	  alla	  

utom	  en	  person	  trodde	  sig	  uppnå	  ACSM´s	  rekommenderade	  nivå	  för	  fysisk	  aktivitet.	  	  

Trettiofem	  procent	  uppnådde	  inte	  den	  rekommenderade	  nivån	  enligt	  WHO,	  och	  inte	  heller	  

65	  %	  enligt	  ACSM.	  Sextiosju	  procent	  av	  deltagarna	  som	  inte	  kom	  upp	  till	  de	  

rekommenderade	  nivåerna	  överskattade	  sin	  fysiska	  aktivitet	  enligt	  WHO	  och	  94	  %	  enligt	  

ACSM´s	  rekommendationer.	  

Ur	  det	  totala	  antalet	  försökspersoner	  var	  det	  23%	  enligt	  WHO,	  och	  62%	  utifrån	  ACSM´s	  

rekommendationer	  som	  överskattade	  sin	  aktivitetsnivå.	  

	  

5.2 Resultatdiskussion	  	  

Vid	  jämförelse	  mellan	  WHO	  och	  ACSM	  i	  hur	  personerna	  skattade	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå	  

visade	  det	  sig	  att	  sju	  personer	  (26,6%)	  ansåg	  sig	  ha	  en	  livsstil	  med	  en	  begränsad	  

aktivitetsnivå,	  men	  trots	  detta	  ansåg	  sig	  alla	  utom	  en	  komma	  upp	  till	  ACSM´s	  

rekommendationer	  för	  att	  få	  hälsovinster.	  Detta	  tyder	  på	  att	  universitetsstudenter	  vid	  BMC	  

skattade	  att	  de	  rörde	  sig	  tillräckligt	  mycket	  för	  att	  få	  hälsovinster	  även	  om	  vissa	  ansåg	  sig	  ha	  

en	  livsstil	  av	  begränsad	  fysisk	  aktivitet.	  	  	  

Att	  nio	  personer	  (34,7%)	  inte	  nådde	  upp	  till	  WHO´s	  rekommenderade	  värde	  var	  givetvis	  inte	  

bra	  ur	  en	  folkhälsosynpunkt.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  de	  nordiska	  

näringsrekommendationerna	  som	  anser	  att	  den	  generella	  befolkningen	  ligger	  på	  ett	  värde	  

strax	  under	  PAL	  1,6	  (13).	  Dessutom	  var	  det	  17	  personer	  (65,3%),	  det	  vill	  säga	  ungefär	  2/3,	  

som	  inte	  uppfyllde	  ASCM´s	  rekommendationer	  på	  30minuter	  per	  dag.	  Detta	  var	  fler	  

personer	  än	  en	  studie	  i	  Nya	  Zeeland	  där	  de	  använt	  sig	  av	  samma	  aktivitetsdagbok	  med	  unga	  

friska	  män	  i	  åldrarna	  18-‐27	  och	  som	  visade	  att	  1/3	  inte	  nådde	  upp	  till	  30	  minuter	  per	  dag	  
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(23).	  Då	  försökspersonerna	  var	  studenter	  hade	  nio	  stycken	  angett	  att	  de	  haft	  

tentamensveckor,	  vilket	  antagligen	  gjorde	  att	  de	  inte	  kom	  upp	  till	  de	  rekommenderade	  

nivåerna	  enligt	  WHO	  och	  ACSM.	  Framför	  allt	  om	  de	  satt	  en	  hel	  dag	  och	  inte	  kom	  upp	  till	  30	  

minuter	  per	  dag	  så	  hade	  de	  inte	  nått	  upp	  till	  ACSM´s	  rekommendationer	  då	  30	  minuters	  

aktivitet	  måste	  uppnås	  alla	  dagar.	  Det	  kan	  ha	  varit	  förklaringen	  till	  att	  sju	  personer	  (26,6%)	  

kom	  upp	  i	  WHO´s	  nivåer	  men	  inte	  kom	  upp	  till	  ACSM´s	  rekommenderade	  nivå.	  

För	  att	  begränsa	  sig	  valde	  forskningsledarna	  att	  endast	  titta	  på	  ACSM´s	  rekommendation	  av	  

ackumulerad	  fysisk	  aktivitet	  av	  30	  minuter	  per	  dag	  med	  måttlig	  intensitet,	  då	  detta	  ansågs	  

vara	  den	  lägsta	  generella	  rekommendationen	  för	  den	  svenska	  befolkningen	  för	  att	  bibehålla	  

eller	  få	  hälsovinster	  (4).	  Denna	  rekommendation	  kan	  dock	  fortfarande	  uppnås	  trots	  en	  totalt	  

stillasittande	  dag	  i	  veckan,	  genom	  att	  vara	  fysiskt	  aktiv	  till	  en	  högre	  intensitet	  och	  duration	  

under	  ett	  färre	  antal	  dagar	  i	  veckan	  (4,	  12).	  I	  denna	  studie	  kunde	  därför	  detta	  ha	  givit	  en	  

missvisande	  bild	  av	  de	  antal	  personer	  som	  inte	  uppnådde	  hälsovinster	  eftersom	  vissa	  

personer	  fortfarande	  kunde	  ha	  uppnått	  hälsovinster	  men	  inte	  uppnådde	  den	  

rekommendationen	  enligt	  ACSM	  som	  författarna	  valde	  att	  titta	  på.	  Något	  som	  vidare	  skulle	  

kunna	  påverka	  det	  höga	  antalet	  personer	  som	  inte	  nådde	  upp	  till	  ACSM´s	  

rekommendationer	  var	  att	  kvinnor	  har	  ett	  lägre	  BMR	  i	  förhållande	  till	  kroppsvikt	  och	  de	  har	  

därför	  ett	  lägre	  PAR	  värde	  i	  förhållande	  till	  den	  individuella	  måttliga	  intensiteten	  jämfört	  

med	  män,	  vilket	  skulle	  kunna	  påverkat	  resultatet	  om	  det	  varit	  fler	  män	  i	  studien	  (14).	  

Då	  försökspersonerna	  studerade	  till	  vårdrelaterade	  yrken	  skulle	  det	  kunna	  innebära	  att	  de	  

flesta	  var	  insatta	  i	  ämnet	  fysisk	  aktivitet.	  Personer	  skattar	  sig	  mer	  exakt	  i	  förhållande	  till	  

verkligheten	  om	  de	  är	  insatta	  i	  ämnet	  (30).	  Därför	  var	  det	  anmärkningsvärt	  att	  så	  många	  som	  

23,2%	  ändå	  hade	  överskattat	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå	  och	  61,5%	  överskattade	  att	  de	  kom	  

upp	  i	  ACSM´s	  rekommendationer.	  Detta	  skulle	  tyda	  på	  att	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  skatta	  sin	  

fysiska	  aktivitetsnivå	  och	  en	  mindre	  insatt	  grupp	  skulle	  möjligtvis	  överskatta	  sig	  i	  en	  ännu	  

större	  utsträckning.	  	  	  

Av	  alla	  de	  som	  inte	  kom	  upp	  till	  den	  rekommenderade	  nivån	  enligt	  WHO	  var	  det	  66,7%	  som	  

överskattade	  sig	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  tidigare	  studier	  från	  Holland	  där	  61,1%	  och	  i	  

Storbritannien	  där	  40%	  överskattade	  sin	  aktivitetsnivå	  	  (9,	  33).	  I	  samma	  studie	  från	  Holland	  

upptäckte	  de	  dessutom	  att	  utav	  dem	  som	  låg	  under	  den	  rekommenderade	  nivån	  var	  det	  
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mindre	  troligt	  att	  de	  skulle	  öka	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå,	  vilket	  talar	  för	  vår	  hypotes	  att	  

personen	  med	  en	  felaktig	  uppfattning	  om	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå	  inte	  kommer	  vidta	  

åtgärder	  för	  att	  korrigera	  detta	  till	  en	  adekvat	  nivå.	  

Enligt	  Socialstyrelsen	  senaste	  folkhälsopolitiska	  rapport	  var	  det	  1/3	  av	  den	  vuxna	  svenska	  

befolkningen	  som	  skattade	  att	  de	  rörde	  sig	  mindre	  än	  30	  minuter	  per	  dag	  med	  en	  måttlig	  

intensitet	  (37).	  Således	  indikerade	  resultaten	  från	  den	  här	  studien	  att	  oförmågan	  att	  korrekt	  

skatta	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå	  skulle	  kunna	  tyda	  på	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  mörkertal	  bland	  de	  

resterande	  två	  tredjedelarna	  av	  befolkningen	  som	  inte	  är	  tillräckligt	  aktiva.	  Att	  generalisera	  

resultaten	  från	  denna	  studie	  till	  den	  svenska	  vuxna	  befolkningen	  är	  dock	  svår	  på	  grund	  av	  få	  

antal	  deltagare,	  åldersspann	  på	  endast	  18-‐30år,	  en	  skev	  fördelning	  mellan	  könen	  och	  det	  

faktum	  att	  studien	  endast	  inkluderade	  friska	  individer	  med	  ett	  BMI	  <30.	  Ifall	  det	  skulle	  

fortsätta	  i	  denna	  trend	  skulle	  detta	  kunna	  få	  allvarliga	  konsekvenser	  för	  folkhälsan	  i	  

framtiden.	  

	  

5.3 Metoddiskussion	  

Av	  26	  stycken	  försökspersoner	  var	  24	  kvinnor	  och	  endast	  2	  män.	  Orsaken	  till	  den	  skeva	  

könsfördelningen	  var	  svår	  att	  avgöra.	  Det	  kanske	  var	  en	  slump	  eller	  berodde	  på	  att	  det	  gick	  

fler	  kvinnliga	  studenter	  på	  BMC	  (36).	  En	  annan	  teori	  skulle	  kunna	  vara	  att	  30	  min	  massage	  

utlovades	  till	  30	  stycken	  av	  de	  som	  ingick	  i	  studien	  och	  att	  män	  möjligtvis	  inte	  skulle	  vara	  lika	  

intresserad	  av	  detta	  erbjudande	  som	  kvinnor	  då	  testledarna	  var	  män.	  	  

	  

Det	  finns	  alltid	  en	  ökad	  risk	  för	  felkällor	  när	  självrapportering	  används.	  	  En	  tidigare	  studie	  

(38)	  har	  visat	  att	  personer	  har	  en	  generellt	  låg	  förmåga	  att	  kunna	  skatta	  sina	  egna	  

prestationer	  jämfört	  med	  hur	  de	  faktiskt	  presterar	  vilket	  kan	  ha	  flera	  olika	  orsaker.	  

Försökspersoner	  vill	  visa	  sig	  duktiga	  för	  sig	  själva	  eller	  testledarna	  och	  rapporterar	  därmed	  

inte	  in	  ett	  korrekt	  resultat	  (28).	  Detta	  kan	  givetvis	  ha	  inträffat	  även	  i	  vår	  studie.	  

Självskattningen	  av	  aktivitetsnivån	  för	  en	  genomsnittlig	  vecka	  det	  senaste	  året,	  kan	  tänkas	  

vara	  svår	  då	  varje	  vecka	  är	  unik.	  Det	  är	  dock	  själva	  uppfattningen	  som	  är	  intressant	  i	  detta	  
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fall.	  Därför	  fick	  försökspersonerna	  svara	  på	  ifall	  de	  skulle	  påbörja	  eller	  avsluta	  en	  ny	  

träningsperiod	  under	  registreringen	  för	  att	  få	  veckan	  så	  representativ	  som	  möjligt.	  

Försökspersonernas	  subjektiva	  bedömning	  om	  de	  har	  varit	  så	  aktiva	  som	  de	  brukar	  varje	  dag	  

fanns	  inte	  med	  i	  ursprungsdagboken,	  men	  används	  i	  kliniken	  och	  valdes	  att	  ha	  med	  så	  

eventuella	  extremfall	  kunde	  plockas	  bort.	  På	  detta	  sätt	  fick	  testledarna	  vetskap	  om	  att	  ett	  

flertal	  försökspersoner	  hade	  en	  period	  med	  mycket	  studier	  vilket	  kunnat	  leda	  till	  mer	  

stillasittande	  samt	  att	  en	  person	  exkluderades	  då	  hon	  skrev	  att	  hon	  var	  sjuk.	  	  Övriga	  bortfall	  

var	  tre	  personer	  som	  inte	  lämnade	  in	  dagboken.	  Bortfallen	  i	  studien	  borde	  inte	  ha	  påverkat	  

resultaten.	  	  

	  

5.3.1 Enkät	  

Den	  tregradiga	  skalan	  till	  första	  frågan	  i	  enkäten	  är	  väldigt	  trubbig	  i	  jämförelse	  med	  det	  

verkliga	  PAL-‐värdet.	  Då	  det	  verkliga	  PAL-‐värdet	  och	  den	  tregradiga	  skalan	  som	  består	  av	  PAL-‐

intervall	  inte	  går	  att	  jämföras	  i	  en	  korrelationsberäkning	  måste	  PAL-‐värdet	  därför	  

konverteras	  till	  den	  tregradiga	  skalan.	  	  

På	  fråga	  två	  i	  enkäten	  användes	  en	  femgradigskala	  för	  vägledning	  av	  ACSM´s	  

rekommendationer	  av	  fysisk	  aktivitet,	  detta	  trots	  att	  endast	  resultatet	  om	  

försökspersonerna	  kom	  upp	  i	  rekommendationerna	  eller	  ej,	  användes.	  Den	  femgradiga	  

skalan	  var	  till	  för	  att	  försökspersonerna	  lättare	  skulle	  kunna	  placera	  sig	  rätt.	  Liknande	  skala	  

har	  används	  i	  en	  tidigare	  studie	  (33).	  	  

	  

5.3.2 Dagbok	  

Instrumentets	  reliabilitet	  kan	  ifrågasättas	  då	  den	  endast	  är	  testad	  för	  ursprungsversionen	  av	  

Bouchard	  et	  al.(34).	  I	  vidare	  forskning	  skulle	  det	  kanske	  vara	  bättre	  med	  ett	  mätinstrument	  

som	  är	  mer	  tillförlitligt	  som	  till	  exempel	  en	  rörelsemätare.	  Det	  går	  inte	  att	  komma	  ifrån	  att	  

försökspersonerna	  återigen	  skattade	  sig	  utifrån	  aktivitetstabellen	  och	  satte	  en	  siffra	  som	  

motsvarade	  den	  aktivitet	  de	  utfört	  varje	  kvart	  under	  dygnet.	  	  En	  annan	  felkälla	  var	  att	  

försökspersonerna	  inte	  fyllde	  i	  dagboken	  tillräckligt	  ofta	  samt	  med	  varierande	  

ifyllnadsfrekvens.	  Det	  finns	  inget	  direktiv	  på	  hur	  många	  gånger	  som	  dagboken	  skall	  fyllas	  i	  
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men	  registreringsfrekvensen	  bestämdes	  till	  minst	  två	  gånger	  per	  dag	  för	  att	  få	  så	  bra	  

följsamhet	  som	  möjligt	  .	  I	  denna	  studie	  fick	  försökspersonen	  markera	  i	  dagboken	  för	  varje	  

registrering.	  	  Några	  få	  hade	  missat	  att	  markera	  tiden	  för	  registrering,	  vilket	  gjorde	  att	  

testledarna	  inte	  visste	  hur	  ofta	  registreringen	  hade	  skett,	  dock	  hade	  de	  flesta	  markerat	  fler	  

än	  två	  gånger	  per	  dag.	  Testledarna	  ansåg	  att	  det	  inte	  borde	  ha	  påverkat	  resultatet	  i	  någon	  

större	  utsträckning.	  	  

Individuellt	  sågs	  det	  för	  vissa	  deltagare	  i	  studien	  en	  möjlig	  feltolkning	  av	  aktivitetstabellen	  i	  

aktivitetsprotokollet	  där	  exempelvis	  personer	  legat	  på	  ett	  mycket	  högt	  PAR-‐värde	  under	  en	  

längre	  tid	  som	  är	  näst	  intill	  omöjligt.	  En	  förklaring	  skulle	  kunna	  vara	  att	  det	  finns	  en	  svaghet	  i	  

dagboken	  då	  aktivitetstabellen	  registrerar	  den	  huvudsakliga	  aktiviteten	  under	  en	  15	  

minuters	  period.	  Till	  exempel	  kan	  en	  försöksperson	  bära	  tungt	  uppför	  trappor	  i	  åtta	  minuter,	  

vilket	  motsvarar	  ett	  PAR-‐värde	  på	  tio	  och	  sedan	  sitta	  och	  vila	  återstående	  sju	  minuter,	  som	  

motsvarar	  1,5	  PAR,	  men	  ändå	  få	  den	  tyngre	  aktiviteten	  registrerad	  under	  denna	  period.	  	  

	  

5.3.3 Klinisk	  relevans	  

Enligt	  en	  studie	  (8)	  finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  fysisk	  aktivitet	  och	  kognitiv	  funktion	  som	  till	  

exempel	  minne	  och	  koncentrationsförmåga,	  vilket	  var	  en	  paradox	  då	  många	  av	  studenterna	  i	  

vår	  studie	  hade	  just	  skolstudier	  som	  ursäkt	  för	  att	  de	  var	  mindre	  aktiva	  än	  vad	  de	  brukade.	  

Om	  de	  lade	  ner	  30	  minuter	  per	  dag	  under	  sin	  tentamensperiod	  skulle	  det	  kanske	  leda	  till	  att	  

de	  kunde	  koncentrera	  sig	  bättre	  och	  få	  bättre	  resultat	  på	  sin	  examination.	  

Om	  det	  gick	  att	  generalisera	  resultaten	  i	  denna	  studie	  skulle	  det	  kunna	  tyda	  på	  att	  det	  finns	  

en	  större	  ohälsa	  i	  samhället	  än	  vad	  självregistrerade	  undersökningar	  visat,	  när	  de	  frågar	  om	  

personerna	  kommer	  upp	  i	  fysisk	  aktivitet	  med	  måttlig	  intensitet,	  30	  minuter	  per	  dag.	  	  Då	  de	  

som	  inte	  kommer	  upp	  till	  den	  rekommenderade	  nivån	  också	  ofta	  överskattar	  sig	  så	  kan	  det	  

leda	  till	  att	  dessa	  inte	  tar	  till	  sig	  information	  i	  samhällskampanjer	  för	  en	  ökad	  fysisk	  aktivitet	  

och	  hälsoeffekter	  kanske	  uteblir.	  Det	  bör	  även	  beaktas	  att	  patienten	  i	  den	  kliniska	  vardagen	  

kan	  ha	  svårt	  att	  uppskatta	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå	  där	  aktivitetsrelaterade	  frågor	  ställs	  vilket	  

kan	  ge	  vårdgivaren	  en	  missvisande	  bild.	  	  
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Något	  som	  hade	  varit	  intressant	  i	  vidare	  studier	  är	  att	  titta	  på	  en	  grupps	  stillasittande	  i	  

förhållande	  till	  hälsorekommendationern.	  Flera	  studier	  indikerar	  att	  det	  är	  minst	  lika	  viktigt	  

att	  inte	  sitta	  stilla	  för	  mycket,	  då	  den	  stillasittande	  faktorn	  kanske	  är	  mer	  kritisk	  ur	  ett	  

hälsoperspektiv	  (39,	  40).	  Om	  detta	  är	  fallet	  borde	  det	  förutom	  dagens	  

hälsorekommendationer	  även	  utarbetas	  och	  kompletteras	  en	  rekommendation	  för	  minsta	  

antalet	  timmar	  per	  dag	  av	  stillasittande	  för	  att	  minska	  hälsorisker.	  	  

Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  se	  om	  de	  som	  varit	  mindre	  aktiva	  nu	  fått	  sig	  en	  

väckarklocka	  efter	  denna	  studie	  och	  blivit	  varse	  allt	  stillasittande	  och	  därefter	  se	  om	  detta	  

leder	  till	  starten	  på	  en	  mer	  aktiv	  livsstil.	  

I	  denna	  studie	  undersöktes	  inga	  skillnader	  mellan	  könen	  eller	  i	  socioekonomiska	  faktorer	  

som	  till	  exempel	  utbildningsbakgrund	  då	  alla	  läste	  på	  en	  utbildning	  på	  eftergymnasial	  nivå,	  

men	  detta	  skulle	  vara	  intressant	  att	  titta	  på	  i	  en	  större	  studie	  då	  personer	  med	  låg	  

utbildningsnivå	  rör	  sig	  mindre	  än	  de	  som	  är	  högutbildade	  för	  att	  se	  om	  det	  även	  här	  finns	  en	  

trend	  mot	  överskattning	  (41-‐43).	  Eller	  om	  det	  finns	  skillnader	  i	  grupper	  som	  är	  mer	  eller	  

mindre	  insatta	  i	  ämnet	  fysisk	  aktivitet.	  

	  

5.4 Konklusion	  

Denna	  studie	  visade	  att	  det	  fanns	  en	  trend	  mot	  att	  universitetsstuderande	  har	  en	  låg	  fysisk	  

aktivitetsnivå	  utifrån	  ACSM´s	  rekommendationer	  och	  att	  en	  majoritet	  av	  de	  som	  inte	  levde	  

upp	  till	  WHO	  och	  ACSM´s	  rekommendationer	  överskattar	  sin	  fysiska	  aktivitetsnivå.	  	  
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Enkät	  

	  

Namn:	  

Program/kurs	  vid	  Uppsala	  universitet:	  ……………….	  

Ålder	  ……………….	  

Kön	  ……………….	  

Vikt:	  ……………….	  

Längd:	  ……………….	  

Planerar	  du	  att	  påbörja	  eller	  avsluta	  en	  ny	  träningsperiod	  de	  kommande	  veckan	  ………	  
	  
Telefonnummer………………………......(för	  de	  som	  vill	  vara	  med	  i	  utlottning	  av	  massage)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ansvariga	  kontaktpersoner:	  Pontus	  Gunnarsson	  och	  Stefan	  Carlsen	  



	  

	  

	  

Definition	  fysisk	  aktivitet:	  	  

	  
Fysisk	  aktivitet	  kan	  definieras	  som	  alla	  former	  av	  kroppsrörelser	  producerade	  av	  kroppens	  muskler	  
som	  leder	  till	  energiförbränning	  .	  
	  

	  

Markera	  med	  ett	  kryss	  i	  rutan	  till	  höger	  om	  det	  svar	  som	  stämmer	  bäst	  överens	  med	  frågorna.	  

	  

Fråga	  1.	  

Hur	  anser	  du	  att	  din	  fysiska	  aktivitetsnivå	  varit	  under	  en	  normal	  vecka	  det	  senaste	  året?	  

Stillasittande	  
	  

	  

Begränsad	  fysisk	  
aktivitetsnivå	  

	  

Fysiskt	  aktiv	   	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fråga	  2.	  

Hur	  anser	  du	  att	  din	  fysiska	  aktivitetsnivå	  varit	  under	  en	  normal	  vecka	  det	  senaste	  året	  jämfört	  

med	  rekommendationerna	  för	  att	  få	  hälsovinster?	  

Mycket	  över	  
Rekommenderad	  nivå	  

	  

Över	  Rekommenderad	  
nivå	  

	  

Rekommenderad	  nivå	  
	  

	  

Under	  Rekommenderad	  
nivå	  

	  

Mycket	  under	  
rekommenderad	  nivå	  

	  

World	  Health	  Organisations	  definitioner	  

Stillasittande:	  motsvarar	  t.ex.	  en	  livsstil	  med	  
ingen	  fysisk	  träning	  och	  ett	  beteende	  bestående	  

av	  mycket	  stillasittande	  framför	  TV	  och	  Dator.	  	  

Begränsad	  fysisk	  aktivitet:	  motsvarar	  t.ex.	  
kontorsarbete	  och	  begränsad	  fysisk	  aktivitet	  på	  
fritiden.	  

Fysisk	  aktiv:	  motsvarar	  t.ex.	  kontorsarbete	  och	  

minst	  1h	  rask(5km/h)	  promenad	  per	  dag	  

American	  College	  of	  Sports	  Medicine´s	  
rekommendationer	  

	  
Aktivitet	  av	  måttlig	  intensitet	  

≥	  30min/dag	  
	  

Måttlig	  intensitet	  är	  t.ex.	  
Rask	  promenad	  eller	  golf	  
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Fysisk	  aktivitetsvärden	  (PAR)	  för	  olika	  aktiviteter	  i	  nio	  olika	  kategorier.	  

Kategori	   Exempel	  på	  aktivitet	   PAR	  värden	  

1	  	   Sova,	  ligga	  och	  vila.	   0,95	  

2	   Sitta,	  äta,	  fika,	  lyssna.	   1.5	  

3	   Stå,	  tvätta-‐	  klä-‐	  kamma	  sig,	  stå	  och	  prata,	  laga	  mat.	   2.0	  

4	   Gå	  omkring	  inomhus,	  stå-‐gå	  omväxlande,	  lätt	  inomhus	  syssla	  .	   2.8	  

5	   Gå	  utomhus,	  gå	  ut	  med	  hund,	  titta	  i	  skyltfönster,	  gå	  och	  titta	  i	  affärer,	  köra	  
moped.	  	  

Mycket	  lätt	  arbete,	  snickra.	  

3.3	  

6	   Lugn	  sport	  och	  fritidssyssla,	  golf,	  bordtennis,	  bågskytte,	  cykling	  <15km/h.	  	  

Lätt	  arbete,	  arbeta	  i	  trädgården	  

4.4	  

7	   Sport,	  fritidssyssla	  och	  arbete	  av	  måttlig	  intensitet,	  lugn	  lunk-‐jogg,	  volleyboll,	  
ridning,	  gå	  i	  skog	  med	  ryggsäck,	  lasta	  varor,	  bära,	  gräva,	  skotta,	  snabb	  
promenad.	  

6.5	  

8	   Sport,	  fritidssyssla	  och	  arbete	  av	  hög	  intensitet,	  jogging,	  cykling	  >	  20	  km/h,	  
dans,	  gymnastik,	  simning,	  längdskidåkning,	  tennis,	  fotboll,	  handboll,	  bära	  
tunga	  bördor	  uppför	  trappor.	  

10.0	  

9	   Idrott	  och	  arbete	  av	  mycket	  hög	  till	  maximal	  intensitet,	  tävlingsidrott,	  
löpning,	  skidåkning,	  simning.	  

15.0	  
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Skriftlig	  information	  till	  deltagarna	  i	  studien:	  

Vi	  är	  två	  sjukgymnaststudenter	  som	  skriver	  C-‐uppsats	  i	  ämnet	  fysisk	  aktivitet.	  

Studiens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  universitetsstudenters	  fysiska	  aktivitetsvanor.	  

Du	  kommer	  först	  att	  få	  fylla	  i	  en	  enkät	  om	  hur	  aktiv	  du	  anser	  dig	  vara	  under	  en	  normal	  vecka.	  	  Under	  

en	  veckas	  period	  ska	  du	  sedan	  fylla	  i	  din	  fysiska	  aktivitet	  i	  en	  aktivitetsdagbok	  som	  består	  av	  7	  stycken	  
aktivitetsprotokoll.	  Registreringen	  sker	  enligt	  anvisningarna	  på	  aktivitetsprotokollet	  och	  ska	  fyllas	  i	  så	  

ofta	  som	  möjligt,	  men	  minst	  2	  gånger	  per	  dag.	  Förslagsvis	  fylls	  den	  i	  vid	  lunch	  och	  kväll.	  Det	  är	  viktigt	  
att	  varje	  ruta	  fylls	  i	  för	  adekvat	  datainsamling	  och	  resultat.	  

Veckan	  börjar	  00.00	  samma	  dag	  som	  du	  fått	  denna	  information.	  	  

Deltagandet	  i	  studien	  är	  frivilligt	  och	  kan	  när	  som	  helst	  avbrytas.	  Namn	  och	  identitet	  hanteras	  
konfidentiellt.	  

Efter	  avslutad	  period	  lämnas	  aktivitetsdagboken	  i	  postfack	  i	  korridoren,	  våning	  1	  hus	  C4	  

(metodsalarna)	  på	  BMC	  i	  Uppsala.	  	  

För	  genomfört	  deltagande	  lottas	  30	  stycken	  massagetider	  ut	  á	  30min	  hos	  diplomerad	  massör.	  
Utlottningen	  sker	  när	  datainsamlingen	  är	  slutförd	  och	  massagen	  sker	  senast	  under	  höstterminen	  
2010.	  

	  

Vid	  eventuella	  frågor	  ring	  eller	  e-‐posta:	   	  

	   	  

Stefan	  Carlsen:	  	  0736-‐33	  29	  97	  

stefan.carlsen.3795@student.uu.se	  

Pontus	  Gunnarsson:	  0739-‐28	  51	  58	  

pontus.gunnarsson@gmail.com	  

	  

Handledare:	  Mikael	  Andersson,	  doktorand	  	  

Institutionen	  för	  neurovetenskap	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  
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Exempel	  på	  beräknad	  aktivitetsnivå	  under	  en	  dag.	  

Kategori	   PAR	   	   Timmar	   Vägd	  aktivitet	  	   fdfdfdff	  

1	   1	  	  	  	  	  	  	  	  	   x	   10	  	  	  	  =	   10	   	  

2	   1,5	  	  	  	   x	   6,5	  	  	  =	  	  	   9,75	  

	  

	  

3	   2,0	   x	   2	  	  	  	  	  	  =	   4,0	   	  

	  4	   2,8	   x	   5	  	  	  	  	  	  =	   14	   	  

7	   6,5	   x	   0,5	  	  	  =	  	   3,25	   	  

Totalt	   	   	   24	   41,0	   	  

PAL	  (vägd	  aktivitet/	  24	  timmar)	  =	  1,71	  

Vägd	  aktivitet/2	  

	  

	  

	  

Exempel	  på	  beräknad	  TEE	  under	  en	  dag.	  

Kategori	   PAR	   	   Timmar	  	  	  	  	  BMR	   Energi	  omsättning	  	   fdfdfdff	  

1	   1	  	  	  	  	  	  	  	  	   x	   10	  	  	  	  x	  	  	  	  BMR/24	   3183,3	  KJ	   	  

2	   1,5	  	  	  	   x	   6,5	  	  	  x	  	  	  	  BMR/24	   3103,8	  KJ	  

	  

	  

3	   2,0	   x	   2	  	  	  	  	  	  x	  	  	  	  	  BMR/24	   1273,3	  KJ	   	  

	  4	   2,8	   x	   5	  	  	  	  	  	  x	  	  	  	  	  BMR/24	   4456,7	  KJ	   	  

7	   6,5	   x	   0,5	  	  	  x	  	  	  	  BMR/24	   1034,6	  KJ	   	  

Totalt	   	   	   24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7640	   13051,7	  KJ	   	  

PAL	  	  =	  TEE/	  BMR	  =	  	  13051,7	  /	  7640=	  1,71	  

Vägd	  aktivitet/2	  

	  

	  

	  



	  

	  

Correlation	  between	  self-‐estimated	  physical	  activity	  level	  and	  registration	  of	  physical	  

activity	  level	  

Abstract:	  

Objectives:	  The	  main	  objective	  was	  to	  compare	  self-‐estimated	  physical	  activity	  level	  with	  the	  

registration	  of	  physical	  activity	  level	  among	  college	  students.	  A	  secondary	  objective	  was	  to	  

investigate	  if	  the	  subjects	  reached	  the	  level	  of	  physical	  activity	  recommended	  by	  American	  

College	  of	  Sport	  Medicine	  (ACSM)	  and	  World	  Health	  Organisation	  (WHO).	  

Method:	  A	  non-‐experimental,	  descriptive	  and	  correlated	  design.	  26	  subjects,	  2	  men	  and	  24	  

women,	  were	  included.	  A	  questionnaire	  was	  used	  to	  investigate	  their	  perceived	  level	  of	  

physical	  activity	  and	  a	  7-‐day	  activity	  diary	  was	  used	  for	  the	  registration	  of	  activity	  level.	  

Results:	  The	  students	  did	  not	  perceive	  to	  have	  a	  sedentary	  lifestyle	  and	  all	  subjects	  except	  

one	  believed	  they	  reached	  the	  level	  recommended	  by	  ACSM.	  Thirty-‐five	  percent	  did	  not	  

reach	  the	  recommendations	  of	  WHO	  and	  67%	  of	  these	  overestimated	  their	  physical	  activity	  

level.	  Sixty-‐five	  percent	  did	  not	  reach	  ACSM´s	  recommendations	  and	  94%	  of	  these	  

overestimated	  their	  physical	  activity	  level.	  	  

Conclusion:	  The	  students	  had	  a	  low	  physical	  activity	  compared	  to	  the	  recommendations	  of	  

ACSM	  and	  subjects	  who	  did	  not	  reach	  WHO	  and	  ACSM´s	  recommendations	  overestimated	  

their	  physical	  activity	  level.	  	  Due	  to	  the	  small	  number	  and	  adverse	  gender	  in	  the	  subjects,	  

numerous	  studies	  need	  to	  be	  done	  in	  order	  to	  complete	  any	  further	  conclusions.	  

Keywords:	  Self-‐estimation,	  Perception,	  Activity	  diary,	  Physical	  Activity	  level,	  Overestimation.	  

	  

	  


