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Samtalsverktyg

FRÅGA 1

Hur mycket tid ägnar 
du en vanlig vecka åt 
fysisk träning som får 

dig att bli andfådd, t.ex. 
löpning, motionsgym-
nastik eller boll  sport?

• • 0 min

• • Mindre än 30 min

• • 30–60 min

• • 60–90 min

• • 90–120 min

• • Mer än 120 min

FRÅGA 2

Hur mycket tid  
ägnar du en vanlig 

vecka åt vardagsmo-
tion, t.ex. promenader, 
cykling eller trädgårds-
arbete? Räkna samman 

all tid.

••  0 min

• • Mindre än 30 min

• • 30–60 min

• • 60–90 min 

• • 90–150 min

• • 150–300 min 

• • Mer än 300 min

Källa: Socialstyrelsens indikatorfrågor 2011, utvärderade 2014

frågor kring 
pulshöjande fysisk aktivitet   

fråga kring 
stillasittande    

fråga kring 
muskelstärkande  
fysisk aktivitet 

Hur mycket sitter du  
under ett normalt dygn om 

man räknar bort sömn?

• • Så gott som hela dagen

• • 13–15 timmar 

• • 10–12 timmar 

• • 7–9 timmar

• • 4–6 timmar

• • 1–3 timmar 

• • Aldrig

Hur många dagar under  
en vanlig vecka utövar du  

muskelstärkande fysisk akti-
vitet, t.ex. med redskap eller 

kroppen som belastning?

• • 0 dagar

• • 1 dag

• • 2 dagar

• • 3 dagar eller fler

Källa: Forskargruppen för fysisk aktivi-
tet och hälsa, GIH, utvärderad 2014.

Vänner
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Pulshöjande fysisk aktivitet
Den allmänna rekommendationen för vuxna 
och äldre är 150-300 aktivitetsminuter/vecka. 
För diagnosspeci fika rekommendationer se 
FYSS. 

Använd frågorna för bedömning. Fråga 1 
motsvarar hög intensitet och frå ga 2 måttlig 
intensitet. Minuterna från fråga 1 och 2 räknas 
samman till ett enda mått som kallas aktivitets-
minuter. Räkna genom att ta mittenvärdena 
av svarsalternativen. Vid sammanvägningen 
räknas minuterna från fråga 1 dubbelt eftersom 
de sker på hög intensi tet. Fysisk träning (× 2) + 
vardagsmotion = aktivitetsminuter. 

Se lathunden nedan för uträkning av             
aktivitetsminuter där rött motsvarar otillräcklig 
fysisk aktivitet.

Stillasittande
Stillasittande definieras som sittande eller 
liggande aktiviteter i vaket tillstånd som inte 
nämnvärt ökar energiförbrukningen utöver 
den i vila. 

Stillasittande kan öka risk för hjärtkärlsjuk-
dom, typ 2-diabetes, övervikt/fetma, tre 
former av cancer och förtida död. 

För att motverka hälsorisker bör vuxna be-
gränsa stillasittandet. Tid i stillasittande bör 
bytas ut mot fysisk aktivitet, som kan vara 
på låg intensitet, men ännu hellre på måttlig 
eller hög intensitet. 

De som inte kan begränsa stillasittandet bör 
sträva efter pulshöjande fysisk aktivitet 300 
min/vecka på måttlig intensitet eller 150 min/
vecka på hög intensitet.

Muskelstärkande  
fysisk aktivitet
Muskelstärkande aktiviteter som involverar 
kroppens stora muskelgrupper bör utföras 
minst 2 gånger per vecka för alla vuxna och 
äldre. 

Forskningen visar att muskelstärkande fysisk 
aktivitet, i likhet med pulshöjande fysisk 
aktivitet, har hälsofräm jande effekter. Högre 
muskelstyrka är relaterad till minskad risk 
för förtida död, kardiovaskulär sjukdom och 
åldersrelaterad funktionsnedsättning.

Utvärdering och rekommendationer

Minuter
0 >30 30-60 60-90 90-150 150-300 <300

0 0 15 45 75 120 225 300

>30 30 45 75 105 150 255 330

30-60 90 105 135 165 210 315 390

60-90 150 165 195 225 270 375 450

90-120 210 225 255 285 330 435 510

<120 240 255 285 315 360 465 540

Fråga 2: vardagsmotion (måttlig intensitet)
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