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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-

åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den 

funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt 

som ett problem. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det förelåg ett negativt samband mellan 

funktionell kapacitet och upplevelsen av övervikt som ett problem hos barn på en 

överviktsmottagning. Studien syftade också till att undersöka om det fanns ett samband 

mellan funktionell kapacitet och kroppssammansättning respektive energiförbrukning samt 

om ett samband mellan energiförbrukning och individens upplevelse av övervikt som ett 

problem förelåg.  
 

Metod: En icke-experimentell, retrospektiv, deskriptiv och korrelerande tvärsnittsstudie. 

Studien baserades på insamlade data från nybesök på Akademiska barnsjukhusets 

överviktsmottagning. 58 deltagare i åldrarna 7–17 år inkluderades. Utfallsmåtten var sex 

minuters gångtest, Physiological cost index, kalipermätning och självskattade 

överviktsproblem.  

 

Resultat: Inget samband förelåg mellan funktionell kapacitet och självskattade 

överviktsproblem eller mellan funktionell kapacitet och energiförbrukning. Det fanns ett svagt 

samband (r=-0.55 p=0,03) mellan funktionell kapacitet och total fettmassa.  

 

Slutsats: Sambandet mellan funktionell kapacitet och total fettmassa överensstämde med 

tidigare studier. Andra mätmetoder bör övervägas vid uppföljande studier för att få ett säkrare 

resultat och undersöka de bakomliggande faktorerna till självskattade överviktsbesvär.  

 

Keywords: adolescence, obesitas, body composition, physiological cost index, physical 

capacity 

  



 

 
 

ABSTRACT  
Background: Overweight is an increasing problem in today’s society. Approximately 20-

25% of all 10-year old’s in Sweden are considered overweight and 3% are considered obese. 

There are few studies that show how the physical capacity in children with overweight can 

affect their perception of the overweight as an issue. 

 

Aim: The aim of this study was to investigate the correlation between physical capacity, 

energy cost, body composition and the child’s rating of their overweight as a problem  

 

Method: Retrospective study of data from admittance tests at Akademiska barnsjukhuset. 

Regression analysis of variables to study correlation. Subjects aged 7-17 with available data 

from Six-minute walk test, Physiological cost index, caliper measurements and rating of 

overweight as a problem. 58 subjects were studied. 

 

Results: There was no correlation between physical capacity, the child’s rating of their 

overweight as a problem and energy cost. A negative correlation was found between physical 

fitness and the body fat percentage (r=-0,55. p=0,03).  

 

Conclusion: The correlation between physical capacity and body fat percentage is consistent 

with previous studies. Other methods should be considered in future studies to better 

understand the underlying factors of the children’s rating of their overweight as a problem.  

 

Keywords: adolescence, obesitas, body composition, physiological cost index, physical 

capacity 
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BAKGRUND 
Övervikt hos barn och ungdomar 

Övervikt och fetma är ett växande problem, både i Sverige och i övriga världen. Även hos 

barn kan det noteras hur problemet har ökat de senaste decennierna. Den globala prevalensen 

för övervikt och fetma hos barn under 5 år var 6,3% år 2013 (1). 2017 presenterades en 

rapport av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) där det beskrivs 

att 15,5% av OECD-ländernas 15-åringar var överviktiga eller led av fetma 2013/14 med en 

stadigt uppåtgående trend (2). 36 länder ingår i denna organisation och majoriteten av dessa är 

höginkomstländer i Europa, Amerika, Oceanien och Asien. I Sverige är ungefär 20–25% av 

landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma (3,4). Undersökningar har visat att 

den stora och snabba ökningen av antal barn och unga i Sverige som lider av övervikt eller 

fetma avstannade något i mitten på 2000-talet, men att det nu finns tendenser till en fortsatt 

ökning i vissa områden i landet (2,3). Övervikt hos barn och ungdomar ökar risken för fysiska 

besvär som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt psykiska åkommor (5-7).  

 

Definition av övervikt och fetma 

Body Mass Index (BMI) är ett mått som används för att definiera övervikt och fetma. BMI 

beräknas enligt formeln vikt i kg/(längd i meter)2. Normalvärdena som finns för vuxna går 

inte att applicera på barn eftersom barn växer och har en annorlunda kroppssammansättning. 

Hos vuxna antas det istället att längden är konstant och att ålder inte är en betydande faktor. 

Hos barn används istället måttet ISO-BMI. För alla under 18 år finns det normalvärden att 

utgå ifrån där det tas hänsyn till barnets längd, vikt och ålder (Figur 1a & 1b). Ett ISO-BMI 

över 25 räknas som övervikt och ISO-BMI över 30 räknas som fetma. En faktor som är viktig 

att ha i åtanke är att BMI endast ger en översiktlig bild över problemet och inte visar 

någonting om barnets kroppssammansättning (4,8). BMI tar inte hänsyn till fördelningen av 

vävnad (vätska, fett och muskler), vilket kan vara missvisande. Både en stor mängd 

muskelmassa och en stor mängd fettmassa kan ge ett BMI som ligger över normalvärdena och 

definieras som övervikt eller fetma (3). Det kan också vara relevant att se hur fettmassa är 

fördelad, då bukfetma har visat sig ge en ökad risk för metabola sjukdomar (hyperlipidemi, 

hypertoni, hjärt- och kärlsjukdomar) (7), vilket BMI inte mäter. 

 

 

 

 



 

 
 

2 

 
    Figur 1a. ISO-BMI, flickor 
 

 
Figur 1b ISO-BMI, pojkar   

 
Ref: Karlberg J, Luo ZC, Albertsson-Wikland K; Acta Paediatr 90: 1427-1434, 2001. 
Cole TJ, Lobstein T; Pediatr Obes 2012; 7: 284-294. 
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Orsaker till övervikt och fetma 

Orsakerna till övervikt och fetma kan vara beroende av både genetik och livsstilsfaktorer. 

Viktökningen beror på en obalans i energiförbrukning och energiintag, men påverkas också 

av andra faktorer som bland annat fysiologiska processer, socioekonomiska förutsättningar, 

vissa neuropsykiatriska diagnoser och i barns fall också föräldrarnas insikt kring problemet 

(3–4,9). Studier har visat att överviktiga barn ägnar mindre tid åt fysisk aktivitet än 

normalviktiga barn (10). Barn med övervikt har i många fall även nedsatt motorisk förmåga 

som påverkar aktivitetsnivån negativt, men detta är något som går att förbättra förutsatt att 

barnet får rätt hjälp (11,12). Barn har idag också i större utsträckning tillgång till stillasittande 

aktiviteter som tv-tittande, datorspel och internet. Detta i kombination med för lite fysisk 

aktivitet är en bidragande faktor till utvecklandet av övervikt (1,4).  

 

Upplevelse av övervikt 

En intervjustudie från 2006 genomförd på 13 och 14-åringar i Skottland visade på att 

ungdomarna som enligt BMI-definition led av övervikt eller fetma i större utsträckning 

upplevde sin vikt som ett problem jämfört med ungdomarna som hade normalt BMI. Den 

upplevda problematiken kretsade främst kring fysisk prestationsförmåga och utseende (6). 

Studier visar också att överviktiga barn har en högre prevalens av låg självkänsla, sämre 

kroppsbild och depression (5). Det finns en mängd olika instrument anpassade för barn och 

ungdomar som bland annat undersöker förekomsten av depression, ångest och smärta (13-15). 

Det finns dock få instrument som är anpassade för att undersöka uppfattningen om övervikt 

som ett problem. På Akademiska barnsjukhuset används ett självskattningsformulär som 

bland annat inkluderar en 10-gradig skala för att få en uppfattning om barnens upplevda 

överviktsproblem. Denna typ av skala används oftast för att få ett numeriskt värde på till 

exempel smärta (15). 

 

Kroppskompositionsmätningar 

Kroppskompositionsmätningar syftar till att mäta fördelningen av vävnad i kroppen och delas 

in i två huvudkomponenter - fettmassa och fettfri massa. Fettfri massa kan delas in i fler 

komponenter beroende på hur komplex mätmetoden som används är, men kan bland annat 

innefatta vätska, skelett och muskler. Den enklaste metod som används är 

tvåkomponentsmätningen (16) som kan göras med hudvecksmätning, kroppspletysmografi 

eller antropometriska mått. En tvåkomponentsmätning innebär att mätmetoden inte kan 

särskilja de olika komponenterna i den fettfria massan, utan enbart särskilja fettfri massa från 
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fettmassa. Nackdelen med dessa är att mätmetoderna inte är lika precisa som de mer 

komplexa flerkomponentsmätningarna (16,17).  

 

Energiförbrukning 

Den totala energin som kroppen gör av med på ett dygn brukar benämnas som den totala 

energiförbrukningen (TEE) och kan delas upp i flera olika delar. En av dessa delar är basal 

kroppsmetabolism (BMR) som är den energi som omsätts för att hålla igång cellernas 

funktion för vi bland annat ska ha en fungerande blodcirkulation, respiration och njurfunktion 

(18). BMR står för ca 65% av en persons totala energiomsättning (19). Ytterligare en del är 

energin vi förbrukar vid fysisk aktivitet (PAEE) som kan variera mycket mellan olika 

individer men också från dag till dag hos samma individ beroende hur aktiv individen varit 

under ett dygn. Även energiförbrukningen vid sömn (SME) och matsmältning (SMR) kan 

inkluderas (18). Tidigare studier visar på en stor skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan 

normalviktiga och överviktiga barn, där överviktiga barn tillbringar mer tid till stillasittande 

aktiviteter. Trots att överviktiga barn ägnar mindre tid åt fysisk aktivitet än normalviktiga 

skilde sig varken TEE eller PAEE mellan grupperna, vilket indikerar att överviktiga barn har 

en högre energiförbrukning än normalviktiga barn. Detta skulle bland annat kunna bero på att 

den högre kroppsvikten hos överviktiga barn ökar energiförbrukningen under aktivitet (10). 

Det vanligaste sättet att mäta energiförbrukningen idag är genom Indirekt respiratorisk 

kalorimetri som mäter gassammansättningen i in- och utandningsluften för att undersöka 

patientens syreförbrukning och koldioxidproduktion. Utifrån detta går det sedan att räkna ut 

energiförbrukningen med ekvationer anpassade efter patienten (20). 

 

Fysisk aktivitet, fysisk kapacitet och funktionell kapacitet 

Fysisk aktivitet definieras som all rörelse som produceras av skelettmuskulatur och därmed 

ökar energiförbrukningen. Fysisk träning är en form av fysisk aktivitet som syftar till att 

förbättra eller bibehålla fysisk prestationsförmåga genom strukturerade och planerade 

aktiviteter (21). Fysisk kapacitet är i sin tur ett begrepp som beskriver förmågan att utföra 

fysisk aktivitet eller fysisk träning. De största huvudkomponenterna i begreppet är 

kardiorespiratorisk kapacitet och muskulär kapacitet, men kan också inkludera till exempel 

snabbhet och rörlighet. Kardiorespiratorisk kapacitet beskriver kroppens förmåga att syresätta 

sig vid mycket ansträngande träning (22). Det idag mest säkra sättet att mäta en persons 

kardiorespiratoriska kapacitet är genom att mäta den maximala syreupptagningsförmågan 

(VO2max) genom ett mycket ansträngande ” VO2max -test” (22) men kan också mätas genom 

ett submaximalt test, som till exempel ett cykelergometertest (23). Muskulär kapacitet är en 
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muskel eller muskelgrupps förmåga att stå emot eller övervinna en yttre kraft. Detta kan 

inkludera dynamisk, explosiv eller isometrisk styrka samt uthållighet (22). Vissa tester som 

används i klinisk vardag inkluderar flera av dessa komponenter och kan utöver detta också ge 

information om rörelsemönster, hållning, belastning och smärta (4). Dessa brukar då 

beskrivas som att de testar den ”funktionella kapaciteten”, det vill säga snarare hur personen 

fungerar i vardagen än att testa maximalt syreupptag eller styrka. Ett exempel på detta är sex 

minuters gångtest (6 MWT) (24). Det finns studier som undersökt om BMI och 

antropometriska mått har något samband med fysisk förmåga hos barn. Dessa har mätt 

rörlighet, snabbhet, uthållighet och styrka (25) eller använt explosiva/högintensiva tester (26) 

och visar att överviktiga barn presterar sämre än normalviktiga på dessa områden.  

 

Problemformulering 

Det finns idag få studier som visar på huruvida den funktionella kapaciteten eller 

energiförbrukningen vid aktivitet hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om 

övervikt som ett problem. En studie genomförd i Skottland visade på att pojkar, i större 

utsträckning än flickor, upplevde att övervikten orsakade problem när de lekte med sina 

vänner eller sportade eftersom att övervikten gjorde dem långsammare (6). Det finns även 

studier som undersökt om BMI och antropometriska mått har något samband med fysisk 

förmåga (25,26), men de tar inte hänsyn till upplevelsen av övervikten som ett problem eller 

energiförbrukningen under testet/testerna.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg ett negativt samband mellan funktionell 

kapacitet och upplevelsen av övervikt som ett problem hos barn på en överviktsmottagning. 

Studien syftade också till att undersöka om det fanns ett samband mellan funktionell kapacitet 

och kroppssammansättning respektive energiförbrukning samt om ett samband mellan 

energiförbrukning och individens upplevelse av övervikt som ett problem förelåg.  

 

Frågeställningar 

1. Hur ser sambandet ut mellan funktionell kapacitet, mätt med 6 MWT, och individens egen 

skattning av övervikt som ett problem, mätt med en numerisk skala, hos barn i åldern 7–17 år 

vid inskrivning på Akademiska barnsjukhusets överviktsmottagning? 
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2. Hur ser sambandet ut mellan funktionell kapacitet, mätt med 6 MWT, och mängden 

kroppsfett, mätt med kaliper, hos barn i åldern 7–17 år vid inskrivning på Akademiska 

barnsjukhusets överviktsmottagning? 

 

3. Hur ser sambandet ut mellan funktionell kapacitet, mätt med 6 MWT, och 

energiförbrukning, mätt med PCI, hos barn i åldern 7-17 år vid inskrivning på Akademiska 

barnsjukhusets överviktsmottagning? 

 

4. Hur ser sambandet ut mellan energiförbrukning, mätt med PCI, och individens egen 

skattning av övervikt som ett problem, mätt med en numerisk skala, hos barn i åldern 7-17 år 

vid inskrivning på Akademiska barnsjukhusets överviktsmottagning? 

 

METOD 
Design 

Studien var en icke experimentell retrospektiv tvärsnittsstudie med en korrelerande och 

deskriptiv ansats (27). Presenterade data var redan insamlad och blev delgiven till författarna 

av studien. Sammanställda data redovisades för gruppen som helhet.  

 

Urval 

Studien inkluderade 58 barn som blivit valda genom ett bekvämlighets- och tillfällighetsurval 

(27).  

 

Inklusionskriterier: 

- Ungdomar 7-17 år som deltagit på ett nybesök på Akademiska barnsjukhusets 

överviktsmottagning under år 2014-2018  

 

Exklusionskriterier: 

- Funktionsvariation som skapar ett behov av gånghjälpmedel vid 6 MWT.  

 

Datainsamlingsmetoder vid nybesök på överviktsenheten på Akademiska sjukhuset  

Studien baserades på redan insamlade data från patienternas nybesök på Akademiska 

barnsjukhusets överviktsmottagning. Akademiska Barnsjukhusets Överviktsmottagning 

utreder och behandlar barn med övervikt. På mottagningen arbetar sjuksköterska, dietist, 

läkare och psykolog tillsammans för att skapa en beteendeförändring för barnet och hela 

barnets familj. Familj och barn får i samband med nybesöket tillsammans svara på ett 
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frågeformulär (Bilaga 1 och 2) som innehåller frågor om uppskattad fysisk aktivitetsnivå, 

kost, barnets och föräldrarnas tilltro till barnets förmåga att gå ner i vikt, en skattningsskala 

gällande hur stort problem barnets övervikt är och även frågor kring andra psykosociala 

faktorer. Ansvarig avdelningspersonal tar noggranna antropometriska mått på barnet med 

Bioelektrisk Impedans Analys, kroppsdensitetsmätning med BodPod, en så kallad 

kroppspletysmografi, kalipermätningar och omfångsmått (Bilaga 3).  

De kartlägger också barnens fysiska aktivitetsnivå genom aktivitetsdagbok, frågeformulär 

och en veckas monitorering med accelerometrar på hand och fotled. Det genomförs ett 6 

MWT (23) eller ett submaximalt cykelergometertest (28) för att undersöka fysisk kapacitet 

samt Indirekt respiratorisk kalorimetri (20) för att mäta energiomsättning (Bilaga 3). I 

dagsläget används dessa tester främst som utvärderingsmått för att se om det skett någon 

förändring efter insatt intervention. När alla mätningar genomförts lägger teamet upp en 

behandling med inriktning på en beteendeförändring som till största del är kopplad till fysisk 

aktivitetsnivå och kosthållning för både barn och familj.  

 

Data som analyserades i denna studie var total fettmassa mätt med kaliper, resultat vid 6 

MWT presenterat i % av förväntat normalvärde, en självrapporterad skattning om övervikt 

som ett problem samt energiförbrukning mätt med PCI.  

 

Kalipermätning 

Kalipermätning är en tvåkomponentsmätning som används för att räkna ut mängden fettmassa 

och fettfri massa (29). Hudvecksomfång mäts på standardiserade mätpunkter på kroppen. På 

överviktsmottagningen i Uppsala är dessa punkter biceps, triceps, subskapula och suprailiaca. 

Summan av dessa fyra mätpunkter sätts sedan in i en ekvation för att få ut mängden kroppsfett 

i procent (30). Testets validitet tåls att diskuteras då det finns många faktorer som kan påverka 

resultatet. Resultatet är bland annat beroende av hur väl hydrerad patienten är, hur fettet är 

fördelad på kroppen men också vem som utför testet (31). Kalipermätningar fungerar dock 

bra för att mäta förändringar i total fettmassa på barn på grund av att de till största del har 

subkutant fett (32). I slutändan har resultatet från kalipermätningen en relativt hög felmarginal 

(29), och fungerar bäst som en referens för den enskilda individen för att se huruvida 

fettmassan förändrats över tid. Akademiska barnsjukhuset kontrollerar därför 

kroppsfettsberäkningarna genom att kombinera resultaten från BIA och kaliper samt BIA och 

BodPod innan värdena presenteras för patienterna. I denna studie användes enbart resultaten 

från kalipermätningarna.   
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Sex minuters gångtest 

Sex minuters gångtest (6 MWT) är ett standardiserat gångtest som används inom flertalet 

områden inom hälso- och sjukvården. Syftet med testet är att få fram ett objektivt mått på en 

persons funktionella kapacitet (24, 33) och gångförmåga. Testpersonen får instruktionen att 

gå så långt som möjligt på en 30 meterssträcka i en korridor under sex minuter i självvalt 

tempo. Vanligtvis får gånghjälpmedel användas under testet. Mätvariablerna i testet är 

gångsträcka, puls och skattad ansträngning enligt Borgs RPE-skala (34). Detta test har god 

reproducerbarhet och validitet hos barn och unga med övervikt för att mäta gångkapacitet 

samt som utvärdering efter en intervention, men inte för att mäta maximal 

syreupptagningsförmåga. Då rekommenderas istället andra tester, som till exempel ett 

cykelergometertest (23). Resultaten på 6 MWT jämfördes med referensvärden som tagits fram 

för normalviktiga barn av Ulrich et al 2013 (35), som också visar på att barnens ålder har ett 

starkt samband med hur långt de går på 6 MWT. Detta gäller främst upp till 11 års ålder 

vartefter skillnaden för varje levnadsår blir mindre och mindre.   

 

Skattningsskala 

På överviktsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, används en 10-gradig numerisk 

skattningsskala där barnen, med eller utan hjälp från föräldrar, får ta ställning till frågan ”Hur 

stort problem anser barnet att övervikten är?” (Bilaga 2). 1 innebär att det inte alls är ett 

problem och 10 att det är ett mycket stort problem. Detta specifika frågeformulär har inte 

validitets- eller reliabilitetstestats. På mottagningen används skattningsskalan även för att 

jämföra skillnader i skattning över tid. I denna studie används enbart resultatet från 

inskrivningsbesöket.  

 

Physiological Cost Index 

Physiological Cost Index (PCI) är en metod som används för att få en kalkylerad uppfattning 

om en persons energiförbrukning vid gång. Med energiförbrukning menas mängden kalorier 

personen bränner vid fysisk aktivitet. Ett högre PCI-värde indikerar på en högre 

energiförbrukning vid gång (36).  

 

𝑃𝐶𝐼	 =
𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑢𝑙𝑠	(𝑠𝑙𝑎𝑔	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡) − 𝑣𝑖𝑙𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠	(𝑠𝑙𝑎𝑔	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡)

𝑔å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡	(𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡)
 

 

PCI-mätningen börjar med att patienten får vila i 15 minuter innan vilopulsmätningen 

påbörjas. Efter vilan noteras pulsvärdet vid varje hel minut under 10 minuter med hjälp av en 
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pulsklocka. På Akademiska barnsjukhuset användes pulssensorn Polar Vantage (Polar Electro 

Oy, Professorintie 5, FIN‐90440 Kempele, Finland). Vilopulsen definieras sedan som 

medelvärdet av de två lägsta pulsregistreringarna i följd. 

Efter att vilopulsen mätts får patienten gå runt en 30m cirkelformad sträcka i självvald 

hastighet. Patienten går 3 minuter som uppvärmning. Efter uppvärmningen får patienten 

direkt gå 5 varv runt banan, en total sträcka av 150m där arbetspuls och sluttid dokumenteras 

när sträckan är avklarad. Det som beräknas är energiåtgången i form av hjärtslag per meter. 

För att få ut ett så korrekt PCI-värde som möjligt bör arbetspulsen registreras under steady 

state-arbete. Steady state är en den stabilisering som sker av pulsen när kroppen har anpassat 

sig till en ökad ansträngningsnivå. Detta uppstår vanligtvis efter ungefär 4-5 minuter förutsatt 

att personen håller samma nivå av ansträngning (37,38). 

Samma normalvärden skulle kunna användas oavsett ålder då vilopuls och arbetspuls 

minskar och gångsträcka ökar med åldern, så energikostnadsberäkningen bör ej påverkas av 

den faktorn (36,39). En studie genomförd på friska vuxna visar på att en snabbare 

gånghastighet ger ett högre PCI-värde (40). Både reliabiliteten och validiteten är 

omdebatterad och har inte nått konsensus i de studier som har gjorts. Vissa studier menar att 

reliabilitet finns, medan andra menar på att resultaten är svaga när PCI jämförs med andra 

mätmetoder (36,39)  

 

Genomförande 

Denna studie baserades på data som tillhör Pediatriska forskningsavdelningen. 

Forskningsansvarig, överläkare Anders Forslund, gav godkännande muntligt vid ett personligt 

möte 5/3 – 18. All data var insamlad sedan tidigare och var en del av de inskrivningstester 

som genomförs på alla patienter vid nybesök på överviktsmottagningen. Alla patienter vars 

data författarna tagit del av hade lämnat godkännande till avdelningen för att låta uppgifterna 

användas till forskning. Avkodade data (innehöll ej namn eller personnummer) presenterades 

i pappersform på plats på pediatriska forskningsavdelningen av ansvarig personal. Då alla 

parametrar presenterades på papper så lades all data därefter in i ett Excel-dokument på 

författarnas lösenordskyddade datorer. Data från Excel-filen kopierades och infogades i 

arbetsboken i e-labbet tillhörande boken Praktisk statistik för medicin och hälsa (41) där data 

sedan bearbetades och analyserades.  
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Databearbetning 

Frågeställning 1: Utfallsmåttet funktionell kapacitet mätt med 6 MWT är på kvotskalenivå 

och individens egen skattning av övervikt som ett problem är på ordinalskalenivå. 

Gångsträckan vid 6 MWT angavs som procent av förväntat normalvärde (35). Data redovisas 

med medianvärde och kvartilavvikelser. Data beräknades med Spearmans rangkorrelation. 

Spearmans valdes då ena variabeln är på ordinalskalenivå. Konfidensintervall bestäms till 95 

procent.  

 

Frågeställning 2 och 3: Utfallsmåtten funktionell kapacitet mätt med 6 MWT och mängden 

kroppsfett samt energiförbrukning är på kvotskalenivå. Gångsträckan vid 6 MWT angavs som 

procent av förväntat normalvärde (35). Data beräknades med Spearmans rangkorrelation. 

Spearmans rangkorrelation valdes då n = <20 i vardera frågeställning (41). 

n = 18 i frågeställning 2 och n = 16 i frågeställning 3. Konfidensintervall bestäms till 95 

procent.  

 

Frågeställning 4: Utfallsmåttet energiförbrukning är på kvotskalenivå och individens egen 

skattning av övervikt som ett problem är på ordinalskalenivå. Data beräknades med 

Spearmans rangkorrelation. Spearmans rangkorrelation valdes då ena variabeln är på 

ordinalskalenivå (41). Konfidensintervall bestäms till 95 procent.  

Signifikansnivån var satt till p <0,05 (41).  

 

Etiska överväganden 

Patienterna/vårdnadshavarna har i samband med nybesöket blivit informerade om att data 

som samlas in kan komma att användas vid framtida forskning. Patienterna/vårdnadshavarna 

har därefter fått godkänna eller avböja framtida användning av insamlade data. Författarna till 

denna studie har enbart använt sig av avkodade data där skriftligt godkännande till att 

använda data för forskning fanns. 

RESULTAT  
Totalt 58 personer uppfyllde kriterierna och inkluderades i studien. Av dessa var 31 pojkar 

och 27 flickor. Medelåldern för pojkarna var 13,4 (2,6) år och de hade ett genomsnittligt BMI 

på 33,6 (6,3). Medelålder för flickorna var 12,7 (3,2) år och de hade ett genomsnittligt BMI 

på 33,6 (7,5). Alla 58 personer hade inte dokumenterade värden för samtliga parametrar och 

inkluderas därför inte i samtliga frågeställningar. Tabell 1 beskriver resultatet för både 

gruppen som helhet och hur grupperna såg ut i varje frågeställning.  
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Tabell 1. Resultat presenterat med median och kvartilavvikelse 

 Hela gruppen FRS 1 FRS 2 FRS 3 FRS 4 

Antal deltagare  n = 58 n=14 n = 18 n=16 n=39 

6 MWT 570 m 
(479,9 – 645,5) 

582,5 m 
(470–650) 

570 m 
(470 – 650) 

577,5 m 
(492 – 650)  

6 MWT i % av 
normalvärden 

87 
(72,2 – 100,5) 

89,5  
(68–101) 

87  
(68–101). 

89,5  
(78–101).  

Skattning 7 (1–10) 7,5 (1–10)   7 (1 – 10) 

Kalipermätning 36,5% 
(28,6 – 46,4) 

 37,45%  
(29,3 – 44,6)   

PCI 
0,67 

(0,42 – 1,03) 
  0,67  

(0,43–1,19) 
0,67  

(0,42 – 1,19) 

FRS = Frågeställning    n = antal     m = Antal meter   PCI = Physiological cost index   6MWT = Sex minuters gångtest  

 

Samband mellan funktionell kapacitet och skattning av övervikt som ett problem  

Det fanns en tendens till ett svagt negativt samband mellan funktionell kapacitet och skattning 

av övervikten som ett problem, (r=-0,31, p=0,3) men det sambandet var inte statistiskt 

signifikant.  

 

Samband mellan funktionell kapacitet och total fettmassa  

Resultatet indikerade på en negativ korrelation (r=-0,55, p=0,03) där högre fettmassa tycks ha 

en svag korrelation med kortare gångsträcka (lägre funktionell kapacitet).    

 
Figur 2. Sambandet mellan 6 MWT (% av förväntat värde) och fettmassa (%). (n=18) 

 

Samband mellan funktionell kapacitet och energiförbrukning  

Resultatet visade ingen statistiskt signifikant korrelation (r=-0,24, p=0,38).  

 

Samband mellan energiförbrukning och skattning av övervikt som ett problem 

Resultatet visade ingen statistiskt signifikant korrelation (r=0,24, p = 0,15).  
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DISKUSSION 
Resultatsammanfattning 

En svag, negativ korrelation förelåg mellan 6 MWT och mängden fettmassa, där en större 

mängd fettmassa resulterade i en något kortare totalsträcka på 6 MWT. Resultaten visade 

dock inget signifikant samband mellan 6 MWT och självskattade överviktsproblem, mellan 6 

MWT och PCI eller mellan PCI och självskattade överviktsproblem.  

 

Resultatdiskussion 

Medianen för skattningen kring övervikt som ett problem låg på 7,5 (1-10) i frågeställning 1. 

Cirka 86% av barnen skattade 5 eller högre. Detta tolkas som att problemet upplevs vara stort 

i den undersökta gruppen, men då instrumentet inte är validitetstestat och ingen ytterligare 

information kring upplevelsen finns dokumenterad så är det svårt att dra några slutsatser kring 

hur övervikten egentligen upplevs. Vår hypotes var att en lägre funktionell kapacitet skulle 

resultera i att skattningen om övervikt som ett problem skulle vara högre, då tidigare studier 

visat att barn med övervikt upplever övervikten som ett problem kopplat till fysisk 

prestationsförmåga (6) vilket inte kunde påvisas i denna studie. Resultatet i denna studie 

skulle kunna tyda på att det inte är den funktionella kapaciteten som är den mest påverkande 

faktorn för hur stort problem barnen upplever att övervikten är. Det finns många yttre faktorer 

som kan vara en mer betydande orsak till att barnen upplever sin övervikt som ett problem. 

Detta kan inkludera bland annat låg självkänsla, mobbning, föräldrars stöd, socioekonomisk 

situation och utseende (6,42) vilket inte undersöktes i den aktuella studien. 

Sambandet mellan sträckan en individ i vald population går på 6 MWT och hur 

energieffektiv personen är under gång har tidigare inte studerats. I aktuell studie har vi 

studerat detta men ej kunnat påvisa ett samband. Det som tidigare studier har visat är att 

gånghastigheten och PCI korrelerar hos vuxna (40) samt att barn med övervikt kan ha en 

högre energiförbrukning vid fysisk aktivitet (10). Trots att överviktiga barn tycks ha högre 

PCI-värden än normalviktiga går det inte att dra några slutsatser kring att detta skulle leda till 

en längre gångsträcka vid 6 MWT. Det kan likaväl vara så att de går samma sträcka som 

normalviktiga barn men att det förmodligen är mer energikrävande. 

En negativ korrelation mellan 6 MWT och total fettmassa överensstämmer med tidigare 

studier (43) och även med vår hypotes. Studier har visat att barn med övervikt presterar sämre 

på tester som involverar kardiorespiratorisk förmåga, explosivitet och snabbhet (22,25,26). De 

studier som har undersökt sambandet mellan fysisk kapacitet och fettmassa har i många fall 

använt sig av löpintervaller för att undersöka den fysiska kapaciteten (44,45). Resultatet från 

dessa studier visar på en negativ korrelation mellan högt BMI eller fettmassa och fysisk 
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kapacitet (43). Det går ej att dra direkta paralleller med aktuella studier på grund av att olika 

testmetoder använts.  

Det saknas studier som undersöker om det finns ett samband mellan energiförbrukning 

mätt med PCI och självskattade överviktsproblem. Studiens resultat visade inget signifikant 

samband. En möjlig anledning till detta kan vara att energiförbrukning är en fysiologisk 

process vars effekt inte kan uppfattas av individen, utan att problematiken kring övervikten är 

kopplat till andra faktorer (5,6). 

En faktor som kan ha påverkat samtliga frågeställningar som inkluderat barnets skattning 

kan vara att skattningen har blivit påverkad utifrån av föräldrar/vårdnadshavare då dessa 

medverkar vid besöket. Efter skattningsfrågan i enkäten lyder texten ”Besvaras gärna av 

barnet om han/hon vill eller kan”, dock finns ingen dokumentation kring om skattningen skett 

självständigt. Åldersspannet hos urvalsgruppen är också så pass stor att förståelsen för 

mätmetoden och frågeställningen kan skilja sig i gruppen, speciellt i de lägre åldrarna.  

 

Metoddiskussion 

Efter förändringarna som skett kring införandet av GDPR är det sedan sommaren 2018 inte 

längre tillåtet för studenter att ta del av patientjournaler för att samla in data till sina studier. 

Den ursprungliga planen för denna studie var en retrospektiv journalgranskning genomförd av 

författarna, vilket av ovanstående skäl sedan inte kunde genomföras. Detta medförde att 

mängden data som kunde inkluderas i studien minskade kraftigt då forskningsavdelningen 

samt övrig mottagningspersonal utöver sina ordinarie arbetsuppgifter fick dela på ansvaret att 

ta fram samt avkoda data till studien. Förklaringen till det låga urvalsantalet är därmed resurs- 

och tidsbrist. Det totala urvalet blev till slut 58 personer istället för planerade 80–100 efter att 

författarna dessutom utvidgade inklusionkriterierna gällande ålder från att vara 10-15 till 7-17 

år. Den ursprungliga planen inkluderade också en jämförelse mellan könen vilket inte kunde 

genomföras på grund av det låga antalet försökspersoner. Då resultaten kan skilja sig mycket 

mellan könen bör detta övervägas i kommande studier. Skillnaden mellan könen är liten upp 

till ca 11 års ålder då pojkar börjar få bättre resultat på fysiska tester gällande styrka, 

muskulär uthållighet, kondition och snabbhet (25). 

Eftersom barnens ålder och kön har ett starkt samband med hur långt de går på 6 MWT 

skulle ett smalare åldersintervall förmodligen ge tydligare resultat då variationen på 

gångsträckan inte skulle vara lika stor. Gångsträckan ökar som mest upp till 11 års ålder för 

att sedan stabiliseras i tonåren. För flickor avstannar utvecklingen nästan helt medan det för 

pojkar fortsätter att öka, om än i mindre utsträckning än tidigare (24,35).  
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Ytterligare en oväntad faktor var att alla mätvärden för de parametrar som skulle 

undersökas inte fanns registrerade för alla deltagare, antingen på grund av att 

testet/undersökningen inte blivit genomförd eller att resultatet inte kunde hittas, vilket ledde 

till ett stort internt bortfall på samtliga frågeställningar. Detta berodde bland annat på 

bristande kommunikation mellan undersökarna samt att testerna tar lång tid att genomföra och 

kan vara koncentrationskrävande, vilket lett till att vissa barn blivit trötta och därför valde att 

avbryta undersökningstillfället utan att alla tester genomförts. Av de som genomfört de valda 

testerna på mottagningen hade också flertalet valt att inte låta sin data användas till framtida 

forskning. 

6 MWT är ett välanvänt och väl undersökt instrument som har hög validitet- och 

reliabilitet för vald urvalsgrupp (23). Detta kan med fördel användas vid kommande 

undersökningar. Det som behöver tas hänsyn till vid kommande undersökningar är barnens 

vikt, längd och ålder då dessa har en stor påverkan på resultatet av gångtestet. Eventuella 

subgrupperingar eller förändringar i den statistiska analysen bör därför genomföras då 

individvariationen är för stor för att kunna dra några slutsatser för barn i grupp (46). Ett 

alternativ till 6 MWT vid uppföljande studier skulle kunna vara Åstrands cykelergometertest 

(28). Detta test ger mer specifika svar på den kardiorespiratoriska förmågan eftersom att det 

inkluderar syreupptagningsförmåga. Resultatet påverkas inte heller i samma utsträckning av 

barnets kroppskonstitution eller ålder och kan genomföras av de flesta. Det ger också större 

möjligheter för att mäta utveckling över tid än 6 MWT då det har mindre begränsningar i 

maximal kapacitet.  

Skattningsformuläret som använts är skapat på överviktsmottagningen, Akademiska 

barnsjukhuset, Uppsala och är varken reliabilitets- eller validitetskontrollerad vilket gör att 

generaliserbarheten av det är svårt att avgöra. Eftersom samtliga inskrivna patienter som 

deltog i vår studie hade fyllt i samma skattningsskala användes den informationen ändå för att 

få ett uppskattat mått på hur stort problem barnen upplevde att deras övervikt var. Frågan i 

sig, ”Hur stort problem anser barnet att övervikten är?” (Bilaga 1), är formulerad på ett sätt 

som gör den väldigt generell. Ett mer utvecklat och djupgående frågeformulär där både 

problematiken och målsättningar undersöks skulle ge barnen och behandlaren en ökad 

förmåga att styra riktningen som behandlingen tar utifrån vad barnen själva vill. Det skulle 

också gynna kommande studier där förståelsen för vad som påverkar de självskattade 

överviktsproblemen undersöks. Frågan är inte heller riktad mot barnet utan snarare mot en 

utomstående, vilket kan skapa förvirring hos både barn och föräldrar kring vem som ska svara 

på frågan. Som nämnt tidigare så närvarar föräldrarna vid besökstillfället. Om frågorna är 

svåra att förstå så kan detta leda till en större risk att föräldrarna är med och påverkar svaret 
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på frågan. Att ha en förälder närvarande skulle också i sig kunna påverka resultatet då barnet 

kanske vill undanhålla information eller svara utifrån tanken om vad föräldrarna vill ha för 

svar. Förståelsen för skattningsskalan, både frågeställningen och metodens funktion, hade 

förmodligen varit högre om den lägsta åldern för deltagarna hade varit 10 som planerat då 

denna kan vara svår att förstå i de lägre åldrarna, samt att barnen sannolikt svarat på frågan 

självständigt. Studier gjorda på numeriska skalor vid skattning av smärta hos barn visar bland 

annat att det behövs fler studier kring vilken ålder barnens förståelse för mätmetoden är 

tillräcklig för att skattningen ska vara pålitlig, samt huruvida instruktionerna för uppgiften kan 

påverka förståelsen. Även barnets kognitiva förmåga är en påverkande faktor (47). Att 

använda skattning som metod för yngre barn kanske därför inte fyller den funktion som är 

tänkt. 

 PCI är ett instrument som egentligen är utformat för, samt undersökt, på en annan 

patientgrupp. Både validiteten och reliabiliteten är omdiskuterad (36,39). Vid kommande 

uppföljningar och undersökningar bör därför ett annat instrument övervägas, som till exempel 

Indirekt respiratorisk kalorimetri (20) energiförbrukningen beräknas med hjälp av mätningar 

av syreupptaget genom analyser av gassammansättning i in- och utandningsluften. Det finns 

däremot svårigheter att genomföra det i klinisk verksamhet på grund av behoven för 

avancerad utrustning, vilket gör att PCI fungerar som ett substitut då hjärtfrekvens och 

gånghastighet har visats ha ett linjärt samband med syreupptagning vid lågintensiv aktivitet 

(36). PCI har utvärderats bland annat genom att jämföra energieffektiviteten hos friska 

individer med individer som har olika former av funktionsvariationer, som till exempel 

cerebral pares och cystisk fibros (36).  
Kalipermätningen är ett enkelt instrument som har visat sig bra för att mäta förändringar 

hos samma person över tid. Då resultatet har sämre interbedömar- och intrabedömarreliabilitet 

när det kommer till överviktiga barn än hos normalviktiga (30) bör ett genomsnittsvärde av 

resultatet på alla mätmetoder som används övervägas till kommande uppföljningar och 

utvärderingar för ett mer säkert resultat.   

Med tanke på de faktorer som kan påverka de undersökta parametrarna, samt att den lilla 

försökspopulationen ger en osäker statistisk analys och en högre risk för ett felaktigt resultat, 

kan denna studie enbart påvisa enstaka tendenser i korrelationer och ej uttala sig om 

kausalitet.  

 

Kliniska implikationer 

I dagsläget finns ingen fysioterapeut knuten till den undersökta överviktsmottagningen. 

Studier (11,12) har visat att barn med övervikt i många fall även har nedsatt motorisk 
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förmåga, men orsaken är inte känd. Denna nedsättning förmodas påverka deras aktivitetsnivå. 

I och med detta skulle en fysioterapeut kunna vara mycket värdefull, både för att screena 

barnens förmåga och för att lägga upp interventioner med den motoriska förmågan i åtanke. 

Genom att arbeta med att förbättra den motoriska förmågan kan barnets tilltro och möjlighet 

att delta i fysisk aktivitet öka (12). Då interventioner för barn med övervikt är baserade på 

beteendeförändring och inkluderar fysisk aktivitet för både barnet och familjen bedömer 

författarna att en fysioterapeut skulle vara en värdefull resurs för teamet.  

 

Konklusion 

Inga slutsatser kunde dras avseende huruvida barnens funktionella kapacitet eller 

energiförbrukning påverkade deras självskattade överviktsproblem. Inga slutsatser kunde 

heller dras gällande funktionell kapacitet och energiförbrukning. Resultatet visade ett negativt 

samband mellan total fettmassa och funktionell kapacitet, vilket överensstämmer med tidigare 

studier. Bristen på samband i denna studie behöver inte nödvändigtvis bero på att det inte 

föreligger något samband utan kan istället bero på ett för litet urval och bristande mätmetoder. 

Det finns ett behov av uppföljande studier med större antal försökspersoner. Andra metoder 

bör övervägas för ett mer generaliserbart resultat.  
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_________________________________________________ 

Information inför ert besök på energimetaboliska 
laboratoriet. 

 

Ingång 95 nbv, Pediatrisk forskningsavd,  
Klinisk nutrition och metabolism, UAS. 

 
För att undersöka kroppssammansättning och energiomsättning i vila och vid fysisk aktivitet 
används olika undersökningsmetoder. Undersökningarna görs för att få ett underlag till dina 
rekommendationer. Vi vill med denna information berätta om hur undersökningarna 
kommer att gå till. Vid undersökningen uppskattar vi om du kommer klädd så att det blir lätt 
att genomföra undersökningarna (dvs undvik strumpbyxor, tajta tröjor och klänning men ta 
gärna med gymnastikskor).  
De undersökningar som är aktuella för dig är markerat med ett  X  i rutorna nedan: 
  
 

1. Mätning av energiomsättning i vila (grundförbrukning).  
Hur? Vid mätning av din energiomsättning på morgonen ska du ha varit fastande sedan 
kl 22.00 kvällen innan. Du får ligga på rygg i en säng med en genomskinlig plastkupa över 
ansiktet. Under mätningen som tar ca.30-45 min får du möjlighet att se en film. Samtidigt 
mäts din puls med ett pulsband runt bröstkorgen och en pulsklocka runt handleden. Om 
du gör en glukosbelastning så delas mätningen upp i delmoment och tar lite längre tid, ca 
2 timmar totalt. 
Varför? Genom att mäta utandningsluften kan en bestämning av energiomsättningen i 
vila och mängden kolhydrater och fett som förbränns mätas. Vilopulsen visar också din 
energiomsättning i vila. Metoden kallas för indirekt respiratorisk kalorimetri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indirekt respiratorisk kalorimetri mätning 
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