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ABSTRACT  

Background: Overweight and obesity constitutes a threat to public health all around the 

world, and more individual’s dies from obesity than from hunger. This condition is increasing 

worldwide and obesity also occurs in children. According to WHO, there are 42 million 

overweight children in the world. Obesity and overweight in childhood leads to insulin 

resistance, elevated blood lipids and cardiovascular effects. Obesity is caused by positive 

energy intake, poor exercise habits, environmental factors, food habits and stress etc. It is also 

known that hormones influence the incidence of obesity. It has been found that individuals 

with overweight and obesity has elevated glucagon levels in the bloodstream 

Purpose: This work aims to investigate whether there is a difference in glucagon 

concentration between the sexes at ages 10-18 years with obesity, and if there is an 

association between glucagon concentration and weight, FM and FFM.  

Materials and Methods: In this study, obesity is determined by BIA and the caliper in 

combination as three compartment model. Blood samples were taken by venipuncture and 

glucagon were analyzed in fasting plasma. 

Results: BIA and the caliper together had a significant correlation with body composition. 

Blood glucagon was found to be high in obese children. 

Conclusion: Glucagon concentration in obese children correlates with weight and FM. 

However, further investigation is needed regard to how glucagon interact with weight, FM 

and FFM 

 

KEYWORDS: adolescents, bioelectrical impedance, body composition, caliper, hormones, 
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Förkortningar 

BIA = Bioelektrisk impedans analys 

BMI = Body mass index 

FFM = Fat free mass 

FM = Fat mass 

FMI = Fat mass index 

GLP-1 = Glukago-like peptide -1 

RQ = Respiratory quotient 

TBW = Total body water  
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Introduktion 

Övervikt och fetma utgör ett hot mot folkhälsan och runt om i världen dör det fler individer av 

fetma än av svält. Det har konstaterats att ca 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor runt 

om i världen lider av fetma1. Från år 2004 till 2015 har andelen överviktiga i den svenska 

befolkningen ökat från 11 % till 14 % 2, detta motsvarar ca 800 000 individer runt om i 

Sverige som har övervikt eller fetma 1. Enligt World Health Organisation (WHO) definieras 

övervikt med ett BMI över 25 och fetma definieras som BMI över 30.  

    Fetma och övervikt har numera alltmer börjat krypa ner i åldrarna och fetma är ett tillstånd 

som förekommer även hos barn. Enligt WHO förekommer det 42 miljoner överviktiga barn 

runt om i värden3. Överviktiga barn löper stor risk att drabbas av olika former av sjukdomar 

både på kort och lång sikt. Gör man inga åtgärder för att minska viktökningen kommer fetma 

att fortsätta öka, fler individer kommer att drabbas av dålig livskvalitet och ohälsa samtidigt 

som kostnaderna för samhället kommer att bli högre. 

    Fetma och övervikt i barndomen leder till insulinresistens, förhöjda blodfetter och 

kardiovaskulär påverkan. Sjukdomar som är associerade med övervikt och fetma är sämre 

livskvalitet, högt blodtryck, typ 2 diabetes, blodfettsrubbningar, hjärt- och kärlsjukdomar, 

astma, sömnapné, belastningsskador i leder samt olika former av cancer4. 

   Fetma uppstår genom positiv energibalans då kroppen får i sig mer energi än vad den 

förbrukar [1]. För mycket stillasittande livsstil och för lite fysiska aktiviteter ökar risken för 

att bli överviktig. De barn som på fritiden tittar mycket på TV och spelar datorspel har på 

långt sikt lättare att utveckla övervikt och fetma än vad fysiskt aktiva barn har [2]. 

1. http://fetma.se/fetma-i-varlden-och-i-sverige/ sök datum 2016-04-20  

2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-

folkhalsoenkaten/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/ sök datum 2016-04-20 

3. http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ sök datum 2016-04-20 

4. http://fetma.se/sjukdomar-av-fetma/ sök datum 2016-04-26 

http://fetma.se/fetma-i-varlden-och-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
http://fetma.se/sjukdomar-av-fetma/
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    Utöver matvanor och fysisk inaktivitet inverkar miljö och genetik på övervik och fetma4. 

Omgivningsfaktorer kan också bidra till utveckling av fetma och barn med överviktiga 

föräldrar har statistiskt förhöjd risk att utveckla fetma. De barn som drabbas av fetma löper en 

större risk att förbli det även som vuxna [3].           

    I studien från Boyce et al undersöks ifall det finns någon koppling mellan stress och 

övervikt. Övergång från gymnasiet till universitet är för många studenten en kritisk period 

som präglas av ny arbetsmiljö, förändrad livsstil och stress. Försökspersoner i studien utgörs 

av studenter som avlutat gymnasiet och börjat på universitet. I studien tas hänsyn till 

studenters matintag av skräpmat, frukt, grönsaker, godis och läsk, samt hur ofta de tränar och 

vad de har för Body Mass Index (BMI). Resultatet visar att de studenter som från början hade 

högt BMI gick upp ytterligare i vikt under det första året på universitetet, och studenter vars 

BMI var normal innan studierna påbörjats gick ner i vikt. Stress kan få studenter att äta 

mindre och/eller att börja träna mer men det kan även ge omvänd effekt på andra elever vilka 

ökar energiintaget och minskar på träningen [4]. Även psykisk stress har inverkan på barns 

hälsa. Överviktiga barn som utsätts för psykisk stress och depression är i riskzon för att 

utveckla sämre hälsa. Depression har en direkt påverkan på barns fysiska aktivitet. Barn som 

utsattes för stress är mycket mindre fysiskt aktiva, i synnerlighet flickor, än de barn som inte 

utsattes för stress och depression. Fetma begränsar ens frihet och förmåga att röra på sig, 

vilket bidrar med känslor som utanförskap[5,6].  

 

    Body Mass Index (BMI), eller Quetelets konstant, är ett mått som används för att gradera 

undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. BMI beräknas genom att dividera vikten (kg) med 

längden (m2). Enligt World Health Organization’s (WHO’s) gränsvärden definieras övervikt 

med ett BMI 25 – 29,9 och fetma på BMI ≥ 30. Brister med BMI är att metoden inte tar 

hänsyn till fettmassan och muskelmassan. Inte heller säger det något om hur fett är fördelat i 
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kroppen. En muskulös person har fler muskelceller i kroppen och dennes BMI blir därför 

högre. BMI tar inte heller hänsyn till kön och ålder och rekommenderas därför att bara 

användas för personer över 18 år.  IOTF (International Obesity Task Force) har tagit fram 

IsoBMI som använd för att mäta BMI hos barn. IsoBMI tar hänsyn till barns längd, vikt, ålder 

samt kön och är därför lämpligare att använda på barn än det vanliga BMI värdet. 

Skillnaderna mellan BMI och IsoBMI är att gränser för övervikt och fetma kan variera 

mycket beroende på barnets ålder. IsoBMI 25 motsvarar övervikt hos barn och IsoBMI ≥ 30 

talar för fetma. Varken BMI eller IsoBMI säger något om kroppens totala vattenmängd 

(TBW), fettmassa (FM) eller fettfri massa (FFM). För att ta reda på dessa parametrar används 

andra metoder. 

    Bioelektrisk impedans (BIA) är en våg där att man mellan elektronplattor skickar ut en 

svag ström genom kroppen som mäter resistansen, ledningsförmågan, genom vävnaderna. 

Vatten fungerar bäst som strömledare. Då muskler till stor del består av vatten blir 

ledningsförmågan genom muskelvävnaden hög, detta leder till låg resistans. Fett innehåller 

något mindre vatten, ledningsförmågan blir därmed låg genom fettvävnad. BIA används till 

att först och främst mäta TBW. FFM är uppdelat i TBW, muskelmassa och skelettmassa. 

Genom att anta att FFM utgör 73,2 % av TBW kan man med hjälp av ålder- och 

könsspecifika ekvationer beräkna FFM. Utifrån FFM kan man vidare beräkna fram FM [7]. 

BIA är känslig för förändringar i vattenmängden i kroppen. För att undvika falskt höga eller 

falskt låga värden på FM och FFM ska man vara fastande i fyra timmar innan mätningen, 

undersökningen ska utföras vid samma tidpunkt varje gång, man ska undvika att träna innan 

undersökningen och urinblåsan ska vara tömd. För flickor är det nödvändigt att mätningen 

sker vid samma tidpunkt i menstruationscykeln då vattenmängden i kroppen varierar.  

Kaliper (hudvecksmätning) är en metod som till utseendet är utformad som en nyptång, där 

hudveck fästs mellan tångens två delar vid mätning av underhudsfett. Ungefär 40 – 60 % av 
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det totala kroppsfett finns i den subkutana regionen på kroppen och med hjälp av en kaliper 

kan man mäta andelen kroppsfett genom att mäta tjockleken på hudveck. Det finns 19 punkter 

på kroppen vilka kan användas för att mäta hudvecktjocklek [8]. Vanligast är att man utför 

hudvecksmätningar vid fyra punkter: biceps, triceps, subscapularis och suprailiaca. Resultatet 

avläses i mm-skala på instrumentet. Durin och Womersley´s ekvation, som är relaterad till 

kön och ålder, används för att beräkna kroppsdensiteten. Mätvärden beräknade från kalipern 

och resultatet från kroppsdensiteten matas in på Brozeks formel som används till att beräkna 

kroppsfett i procent. 

    För att öka tillförlitligheten vid mätning av kroppssammansättning är det möjligt att 

kombinera flera metoder tillsammans. Principen går ut på att man delar in kroppen i olika 

komponenter. Grunden för beräkning av två komponenter åstadkoms med 

tvåkomponentsmodell, då mäter man FM och FFM. Detta kan mätas med antingen BIA eller 

kaliper. Trekomponentmodell delar in kroppen i FM, vatten och vattenfri FFM. Genom att 

kombinera två mätningar, till exempel bioelektrisk impedans och kaliper, går det att beräkna 

ett pålitligt värde för TBW, FM och FFM, samt vattenfri FFM. I denna undersökning används 

trekomponentsmodell med bioelektrisk impedans och kaliper.  

    Glukagon har viktig funktioner i kroppen, så som att höja blodsockret vid hypoglykemi. 

Utöver hypoglykemi inverkar insulinbrist, parasympatiska och sympatiska nervsystemet samt 

adrenalin på alfacellerna i pankreas vilket stimulerar cellerna till att producera glukagon. 

Glukagon verkar på levern och får denna att frisätta glukos i blodbanan. Glukos är ett viktigt 

energisubstrat som hjärnan är beroende av. Man har funnit höga glukagonkoncentrationer i 

blodet på individer med övervikt och fetma [9]. 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det föreligger skillnad i glukagonvärden 

mellan könen hos barn med övervikt och fetma i åldrarna 10 – 18 år, samt om det finns 

samband mellan glukagonvärden och vikt, FM och FFM.  
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Material och metod  

Studiematerial  

Studien är icke experimentell urvalsstudie gjord på pojkar och flickor i åldrarna 10-18 år. 

Data insamlades från journaler innehållande mätdata från patienternas första besök på enheten 

för klinisk nutrition och metabolism vid Akademiska sjukhuset mellan år 2009 - 2015. Kraven 

var att patienterna har ett IsoBMI som är lika med eller över 25, att mätresultat från Kaliper 

och BIA fanns på FM, FFM och glukagonvärden för samtliga patienter. Datainsamlingen 

omfattade totalt 30 barn, 15 pojkar och 15 flickor. 

Etik 

Alla personuppgifter och resultat som användes till denna studie behandlades anonymt. All 

insamlad patientdata kodades för avidentifiering så att utomstående inte kunde koppla 

samman informationen till barnen som deltog i studien. Alla barn och vårdnadshavare 

tillfrågades om godkännandet att data används till studiesyfte. Godkännande från 

etikprövningsnämnden i Uppsala (dnr. 2012/107) finns gällande data som barnens journaler 

innehåller. Denna studie genomfördes vid pediatrisk forskningsavdelning vid Akademiska 

sjukhuset.  

Bioelektrisk impedans  

På bioimpedansvågen MC-980MA (Tanita) registrerades patientens information om ålder, 

kön och kroppslängd. Därefter fick patienten ställa sig på vågen i underkläder och följa 

instruktionerna på skärmen. Efter en minut erhölls resultat från mätningen. Bioimpedansvåg 

används i första hand för att bestämma den totala mängden vatten i kroppen hos dessa 

patienter och utifrån den totala vattenmängden beräknas FFM och FM.  
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Kaliper 

Med kaliper (Harpenden Skinfold Caliper) mättes underhudsfett på fyra ställen på kroppen; 

biceps, triceps, subscapularis och suprailiaca. Deltagarna stod upp under mätningen och 

mätningen gjordes på den högra sidan av kroppen. Kalipern kalibrerades innan början av varje 

mätning. Mätningar på biceps och triceps utfördes på mitten av armen, mellan axeln och 

armbågen. Mätningar på subscapularis utförs precis under skulderbladen. Genom att placera 

tre fingrar på höftbenet kan mätområdet för suprailiaca bestämmas, där det sista fingret in mot 

magen slutar utgörs mätområdet för höften. Hudvecket greppades med tummen och 

pekfingret med ett avstånd på 8 cm, och drogs ut ca 1 cm och kaliper placerades på området 

för mätning. Resultatet från instrumentet avlästes i mm. Mätningarna utfördes två gånger och 

därefter beräknades ett medelvärde för varje område.  

Provtagning  

Ett faste prov för analys av glukagon togs på samtliga deltagare. Provet togs genom 

venpunktion i EDTA-rör. Efter provtagning lades provrören på is och centrifugerades i 2500 

G under 10 minuter. Detta skedde inom två timmar efter provtagning. Provet behandlades 

genom att plasma i EDTA-rör separerades från erytrocyter och därefter fryses plasma ner i - 

15 O C. Provet sickades till klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

för analys på Victor2 (PerkinElmer).  

Statistik 

Data över deltagarna samlades in i Microsoft Excel 2013 och beräkningarna utfördes i 

Statistica 10 (Statsoft). Medianen, min och max värde samt kvartiler beräknads för pojkar och 

flickor och resultatet presenterades i box plot. Eftersom variablerna inte var normalfördelade 

och stickprovet bestod av ett fåtal individer användes Spearman Rank Correlation Coefficient 

till att beräkna samvariationen och p-värde mellan grupperna. Signifikansnivå sattes vid 0,05. 
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Resultat 

I figur 1 redovisas bakgrundsdata för faste glukagonvärden i box plot med avseende på 

median, max och min värden samt kvartiler för 15 pojkar och 15 flickor vilka deltog i studien. 

Ur figuren kan man utläsa att pojkar hade något större spridningsmått och genomsnittsmått än 

vad flickor hade. P-värdet > 0,05 (p = 0,236) talar strakt för att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan könen med avseende på glukagonvärden (se figur 1). 
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Figur 1. Box plot med värden på median, min och max värden samt kvartiler. Värden baseras på 

faste plasma glukagonvärden (pmol/L) för 15 pojkar och 15 flickor vilka deltog i studien.  
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Medianvärden gällande vikten mellan könen mellan könen kan avläsas ur figur 2. P-värdet > 

0,05 (p = 0,410) talar för att ingen statistisk signifikans kan påvisas mellan könen med 

avseende på vikten.  
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Figur 2. Box plot över vikten. I figuren kan man avläsa median, min och max värden samt kvartiler 

över vikten (Kg) för 15 pojkar och 15 flickor vilka deltog i studien  
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Mätningar med trekomponentsmodell, vilka utfördes med BIA och Kailper, kan utläsas ur 

figur 3. P-värde > 0,05 (p = 0,424) påvisar att ingen signifikant skillnad finns mellan könen 

med avseende på FM. P-värdet > 0,05 (p = 0,058) talar för att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan könen med avseende på FFM (se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Box plot för BIA och Kaliper med avseende på FM (Kg) och FFM (Kg). I tabellen kan man 

avläsa median, min och max värden samt kvartiler för 15 pojkar (A) och 15 flickor (B).  
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I figur 4A kan man avläsa att hur vikt korrelerar med glukagon hos pojkar respektive flickor. 

Vid jämförelse mellan pojkar och fickor är resultatet statistiskt signifikant, för båda grupperna 

blev P-värdet < 0,05. För flickor blev R-värdet 0,59 vilket innebär att sambandet utgör cirka 

59 %. Pojkarna hade ett R-värde på 0,63, sambandet utgör cirka 63 %.  

    I figur 4B kan man avläsa korrelationen mellan FM och glukagonvärden för pojkar och 

flickor. Vid mätningar av FM med trekomponentsmodell, BIA och Kaliper, fick pojkar ett R-

värde på 0,71 mellan FM och faste plasma glukagon (p = 0,0029) och flickor fick ett R-värde 

på 0,63 mellan FM och faste plasma glukagon (p = 0,012). Resultatet för FM och glukagon 

hos både pojkar och flickor blev statistiskt signifikant, alltså < 0,05, dock fick pojkar bättre 

samband med avseende på FM och glukagon än vad flickorna fick.  

    Korrelation mellan FFM och glukagon för pojkar och flickor kan avläsas i figur 4C. Vid 

mätning av FFM utförd med både BIA och Kaliper fick pojkar ett R-värde på 0,54 (p = 

0,038). Resultatet var statistiskt signifikant. Mätning av FFM med både BIA och Kaliper på 

flickor påvisade ett R-värde på 0,25 och (p = 0,38), detta innebär att ingen signifikant skillnad 

kunde påvisas.  

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figur 4. Påvisar samvariation mellan 15 pojkar och 15 flickor med avseende på faste glukagon (pmol/L) 

och vikt (Kg) (A), glukagon (pmol/L) och FM i Kg (B) samt glukagon (pmol/L) och FFM i Kg (C). 

Kroppssammansättningen mättes med BIA och kaliper som trekomponentsmodell.  

 = Pojkar,  = Flickor  
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Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det föreligger skillnad i glukagonvärden 

mellan könen hos barn med övervikt och fetma i åldrarna 10 – 18 år, samt om det finns 

samband mellan glukagonvärden och vikt, FM och FFM.  

    Glukagon tycks stiga under inverkan av glukosbelastning men höga värden är också 

observerade vid fasta hos överviktiga barn med typ 2 diabetes. Glukagons blodsockerhöjande 

effekt har gjort glukagon till ett eftertraktat ämne inom forskningsvärlden då den är av 

betydelse vid av glukoshomeostasen och vid behandling av typ 2 diabetes [10]. DPP-4 

hämmare och glukagon-like peptid -1 receptor antagonister är två ämnen vilka tycks sänka 

glukagonkoncentrationer i blodet och därmed också minska glukoskoncentrationer [11].  

    Enligt de resultat som erhölls från våra mätningar hade pojkarna större median med 

avseende på glukagon. Även korrelationen mellan vikt och glukagon var signifikant för båda 

kön (p < 0,05). Att glukagon samvarierar med vikten kan därför påvisas i detta arbete. 

Glukagon är det hormon som produceras av alfa cellerna i pankreasöarna och det finns andra 

studier vilka påvisar att personer med övervikt och fetma har höga glukagonvärden [9,10]. 

    Ett peptidhormon, glukos like peptid -1 (GLP-1), utsöndras precis som glukagon från 

alfacellerna i pankreas, men det sker även en viss produktion av GLP-1 i L-celler vilka är 

belägna i GI-kanalen. GLP-1 inverkar på glukagonkoncentrationen genom att sänka halten i 

blodbanan. I en studie från Jaimini Cegla et al rapporteras att infusion av glukagon och GLP-

1 tillsammans inverkar på födointaget och bidrar till att födointaget reduceras. 

Försökspersonerna i studien bestod av en kontrollgrupp och individer med övervikt, vilka fick 

infusion av endast glukagon, endast GLP-1 samt en kombination av glukagon och GLP-1 

tillsammans. Vid infusion av endast glukagon påvisas att glukagon öka glukoskoncentrationen 

i blodet och därmed öka också insulinkoncentrationen. Glukagon stimulerar till ökad 
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energiförbrukning med ökad fettoxidation. Infusion av endast GLP-1 minskar 

glukoskoncentrationen.  Vid kombination av glukagon och GLP-1 påvisas att 

försökspersonerna minska sitt födointag. Även energiförbrukningen och den respiratoriska 

kvoten (RQ) i vila tycks ökas av glukagon och GLP-1 [12]. Det forskas fortfarande på 

glukagons och GLP-1’s inverkan på energiförbrukningen och födointaget. Det återstår för 

framtida forskning att utreda glukagon och GLP-1 fullständiga effekt på reduktion av 

födointag och ökning av energiförbrukning. En kombination av glukos och GLP-1 skulle 

kunna användas för framtida bruk vid förebyggandet av övervikt och fetma.  

    Enligt de uppmätta resultaten på kroppssammansättning kan man tydligt utläsa att enligt 

mätningar med BIA och kaliper i kombination att har flickor högre andel FM i jämförelse 

med pojkar (se figur 4). Ur resultaten går det ytterligare att utläsa att pojkar hade högre FFM 

än flickor med BIA och kaliper tillsammans (se figur 5). 

    Det är sedan tidigare känt att flickor och pojkar ökar i FM, dock är det mer vanligt att 

flickor att öka i FM i jämförelse med pojkar [13]. En anledning till flickor ökade FM i 

jämförelse med pojkar kan tänkas förklaras av höga nivåer ghrelin. I en tidigare studie påvisas 

det att FM, FFM och Fat Mass Index (FMI) är associerat med ökade halter av ghrelin i blodet. 

Ghrelin är ett pepetidhormon som utsöndras i magen. I studien fann man att flickor med hög 

FM, FFM samt FMI och har höga halter ghrelin i blodet. Samma resultat kunde inte ses hos 

pojkar [14].  

    Pubertetsutvecklingen präglas av hormonella förändringar men även förändringar i 

kroppssammansättningen och ökning av FFM [15]. Testosteron är det könshormon som 

återfinns i blodet på pojkar, fickor har en liten mängd testosteronproduktion men dock inte i 

lika stor mängd som pojkar. Testosteron ökar muskel massan genom att öka proteinsyntesen i 

muskler [16], detta är en orsak till att pojkar har större FFM än flickor.  
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    Det metoder som användes i detta arbete var BIA och kaliper i kombination. BIA är snabb, 

enkel och billig metod att använda vid mätning av kroppssammansättning. Det BIA mäter är 

först och främst den totala vattenmängden i kroppen. Utifrån den totala vattenmängden kan 

FFM beräknas, och vidare går det att beräkna FM. Trots god korrelation i resultaten utgör 

BIA en felkälla när det kommer till att mäta FM och FFM på överviktiga barn. I en studie 

påvisas att mätning med BIA ger missvisande resultat och falskt låg FM. Detta tycks bero på 

att vattenmängden hos överviktiga barn är något större än hos barn med normal vikt [17]. BIA 

är känslig för förändringar i vattenmängden. Pojkars vattenmängd ska ligga på 57 % och 

flickors vattenmängd ska ligga på 53 %. Lever man inte upp till den önskade vattenmängden 

blir resultatet på FM med BIA inte pålitligt. Har man en vattenmängd som är under det 

förväntade värdet blir FM falskt högt, omvänt gäller att om man har mycket vatten i kroppen 

får man fast låg FM. Innan mätning på BIA utförs avråds man från att dricka mycket vatten, 

urinröret ska vara tömt och flickor avråds från mätning ifall de befinner sig i slutet på 

menstruationscykeln. Likaväl avråds man från att utföra fysisk aktivitet eftersom minskad 

vattenmängd leder till falskt hög FM. Det rekommenderas att utföra mätningar med BIA vid 

samma tidpunkt varje gång.  

    Kaliper används för att mäta underhudsfett och därmed uppskatta andelen kroppsfett. 

Kalipermätning behöver nödvändigtvis inte reflektera den totala andelen kroppsfett, men det 

går att använda metoden på lämpliga och relevanta kroppsområden och därmed också få en 

god övergripande indikation på andelen kroppsfett. Metoden är ett bra verktyg då man vill 

mäta kroppssammasättningen och metoden ger användbart resultat vid övervakning av kost 

och träning [18]. Kalipern är enkel metod att ta med sig på fält, den är också snabb och billig. 

Metoden ställer höga krav på testpersonens precision och hanteringssätt. För att få så 

tillförlitligt resultat som möjligt är det nödvändig att personen som utför mätningarna har bra 
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teknik, detta är något som kräver träning. Det är också av betydelse ifall det är samma person 

som utför mätningen, då tekniken utgör en central roll vid mätningarna.  

    Att kombinera ihop två metoder, BIA och kaliper, ger ökad tillförlitligheten vad det gäller 

mätningen av kroppssammansättning samtidigt som antaganden att mäta fel reduceras [19].  

    Sammanfattningsvis inverkar vikten och kroppssammansättningen på 

glukagonkoncentrationen hos den studerade populationen i detta arbete. Signifikant skillnad 

fanns mellan könen, men eftersom studiepopulationen består av ett fåtal deltagare är inte detta 

resultat säkert representativt. Det skulle behövas ytterligare forskning på detta område med 

fler deltagare inom varje åldersintervall. Ny kunskap om glukagon har tagits fram av 

forskningsvärden men trots all framgång återstår en hel del kartläggning kvar att göra. 
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