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Abstract 

Background: Overweight and obesity is increasing worldwide and more and more people 

are dying due to their overweight rather than of starvation. Obesity in young children is 

becoming more common and the physical activity is decreasing with age. To measure 

children’s daily physical activity sveral methods can be used, such as Actical activity monitor 

and activity diary. 

Purpose: The aim of this study was to investigate if there is a difference between the two 

methods mentioned above, current physical activity, age and gender in obese children and to 

investigate how many of these children that reached the recommendations of daily activity. 

Materials and Methods: All included were subjected to the two activity methods, 

collection of data from anthropometric measurements and body composition measurements. 

In total 122 children between the ages 10 to 17 years, 38 girls and 67 boys where included in 

this study. 

Results: None of the children reached the recommended daily activity. Correlations between 

objective and subjective methods showed a stronger association with the activity monitor than 

with the activity diary. The study showed that girls had a higher fat mass (FM) than boys, 

while boys had higher fat free mass (FFM). 

Conclusion: This study showed that physical activity decline with age and boys had higher 

daily physical activity. Boys had more tendencies to improve their fat free mass. Girls had 

higher fat mass and lower fat free mass. Which method that gives the most adequate results 

requires a larger population and more studies of the topic.   
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Introduktion 

Övervikt och fetma anses i dagens samhälle vara den nya folksjukdomen. Antalet överviktiga 

personer fortsätter att öka markant i världen1. I nuläget ser kurvan över viktutvecklingen ut att 

fortsätta växa mer och mer för varje år och trots stora insatser så har sjukdomen fortsatt öka, 

framförallt i västvärlden. Idag dör fler människor på grund av fetma och kraftig övervikt än på 

grund av svält och undernäring enligt statistik från World Health Organization (WHO)2.  

 

Fetma innebär att en persons Body Mass Index (BMI) överskrider 30 medan övervikt 

definieras som BMI över 25. BMI baseras på relationen mellan personens vikt och längd, 

vilket ger en indikation på om personen är inom ramen för övervikt, normalvikt, undervikt 

eller lider av fetma. BMI beräknas enligt formeln 𝐵𝑀𝐼 = 𝑣𝑖𝑘𝑡 (𝑘𝑔)
𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 (𝑚!) . 

För en person som tränar eller har mycket muskler kan BMI vara väldigt missvisande 

eftersom muskler väger mer än fett, men även för barn under 18 år kan BMI vara missvisande 

och man bör därför använda en annan tabell för barn.  

 

Barn under 18 år är fortfarande i sin tillväxtperiod och deras vikt kan pendla en hel del. 

International Obesity Task Force (IOTF) har utvecklat IsoBMI som är speciellt inriktat på 

barns längd, vikt, ålder och kön upp till 18 års ålder. IsoBMI är därför lämpligare att använda 

på barn än den vanliga ekvationen för vuxna. Gränsvärdena 25 för övervikt och 30 för fetma 

är likadan för barn som BMI skalan för vuxna. Ett högt IsoBMI kan vara riskabelt och vara en 

viktig faktor för utveckling av olika sjukdomar som till exempel hjärtkärlsjukdomar och 

diabetes. 

 
																																																								
1	https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/	sökdatum	
2017-04-05	
2	http://fetma.se/fetma-i-varlden-och-i-sverige/	sökdatum	2017-04-05	



Benägenhet att utveckla fetma beror på livsstil, miljö och sociala faktorer såsom mat, motion, 

och dryck. Andra bakomliggande faktorer kan kopplas till genetiska arvsanlag och i ett fåtal 

fall kan det även bero på störningar av bildning eller utsöndring av vissa signalsubstanser och 

hormoner som styr energibalansen eller mättnads-och hungerkänslan3. 

 

Sjukdomen uppstår då man äter och konsumerar mer än vad man förbränner, detta leder då till 

att kroppen lagrar på sig energi i form av fett. Tillgång till mat och dryck är idag inte längre 

något problem, med snabbmatskedjor och affärer bara ett stenkast bort. Intag av föda har ökat 

och likaså energiintaget och sockerinnehållet i maten medan den fysiska aktiviteten har 

minskat. Den här typen av livsstil ger ofta en skenande viktuppgång vilket leder först till 

övervikt och sedan fetma. Kroppen är byggd för att kunna överleva längre perioder av svält 

och kroppen har som funktion att kunna lagra fett när vi äter mer än vad vi förbränner. 

Problemet är att kroppen inte har någon gräns på hur mycket fett som kan lagras eller 

omvandlas4. 

 

Fetma ökar följaktligen i Sverige och år 2015 uppskattades ca 15 % av befolkningen lida av 

fetma, gällande både kvinnor och män5. Övervikt har i Sverige fördubblats under tidsperioden 

1986 till 2001 och det förekommer könsskillnad bland överviktiga barn (Petersen S et al 

2003). Fetma sprider sig allt lägre ned i åldrarna. Totalt beräknas mer än 800 000 personer 

lida av fetma i Sverige i åldrarna 16-84 år 1. Övervikt hos unga barn är vanligare än övervikt 

hos ungdomar visar en studie mellan 1982-2002, och på bara 20 år har övervikten hos barn i 

åldrarna 4 och 10 år ökat med över 20 % och deras IsoBMI har ökat (Holmbäck U et al 2007). 

																																																								
3	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fetma/orsaker-till-fetma	
sökdatum	2017-04-14	
4	http://www.jonasbergqvist.se/energiskola-2-fettsyror	sökdatum	2017-04-17	
5	https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-
16005.pdf	sökdatum	2017-04-05	
	



 

Barnen rör sig mindre och det gör att deras vardagsaktivitet blir lägre och lägre, vilket i sin tur 

leder till att barnen blir alldeles för stillasittande. Föräldrar framkallar ett beteende hos barnen 

när de får tillåtelse att sitta vid dator, TV, och spela spel där större delen av tiden är helt 

stillasittande vilket ger dåliga vanor. I kombination med stillasittande aktiviteter och ökat 

intag av socker och energi leder det till övervikt och viktuppgång. Det är extra viktigt att 

barnen aktiverar sig inom sporter och hobbys med fysisk aktivitet så de får röra sig några 

timmar varje vecka.  

 

Allt fler barn drabbas idag av fetma i ung ålder. Att lida av fetma redan från ung ålder kan ge 

svåra komplikationer och leda till sjukdomar inte bara under barndomen utan även när barnet 

sedan växer upp. Studier visar till exempel att vikten spelar en stor roll för chansen att bli 

gravid6. För ett par som har BMI över 35 kan en lyckad graviditet ta upp till 60 % längre tid 

jämfört med par som inte lider av fetma eller bär på övervikt78. 

 

Övervikt och fetma har inga positiva medicinska aspekter, och det medföljer många 

riskfaktorer som påverkar kroppen både psykiskt och fysiskt. Att lida av fetma innebär en 

belastning och stor kraftansträngning för kroppen. Övervikten påverkar alla organen och kan 

bland annat ge belastningsskador i leder och skapa ryggproblem. Fetma är en hälsorisk och 

det ökar även risken att drabbas av flertalet sjukdomar eller förvärra de sjukdomar man redan 

har. Exempel på tillstånd som kan utvecklas på grund av fetma är högt blodtryck, diabetes typ 

																																																								
6	http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-
oversikt/2015/11/Fetma-under-graviditet-okar-risken-for-bade-kvinna-och-barn/	
sökdatum	2017-04-19	
7	http://ki.se/forskning/fetma-vid-graviditet	sökdatum	2017-04-14	
8	http://fetma.se/nyhetsinlagg/studie-feta-par-har-svarare-att-bli-gravida/	sökdatum	
2017-04-05	



2, hjärt-kärlsjukdomar, astma, sömnapné, åderförkalkning etc9. Även cancerdiagnoser har en 

koppling till personens övervikt och alla dessa konsekvenser kan leda till en för tidig död och 

minska antalet friska levnadsår (Reilly JJ et al 2011).10 

 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar har stor påverkan på deras livsstil och kan ge en 

minskad livskvalitet. Barn som lider av fetma får sämre rörlighet och mer besvär vilket 

påverkar både deras vardagsliv och minskar den fysiska aktiviteten. Studier visar att samma 

sjukdomar som drabbar vuxna personer som lider av fetma, även utvecklas hos unga barn och 

ungdomar som lider av fetma.11 Överviktiga barn drabbas ofta av låg självkänsla och på följd 

av detta kan även depressioner utvecklas. De överviktiga barnen kan lätt känna ett 

utanförskap i förhållande till de normalviktiga och därmed sänka sitt självförtroende. Det 

finns en ökad frekvens av depression i denna grupp av barn men det är ännu inte helt kartlagt 

om det är fetman som ökar risken för depression eller om det är depression som är den 

bakomliggande orsaken till att utveckla fetma (Reilly JJ et al 2003). 

 

För att motverka fetma i ung ålder bör barnen få hjälp så tidigt som möjligt. Beteendemönster 

som tyder på övervikt kan vara lätta att upptäcka och barnets fysiska aktivitet är ofta lägre än 

vad som rekommenderas. Detta är ett stort problem då den fysiska aktiviteten är en av de 

viktigaste byggstenarna för att inte fastna i en stillasittande vardag. Åtgärder som bör göras 

först är att ta tag i det hemma, ändra matvanor och livsstil och öka den fysiska aktiviteten12. I 

många fall kan det vara så att en eller båda föräldrarna är överviktiga och deras vanor samt 

																																																								
9	https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/	sökdatum	
2017-04-05	
10	http://www.who.int/cancer/country-profiles/swe_en.pdf?ua=1	sökdatum	2017-04-
05	
11	http://circ.ahajournals.org/content/97/21/2099.long	sökdatum	2017-04-05	
12	https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fetma/	sökdatum	
2017-04-05	



livsstil kan lätt överföras till barnet. I detta fall är det då inte lika lätt att förändra och styra 

upp situationen där deras vardag då istället leder mot en ökad viktuppgång och fetma. 

 

Andra åtgärder som kan användas är att ta kontakt med primärvården eller skolhälsovården, 

som sedan skickar en remiss till överviktsenheten för barn och ungdom vid Akademiska 

barnsjukhuset. Barnet får då hjälp och träffar ett team bestående av läkare, dietist, 

sjuksköterska och även psykolog som undersöker bakomliggande orsaker till övervikt och 

även kartlägger hur de ska gå vidare för att motverka fortsatt fetma och bryta den negativa 

spiralen. I vissa fall kan även en sjukgymnast sättas in för att hjälpa barnet till en mer aktiv 

vardag.  

 

Innan barnet påbörjar behandlingen och vid eventuella årskontroller skickas remiss till 

Klinisk nutrition och metabolism och deras energimetaboliska forskningsavdelning där en 

nutritionsstatusbedömning utförs. Testerna innefattar bland annat att man tittar över 

fettfrimassa (FFM) och fettmassa(FM) med hjälp av antropometriska mått, bioimpedans 

mätningar, hudvecksmätningar och air displacement mätningar. Utöver dessa tester utreder 

man även barnets fysiska aktivitet där man använder sig av en rörelsemätare som är en 

objektiv mätmetod. Parallellt med mätaren används även en aktivitetsdagbok där barnen 

själva för uppskatta sin fysiska aktivitet under dagen, vilket är en subjektiv mätmetod. För att 

studera substratmetabolismen hos barnet kan en glukosbelastning (OGTT) utföras för att se 

barnets värden och även se om barnet har diabetes eller ligger i riskzonen för att utveckla 

diabetes. 

 

Barnet fyller först i en kostdagbok och utifrån den kan sedan kosten ses över och läggas om. 

Mindre portioner, mer hälsosam mat, frukt och grönt samt regelbundna måltider 



rekommenderas. Genom att öka den vardagliga motionen och öka den fysiska aktiviteten 

samtidigt som den intagna maten minskas så kommer det resultera i ett underskott av kalorier 

vilket i sin tur leder till att kroppen börjar förbränna fett för att få ut energi13. Barn som utövat 

lågintensiv träning under 3 veckor minskar sin totala kroppsmassa, FFM och FM mer än vad 

barnen som utövat högintensiv träning trots att de gått på samma diet. Den högintensiva 

träningen ger mer utslag på VO2 toppen som styr syreförbrukningen och ger en ökad 

kondition och syreupptagning (Lazzer S et al 2017).  

 

Fysisk aktivitet har bevisats gång på gång ha en positiv inverkan på kroppen, livsstilsmönster, 

minskar hälsoriskerna och påverkar även det psykosociala välbefinnandet (Goran MI et al 

1999). Motsatsen har dock visats i en översiktsstudie där barn mellan 11-18 år gamla inte 

hade detta samband till den fysiska aktiviteten (Rauner A et al 2013).  

    Det huvudsakliga syftet med denna studie var att jämföra om det föreligger någon skillnad 

mellan objektiv och subjektiv mätmetod gällande den totala energiförbrukningen (TEE) hos 

barnen som kommer till överviktsenheten, samt om den aktiva energiförbrukningen (AEE) 

skiljer sig mellan könen i åldersintervallet 10-17 år och hur stor andel av barnen når upp till 

Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) gällande daglig fysisk aktivitet. 

																																																								
13	
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2004/sammanfattning_fetm
a_041109.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=fetma&_t_tags=langua
ge%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-
ba3914739e3b&_t_ip=212.25.131.227&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_Doc
umentFile/_21031ffd-19a5-4b16-8482-7f32d759e7cf&_t_hit.pos=2	sökdatum	2017-04-
14	



Material och Metod 

Studiematerial 

Arbetet är en experimentellt, kvantitativ studie som har utförts vid Klinisk nutrition och 

metabolism och deras energimetaboliska forskningsavdelning i ett nära samarbete med 

överviktsenheten för barn och ungdomar vid Akademiska barnsjukhuset. All data samlades in 

från pärmar med sparade uppgifter kring varje enskild patient som remitterats till 

avdelningen. Studien är inriktad på barn och ungdomar i åldrarna 10-17 år som lider av 

övervikt och fetma. Data är insamlat från nybesök mellan tidsperioden 2008 till 2013 ifrån 

båda könen. Kraven för inklusion i studien var att patienten hade använt både rörelsemätare 

och aktivitetsdagbok. Data för kön, ålder, längd, vikt, ISO-BMI samt kroppssammansättning 

med % FFM, % FM och TEE samlades också in. 

 

Urval 

För att kunna begränsa arbetet gjordes ett urval av studiepatienter. Barnen i studien skulle 

vara 10-17 år gamla, och inga mätvärden fick saknas utifrån de värden som skrivits in från 

pärmarna. Rörelsemätaren skulle ha blivit registrerad från både hand-och fotled samt 

aktivitetsdagboken skulle vara ifylld. 

 

Etik 

All persondata och uppgifter som berör patienten behandlades anonymt. För att utomstående 

inte ska kunna spåra patienten utifrån data kodades varje patient för avidentifiering. 

Överviktsenheten för barn och ungdomar vid Akademiska sjukhuset har ett etiknämndsbeslut 

gällande klinisk verksamhet och forskning kring övervikt och fetma (dnr.2012/107). Vid 



nybesök har både barn och föräldrar fått godkänna att patientens data och resultat används i 

forskningssyfte. De har även fått information om att de när som helst får ta tillbaka 

godkännandet för att använda patientens data till forskning. Studien innebar inga invasiva 

metoder och att all mätdata togs vid ordinarie besökstillfälle. 

 

Antropometriska mätningar 

För bakgrundsfakta om urvalsgruppen och samtidigt se skillnader mellan könen analyserades 

data för längd, vikt och BMI. Längden mättes i cm med hjälp av en stadiometer (Ulmer). 

Kroppen placerades i stående ställning med rak rygg och raka ben, längden mättes från hälen 

till hjässan utan skor.  

Vikten bestämdes via bioimpedansvågen BC-545 (TANITA) och antecknades i kg. Patienten 

uppmanades att stå så rakt som möjligt och fördela vikten jämnt över vågen.  

 

Utifrån vikt och längd kan BMI beräknas genom formeln, patientens vikt dividerades med 

längden i kvadrat mätt i meter.  Till studien användes ISO-BMI beräkningar för att 

gränsvärdena då är mer specifikt inriktade till barn och deras längdtillväxt. Övervikt 

klassificeras enligt ISO-BMI som över 25 medan gränsen för fetma går vid 30. Barn och 

ungdomars BMI går inte att jämföra gentemot dem gränsvärden som ligger för vuxna och 

övervikt. 14 

 

Kroppssammansättning utifrån luftpletysmografi 

Barnens FFM och FM bestämdes utifrån en kroppssammansättningsanalys. För att mäta 

andelen FFM och FM i kroppen användes luftpletysmografi (ADP) med hjälp av en 

																																																								
14	http://www.isobmi.se	sök	datum	2017-03-06	



BodPod®. Maskinen mäter tryck- och volymförändring i luftutrymmet som blir i BodPoden. 

Maskinen kalibreras innan varje körning, då en cylinder med känd vikt och volym mäts in. 

Principen är att mäta mängden luft som testpersonens kropp tränger undan. BodPod består av 

2 kammare, i den bakre delen finns tryckgivaren och mätinstrumentet och i den främre delen 

sitter testpersonen. 

   Kamrarna har mellan sig ett membran som skapar tryckvariationen inuti BodPoden. Utifrån 

den kända volymen hos cylindern kan V1 och P1 beräknas utifrån tryckvariationen. 

Konstanterna som beräknas fram går att använda i Boyle’s lag enligt följande ekvation P1 * 

V1 = P2 * V2. P motsvarar trycket och V motsvarar volymen. Volymen utifrån personen som 

sitter i BodPoden kan beräknas utifrån förändringen i tryck, vid en given temperatur. Genom 

en känd volym och vikt på personen kan man beräkna kroppens densitet. På grund av att FFM 

och FM har olika densitet får man då fram mängden och förhållandet mellan dessa mått. För 

en optimal ekvation sägs att under en konstant temperatur kommer volym och tryck vara 

konstant.  

 

Innan mätning påbörjades bytte testpersonen om till underkläder och fick ta på sig en 

badmössa. Detta gjordes för att BodPoden är känslig för temperaturförändringar och en stor 

del av kroppens värme utsöndras från huvudet. Testpersonens namn, längd, ålder och kön 

matades in i dataprogrammet Body composition tracking system (COSMED) som är kopplat 

till BodPoden. All information gällande undersökningen och tillvägagångssätt förklarades för 

testpersonen som sedan fick kliva upp på en våg så den aktuella vikten registrerades. 

Testpersonen placerades i kammaren i en sittande position och uppmanades att sitta stilla. 

Under undersökningen ska personen andas normalt och placera sina händer framför sig helst 

på benen eller vid knäna. Undersökning tar ca 45 sek och mätningarna utfördes 2 gånger för 

att få fram ett medelvärde på testpersonens FFM och FM. 



 

 Fysisk aktivitet utifrån rörelsemätare 

För att mäta vardagsaktiviteten och fysiska träningen hos barnen fick de under dagarna som 

de förde aktivitetsdagbok även bära en accelerometer. ActiCal™ är en rörelsemätare som 

mäter kroppens hastighetsförändringar och rörelser i tre olika plan (medio lateralt, 

anteroposteriort och vertikalt) inom frekvenserna 0,005 till 2,0 Hz. Mätaren omvandlar 

duration, rörelse frekvens och intensitet till counts under förutbestämda tidsintervaller 

(epoker) vilket lagras i accelerometern. Actical™ har visat sig ha en bra validitet och 

tillförlitlighet för barns aktivitet och energiförbrukning (Ettienne R et al 2016). Mätaren kan 

placeras på handleden, höften eller på fotleden. Beroende på placering kan den fysiska 

aktiviteten i counts skilja sig ganska mycket. I denna studie har mätaren endast placerats vid 

hand och fotled för att standardisera mätningarna. Höftburen accelerometer används inte på 

avdelningen eftersom det kan ge missvisande värden hos barn med övervikt eller fetma då 

rörelse över buken inte är lika som hos en normalviktig person. 

 

Actical™ mätaren läser av kroppens rörelse i tidsintervall om 15-60 sek. Vid användning av 

rörelsemätaren används så kallade cut off points (cop) vilket är förutbestämda gränsvärden 

som styr antalet counts och därmed hur barnens intensitet av fysisk aktivitet ska kategoriseras. 

Utifrån cop grupperas intensiteten som stillasittande, lågintensiv, moderat samt högintensiv. 

ActiCal™ är framtagen för barn i åldrarna 8 till 17 år gamla och mätaren skall bäras på hand-

och fotled för att matcha dem förutbestämda cop som finns i rörelsemätaren (Heil DP 2006). 

Intervallet blir mer rättvisande desto kortare perioderna är mellan mätningarna då barn 

vanligtvis är i rörelse eller förflyttar sig hastigt. Accelerometern var i denna studie inställd på 

att mäta och registrera counts i 15 sek perioder.  

 



Fysisk aktivitet utifrån aktivitetsdagbok 

Parallellt med rörelsemätaren fick barnen efter mottagningsbesöket en aktivitetsdagbok med 

sig hem där barnet eller föräldrarna uppskattade den fysiska aktivitet utifrån en skala på 1-9. 

Aktivitetsdagboken är utformad för att ge en subjektiv bild av personens fysiska aktivitet, 

dagboken bör föras både under vardag och helg då barnet oftast är mindre fysiskt aktiv på 

veckodagarna. Dagboken ger en god uppskattning av personens TEE samt fysiska 

aktivitetsnivån (PAL) enligt tidigare publicerad studie (L-E Bratteby et al 1997). Protokollet 

fylldes i för varje 15 min period och aktiviteten uppskattades enligt skattningsskalan som 

fanns med i dagboken (se Bilaga 1). Efter varje dag antecknades om barnet hade varit normalt 

aktivt eller mer aktivt än vanligt och om några eventuella avvikelser skett. Aktivitetsdagboken 

användes mellan 3 och 5 dagar.  

 

Statistik 

Data som samlats in till studien registrerades i Microsoft Excel ® 2011, där alla patientdata 

har avkodats för att data inte skall gå att spåra till patient. Data analyserades baserat på 

medelvärde och standardavvikelser för pojkar och flickor. För att undersöka om det 

förekommer någon skillnad orsakat av kön, ålder och mätmetod användes t-tester. Parade t-

tester utfördes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan mätmetod, kön samt 

ålder. Analys av P-värdet ska vara ≤0,05 för att skillnaden skall anses signifikant. För att 

kunna jämföra de två metoderna beräknades korrelationskoefficienten utifrån plot-diagram. 

Utifrån NNR:s nivåer för fysisk aktivitet kunde andelen barn som når upp till 

rekommendationerna studeras.   

 



Resultat 

Totalt i hela studien deltog 169 patienter, både pojkar och flickor. För att medverka i studien 

har ett urval genomförts, där patienter som saknade data om antropometriska mått, 

kroppssammansättning och daglig fysisk aktivitet (aktivitetsdagbok och rörelsemätare) 

exkluderades från studien.  

Efter urval av mätdata och information kring fysiska aktiviteten återstod 122 patienter, varav 

38 barn var flickor och 67 var pojkar.  Barnen var mellan åldrarna 10 till 17 år gamla. 

Antropometriska mätvärden 

I tabell 1 redovisas medelvärden samt standardavvikelse av studiegruppens mätdata gällande 

barnens längd, vikt och ISO-BMI. Flickorna (164,5 ± 8,2 cm) var i genomsnitt kortare än 

pojkarna (169,2 ± 10,8 cm) vid första besökstillfället, däremot visade det sig att genomsnitts 

vikt för båda könen bara skiljde sig med några decimaler. Flickor (98,5 ± 20,1 kg) och pojkar 

(98,9 ± 23,2 kg) ger en skillnad på 0,4 kg medan spridningen mätt som standardavvikelsen 

var högre hos pojkarna. ISO-BMI för hela gruppen visade att 98 % hade ett värde över 30, 

vilket klassificeras som fetma. Endast 2 stycken pojkar hade ett ISO-BMI som var lägre än 30 

men de låg inom ramen för övervikt. Ingen av flickorna mellan åldrarna 10-17 år hade ett 

ISO-BMI under 30. 

 

Tabell 1 Medelvärden, standardavvikelser och antalet flickor samt pojkar i studiegruppen 

baserat från bakgrundsdata. 

Studiegrupp (n=122) Flickor (n= 38) Pojkar (n=67) 

Längd (cm) 164,5 ± 8,2 169,2 ± 10,8 

Vikt (kg) 98,5 ± 20,1 98,9 ± 23,2 

ISO-BMI > 30 (%) 100 % 98 % 



 

Kroppssammansättning utifrån luftpletysmografi 

En analys av kroppssammansättning har utförts på samtliga barn som inkluderades i studien. 

Andelen FM var högre hos flickorna (FM= 47,8 %) än hos pojkarna (FM= 45,6 %) medan 

pojkarna hade en högre andel FFM i genomsnitt. Dessa mätvärden är ett medelvärde för alla 

åldrarna hos både flickor och pojkar. I figur 1 visas diagrammet FM-fördelningen hos könen 

samt den totala andelen hos hela studiegruppen. Acceptabla värden för kroppsfett i procent 

ligger för en kvinna mellan 25-31 % medan män ligger mellan 18-25 %.  Pojkarna (FFM= 

54,9 %) hade en högre andel FFM än flickorna (FFM= 52,2 %), medan gruppen fick en total 

FFM andel på 53,7 % vilket visas i Figur 2. 

Figur 1 Diagram över skillnad i fettmassa i procent mellan könen och totala procenten för 

hela gruppen. 
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Figur 2 Diagram över skillnad i fettfrimassa i procent mellan könen och totala procenten för 

hela gruppen. 

Samband mellan aktivitetsdagbok och rörelsemätare 

Samtliga 122 barn som efter urval blivit inkluderad i studien bar en rörelsemätare på både 

hand-och fotled som registrerade i minst 3 och max 5 dagar. Samtidigt som dessa mätare har 

registrerat den fysiska aktiviteten har barnet själv fått uppskatta sin aktivitet dag för dag i 

aktivitetsdagboken. I tabell 2 visas medelvärden från dagarna i kJ/ kg/dag, data är uppdelad 

efter åldersgrupp 10- 17 år samt flickor och pojkar. När det kommer till uppskattning av sin 

aktivitet är aktiviteten lägre i dagboken hos flickorna än vad som uppmättes från 

rörelsemätaren förutom hos flickorna som var 14 år gamla, medan pojkarna uppskattade sin 

aktivitet delvis högre i dagboken än vad som mättes utifrån rörelsemätaren. Studerar man 

åldersgrupperna ser man att de yngre barnen i genomsnitt rör sig mer per dag än vad de äldre 

gör. 
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Tabell 2 Fysiska aktiviteten i genomsnitt (kJ/kg/dag) för aktivitetsdagboken och 

rörelsemätaren (ActiCal™) med avseende till kön och ålder. 

Ålder TEE flickor 

dagbok 

TEE flickor 

ActiCal 

Diff mellan 

metoderna 

TEE pojkar 

dagbok 

TEE pojkar 

ActiCal 

Diff mellan 

metoderna 

10 

(n=12) 

160,8 184,3 -23,5 196,1 208,0 -11,9 

11 

(n=11) 

161,3 178,8 -17,5 184,7 175,9 8,8 

12 

(n=10) 

146,0 175,4 -29,4 183,7 178,3 5,4 

13 

(n=18) 

139,8 154,2 -14,4 177,7 176,5 1,2 

14 

(n=24) 

134,3 129,7 4,6 161,1 166,8 -5,7 

15 

(n=20) 

129,0 142,8 -13,8 163,8 153,2 10,6 

16 

(n=16) 

128,7 144,0 -15,3 169,0 156,0 13,0 

17 

(n=11) 

137,2 148,6 -11,4 143,2 147,7 -4,5 

 

 

Korrelationskoefficienten (R) mellan metoderna studerades för att se vilken metod som 

korrelerade bäst, jämförelsen mellan metoderna presenteras i figur 3 för aktivitetsdagbok och 

i figur 4 för rörelsemätaren. R-värdet för aktivitetsdagboken hos flickor och pojkar är 0,05, 



vilket innebär att sambandet med dagboken kan förklaras till 5 %. Sambandet för 

rörelsemätaren hos flickor och pojkar uppmättes högre där R² är 0,07, vilket ger en 

korrelation för sambandet på 7 %. Sambandet mellan rörelsemätaren är högre än 

korrelationen mellan aktivitetsdagboken. Vid statistisk analys av de två metoderna visade det 

sig att det fanns en signifikant skillnad hos flickorna (p= 0,0018) mellan dagbok och 

rörelsemätare, med ett p-värde < 0,05. Pojkarna (p= 0,96) uppvisade däremot ingen 

signifikant skillnad då p-värdet var > 0,05.  

 

 

Figur 3 Association mellan daglig fysisk aktivitet (kJ/kg/dag) utifrån aktivitetsdagboken för 

flickor på y-axeln och pojkar på x-axeln. 
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Figur 4 Association mellan daglig fysisk aktivitet (kJ/kg/dag) utifrån rörelsemätaren för 

flickor på y-axeln och pojkar på x-axeln.   

 

Registreringen på hand-och fotled redovisas i tabell 3, där man ser att pojkar rör sig i 

genomsnitt mer än vad flickor gör med avseende till både ålder och var mätaren är placerad. 

Pojkarna har vid fotregistrering 22,6 enheter högre och vid handregistrering skiljer det sig 9,1 

enheter jämfört med motsvarande registreringar för flickorna. Utifrån metoderna erhölls 

värden för barnens aktivitet per dag. Dessa värden har jämförts gentemot NNR:s nivåer för 

daglig fysisk aktivitet vilket visas i tabell 4. Dessa rekommendationer är uppdelade i tre delar 

utifrån aktiviteten (kJ/kg/dag) i låg, moderat och hög. Gruppen har jämförts mot moderat nivå 

i denna studie. Från tabellen kan det utläsas att ingen av barnen kommer upp i det förväntade 

värdet varken från flickorna eller pojkarna.  
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Tabell 3 Registrering av hand-och fot aktivitet utifrån rörelsemätare. Värdena är medelvärden 

från studiegruppen med avseende till hela gruppen och inte åldersuppdelat.  

Rörelsemätare (kJ/kg/dag) Flickor (n=38) Pojkar (n=67) 

Handregistrering 157,9 167,0 

Fotregistrering 151,2 173,8 

 

 

Tabell 4 Bakgrundsdata till aktivitetsdagbok och rörelsemätare (ActiCal™) för flickor. Alla 

värden som registrerats är i enheten kJ/ kg/ dag och presenteras uppdelat på ålder och kön. 

Differensen mellan metodens uppmätta värde och NNR:s nivå för daglig fysisk aktivitet 

(moderat nivå) är det som har beräknats fram. 

Ålder TEE flickor 

(NNR) 

TEE flickor 

dagbok 

Diff till 

NNR 

TEE flickor 

ActiCal 

Diff till 

NNR 

10 (n=12) 250,0 160,8 -89,3 184,3 -65,8 

11 (n=11) 203,0 161,3 -68,8 178,8 -51,3 

12 (n=10) 215,0 146,0 -69,0 175,4 -39,6 

13 (n=18) 200,0 139,8 -60,2 154,2 -45,8 

14 (n=24) 190,0 134,3 -55,7 129,7 -60,3 

15 (n=20) 180,0 129,0 -51,0 142,8 -37,3 

16 (n= 16) 180,0 128,7 -51,3 144,0 -36,0 

17 (n=11) 175,0 137,2 -37,8 148,6 -26,4 

 

 



Tabell 5 Bakgrundsdata till aktivitetsdagbok och rörelsemätare (ActiCal™) för pojkar. Alla 

värden som registrerats är i enheten kJ/ kg/ dag. Differensen mellan metodens uppmätta värde 

och NNR:s nivå för daglig fysisk aktivitet (moderat nivå) är det som har beräknats fram. 

Ålder TEE pojkar 

(NNR) 

TEE pojkar 

dagbok 

Diff till 

NNR 

TEE pojkar 

ActiCal 

Diff till 

NNR 

10 (n=12) 285,0 196,1 -88,9 208,0 -77,0 

11 (n=11) 265,0 184,7 -80,3 175,9 -89,1 

12 (n=10) 250,0 183,7 -66,3 178,3 -71,7 

13 (n=18) 235,0 177,7 -57,3 176,5 -58,5 

14 (n=24) 230,0 161,1 -68,9 166,8 -63,2 

15 (n=20) 220,0 163,8 -56,2 153,2 -66,8 

16 (n=16) 215,0 169,0 -46,0 156,0 -59,0 

17 (n=11) 210,0 143,2 -66,8 147,7 -62,3 

 

Diskussion 

Övervikt och fetma är numera vanligt förekommande hos både vuxna och barn och är ett stort 

hälsoproblem. Fetma är en epidemi som i dagsläget sprider sig över hela världen och siffrorna 

har bara ökat med åren och ser inte ut att minska. Strävan efter att sänka siffrorna är stark, 

dock finns inte tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa alla människor som lider av 

fetma. Det är ofta svårt att gå ner i vikt och att sedan behålla den lägre vikten. Det är därför 

viktigt att ingripa så tidigt som möjligt för att det inte ska leda till för stor skada och i vissa 

fall en för tidig död. Barn som lider av fetma påverkas lätt av livsstil, miljö och sociala 

faktorer men studier visar också att genetiska arvsanlag och hormoner styr variationer i 



kroppssammansättningen vilket i sin tur har betydelse för barnets vikt, längd, ISO-BMI samt 

bendensitet (Garnett SP et al 2004). 

 

Ju tidigare i livet sjukdomen debuterar ju större skada kan den göra med kroppen. 

Följdsjukdomarna ökar markant med tiden och påverkas av hur fetman utvecklas hos barnen. 

Beroende på barnens ålder spelar föräldraskap och uppmuntran en roll för barnets relation till 

fysisk aktivitet samt matvanor och kost, och man har visat att i familjer med lägre inkomst 

och utbildning är prevalensen för övervikt högre (Ahrens W et al 2014). Under puberteten 

påverkas flickor och pojkars kroppar olika. Som en effekt av snabb ökning av 

testosteronnivåerna hos pojkarna kan längden, FFM och vikten variera väldigt mycket under 

tonåren. Detta syns i tabell 1 där man kan se att pojkar i genomsnitt är både längre och tyngre 

än flickorna överlag. Flickornas testosteronnivåer är inte alls lika höga som hos pojkarna 

vilket kan vara en bidragande faktor till att flickorna är i genomsnitt kortare, dock spelar flera 

faktorer såsom menstruationscykeln och andra hormoner in som också kan påverka längden 

och vikten. 

 

Utifrån längd och vikt beräknas ISO-BMI, som är framtaget av IOTF för barn som är 2-18 år 

gamla. ISO-BMI är specifikt för barnens ålder och kön på grund av att de är i tillväxtperioden. 

I studiegruppen hade alla 38 flickor som inkluderades ett ISO-BMI över 30, vilket innebär att 

alla ligger över gränsen för fetma. Mätdata för ISO-BMI hos pojkarna var nästan lika dåliga 

och endast 2 personer hade ett ISO-BMI som låg över 25 men under 30, vilket medför att 65 

av 67 pojkar ligger över gränsen för fetma. I samband med ökningen av fetma i Sverige ökar 

även BMI för både barn (ISO-BMI) och för vuxna. Man kan se en stark koppling mellan 

barnfetma, BMI och för tidig död (Franks P et al 2010). BMI är endast ett av de flera 

hjälpmedel som finns för att diagnostisera fetma. Man ska inte förlita sig enbart på BMI 



värdet då det kan vara missvisande eftersom en väldigt muskulös person ofta klassificeras 

som överviktig på grund av sin vikt. Då muskler väger mer än fett ger detta en högre vikt 

vilket leder till ett högt BMI, trots att personen förmodligen har en låg fettmassa. BMI tar 

varken hänsyn till kön, ålder eller muskelmassa.  

 

Kroppssammansättning mäts via luftpletysmografi med hjälp av Bodpod. De mätdata som 

erhålls är vikt, FFM och FM. Det negativa med metoden är att den är dyr och inte delar upp 

FFM i sina komponenter vilket är skelett, vatten och muskler utan ger en total kilovikt och 

procentuell andel. Det finns felkällor som kan påverka resultatet då Bodpoden är 

temperaturkänslig. Om det sker en temperaturökning eller om det vistas för många personer i 

rummet där maskinen är placerad kan det förändra värdena och mätresultaten blir mindre 

pålitliga. I studien kunde man se att flickorna hade en högre andel FM än pojkarna, vilket 

även påvisats i andra studier där resultat visat på att pojkar har högre FFM och flickorna har 

högre FM (Ahrens W et al 2014). Under puberteten växlar viktkurvan väldigt mycket och det 

var inte oväntat att pojkarna skulle ha en högre andel FFM än flickorna eller att flickorna hade 

högre FM än FFM. Sambandet mellan fysisk aktivitet och låg fettmassa är omtalat och studier 

visar att aktiva barn har en lägre fettmassa än inaktiva (Sunnegårdh J et al 1986). 

 

I den här studien har en aktivitetsdagbok och en rörelsemätare använts för att mäta barnens 

dagliga fysiska aktivitet. Genom att kombinera dessa metoder får man både en objektiv och 

subjektiv överblick över barnets aktivitet. Vilken metod som ger det rätta svaret gällande 

aktiviteten är svårt att säga eftersom det finns brister i båda metoderna. Daglig fysisk aktivitet 

uppskattat utifrån aktivitetsdagboken visar ingen signifikant skillnad mellan TEE och fysisk 

aktivitetsnivå, när man jämfört och studerat den fysiska aktiviteten hos barn i Sverige 

(Bratteby L-H et al 1997).  



 

Att studera barnens fysiska aktivitet är viktigt för att se ur ett helhetsperspektiv hur aktiviteten 

skiljer sig mellan olika åldrar och kön samt hur det förändras över åren. Den fysiska 

aktiviteten hos barn avtar alltmer ju äldre man blir. De yngre barnen påverkas lättare av sina 

föräldrar och har de en god relation till fysisk aktivitet och är motiverande och uppmuntrande, 

påverkar det barnet positivt och det syns i form av en ökad fysisk aktivitet (Bradley RH et al 

2011). Resultaten visade att flickorna underskattade sin fysiska aktivitet gentemot 

rörelsemätaren och i genomsnitt så rörde sig de yngre flickorna mer på sig än de äldre. Det 

syns en signifikant skillnad mellan aktivitetsdagbok och rörelsemätare hos flickorna (p > 

0,05) medan pojkarna inte visade någon signifikant skillnad (p < 0,05). Korrelationen mellan 

aktivitetsdagboken och könen är väldigt låg (R= 0,052) och sambandet kan förklaras till 5 %. 

Sambandet var lite starkare mellan rörelsemätare och könen då korrelationen kunde förklaras 

till 7 %, R-värdet utifrån plot-diagrammet för rörelsemätaren blev högre (R= 0,066) än 

aktivitetsdagboken. 

 

Jämförelse mellan rörelsemätarna som satt på handled och fotled studerades och det visade att 

pojkarna hade en högre aktivitet i genomsnitt på båda mätarna, se tabell 3. Flickorna visade 

sig ha högre aktivitet i handmätaren, vilket kan bero på mer stillasittande aktivitet som endast 

kräver ansträngning ifrån armarna som till exempel att sitta vid dator eller i soffan. Pojkarna 

hade däremot en högre aktivitet på fotmätaren än den som satt på handleden, vilket motsvarar 

att pojkarna i genomsnitt går och rör sig mer per dag. Detta kan bero på att pojkar kan hantera 

pressen mer än flickor gällande att vara med i olika lagidrotter, som visat sig inte klara av 

press, stress samt negativa ord ifrån tränare, lagkamrater samt föräldrar. 

 



Utifrån NNR:s inrådan för daglig aktivitet når ingen av barnen upp till gränsvärdena, varken 

flickor eller pojkar. Det är inte bra då dessa rekommendationer är en nivå som ett barn 

generellt borde uppnå. Hur exakta dessa mätvärden är och hur väl man kan förlita sig på 

resultaten är oklart, då jag tycker studien i omfattning är för liten för att kunna ge ett 

tillförlitligt påstående. 

 

Rörelsemätarna visar sig ändå vara pålitliga då de levererar en driftsäkerhet och kan lagra data 

över längre tidsperioder och kan ge en uppskattning av testpersonens dagliga aktivitet. Hur 

hanteringen av rörelsemätarna är framgår inte. De nackdelar som finns med mätaren är att den 

inte är helt vattentät och den kan därför inte användas i duschen eller när personen badar 

vilket skapar ett glapp i tidsschemat. Om personen glömmer att ta på sig mätaren igen så blir 

det ingen aktivitet registrerad, samt känner den inte av all rörelse dock känner den av 

intensiteten på aktiviteten. Statisk träning så som att lyfta vikter eller att gå att gymma ger 

inget utslag på aktivitet. Resultaten man får från rörelsemätaren skulle kunna användas som 

feedback till patienten där ens egna värden är jämförda mot ett medelvärde eller en 

rekommendation, detta skulle kunna vara ett sätt att stimulera patienten till en ökad daglig 

aktivitet. 

 

Aktivitetsdagboken är ett bra sidoalternativ till rörelsemätaren men strukturen på dagboken är 

inte helt optimal för barn enligt min uppfattning. Att uppskatta sin aktivitet varje 15 min är 

svårt och det är lätt att man glömmer bort vad man gjort då det lätt blir att man slår ihop 

någon timme för att sedan fylla i senare. I dagsläget har avdelningen tagit bort denna typ av 

aktivitetsdagbok och ersatt i detta fall med en annan dagbok som inte är lika detaljerad, se 

bilaga 1. 

 



Forskning inom övervikt och fetma är viktigt och det behövs mer studier och klargöranden till 

varför denna epidemi ökar så fort som den gör. Man behöver närmare undersöka om det finns 

fler genetiska faktorer, hormoner eller levnadssätt som påverkar fetman. Många intressanta 

frågor finns kvar att besvara, såsom finns det fler risker, sjukdomar som kan uppstå och hur 

påverkas samhället utav övervikt och fetma? Vi behöver i framtiden kunna utveckla fler 

hjälpmedel och metoder för att stoppa epidemin. Forskningen har kommit så pass långt inom 

området och det sker ständigt utveckling med nya upptäckter och metoder för att förebygga 

och behandla fetma. Idag är det möjligt att påbörja behandling i tidig ålder, ju tidigare 

sjukdomen bearbetas ju mindre skada för patienten. Strävan att sänka siffrorna för barnfetma 

är stark. Att kunna sätta in behandling och de resurser som behövs i tid är viktigt då det kan 

påverka hela barnets framtid. Vidtar man inga åtgärder som barn är det stor sannolikhet att 

fetman kvarstår in i vuxen ålder och hälsoproblemen likaså, om de inte förvärras. 

 

Tyvärr är det idag väldigt lång väntetid för att få behandling för fetma och det finns inte 

tillräckligt med resurser för att kunna ta in och hjälpa alla barn och vuxna som man skulle 

vilja behandla. Med den kompetens som idag finns på internet och med hjälp av forskning och 

studier finns det många hjälpmedel att få, utanför sjukhusets väggar. Forskningsprojekten 

ökar i antal och det finns ett stort intresse kring området. Att sänka siffrorna världen över är 

målet men det är en kamp. Sammanfattningsvis fann vi i vår studie att den dagliga fysiska 

aktiviteten skiljer sig åt mellan flickor och pojkar, likaså skiljer det sig mellan 

åldersgrupperna. De yngre barnen rör sig mest, i detta fall är det de 10 åriga barnen som i 

genomsnitt rör sig mest enligt resultat från båda metoderna. Utifrån NNR:s nivåer för moderat 

daglig aktivitet når ingen av barnen upp till rekommendationerna. Aktivitetsdagboken och 

mätaren korrelerar till synes dåligt men vilken metod som är mest adekvat går inte att besvara 

med denna studie utan det krävs ytterligare studier för detta. 
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