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ORDLISTA 

Accelerometer 
En accelerometer är en rörelsemätare som mäter fysisk aktivitet genom att registrera rörelser i 

flera olika plan och omvandla dessa till data över fysisk energiförbrukning. Det går även att 

utifrån accelerometerns data (counts per minut [cpm]) beräkna olika fysiska intensitetsnivåer 

(De Vries et al., 2009).  

 

AEE (Activity Energy Expenditure) 
Den energiförbrukning som uppstår vid aktivitet kallas AEE och uttrycks i kilojoule (kJ) eller 

kilokalorier (kcal) (Schoeller, 1999).  

 
BMR (Basal metabolic rate) 
BMR är kroppens basala energibehov, det vill säga den energi som kroppen behöver för att 

bibehålla organens funktion i vila (NNR, 2004).  

 

BMI (Body mass index) 
BMI är i dagsläget det vanligaste sättet att mäta övervikt och fetma. BMI är ett mått på 

kroppsvikten i förhållande till kroppslängden och beräknas genom formeln: kg/m2. Utifrån sitt 

BMI klassificeras sedan individen som underviktig, normalviktig, överviktig eller fet. 

Eftersom barns kroppar har andra proportioner än vuxnas går det inte att applicera vanligt 

BMI på personer under 18 år, istället används iso-BMI som räknas ut efter ålder och kön 

(NNR, 2004). 

 

TEE (Total Energy Expenditure)  
TEE är den totala förbrukningen av energi, det vill säga både den basala energiförbrukningen 

(BMR) och den aktivitetsrelaterade energiförbrukningen (AEE) sammanlagd. Den uttrycks 

antingen i kcal eller kJ (Schoeller, 1999). I TEE kan även matens termogenes ingå, det vill 

säga den energi som kroppen behöver för att bryta ned och tillgodogöra sig den mat vi äter 

(NNR, 2004).  

 

  

 



 

SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Fetma, fysisk aktivitet, accelerometer, barn, tonåring. 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra barn som lider av fetma och normalviktiga 

barns fysiska aktivitet mätt med cpm, AEE och TEE samt att undersöka om det fanns en 

skillnad mellan normalviktiga och obesa barn angående hur nära barnens totala 

energiförbrukning låg i förhållande till NNR:s rekommenderade energiintag. Syftet var även 

att undersöka hur mycket tid som barnen spenderade i stillasittande, låg samt moderat till 

högintensiv fysisk aktivitet samt att undersöka om det fanns några skillnader mellan flickor 

och pojkar avseende fysisk aktivitet.  

 
Metod: 25 normalviktiga barn och 25 obesa barn i åldrarna sju till 17 år fick bära ActicalTM 

accelerometer i två till fyra dagar runt sin fotled. Från barnens journaler hämtades data och 

utifrån denna beräknades barnens fysiska och totala energiförbrukning per kilo kroppsvikt. 

Accelerometerns rådata (counts) insamlades och med hjälp av ett dataprogram beräknades 

counts per minut. För att beräkna tid i stillasittande, lågintensiv samt moderat till högintensiv 

fysisk aktivitet användes cut off points framtagna av Heil (2006). 
 
Resultat: Det fanns en skillnad mellan grupperna avseende både total energiförbrukning (Z= 

-3,444, p= ,001) och aktivitetsrelaterad energiförbrukning, men skillnaden i aktivitetsrelaterad 

energiförbrukning var inte statistiskt signifikant (t= 1,796 p=,079). Båda grupperna hade en 

lägre TEE än NNR:s rekommenderade energiintag och skillnaden mellan grupperna var 

statistiskt signifikant (Z=-4,298 p=,000). Det fanns ingen skillnad mellan grupperna avseende 

stillasittande (Z= -1,204 p=,229) och lågintensiv aktivitet (Z=-,117 p=,907) men de 

normalviktiga barnen spenderade mer tid i moderat till högintensiv fysisk aktivitet (Z=-2,719 

p=,007). Ingen skillnad avseende fysisk aktivitet sågs mellan könen. 
 
Slutsats: Normalviktiga barn är mer fysiskt aktiva och ägnar mer tid åt fysisk aktivitet med 

högre intensitet än barn som lider av fetma. Detta bidrar troligen till att normalviktiga barn 

har en högre energiförbrukning per kilo kroppsvikt än obesa barn och kan vara en del i 

förklaringen till uppkomsten av barnfetma. 

 

 



 

SUMMARY  

Keywords: Obesity, physical activity, accelerometer, children, adolescents. 
 
Objective: The purpose of this study was to compare physical activity between obese 

children and children with normal weight status regarding cpm, AEE and TEE. The aim was 

also to investigate how close the children's total energy expenditure were relative to Nordic 

nutrition recommendations (NNR) recommended energy intake and to examine how much 

time the children spent in sedentary, low and moderate to vigorous physical activity. Another 

objective was to study differences regarding physical activity between girls and boys.  

 
Design: 25 children with normal weight status and 25 children suffering from obesity in the 

ages of seven to 17 years wore the ActicalTM accelerometer for two to four days around their 

total energy expenditure. Raw data (counts) were collected from the accelerometer and counts 

per minute were calculated using a computer program. Cut off points developed by Heil 

(2006) were used to calculate time spent in sedentary, low-intensity and moderate to vigorous 

physical activity.   

 
Results: There was a difference between groups in both total energy expenditure (Z = -3.444, 

p = .001) and activity-related energy expenditure, but the difference in activity related energy 

expenditure was not statistically significant (t = 1.796 p =, 079). Both groups had lower TEE 

per kg bodyweight than NNR's recommended energy intake and the difference between 

groups was statistically significant (Z = -4.298 p =, 000). There was no difference between 

groups regarding time spent in sedentary (Z = -1.204 p =, 229) and low-intensity activity (Z = 

-, 117 p =, 907) but the children with normal weight status spent more time in moderate to 

vigorous physical activity (Z = -2.719 p =, 007). There were no differences regarding physical 

activity between the sexes. 

 
Conclusion: Children with normal weight status are more physically active and spend more 

time in physical activity with higher intensity than children who suffer from obesity. This 

likely contributes to children with normal weight status having higher energy expenditure per 

kilogram of body weight than obese children and may partly explain the development of 

childhood obesity.
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INTRODUKTION 

Övervikt och fetma  

Övervikt och fetma är idag den femte ledande dödsorsaken sett ur ett globalt perspektiv. 

Minst 2,8 miljoner vuxna avlider årligen till följd av sin övervikt eller fetma och det innebär 

att fler människor dör idag av övervikt än som avlider till följd av undernäring och svält 

(World Health Organisation [WHO], 2013). Enligt WHO (2013) var 1,4 miljarder vuxna 

personer överviktiga år 2008 och av dessa led ungefär en halv miljard av obesitas. 

Förekomsten av barnfetma har stigit främst i industrialiserade länder sedan 1990-talet, men på 

senare år även i utvecklingsländer, idag kan fetma hos barn* vara ett hälsoproblem bredvid 

undernäring i samma land. I låginkomstländer är övervikt ett problem bland barn till föräldrar 

med hög inkomst, men medan ett land upplever ekonomisk tillväxt så verkar övervikt hos 

barn förskjutas till att drabba barn i socioekonomiskt utsatta grupper (Wang & Lobstein, 

2006). Denna trend som är starkt oroande, ses även i Sverige (Sjöberg, Moraeus, Yngve, 

Poortvliet, Al-Ansari & Lissner, 2011). 

En prevalensstudie gjord från 1982 till 2002 i Uppsala såg en ökning av BMI hos fyra och 

tioåringar, med en större ökning hos flickorna än hos pojkarna. Dock sågs ingen BMI ökning 

hos 16-åringar vilket enligt författarna tyder på att någon förändring i barnens miljö eller 

livsstil skett relativt nyligen (Holmbäck et al. 2007). Det är svårt att få fram exakt data på 

övervikt och fetma hos barn i Sverige, men de studier som gjorts de senaste åren signalerar en 

positiv trend med en viss minskning av prevalensen. Enligt en studie genomförd av 

Folkhälsoinstitutet sjönk förekomsten av fetma något hos barn i Sverige under de läsår 

(2003/2004 till 2007/2008) som studien genomfördes, från 4,9 till 3,9 procent. Prevalensen av 

övervikt låg stabilt vid cirka 22 procent under hela undersökningsperioden (Lager, 2009). 

Andra svenska studier har bekräftat en positiv trend bland fyraåringar (Bergström & 

Blomquist, 2009) och tioåringar där 1990-talets ökning av barnfetma verkar ha avstannat 

(Lissner, Sohlström, Sundblom & Sjöberg, 2009). Den senaste prevalensstudien gjordes 2008, 

där 4538 barn i åldrarna sju till åtta år från 94 olika skolor från hela Sverige ingick. 

Prevalensen av övervikt var då 17 procent. I den statistiken ingick även de barn som led av 
                                                
*I detta arbete definieras barn som personer under 18 år i enlighet med FN:s barnkonvention från 1989. Om åldersspannet 

behöver begränsas ytterligare kommer så att göras i löpande text.  
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fetma (tre procent) (Sjöberg, Moraeus, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari, & Lissner, 2011).  

        De förklaringsmodeller som presenterats för den ökade förekomsten av barnfetma inbegriper 

ofta en förändrad livsstil av kost och fysisk aktivitet, ibland i kombination med genetisk 

ärftlighet. Som nämnts tidigare är socioekonomisk status en viktig riskfaktor för utvecklandet 

av övervikt och fetma hos barn, men även kultur och psykisk hälsa verkar kunna påverka 

riskerna för att drabbas av övervikt (Statens beredning och utredning [SBU], 2004;Grydeland 

et al., 2012;Sjöberg et al., 2011).  

Fetmans skadeverkningar 

Hos vuxna individer anses fetma öka risken för bland annat sjukdomar i hjärta och kärl, 

diabetes mellitus typ 2, vissa typer av cancer samt belastningsskador i rörelseapparaten (SBU, 

2004). Hos barn har flera sjukdomar och syndrom, såsom hypertoni och diabetes mellitus typ 

2, som tidigare ansågs förbehållna den vuxna populationen blivit vanligare och är kopplade 

till den ökade prevalensen av fetma hos barn (Bridger, 2009;Choudhary, Donelly, Racadio & 

Stife, 2007; Weiss et al., 2004). Dessutom ökar fetma hos barn risken för obstruktiv 

sömnapné, som ger dålig sömnkvalité och obehandlad kan påverka barnets utveckling 

(Choudhary et al. 2007; Weiss et al., 2004). Övervikt och fetma i tidig ålder ökar även risken 

för att individen blir överviktig eller fet i vuxen ålder (Freedman et al., 2005).  

 

Utöver de fysiska problem som övervikt och fetma kan ge, finns det som nämnts tidigare, en 

ökad risk för psykiska problem hos obesa barn. En amerikansk populationsstudie identifierade 

19 olika co-morbida tillstånd; bland annat ADHD, oro och inlärningssvårigheter (Halfon, 

Larson & Slusser, 2013). I en studie från 2003 (Reilly et al.) hade obesa barn en ökad risk för 

psykiska problem såsom depression och låg självkänsla. Dock är det oklart om förekomst av 

obesitas ökar risken för depression eller om depression ökar risken för att utveckla övervikt 

och fetma. 

Behandling och prevention av övervikt och fetma hos barn  

Det råder osäkerhet om vad som är effektiv behandling av barnfetma, men en konsensus råder 

om att prevention troligen är det bästa alternativet (Lagerros & Rössner, 2012). Det har gjorts 

många interventionsstudier som undersökt olika metoder för att hindra utvecklandet av 

övervikt hos barn. Enligt en översiktsstudie som reviderades 2011 sågs en liten men statistiskt 

signifikant minskning av övervikt hos barn. Författarna till studien menar att även om 
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förändringen av BMI (iso-BMI) var liten så skulle dessa interventioner kunna ge en god effekt 

på samhället i stort och är därför viktiga att implementera på nationell nivå. Översiktsstudien 

identifierade flera olika faktorer som verkade vara betydelsefulla för att minska risken för 

övervikt hos barn; implementering av en kursplan för hälsosam kost, fysisk aktivitet och 

kroppsuppfattning i den ordinarie läroplanen, utökning av fysisk aktivitet under hela 

skolveckan, förbättring av den näringsmässiga kvalitén av skolmat och annan mat som är 

tillgänglig för studenterna samt skapandet av en hälsofrämjande kultur och miljö både i 

skolan och i barnens hem (Waters et al., 2011). En svensk skolbaserad interventionsstudie 

som syftade till att minska prevalensen av övervikt hos skolbarn i åldrarna fyra till tio år såg 

en signifikant minskning av övervikt. Denna förbättring berodde troligtvis enbart på 

förbättrade matvanor eftersom fysisk aktivitet inte ökade under interventionen (Marcus et al., 

2009). 

 

Vilken roll som fysisk aktivitet spelar i utvecklande av övervikt och fetma hos barn är inte 

helt klarlagd, och det är därför osäkert vilken betydelse som fysisk aktivitet har som 

behandlingsmetod av barnfetma. En översiktsstudie (Rauner, Mess, & Woll, 2013) som 

undersökte barn i åldrarna 11 till 18 år från och med år 2000 och framåt, såg inget tydligt 

samband mellan fysisk aktivitet och utvecklande av övervikt och fetma. Osäkerheten beror 

enligt författarna på att de flesta studier är tvärsnittsstudier och mäter fysisk aktivitet på olika 

sätt (studierna använde både subjektiva och objektiva mätmetoder). Hos vuxna verkar inte 

bara andelen tid som spenderas på fysisk aktivitet vara avgörande för risken att bli överviktig 

eller utveckla fetma, utan även den tid som ägnas åt stillasittande aktivitet verkar ha betydelse 

för vikten, oberoende av hur mycket tid som ägnas åt fysisk aktivitet (Hu, 2003; Thorp, 

Owen, Neuhaus & Dunstan, 2011). Tidigare studier som undersökt förekomsten av 

stillasittande beteende i alla åldersgrupper har sett att människor i genomsnitt spenderar mer 

än hälften av sin vakna tid åt stillasittande aktiviteter (Matthews et al., 2008; Spittaels et al., 

2012), och att barn i åldrarna sex till 19 år spenderar mellan 6,1 till 8,0 timmar om dagen i 

stillasittande aktiviteter vilket skulle motsvara ungefär hälften av den vakna tiden (Pate, 

Mitchell, Byun & Dowda, 2011). Hos barn är inte stillasittande beteende en tydlig riskfaktor 

för utvecklande av övervikt, utan stillasittande beteende verkar istället korrelera med barnets 

ålder. Det vill säga att det stillasittande beteendet ökar i och med att barnet blir äldre 

(Gebremariam et al, 2012; Fakhouri, Hughes, Brody, Kit & Ogden, 2013; Pate, Mitchell, 

Byun & Dowda, 2011).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thorp%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21767729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Owen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21767729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dunstan%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21767729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gebremariam%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22309715
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hughes%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23303439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brody%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23303439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kit%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23303439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ogden%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23303439
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Tiden som barnen spenderar på moderat och högintensiv fysisk aktivitet verkar vara en 

viktigare riskfaktor för att bli överviktig eller fet än vad stillasittande beteende är (Grydeland 

et al., 2012). I en studie som följde överviktiga och lätt obesa barn under tre år sågs en 

statistiskt signifikant skillnad i minskning av iso-BMI om barnen hade en varaktig ökning av 

tid då barnet ägnade sig åt måttlig till högintensiv fysisk aktivitet. Ingen skillnad sågs på 

förändring av tid som barnen spenderade i stillasittande eller lågintensiv fysisk aktivitet. Dock 

menar författarna till studien att minskningen av övervikten inte stod i proportion till hur 

mycket barnen behövde öka sin fysiska aktivitet och att fysisk aktivitet därför inte är en 

effektiv behandlingsmetod av övervikt och fetma hos barn (Trinh, Campbell, Ukoumunne, 

Gerner & Wake, 2013).   

 

De behandlingsmetoder som finns i dagsläget för att behandla barn som redan lider av 

övervikt och fetma inbegriper oftast livsstilsinterventioner, såsom förändrad kost och ökad 

fysisk aktivitet. Överviktiga barn behandlas inom skol- eller primärvården och om barnen 

lider av fetma eller har någon riskfaktor kopplad till sin övervikt remitteras de till specialister 

inom slutenvården. I Uppsala finns en överviktsenhet för barn vid Akademiska sjukhuset 

sedan 2008. Hit remitteras barn från hela Uppsala- Örebro regionen som lider av svår fetma, 

där behandling inom barn- och skolhälsovården eller primärvården inte gett resultat.  

Målet med övervikts- och fetma behandlingen är främst att bromsa viktutvecklingen hos 

barnen. Hos de yngre barnen är målet att de står stilla eller ökar långsammare i vikt så att 

längdtillväxten gör att BMI planas ut. Hos tonåringar är målet en långsam viktnedgång. 

Behandlingen av fetma hos barn resulterar sällan i att barnen blir normalviktiga, dock innebär 

en viktnedgång som resulterar i att barnet kommer under iso-BMI 30 en stor hälsovinst som 

är eftersträvansvärd (Landstinget i Uppsala län, 2012).  

Mätning av fysisk aktivitet med accelerometer 

Barnen som kommer till överviktsenheten vid Akademiska sjukhuset blir vidare remitterade 

till pediatrisk forskningsavdelning där deras övervikt diagnostiseras och deras metabola 

tillstånd utreds. Dessutom genomförs en kartläggning av barnens kost och aktivitetsvanor. 

Aktivitetsvanorna mäts i barnens hemmiljö med hjälp av en aktivitetsdagbok och en 

accelerometer under tre eller fyra dagar. Den rörelsemätare som används vid pediatrisk 

forskningsavdelning vid Akademiska sjukhuset, och således använts i denna studie heter 

En accelerometer är en rörelsemätare som 

genom att känna av hastighetsförändringar (accelerationer) gör det möjligt att beräkna 
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rörelsens intensitet och är ett objektivt och kostnadseffektivt sätt att mäta fysisk aktivitet (De 

Vries et al., 2009). Informationen från rörelserna samlas in under förbestämda tidsintervall 

(epoker) och anges i counts (Corder, Brage & Ekelund, 2007). Aktivitetsregistreringen som 

barnen genomgår ger information om barnens aktivitetsrelaterade energiförbrukning (Activity 

Energy Expenditure [AEE]) och tillsammans med barnens uppmätta basalmetabolism (Basal 

metabolic rate [BMR]) kan barnens totala energiförbrukning (Total Energy Expenditure 

[TEE]) beräknas. 

 

När accelerometer används för att mäta fysisk aktivitet används så kallade cut off points 

(cop), som är på förhand bestämda gränser för hur antalet counts ska tolkas och därmed kunna 

kategorisera intensiteten av barnens fysiska aktivitet. Vilka cop som används varierar 

beroende på vilken modell av accelerometer som används och vilken beräkning som är 

lämplig för undersökningsgruppen (se bilaga 2 för cop som tagits fram för ActicalTM 

accelerometer för barn i åldrarna två till 18 år). Studier har visat att beroende på vilken typ av 

beräkning som används kan aktivitetsnivåerna eller aktivitetens intensitet över eller 

underskattas då accelerometerns utsignal (counts) för en given fysisk aktivitet påverkas av 

faktorer såsom individens längd, benlängd och stegfrekvens och dessa faktorer korrelerar med 

barnens ålder, därför har olika cop för olika åldersgrupper tagits fram (Trost, 2007). Heil 

(2006) har tagit fram cop för ActicalTM för barn i åldrarna åtta till 17 år då accelerometern är 

buren vid fotleden och handleden. Utifrån dessa cop kategoriseras barnens fysiska aktivitet 

som stillasittande, lågintensiv samt moderat till hög intensiv. Stillasittande aktivitet är till 

exempel att sitta och titta på tv, lågintensiv fysisk aktivitet kan vara att ta en promenad och 

moderat till högintensiv fysisk aktivitet kan vara joggning respektive intervallträning.    

 

Överviktiga barn gör av med mer energi än normalviktiga barn vid samma aktivitet eftersom 

de väger mer och samma rörelse som ett normalviktigt barn utför kommer därför att kräva 

mer energi (Ekelund et al. 2002; Lazzer et al. 2003). Därför behöver inte en låg aktivitetsnivå 

innebära en låg aktivitetsrelaterad energiförbrukning hos överviktiga och obesa personer. 

Detta kan medföra metodologiska problem när fysisk aktivitet ska mätas, tolkas och 

framförallt jämföras mellan normalviktiga och obesa individer. Barn som lider av fetma kan 

ha ett högt värde på TEE på grund av deras höga vikt, därför ger det ett mer rättvisande värde 

att undersöka barnens energiförbrukning per kilo kroppsvikt istället för att endast beräkna den 

totala energiförbrukningen. För att kunna jämföra barnens TEE värde med normalvärden 

används Nordiska näringsrekommendationer (NNR, 2004) för dagligt energiintag (se bilaga 
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1), vilket ger en bild av barnens energibalans. NNR uttrycker rekommendationer för dagligt 

energiintag i kJ/kg kroppsvikt, vilket gör det lättare att jämföra hur stor skillnad det är mellan 

barnens reella energiförbrukning och det rekommenderade energiintaget.  

 

Den ökade prevalensen av barnfetma utgör ett hot mot folkhälsan och därför är det viktigt att 

utveckla effektiva metoder för prevention och behandling, något som saknas inom hälso- och 

sjukvården idag. Fysisk aktivitet kan vara en viktig del av detta och därför bör betydelsen av 

fysisk aktivitet och dess inverkan på övervikt och fetma hos barn kartläggas och mätas med 

objektiva mätmetoder. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att jämföra barn som lider av fetma med normalviktiga barn 

avseende fysisk aktivitet mätt med counts per minut (cpm) och energiförbrukning. Både 

fysisk energiförbrukning (AEE) och total energiförbrukning (TEE) uttryckt i kilojoule per 

kilo kroppsvikt (kJ/kg) undersöktes. Syftet var även att ta reda på om det fanns en relation 

mellan normalviktiga och obesa barn angående hur väl deras TEE uttryckt i kJ/kg kroppsvikt 

motsvarar NNR:s (2004) rekommendationer för energiintag kJ/kg/dag samt att undersöka hur 

mycket tid som barnen spenderar i stillasittande, låg och moderat till högintensiv fysisk 

aktivitet. Dessutom syftade denna studie till att undersöka om det fanns en skillnad mellan 

könen avseende fysisk aktivitet mätt med cpm, AEE och TEE.  

 

1. Finns det en skillnad mellan obesa och normalviktiga barns cpm? 

2. Finns det en skillnad mellan obesa och normalviktiga barns AEE uttryckt i kJ/kg/dag, 

samt TEE uttryckt i kJ/kg/dag?  

3. Finns det en skillnad mellan obesa och normalviktiga barn avseende TEE uttryckt i 

kJ/kg kroppsvikt och hur väl korrelerar det med NNR:s (2004) rekommendationer för 

energiintag kJ/kg/dag?  

4. Hur stor del av vaken tid spenderar obesa respektive normalviktiga barn i 

stillasittande, låg, moderat till hög intensiv fysisk aktivitet?  

5. Finns det en skillnad mellan könen avseende cpm, AEE uttryckt i kJ/kg/dag, TEE 

uttryck i kJ/kg/dag? 

6. Finns det skillnad mellan könen avseende TEE uttryckt i kJ/kg/dag kroppsvikt och hur 

väl det motsvarar NNR:s (2004) rekommendationer för energiintag kJ/kg/dag?  
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METOD 

Design 

Detta är en deskriptiv fall-kontrollstudie (Polit & Beck, 2008). 

Urval 

Deltagarna i studiegruppen var barn som lider av obesitas och som under perioden januari 

2008 till mars 2013 remitterats till överviktsenheten för barn vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala för utredning och behandling. Kontrollgruppen i denna studie var friska, 

normalviktiga barn som genomgått samma undersökningar som de barn som remitterats till 

överviktsenheten för behandling av sin fetma. De friska kontrollbarnens data inhämtades från 

två olika studier där de använts som friska kontroller i jämförelse med barn som lider av 

fetma och barn som lider av cystisk fibros (CF). Kontrollbarnen rekryterades till båda 

studierna från personalen som arbetar på pediatrisk forskningsavdelning vid Akademiska 

sjukhusets egna familjer och bekantskapskrets. Barnen från studien av CF genomgick 

undersökningarna under åren 2006 till 2007, och bestod av 23 barn i åldrarna fem till 15 år, 

varav 13 flickor och tio pojkar. Eftersom det endast var ett barn som var fem år gammalt så 

exkluderades det ur studien då det gav ett för litet underlag för att kunna göra en jämförelse. 

Endast barn i åldrarna sju till 15 år från denna kontrollgrupp inkluderades i studien. De andra 

barnen som ingick i kontrollgruppen i denna studie kom från en studie om barnfetma och 

insamlingen av data gjordes under 2010. Det var totalt 23 barn i åldrarna åtta till 17 år och 

gruppen bestod av 13 pojkar och tio flickor. De cop som används i denna studie (Heil, 2006) 

är endast validerade på barn i åldrarna åtta till 17 år men eftersom bortfallet skulle bli för stort 

så inkluderades även barn från sju års ålder. 

 

Alla journaler från de obesa barn som genomgått en utredning där en aktivitetsregistrering 

ingått mellan februari 2008 och mars 2012 granskades för eventuell inkludering i denna 

studie, totalt 203 journaler granskades. På samma sätt granskades alla journaler tillhörande 

kontrollgruppen från både CF-studien och fetmastudien, totalt 46 journaler fanns tillgängliga 

för eventuell inkludering. 

 

Kriterierna för inkludering i denna studie var barn i åldrarna sju till 18 år och som genomgått 

en aktivitetsregistrering med fullständigt ifylld aktivitetsdagbok, och burit en accelerometer 

på fotleden i minst två dagar, samt fått sitt BMR uppmätt med indirekt respiratorisk 
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kalorimetri. De barn som exkluderades var de barn som ej uppfyllde kriterierna för 

inkludering samt led av allvarliga infektioner eller sjukdomar vid tillfället för 

aktivitetsregistreringen.  

 

För att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt vid mätning av fysisk aktivitet hos barn 

behöver Acti  en period på fyra till nio dagar (Trost, McIver & Pate, 

2005). Eftersom barnen i denna studie endast hade burit accelerometern under två till fyra 

dagar så användes barnens aktivitetsdagbok för att ta reda på om barnen varit aktiva som 

vanligt eller ej. Om barnen endast hade två dagar aktivitetsregistrering så inkluderades endast 

barn som angivit i aktivitetsdagboken att de varit normalaktiva båda dagarna. Om de hade tre 

eller fyra dagars aktivitetsregistrering så fick endast en av dessa dagar avvika från hur fysiskt 

aktiva de vanligen var.  

 

Det var en stor skillnad i antal barn tillgängliga för inkludering mellan studiegruppen och 

kontrollgruppen, vilket skulle kunna ge snedfördelade resultat. Därför valdes istället att 

genomföra en matchning efter att exkluderingen av studiedeltagare gjorts. De kontrollbarn 

som inkluderats (n=25) i studien matchades med inkluderade barn från studiegruppen i 

avseende på kön, ålder och så långt det var möjligt längd. Sammanlagt analyserades 50 barns 

data, 25 i varje grupp och av dessa barn var 30 flickor och 20 pojkar och barnen var i åldrarna 

sju till 17 år. I tabell 1 redovisas de exkluderade barnens medelvärde avseende ålder, vikt, 

längd och BMI uppdelat på studiegrupp och kontrollgrupp och i figur 1 redovisas urval. 

Tabell 1 Beskrivande statistik av exkluderade barn, medelvärde. 
 Ålder år Vikt kg Längd cm BMI Flickor  Pojkar 
Bortfall studiegrupp n=51 n=51 n=51 n=51 n=21 n=30 

 

(+- sd) 

10,8 
(4,6) 

75,4 
 (34,6) 

150,3 
(24,2) 

32,3 
(9,5) 

  

Bortfall kontrollgrupp n= 21 n= 21 n= 21 n=21 n=8 n=13 

 

(+- sd) 
11,19 
 (3,7) 

43,8  
(15,2) 

152,2 
(19,3) 

18,4  
(2,9) 
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Datainsamlingsmetod 

Barnens kroppssammansättning insamlades och mättes genom, vikt, längd, BMI, midjemått, 

bukmått samt fettprocent och presenteras som deskriptiv data i tabell 2. Alla barn har inte 

mätts med samma metod varför data på bukmått och midjemått insamlades från de barn där 

data fanns tillgänglig. Det saknades data om midjemått och bukmått hos alla kontrollbarnen 

från CF- studien samt hos några barn som lider av fetma.  

 

vertikal) inom frekvensen 0,05 till 2,0 Hz. Informationen om rörelsens frekvens, duration och 

intensitet omvandlas till counts och lagras i accelerometern. ActicalTM har visat sig ha god 

validitet för att mäta barns (undersökt i åldrarna två till 18 år) energiförbrukning vid fysisk 

aktivitet (De Vries et al., 2009). Accelerometern kan fästas vid handleden, höften eller 

fotleden. Placeringen av accelerometern kan ha betydelse för hur många counts som 

registreras och därmed ge upphov till olika resultat beroende på vart accelerometern placeras, 

därför är det viktigt att använda sig av cop som är beräknade för respektive ställe som 

accelerometern placerats (Collin, 2009; John & Freedson, 2012). Höftburen accelerometer 

användes inte vid pediatrisk forskningsavdelning eftersom den kan ge felaktiga värden hos 

personer som lider av övervikt eller fetma. Enligt en studie som jämförde ActicalTM med en 

Antal barn tillgängliga för inkludering:  
   Obesa barn n= 203  
   Normalviktiga barn CF studie n= 23 
   Normalviktiga barn öv. studie n= 23 

Totalt antal barn n= 249  

Exkluderade från kontrollgruppen: 
 Ålder n= 3 
 För få dagar n= 2 

Bortfall:  
 Ej registrerat m. Actical

TM
 fot n= 12 

 Rört sig mer/mindre/ej fyllt i dagbok 
n= 4 

Exkluderade från studiegruppen:  
 Ålder n= 15 
 För få dagar n= 5 
 Ej överviktig n= 1 

Bortfall:  
 Ej registrerat m. Actical

TM
 fot n= 14 

 Sjukdom n= 1 
 Rört sig mer/mindre/ej fyllt i dagbok n= 14 

Antal barn 
tillgängliga för 

matchning i 
studiegruppen  

n= 152 

Antal inkluderade barn i kontrollgruppen: 
Totalt n= 25 
Flickor n= 15 
Pojkar n= 10 

Antal inkluderade barn i studie-
gruppen efter matchning: 

 Totalt n= 25 
Flickor n= 15 
Pojkar n= 10 

Figur 1 Urval 
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annan accelerometer upptäcktes att när accelerometern var placerad vid höften gav ActicalTM 

ett högre antal counts hos personer med högre BMI än hos normalviktiga. Övervikten 

(specifikt bukfetma) gör att accelerometern lutar och om lutningen överstiger 10 grader ger 

ActicalTM ett felaktigt högt antal counts vid mer intensiva aktiviteter (Feito, Bassett, Tyo & 

Thompson, 2011) det är därför olämpligt att placera accelerometern vid höften när 

överviktiga individer ska undersökas.  

 

ställas in att samla counts i 15 till 60 sekunders tidsepoker. Ju kortare 

tidsepoker som används desto lättare är det att identifiera snabba förändringar i rörelse, vilket 

ger mer rättvisande värden när barn undersöks (John & Freedson, 2012) då barns aktivitet ofta 

har en kortare tidsrymd och växlar snabbare i intensitet än vuxnas. I denna studie var 

accelerometern inställd på att samla in data i 15 sekunders epoker.  

 

Barnen brukar oftast ha accelerometer vid både fot och handled, men eftersom en betydande 

del av kontrollbarnen samt en del av studiegruppen ej burit accelerometern vid handleden 

valdes att endast ta med data från fotburen Actical  Flera av barnen från kontrollgruppen 

saknade data från ActicalTM då de istället undersökts med ActiHartTM (som är en kombinerad 

hjärtrytmsmätare och rörelsemätare) och därför var det en stor del av dessa barn som 

exkluderades ur denna studie.  

 

Data från de inkluderade barnens journaler och kontrollbarnens journaler avidentifierades och 

lades in i dataprogrammet Microsoft Office Excel 2007. De data som insamlades från barnens 

journaler var; kön längd, vikt, ålder, uppmätt BMR uttryckt i kcal, fettprocent, medel TEE 

uttryckt i kcal/dag, medel AEE uttryck i kcal/dag samt barnens registrering av fotburen 

ActicalTM av counts för varje registrerad minut. Utifrån insamlad data gjordes beräkningar av 

barnens BMI, medel cpm, medel TEE uttryckt i kJ/ kg kroppsvikt/dag samt medelvärde av tid 

uttryck i procent av stillasittande, lågintensiv, moderat till högintensiv fysisk aktivitet. Från 

barnens aktivitetsdagböcker, som var sparade i journalerna, insamlades information om när på 

dygnet barnen sov samt om de registrerade dagarna var representativa för hur aktiva barnen 

brukade vara. 

 

Barn verkar vara mer fysiskt aktiva under helgen än under veckodagarna varför det är viktigt 

att inkludera både veckodagar och helgdagar när barns fysiska aktivitet mäts (Hinkley et al., 

2012). Det finns en naturlig variation av när på året och vilka veckodagar som barnen 
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genomfört aktivitetsregistreringen eftersom barnen kallats till pediatrisk forskningsavdelning 

allt eftersom de blivit remitterade.  

 
Tillvägagångssätt  
Barnen kom till pediatrisk forskningsavdelning (tidigare kallades det Klinisk nutrition och 

metabolism) vid Akademiska sjukhuset under en förmiddag där de fick genomgå 

undersökningar som syftar till att diagnostisera fetma, utreda barnens metabola tillstånd och 

kroppssammansättning samt att göra en kartläggning av barnens mat och aktivitetsvanor.  

BMR mättes med indirekt respiratorisk kalorimetri medan barnen fick ligga och titta på film.  

Under förmiddagen så gavs barnen och föräldrarna instruktioner om hur de ska placera och 

använda accelerometern samt instruktioner om hur de ska fylla i aktivitetsdagboken. 

Aktivitetsdagboken är utformad och validerad på gruppnivå för tonåringar (Bratteby, 

Sandhagen, Fan & Samuelsson, 1997) och kan användas ensamt som redskap för att beräkna 

aktivitetsrelaterad energiförbrukning. Vid pediatrisk forskningsavdelning används dagboken 

som ett tillägg till accelerometern, dels för att kunna jämföra självskattad och objektivt 

uppmätt (accelerometer) fysisk aktivitet, men även för möjligheten att kunna utläsa vilken typ 

av fysisk aktivitet som barnet genomfört. Barnen eller föräldrarna fyller i vilken typ av 

aktivitet som genomförts för varje 15 minuter under hela dygnet (se bilaga 3). För varje dag 

angavs om barnet varit normalt, mer eller mindre aktivt än vanligt och eventuella avvikelser 

specificerades. I denna studie användes aktivitetsdagboken för att rensa de registrerade data 

från sovtid samt att ta reda på om barnet varit aktivt som vanligt under de dagar registrering 

skett, då detta var ett kriterium för inkludering i denna studie.  

 

Barnen fick med sig accelerometern och aktivitetsdagboken hem för registrering i två till fyra 

dagar och sedan skickades accelerometern och dagboken tillbaka till pediatrisk 

forskningsavdelning för avspelning och beräkning av fysisk aktivitet. När överviktsenheten 

startade i början av 2008 var rutinen att barnen fick ta på sig accelerometern under 

undersökningen vilket gav ungefär en halv dags registrering med ActicalTM. För att få ut data 

från hela dagen så beräknades energiförbrukningen ut med hjälp av dagboken de timmar som 

saknades från accelerometern och på så sätt erhölls aktivitetsregistrering för fyra dagar. Från 

2011 får barnen sätta på sig accelerometern hemma på morgonen och bära den i fyra dagar, på 

så sätt fås fyra hela dagar med ActicalTM registrering. Eftersom denna studie syftade till att 

mäta energiförbrukning och tid i olika fysiska aktivitetsnivåer med accelerometer så används 

inte de dagar då data från ActicalTM ej är fullständig (dagen då barnen genomförde 
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undersökningen eller om barnet plockat av sig accelerometern under flera timmar), utan 

endast hela dagar med buren accelerometer analyseras.  

Bearbetning och analys 

Accelerometern var inställd på att mäta counts i 15 sekunders epoker, som med hjälp av ett 

datorprogram räknades om till counts per minut. Datorprogrammet räknade även ut barnens 

AEE uttryckt i kilokalorier (kcal). Barnens medelvärde TEE/dag uttryckt i kcal beräknades 

genom att addera ihop barnens AEE för varje dag med barnens uppmätta BMR multiplicerat 

med antal registrerade dagar och summan av detta delades sedan med antalet registrerade 

dagar (mTEE/dag = ((AEEför varje dag )+ (BMR x antal registrerade dagar)/ antal registrerade 

dagar) och avrundades till en decimal. Medelvärde AEE/dag beräknades genom att addera de 

registrerade dagarnas AEE och sedan delades summan av detta med antal registrerade dagar 

(mAEE/dag = ((AEEför varje dag )/ antal registrerade dagar) och avrundades till en decimal. 

Medelvärde TEE/dag och medelvärde AEE/dag räknades sedan om till medelvärde TEE/ 

kilokroppsvikt/dag respektive medelvärde AEE/kilokroppsvikt/dag uttryckt i kilojoule (kJ) 

med formeln mAEE eller mTEE multiplicerat med 4,184 (1 kcal= 4,184 kJ 

(Livsmedelsverket, 2013)) och summan av detta delades med barnets kroppsvikt 

(mAEEkJ/kg/dag = ((mAEE  x 4,184)/ kg) (mTEE kJ/kg/dag= ((mTEEx 4,184)/kg) och 

avrundades till närmsta heltal.   

 

Skillnaden mellan NNR: s rekommendation av dagligt energiintag uttryck i kJ/ kg 

kroppsvikt/dag och mTEE kJ/kg/dag beräknades för barnen i åldrarna sju till nio genom att 

mTEE kj/kg/dag subtraherades (NNR-TEE) från den köns- och åldersspecifika 

rekommendationen av energiintag enligt NNR (2004) (se bilaga 1). För barnen som var i 

åldrarna tio till 17 år anges energiintag efter aktivitetsnivå eftersom större barn och 

tonåringars fysiska aktivitet varierar i större grad än hos små barn. För alla barn i den övre 

ålderskategorin valdes moderat aktivitetsnivå eftersom NNR (2004) rekommenderar att barn 

ska komma upp i minst moderat fysisk aktivitet varje dag. För att beräkna hur lång tid varje 

barn spenderade i stillasittande, låg respektive moderat till högintensiv fysisk aktivitet 

användes cop framtagna av Heil (2006). Heil är hittills den enda som angivit cop för 

fotledsburen ActicalTM accelerometer på barn (se bilaga 2). Stillasittande (sed) beteende 

definieras som <150 cpm, lågintensiv fysisk aktivitet (low) definieras som >150 till <2900 

cpm och moderat till högintensiv fysisk aktivitet (mod/vig) definieras som >2900 cpm. För att 

få fram barnens medelvärde av cpm av vaken tid genomlästes de registrerade antal counts 



 
 

13 

minut för minut och den angivna sovtiden (utifrån aktivitetsdagboken) togs bort. För att kunna 

skilja på stillasittande aktivitet från att accelerometern var avplockad så definierades icke 

buren tid som 60 efterföljande minuter med 0 (noll) counts registrerade (Atkin et al., 2012). 

Om ett barn hade tagit av sig accelerometern så togs även dessa minuter bort från data som 

analyserades.  

 

Eftersom medel AEE kJ/kg/dag var normalfördelad så genomfördes ett oberoende t-test som 

statistisk analys. Skillnader mellan studiegrupp och kontrollgrupp avseende medel TEE 

kj/kg/dag, medel cpm och medel NNR kJ/kg/dag-TEE kJ/kg/dag analyserades med Mann-

Whitney test eftersom dessa ej var normalfördelade. Skillnader mellan grupperna avseende 

hur mycket tid de spenderar i stillasittande, lågintensiv, moderat till högintensiv fysisk 

aktivitet analyserades även de med Mann-Whitney test på grund av snedfördelad distribution 

av värdena. För att undersöka korrelationen mellan ålder och tid barnen spenderar i de olika 

fysiska intensitetsnivåerna gjordes en korrelationsanalys med Spearmans Rho (Polit & Beck, 

2008). Denna analys gjordes i efterhand och ingick därför inte i studiens syfte eller 

frågeställningar. Eftersom tidigare studier sett att det funnits ett samband mellan ålder och 

stillasittande beteende var det intressant att undersöka om denna studie bekräftar detta och 

därmed kan ge en förklaring till övriga analysresultat. De statistiska analyserna genomfördes i 

statistikprogrammet IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 20, och 

den statistiska signifikansnivån bestämdes till 5 procent.  

Forskningsetiska överväganden 

Att göra studier på barn kräver ett speciellt övervägande av de etiska problem som kan uppstå. 

Bland annat kan barn (särskilt små barn) inte i samma utsträckning som vuxna förstå och 

förutsäga vilka konsekvenser som kan följa av att delta i en studie, trots adekvat tillgång till 

information. Barn har även svårare att tacka nej till förfrågan om att delta i studier, det 

betyder att det alltid kommer att finnas en osäkerhet om barnen verkligen gett sitt informerade 

samtycke till sitt deltagande. Dessa motsättningar måste vägas mot nyttan att genomföra en 

studie om barnfetma. Riskerna för studiedeltagarna är relativt små och eftersom fetma är ett 

folkhälsoproblem bör riskerna överväga nyttan med att genomföra studien. Alla barn och 

deras vårdnadshavare som kom till överviktskliniken för behandling av sin fetma tillfrågades 

om de godkänner att deras data används i studier. Även de kontrollbarn som ingick i denna 

studie har tillfrågats och tillsammans med vårdnadshavare givit sin tillåtelse att delta. De 
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informerades om att det är frivilligt och de kan när som helst välja att ta tillbaka sitt 

godkännande (Vetenskapsrådet, 2013).  

 
Insamlingen och bearbetningen av data till den här studien skedde på plats vid pediatrisk 

forskningsavdelning vid Akademiska sjukhuset. Det innebär att inga integritetskänsliga 

uppgifter lämnade avdelningen. All data avpersonifierades och kodades så att utomstående 

inte skulle kunna identifiera vilka barn som deltagit i studien. Det finns ett beslut från den 

lokala etikprövningsnämnden i Uppsala att studier får genomföras på de data som barnens 

journaler innehåller; Dnr 2010/036. 

RESULTAT 

I tabell 2 redovisas medelvärden av studiegruppens och kontrollbarnens ålder, vikt, längd, 

BMI, fettprocent, midjemått, bukmått, medelvärdet av antal registrerade minuter av vaken tid 

och aktivitetsrelaterad och total energiförbrukning i kilokalorier. 

Barnen från kontrollgruppen var mer fysiskt aktiva än barnen från studiegruppen (se tabell 3). 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad i cpm mellan grupperna (Z= -2,901, p= ,004) där 

kontrollgruppen registrerade i medianvärde nästan 170 cpm mer än studiegruppen. 

Kontrollgruppen hade en högre aktivitetsrelaterad energiförbrukning (AEE) per kg kroppsvikt 

än studiegruppen men skillnaden var inte statistiskt signifikant (t= 1,796 p=,079). Även den 

totala energiförbrukningen (TEE) per kg kroppsvikt var högre hos kontrollgruppen och skiljde 

sig med drygt 50 kJ/kg/dag mellan grupperna (Z= -3,444, p= ,001). Båda grupperna hade en 

lägre TEE per kg kroppsvikt än NNR:s rekommenderade energiintag, och studiegruppen hade 

en energiförbrukning som var nästan 70 kJ/kg/dag lägre än det rekommenderade intaget. 

Kontrollgruppen låg cirka 13 kJ/kg/dag under NNR:s rekommendation. Skillnaden mellan 

grupperna var statistiskt signifikant (Z=-4,298 p=,000).  

Tabell 2 Beskrivande statistik studiegrupp och kontrollgrupp, medelvärden. 
 Ålder 

år 
Vikt 
kg 

Längd 
cm 

BMI Fett 
% 

Midjemått 
cm 

Bukmått 
cm 

Medel 
reg 
min 

Medel 
AEE 
kcal 

Medel 
TEE 
kcal 

Studiegrupp N=25 N=25 N= 
25 

N=25 N=25 N= 21 N= 18 N= 25 N=25 N=25 

 (+- sd) 11,16  
(3,5) 

82,5  
(33,0) 

155,5  
(17,3) 

32,0  
(5,9) 

33,0  
(3,5) 

99,9 
(17,0) 

94,5 
(13,5) 

2649,9 
(802,9) 

1576,4 
(456,1) 

3346,7 
(786,4) 

Kontrollgrupp N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 N=17 N=17 N= 25 N=25 N=25 
 (+- sd) 11,16 

(3,5) 
45,7 

(19,23) 
152,3 
(21,5) 

18,6 
(3,1) 

17,9 
(5,9) 

69,5 
(10,7) 

67,0  
(10,0) 

2058,0 
(462,7) 

1025,7 
(374,5) 

2382,8 
(729,0) 
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Båda grupperna spenderade mer än hälften av sin vakna tid åt stillasittande aktivitet. 

Studiegruppen spenderade tre procent mer tid åt stillasittande aktivitet (sed) än 

kontrollgruppen men skillnaden var inte statistiskt signifikant (Z= -1,204 p=,229). Det fanns 

ingen skillnad mellan grupperna i hur stor del av vaken tid som barnen spenderade på 

lågintensiv (low) fysisk aktivitet (Z=-,117 p=,907). Kontrollbarnen spenderade mer tid än 

studiegruppen i moderat till högintensiv fysisk aktivitet (mod/vig), i mediantal tre procent mer 

av sin tid (Z=-2,719 p=,007).  

Det fanns ingen skillnad mellan flickor och pojkar angående energiförbrukning (se tabell 4), 

varken AEE per kg kroppsvikt/dag (t= ,106 p=,919) eller avseende TEE per kg 

kroppsvikt/dag (Z= -,911 p=,362). Pojkar hade i medeltal cirka 75 registrerade cpm fler än 

flickorna (data visas ej) men i mediantal hade flickorna ca 64 registrerade cpm fler än 

pojkarna och denna skillnad var inte statistiskt signifikant (Z=-,396 p=,692). Det fanns heller 

Tabell 3 Medianvärden av cpm, TEE, NNR-TEE, tid i sed, low och mod/vig, samt 
medelvärden av AEE. 
 Studiegrupp Kontrollgrupp 
Median cpm 
(+- sd) 

  507,0* 
 (240,7) 

  677,5*   
(413,6) 

Medel AEE kJ/kg/dag 
(+- sd) 

85,9 
(23,6) 

98,6  
(26,2) 

Median TEE/kJ/kg/dag 
(+- sd) 

   184,8**  
(41,1) 

    242,4** 
(49,9) 

Median NNR- TEE 
(+- sd) 

   71,4** 
 (29,9) 

   10,1** 
(44,7) 

Median tid i sed % 
(+- sd) 

61,0  
(13,5) 

58,0  
(10,0) 

Median tid i low % 
(+- sd) 

36,0 
(12,0) 

34,0  
(6,7) 

Median tid i mod/vig % 
(+- sd) 

 5,0* 
(3,4) 

 8,0*  
(6,3) 

*= Statistisk signifikans p = < .05 
**= Statistisk signifikans p = < .001 

Tabell 4 Medianvärden av TEE, NNR-TEE samt medelvärde av AEE indelat efter kön 
 Flickor n= 30 Pojkar n=20 
Medel AEE kJ/kg/dag 
(+- sd) 

92,5 
(21,1) 

91,8 
(31,5) 

Median TEE/kJ/kg/dag 
(+- sd) 

213,5 
(46,6) 

196,6 
(60,4) 

Median cpm 
(+- sd) 

588,7 
(277,9) 

524,2 
(462,4) 

Median NNR- TEE 
(+- sd) 

39,3 
(37,6) 

51,7 
(58,9) 
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ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen avseende TEE per kg kroppsvikt/dag och 

NNR:s rekommendation för dagligt energiintag (Z= -,356 p=,722).    

 
Figur 2 

Det fanns en positiv korrelation mellan ålder och hur mycket tid barnen spenderar i 

stillasittande aktivitet (se fig.2) (rs=,596 p=,000) samt ett negativt samband mellan hur mycket 

tid barnen spenderar i lågintensiv fysisk aktivitet och ålder (se fig. 3) (rs=-,631 p=,000). Det 

fanns ingen korrelation mellan ålder och hur mycket tid som barnen spenderade i moderat till 

högintensiv aktivitet (se fig.4) (rs=-,067 p=,645).  
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Figur 3 

 

Figur 4 

DISKUSSION 

Denna studie fann en statistisk signifikant skillnad mellan obesa och normalviktiga barns cpm, 

där normalviktiga barn hade i mediantal nästan 170 cpm mer än obesa barn. Det fanns även 

skillnader mellan överviktiga och normalviktiga barns energiförbrukning (AEE kJ/kg/dag och 

TEE kJ/kg/dag) och skillnaden i TEE var statistiskt signifikant. Båda grupperna hade en lägre 

total energiförbrukning (TEE kJ/kg/dag) än NNR:s (2004) rekommendationer för energiintag. 

Obesa barn spenderade mindre tid i moderat till högintensiv aktivitet i jämförelse med 

normalviktiga barn men det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i hur 

mycket tid de spenderade i stillasittande och lågintensiva aktiviteter. Eftersom tidigare studier 

sett ett positivt samband mellan stigande ålder och hur mycket tid de spenderar i stillasittande 

aktivitet skulle detta kunna vara en möjlig förklaring till att ingen skillnad hittades mellan 

grupperna angående stillasittande beteende. Därför valdes det att genomföra en 

korrelationsanalys mellan ålder och tid i stilla sittande, lågintensiv och moderat till 

högintensiv fysisk aktivitet. Analysen visade att det fanns en positiv korrelation mellan ålder 

och tid i stillasittande samt lågintensiv fysisk aktivitet. Inget samband mellan ålder och 

moderat till högintensiv fysisk aktivitet sågs. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
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könen avseende energiförbrukning, varken aktivitetsrelaterad eller den totala, ingen skillnad 

mellan könen fanns heller angående hur väl överens den totala energiförbrukningen 

motsvarade NNR:s rekommendation av dagligt energiintag.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att normalviktiga barn är mer fysiskt aktiva, och att den skillnaden troligen 

beror på att normalviktiga barn spenderar mer tid åt fysisk aktivitet med högre intensitet.  

Tidigare forskning har sett en koppling mellan ålder och hur mycket tid som spenderas åt 

stillasittande aktiviteter, att ju äldre barnen blir desto mer stillasittande blir de (Gebremariam 

et al., 2012; Fakhouri, Hughes, Brody, Kit & Ogden, 2013). Även denna studie fann ett 

signifikant samband mellan hur mycket tid som barnen spenderade åt stillasittande aktivitet 

och ålder. Både normalviktiga och obesa barn spenderade lika stor del av sin vakna tid åt 

lågintensiv fysisk aktivitet och även här visade det sig finnas ett samband med ålder, dock var 

sambandet omvänt, det vill säga att ju äldre barnen blir desto mindre tid ägnas åt lågintensiv 

fysisk aktivitet. Dessa samband skulle exempelvis kunna förklaras av att yngre barn har mer 

tid till lek i grundskolan och att i takt med att barnen blir äldre blir stillasittande aktiviteter 

vanligare. Båda grupperna spenderade i genomsnitt större delen av sin vakna tid åt 

stillasittande aktivitet, studiegruppen spenderade 61 procent och kontrollgruppen 58 procent. 

Tidigare forskning har sett att barn i åldrarna sex till 19 år spenderar i genomsnitt 6,1 till 8,0 

timmar åt stillasittande aktiviteter, vilket motsvarar ungefär hälften av den vakna tiden (Pate, 

Mitchell, Byun & Dowda, 2011). Eftersom forskning som undersöker stillasittande beteende 

hos barn är relativt nytt är det svårt att slå fast huruvida stillasittande beteende ökat, men 

eftersom stillasittande aktiviteter såsom tv tittande eller datoranvändning (Statistiska 

centralbyrån, 2004) har ökat bland barn är det inte en orimlig slutsats att dra. Hur mycket som 

det stillasittande beteendet ökat och under vilka tidsperioder är dock svårare att spekulera i. 

Även om det inte går att dra slutsatsen att stillasittande beteende inte orsakar övervikt och 

fetma, då det existerar i nästan lika hög grad hos normalviktiga barn, går det inte att utesluta 

att det kan få konsekvenser för barnens hälsa på lång sikt.  

 

Denna studie såg att normalviktiga barn ägnar mer tid åt moderata till högintensiva aktiviteter 

än obesa barn och detta har setts i tidigare studier (Byun, Liu & Pate, 2013; Grydeland et al., 

2012;Trinh, Campbell, Ukoumunne, Gerner & Wake, 2013; Lazzer et al. 2003). Denna 

diskrepans mellan normalviktiga och obesa barn skulle kunna vara en del av förklaringen till 

skillnader i energiförbrukning mellan grupperna och därmed även en del av förklaringen till 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gebremariam%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22309715
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uppkomsten av barnfetma, men resultatet från denna studie bör tolkas med försiktighet 

eftersom det inte går att fastställa orsakssamband.    

 

Ingen av de undersökta grupperna kom upp i TEE kJ/kg/dag så att det motsvarade NNR:s 

rekommendationer för dagligt energiintag. Skillnaden mellan NNR:s energiintag och barnens 

energiförbrukning var mycket stor i studiegruppen och den var statistiskt signifikant mellan 

grupperna. Det skiljde i mediantal 61,3 kJ/kg/dag och det innebär i teorin att om det 

överviktiga medelbarnet (som är 11,17 år, väger 82,5 kg till sina 155,5 cm, se tabell 2) intog 

det rekommenderade dagliga energiintaget så skulle barnet överkonsumera drygt 1200 kcal 

om dagen. Det motsvarar en viktuppgång på cirka 56 kg fett på ett år. Det är därför rimligt att 

anta att även om de obesa barnen skulle ha ett högre intag av energi än vad de gör av med så 

konsumerar de inte fullt så mycket som NNR rekommenderar till normalviktiga på gruppnivå. 

NNR:s rekommendationer för energiintag går inte att applicera på överviktiga barn eftersom 

energiförbrukningen till stor del är beroende av fettfri massa (NNR, 2004). I denna studie är 

inte matens termogenes inräknad i TEE, men den svarar för cirka tio procent av 

energiförbrukningen och är i detta fall ingen rimlig förklaring till skillnaderna. 

Kontrollgruppen kom ej heller upp i lika hög total energiförbrukning som NNR:s 

rekommenderade energiintag och i den gruppen skiljde det sig 10,1 kJ/kg/dag. Det skulle för 

ett medelbarn från kontrollgruppen (som är 11,17 år och väger 45,7 kg och är 152,3 cm långt) 

innebära lite drygt 111 kcal om dagen vilket skulle kunna motsvara matens termogenes som 

inte är inberäknad i TEE. De normalviktiga barnen hade en signifikant högre TEE/kg/dag än 

de obesa barnen vilket är intressant eftersom de obesa barnens totala energiförbrukning var i 

medeltal drygt 960 kcal, eller över 4000 kJ mer än de normalviktiga barnens 

energiförbrukning. Det betyder att barn som lider av fetma har en högre energiförbrukning 

totalt men en lägre energiförbrukning per kilo kroppsvikt och tidigare forskning bekräftar 

resultatet (Ekelund et al. 2002; Lazzer et al., 2003). Det innebär att de obesa barnen måste ha 

ett energiintag som är högre än de normalviktiga barnen om de förutsätts vara energistabila 

eller har en pågående viktökning. Således kan inte skillnader i fysisk aktivitet stå ensam som 

förklaring till att barnen utvecklat fetma, men skulle kunna vara en bidragande faktor till 

utvecklandet och upprätthållande av övervikten.    

 

Det fanns ingen statistisk skillnad mellan grupperna avseende aktivitetsrelaterad 

energiförbrukning (se metoddiskussionen nedan) men den skillnad som var i 

energiförbrukning mellan grupperna motsvarade 12,7 kJ/kg/dag. Om det överviktiga 
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medelbarnet från studiegruppen skulle öka sin aktivitetsrelaterade energiförbrukning 

motsvarande denna skillnad skulle det innebära en ökning av energiförbrukningen med cirka 

250 kcal om dagen, vilket under ett år skulle motsvara drygt 91400 kcal eller nästan 12 kilo 

kroppsfett. Denna beräkning är högst hypotetisk eftersom fysisk energiförbrukning eller 

energiintag varierar från dag till dag, men det är ett intressant exempel för det visar på att 

även förhållandevis små skillnader i energibalansen skulle kunna vara av klinisk relevans, 

åtminstone i teorin.  

 

Att enbart behandla övervikt och fetma med fysisk aktivitet har visat sig i tidigare forskning 

ge otillfredsställande resultat trots att barnen ökat sin tid i moderata och högintensiva 

aktiviteter (Trinh, Campbell, Ukoumunne, Gerner & Wake, 2013). De barn som ingick i 

studiegruppen led alla av fetma och det är kanske inte möjligt för dessa barn att ägna större tid 

åt moderat eller framförallt högintensiv fysisk aktivitet, på grund av sin övervikt. Kanske bör 

fysisk aktivitet för dessa barn ses som ett sätt att skydda barnen mot fetmans skadeverkningar 

istället för en del av själva fetmabehandlingen. Exempelvis såg Calcaterra et. al. (2012) en 

förbättring av riskfaktorer hos obesa barn med lätt till moderat fysisk aktivitet, vilket kanske 

inte ger en effekt på viktminskningen, men ändå skulle kunna var möjlig för barn som lider av 

fetma att utföra, och därmed ge barnen ett ökat skydd mot framtida sjukdomar.  

 

Ingen skillnad sågs mellan könen varken i avseende på energiförbrukning eller hur väl den 

totala energiförbrukningen korrelerade med NNR:s rekommendationer av dagligt energiintag. 

Skillnaden mellan könen avseende cpm var inte statistiskt signifikant. Pojkar har generellt 

högre energiförbrukning (NNR, 2004), vilket delvis kan förklaras med att pojkar ofta väger 

mer än flickor, men eftersom denna studie har undersökt energiförbrukning per kilo 

kroppsvikt faller viktfaktorn bort och ingen könskillnad ses. 

 

Om fynden från denna studie skulle visa sig vara giltiga efter att en mer omfattande studie 

genomförts, finns det ett tydligt incitament att försöka få obesa barn mer fysisk aktiva, både 

genom att minska stillasittande beteende och genom att öka tiden i moderat till högintensiv 

fysisk aktivitet. Dock bör inte fysisk aktivitet stå ensam som behandlingsmetod utan vara en 

del av en behandling som anpassas efter barnets behov och problem. Den fysiska aktiviteten 

bör också anpassas efter barnets önskan och kapacitet. Om exempelvis barnet är för tungt för 

att kunna delta i moderata eller högintensiva aktiviteter kanske en satsning på att minska 

stillasittande och öka lågintensiv fysisk aktivitet är det bästa alternativet. I denna studie sågs 
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att prevalensen av stillasittande beteende var lika högt hos normalviktiga barn som hos obesa, 

därför är det rimligt att anta, förutsatt att studieresultaten är giltiga, att även normalviktiga 

barn behöver minska sitt stillasittande. Troligen skulle det lättaste sättet att få barnen mer 

aktiva är att avsätta mer tid i skolan till fysisk aktivitet. Ett sätt att göra det är att se till att 

barnen får gymnastiklektioner varje dag, men även att barnen uppmuntras till lek och rörelse 

under raster och vid andra lektioner. I och med att det stillasittande beteendet ökar med ålder 

är äldre barn och tonåringar en extra viktig målgrupp att rikta en intervention mot för att 

försöka minska tiden som spenderas i stillasittande aktivitet. Eventuellt skulle en sådan 

intervention kunna minska risken för att normalviktiga barn blir överviktiga samt att barn som 

redan är överviktiga eller lider av fetma har lättare att gå ner i vikt eller förbli viktstabila.  

Metoddiskussion 

En tvärsnittsstudie kan aldrig ge ett svar på vad som är orsak och verkan (Polit & Beck, 

2008). I fallet med den här studien går det inte att säga huruvida barn som lider av fetma rör 

sig mindre än normalviktiga barn och att detta är en del av förklaringen till övervikten, eller 

om sambandet är omvänt, det vill säga att barnen som lider av övervikt inte kan röra på sig 

lika mycket på grund av sin höga vikt. Båda förklaringsmodellerna är rimliga och utesluter 

nödvändigtvis inte varandra, men större longitudinella studier med objektiva mätmetoder 

(såsom dubbelmärkt vatten eller accelerometer) måste genomföras för att kunna fastställa 

kausalitet.   

 

Bortfallet från studiegruppen (drygt 25 procent) berodde främst på exkludering på grund av 

ålder (den andra stora exkluderingsorsaken var att barnen inte burit ActicalTM vid fotleden) 

och det skulle kunna förklara varför medelvärdena från de exkluderade barnen skiljer sig 

något från de inkluderade till studiegruppen (jämför tabell 1 med tabell 2). Skillnaderna 

mellan de exkluderade normalviktiga barnen och de inkluderade i kontrollgruppen var små 

(den största orsaken till exkludering var att barnen ej burit accelerometer vid fotleden), vilket 

talar för att de exkluderade barnen troligen inte skiljer sig från de inkluderade på ett sätt som 

skulle ha kunnat påverka studiens resultat. Bortfallet från kontrollgruppen (drygt 45 procent) 

var stort och gjorde att det totala antalet deltagare blev få, vilket kan ha gett ett för litet 

underlag för att kunna påvisa skillnader mellan AEE kJ/kg/dag mellan grupperna. Därför  

genomfördes en poweranalys efter att data analyserats:  . Enligt  

Polit & Beck (2008) skulle en effekt storlek ( ) på 0,50 kräva 63 deltagare i varje grupp för 

att uppnå en power på 0,80. För att kunna fastställa huruvida det verkligen finns en statistisk 
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skillnad eller inte avseende AEE kJ/kg/dag behöver en ny studie genomföras med drygt 60 

deltagare i varje grupp.  

 

Ett metodproblem med studien är att deltagarna registrerades endast under två till fyra hela 

dagar vilket är för få dagar för vad ActicalTM är validerad för barn. Detta kompenserades med 

att deltagarna eller anhörig fyllt i aktivitetsdagboken och angett om de registrerade dagarna 

var representativa för hur aktivt barnet normalt är. Problemet med en sådan metod är att 

skattningen av huruvida barnet varit aktivt som vanligt eller ej, är subjektiv och kan aldrig 

helt ersätta en långvarig objektiv mätning av fysisk aktivitet. Dessutom var barnen från 

kontrollgruppen ett bekvämlighetsurval vilket gör att det inte går att generalisera deras värden 

till att gälla andra normalviktiga barn. Barnen i studiegruppen var matchade från en större 

grupp barn som kommer från alla barn som blivit remitterade till överviktsenheten för barn 

vid Akademiska sjukhuset och kommer från hela Uppsala- Örebro regionen och är troligen 

representativa för barn som lider av fetma i åldrarna sju till 17 år i detta område. I denna 

studie fanns det inte möjlighet att kontrollera för mjuka värden som har visats sig vara viktiga 

för utvecklandet av fetma såsom socioekonomisk status (Sjöberg et.al., 2011) och co-morbida 

sjukdomar till fetma (Halfon, Larson & Slusser, 2013). Exempelvis kan det spekuleras i om 

kontrollgruppen som rekryterats från personalens familjer och bekantskapskrets som arbetar 

på pediatrisk forskningsavdelning kanske har en större andel barn vars föräldrar har en 

akademisk utbildning än vad som är representativt för hela regionen. Det innebär att resultatet 

bör tolkas med viss försiktighet och att studien bör upprepas med ett större antal barn från 

båda grupperna med ett mer representativt urval av kontrollgruppen.      

 

Heil (2006) är hittills den enda som tagit fram cop för ActicalTM beräknad för när 

accelerometern burits vid fotleden. Det finns flera olika förslag till cop för höftburen 

ActicalTM (se bilaga 2) beroende på om studien skett i laboratorium eller under vanliga 

levnadsförhållanden. Heils cop är framtagna i en laboratoriemiljö där deltagarna fått 

genomföra vanliga sysslor som ska efterlikna människans vanliga rörelsemönster men 

eftersom det inte finns fler studier som undersökt cop för fotburen ActicalTM så går det inte att 

jämföra olika beräkningar av detta. Det hade varit intressant att jämföra fotledsburen 

accelerometer med handledsburen för att se om resultatet hade blivit ett annat. Eftersom 

många barn saknade handledsburen ActicalTM från kontrollgruppen skulle underlaget för 

studien ha blivit allt för litet för att studien skulle gå att genomföra, dessutom skulle det inte 

ha varit möjligt att genomföra tidsmässigt eftersom genomgången av ActicalTM data var 



 
 

23 

mycket tidskrävande. Heils cop är dessutom endast validerade på barn i åldrarna åtta till 17 år 

men i denna studie är de yngsta barnen sju år. Det är svårt att avgöra vilken inverkan det kan 

ha haft för studieresultatet, men troligen är effekten liten eller obefintlig eftersom samma cop 

redan används för ett brett åldersspann.  

SLUTSATS  

Denna studie såg att normalviktiga barn var mer fysiskt aktiva och ägnade mer tid åt fysisk 

aktivitet med högre intensitet än barn som lider av fetma. Detta bidrar troligen till att 

normalviktiga barn har en högre energiförbrukning per kilo kroppsvikt än obesa barn, och 

skulle därmed kunna vara en del av förklaringen av barnfetmans uppkomst. Det fanns ingen 

skillnad mellan obesa och normalviktiga barn avseende hur mycket tid de spenderar på 

stillasittande och lågintensiva aktiviteter, istället sågs att stigande ålder var en viktigare 

riskfaktor för stillasittande beteende hos barn.     

 

Detta var en studie med få deltagare och där kontrollgruppen var ett bekvämlighetsurval, 

därför bör studiens resultat tolkas med försiktighet och en longitudinell studie med ett större 

antal deltagare där det kontrolleras för socioekonomisk status, co-morbida sjukdomar till 

fetma samt fler dagar av buren accelerometer bör genomföras för att säkert kunna säga om 

resultaten är rättvisande eller ej. 
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Bilaga 1. NNR:s (2004) beräknade dagligt energibehov kJ per kg kroppsvikt/dag 

Flickor och pojkar 7-9 år 
Ålder Flickor Pojkar 
7 305 325 
8 285 310 
9 265 295 
kJ/kg kroppsvikt/dag 
Flickor 10-17 år   
Ålder Låg aktivitetsnivå Moderat aktivitetsnivå Hög aktivitetsnivå 
10 220 250 280 
11 200 230 255 
12 190 215 240 
13 180 200 225 
14 165 190 210 
15 160 180 205 
16 155 180 200 
17 155 175 195 
kJ/kg kroppsvikt/dag 
Pojkar 10-17 år  
Ålder Låg aktivitetsnivå Moderat aktivitetsnivå Hög aktivitetsnivå 
10 250 285 315 
11 235 265 295 
12 220 250 280 
13 210 235 265 
14 205 230 265 
15 195 220 250 
16 190 215 240 
17 185 210 235 
kJ/kg kroppsvikt/dag 
 
NNR (2004) har angett dagliga energiintag/ kg kroppsvikt för barn i åldrarna två till nio år 
(s.119-120) utan att dela in barnen i olika aktivitetsnivåer. Hos äldre barn anges 
energirekommendation utifrån aktivitetsnivå eftersom större barn och tonåringars fysiska 
aktivitet varierar i större grad än hos små barn.  
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Bilaga 2. Cut off points (cop) counts/ minut för ActicalTM accelerometer 

 
 COP hämtade 

från: 
Åldersspann 
som COP är 
framtagna för:  

COP för 
inaktiv/  låg-
intensiv 
fysisk 
aktivitet: 

COP för 
moderat 
fysisk 
aktivitet: 

COP för hög-
intensiv fysisk 
aktivitet: 

Validerad för free living aktivitet? Antal 
deltagare i studien (N). 

Colley, & 
Tremblay, 
2011. 

9-15 år Ej angett. 1600 Höft 4760 Höft Nej, endast löpband. N= 12 

Puyau, 
Adolph,Vohra, 
Zakeri & 
Butte, 2004. 

7- 18 år 0-99 
>100 Höft 

1500 Höft 6500 Höft Ja. N= 32 

Heil, 2006 8-17 år 300 Höft 
150 Fotled 
900 Handled 

1650 Höft 
2900 Fotled 
2000 
Handled 

>1650 Höft 
>2900 Fotled 
>2000 Handled 

Mätt i laboratoriemiljö med 10 olika typer 
av fysisk aktivitet, både sittande, stående 
samt liggande vila. N=24  

Dolinsky, 
Brouwer,  
Evenson,  
Siega-Riz, & 
Østbye, 2011.  
 

2-5 år 12 counts/ 15 
sek Höft 

715 counts/15 
sek Höft. 
Beräknad för 
både moderat 
och intensiv 
fysisk 
aktivitet. 

 Ja. N=337  

Evenson, 
Catellier,  Gill,  
Ondrak, & 
McMurray, 
2008.  

5-8 år 0 11/ 15 sek 
12 507 / 15 
sek Höft 

508 718/15 
sek Höft 

>719/ 15 sek 
Höft 

Ja. N=33 
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Bilaga 3. Aktivitetsdagbok modifierad av Bratteby, Sandhagen, Fan & Samuelsson 
(1997) 

 

 


