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SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord: Övervikt, fetma, barn, fysisk aktivitet. 

 

Syfte: Att undersöka hur mycket fysisk aktivitet barn i åldrarna 14-17 år registrerade vid 

överviktsenheten på ett barnsjukhus i Mellansverige utför samt att jämföra flickors och pojkars 

fysiska aktivitet. Vidare har barns självskattning av fysisk aktivitet jämförts med hur det sedan 

ser ut när de registrerat sin fysiska aktivitet i en aktivitetsdagbok. 

 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes. Femtiotre barn inskrivna på överviktsenheten vid 

ett sjukhus i Mellansverige, varav 27 var pojkar och 26 var flickor, inkluderades i studien. 

Relevant data för studiens syfte samlades in från de enkäter som fylls i vid nybesök samt från 

deltagarnas aktivitetsdagböcker. Deltagarna kategoriserades och delades in i grupper efter fysisk 

aktivitetsnivå samt deras uppskattade fysisk aktivitetsnivå varpå statistiska analyser genomfördes.  

 

Resultat: Drygt 22 % av deltagarna uppnådde den mängd fysiska aktivitet som rekommenderas i 

Sverige för den aktuella ålderskategorin. Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns mellan kön 

och fysisk aktivitet, däremot fanns en signifikant skillnad mellan hur enkäterna besvarades och 

kön som visade att flickor överskattar sin fysiska aktivitet. De flesta av studiens deltagare trodde 

sig utföra mindre fysisk aktivitet än jämnåriga vilket också stämde överens med hur mycket 

fysisk aktivitet de faktiskt utförde. 

 

Slutsats: Enligt utförd studie är det få av de barnen inskrivna på överviktsenheten som kommer 

upp i NNR:s rekommendationer om fysisk aktivitet, dock krävs mer omfattande studier för att 

kunna generalisera detta på en större befolkning. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad 

gällande utövande av fysisk aktivitet mellan könen, för att undersöka detta mer noggrant krävs 

vidare studier med större urval. En signifikant skillnad fanns i hur flickor och pojkar skattade sin 

egna fysiska aktivitet där flickor skattade sin fysiska aktivitet högre än jämnåriga pojkar. Det 

krävs vidare studier för att undersöka anledningen till detta. Det är viktigt att en förståelse för 

detta fenomen finns hos vårdgivare för att optimera samarbetet med patienten och för att på bästa 

sätt kunna hjälpa denne i sin situation och i sitt lidande. 



 
 

ABSTRACT 

Keywords: Overweight, obesity, children, physical activity 

 

Objective: To examine how much physical activity the children at the Obesity Unit at a hospital 

in the middle of Sweden, between the ages of 14-17, registered and to compare differences 

between boys and girls and differences in how the children perceive their physical activity 

compared to the physical activity that they registered in an activity diary. 

 

Methods: A quantitative cross-sectional study was performed. Fifty-three children enrolled at the 

Obesity Unit at a hospital in central Sweden were included in the study, of whom 27 were boys 

and 26 were girls. Relevant data for the purpose of the study was collected from the 

questionnaires filled out by the participants during their first visit to the Obesity Unit and from 

their activity diaries. The participants were categorized and divided into groups according to their 

physical activity level and imagined physical activity level, whereupon statistical analyses were 

performed. 

 

Results: A little bit more than 22% of the participants attained the amount of physical activity 

recommended in Sweden for that age category. No statistically significant difference was found 

between gender and physical activity, however, a significant difference was found between how 

the questionnaires were answered and gender, which showed that girls overestimated their 

physical activity. Most of the study participants believed they performed less physical activity 

than their peers which is also accurate with how much physical activity they actually performed. 

 

Conclusions: In the study conducted, few of the children enrolled at the Obesity Unit attained 

NNR's recommendations for physical activity, however more extensive studies are acquired to be 

able to generalise this on a larger population. There was no statistically significant difference 

regarding the practice of physical activity between the sexes, to investigate this further deeper 

studies are required. A significant difference was found in how girls and boys rated their own 

physical activity where girls rated their physical activity higher than their male peers. Further 

studies are required to examine the reasons why. Comprehension about this phenomena is 

important to optimise interactions with this patient group. 
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ORDLISTA 

 

BMI - Kroppsmasseindex (body mass index) är ett mått som visar relationen mellan en persons 

längd och vikt som används inom kliniskt arbete och forskning. Det räknas ut genom att dividera 

kroppsvikten i kilo med kvadraten på kroppslängden uttryckt i meter. 

 

BMR - Basalmetabolismen; det utgör den grundläggande energiförbrukningen för en person i 

vaket tillstånd vid psykisk och fysisk vila, som krävs för upprätthållande av kroppsfunktionerna. 

 

%FM- (Fettprocent) Andel fettvävnad av den totala kroppsmassan uttryckt i procent. 

 

FM - (Fettmassa) Andel fettvävnad av den totala kroppsmassan uttryckt i kilogram.  

 

FFM- (Fettfri massa) Andel fettfri massa av den totala kroppsmassan uttryckt i kilogram, det vill 

säga muskelmassa, vatten och skelett. 

 

IsoBMI- Är ett mått på övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Gränserna varierar med ålder 

och kön och beräknas samt utläses ur tabeller och normalkurvor.  

 

PAL - (Physical activity level) Den fysiska aktivitetsnivån (PAL) utgör ett genomsnitt av dygnets 

alla aktiviteter inklusive inaktiva perioder såsom sömn. Fås genom att dividera den totala 

energiförbrukningen (TEE) med basalomsättningen (BMR). 

 

Schofield´s ekvation – En ekvation för beräkning av basalomsättningen från sex års ålder och 

uppåt som omfattar olika formler som utformats utifrån kön, ålder och vikt.  

 

TEE - Kroppens totala energiförbrukning, som till största del utgörs av basalomsättningen. Hos 

en lågaktiv person utgör basalmetabolism ungefär två tredjedelar av den totala 

energiförbrukningen. Ytterligare energiåtgång tillkommer vid födans termogenes (TEF, 

Thermogenetic effect of food) som utgör cirka 10 % av energiintaget, samt vid vardaglig fysisk 

aktivitet och fysisk träning (PAEE, Physical energy expenditure). 
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1. BAKGRUND  

 

1.1. Övervikt och fetma 

 

Överviktsproblematiken är idag ett globalt hot mot folkhälsan som innebär många negativa 

konsekvenser för individen. Knappt hälften av Sveriges befolkning lider idag av fetma eller 

övervikt. Andelen personer med fetma har ökat från 11 % till 14 % från år 2004 till 2013 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Samma trend kan ses hos barn; enligt WHO (2014) har antalet 

barn upp till fem år med övervikt och fetma stigit från 32 till 42 miljoner mellan åren 1990 och 

2013, vilket innebär en ökning med 31 %. Om ingen förändring sker beräknas siffran ha stigit till 

70 miljoner år 2025 (WHO, 2014). År 2013 rapporterades att totalt 110 miljoner barn runtom i 

världen led av övervikt och fetma (Kelley & Kelley, 2013). Trots att stegringen verkar ha haft en 

avplanande trend de senaste åren är fetma ett allvarligt folkhälsoproblem som kommer kräva 

mycket uppmärksamhet och insatser under de närmsta årtiondena (Kovács, et al. 2014). Ofta 

kvarstår övervikt hos barn in i vuxen ålder, något som kommer leda till att vi i framtiden troligen 

kommer se en ökad siffra av vuxna som lider av övervikt och fetma vilket också medför en 

ökning av överviktsrelaterade sjukdomar och besvär (Rees et al., 2011; Veugelers & Fitzgerald, 

2005). För att komma till bukt med detta problem kommer det att krävas omfattande 

evidensbaserade tvärvetenskapliga interventioner för att förespråka en minskad andel 

stillasittande tid och ökad mängd fysisk aktivitet (Ranjani et. al 2014). 

 

Övervikt hos barn i skolåldern i Sverige ligger runt 15-20 % (Dahlgren, 2011). Barnfetma är en 

sjukdom som medför både psykiskt och fysiskt lidande (Veugelers & Fitzgerald, 2005). Fetma 

hos barn kan leda till en tidig debut av sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdom samt diabetes (Graf, 

2011; Veugelers & Fitzgerald, 2005;WHO, 2014), vidare har barnfetma visat sig ge ökad risk för 

sjuklighet och dödlighet hos unga vuxna (Adiar, Gordon-Larsen, Du, Zhang & Popkin, 2013). 

Rees, Oliver, Woodman och Thomas (2011) beskriver hur övervikt kan skapa sociala problem för 

barn så som impopularietet och problem med att passa in. Barnen som deltog i deras studie 

uppgav att överviktiga barn riskerar att bli ensamma och inte ha lika många kompisar som smala 

barn samt att bli mobbade för sin kroppsstorlek. Veugelers & Fitzgerald (2005) har kommit fram 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Gordon-Larsen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24341758
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Gordon-Larsen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24341758
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Zhang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24341758
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Popkin%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24341758
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till liknande resultat och menar att överviktsproblematik skapar en dålig självkänsla hos barnet 

och får negativa konsekvenser i det kognitiva och sociala utvecklandet. 

 

 

1.2. BMI och Iso-BMI 

 

Kroppsmassindex, BMI är ett mått som används för att uttrycka en persons vikt i förhållande till 

dennes längd och används både inom det kliniska arbetet i sjukvården samt inom forskning 

(Håglin, Becker, Andersson & Hagren, 2006). Hos vuxna ses det som övervikt om en person har 

BMI över 25 och fetma om BMI är över 30. När det gäller barn är det andra gränser som gäller, 

vilka varierar beroende på kön och ålder (Dahlgren, 2011). Man brukar använda sig av begreppet 

iso-BMI när man talar om barn, där gränserna för övervikt och fetma omräknats i förhållande till 

BMI för vuxna (Vårdguiden, 2012). Om en 15-åring flicka har ett BMI på 29,1 motsvarar detta 

ett BMI på 30 hos en vuxen, flickan har då ett iso-BMI på 30 (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Gränser för övervikt och fetma för barn i åldrarna 14-18 år utifrån BMI. 

Ålder Pojke Flicka Pojke Flicka 

År iso BMI 25 

=övervikt 

iso BMI 25 

=övervikt 

iso BMI 30 

= fetma 

iso BMI 30 

=fetma 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

18 25,00 25,00 30,00 30,00 

(Vårdguiden, 2012.) 

1.3. Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet är en viktig komponent i barns normala tillväxt och utveckling och verkar 

preventivt för utveckling av övervikt. För lite fysisk aktivitet ihop med ohälsosam kost är de 

faktorer som ses som de största bidragande faktorerna till övervikt (Graf, 2011; Hills, Andersen 

& Byrne, 2011; Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2004; Veugelers & 
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Fitzgerald, 2005).  I en studie av Lilangli et al. (2015) var den totala aktivitetsnivån lägre hos 

barn med övervikt och fetma medan andelen stillasittande aktiviteter var betydligt högre. Vidare 

innebär inaktivitet även ökade kardiometabola risker (Adiar et. al 2013). WHO (2015) anser det 

vara den fjärde största riskfaktorn för global dödlighet. I en studie utförd av Neto et al. (2011) har 

författarna kommit fram till att ungdomar som är inaktiva i högre grad utvecklar “det metabola 

syndromet”, det vill säga uppfyller minst tre av följande: högt blodtryck, övervikt/fetma, 

hypertriglyceridemi, lågt HDL-kolesterol och glukosintolerans.  

 

Fysisk aktivitet medför goda effekter på organismen oavsett ålder och tillstånd, det är därför 

gynnsamt för samtliga att utföra en viss mängd av fysisk aktivitet (Aguilar Cordero et al. 2014). 

Effektiviteten av fysisk aktivitet som behandling av redan utvecklad övervikt hos vuxna har stark 

vetenskaplig evidens (Fox, 2004). Vad det gäller barn medför en hög aktivitetsnivå tidigt i 

barndomen positiva hälsoeffekter och är förknippat med kardiometabola hälsoindikatorer, 

förbättrad psykosocial hälsa och förbättrad motorisk utveckling (Mehtälä, Sääkslahti, Inkinen & 

Poskiparta, 2014). Forskning har dock visat att det är svårare att mäta vilken effekt fysisk 

aktivitet har på viktminskning hos överviktiga barn eftersom det endokrina systemet även spelar 

en stor roll i barns tillväxt (Aguilar Cordero et al. 2014). Det har däremot visat sig att överviktiga 

barn som utövar fysisk aktivitet minskar den procentuella fettmassan (%FM) (Kelley & Kelley, 

2013) och barn som ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för att utveckla 

övervikt betydligt (Trost, Kerr, Ward & Pate, 2001; Veugelers & Fitzgerald, 2005; Mehtälä et al. 

2014). Det finns också evidens för att fysisk aktivitet har en positiv effekt på barns metabolism 

och psykiska hälsa samt förbättrar barns skolprestationer (Kovács et al., 2014). 

 

När det gäller skillnader mellan könen redovisar Kovács et al. (2014) samt Hill et al. (2011) att 

pojkar tenderar att vara mer fysiskt aktiva än flickor. De ägnar sig även i större utsträckning åt 

högintensiv träning än flickor (Bratteby et al., 1997). Enligt De Craemer et al. (2014) kan dessa 

skillnader mellan könen ses redan i tidig ålder. Graf (2011) å andra sidan redovisar att pojkar och 

män i högre utsträckning är inaktiva. Enligt Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Elinder (2004) 

ägnar sig pojkar i större utsträckning än flickor åt stillasittande aktiviteter, vilket motsäger andra 

resultat utifrån studien som visar på att pojkar är betydligt mer fysiskt aktiva än flickor och att 

fler pojkar än flickor uppnår rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Studien 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Meht%26%23x000e4%3Bl%26%23x000e4%3B%20MA%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=S%26%23x000e4%3B%26%23x000e4%3Bkslahti%20AK%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Inkinen%20ME%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Inkinen%20ME%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Poskiparta%20ME%5Bauth%5D
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visar även på att pojkar ägnar sig åt fysisk aktivitet av hög intensitetsnivå i större utsträckning än 

flickor. Enligt Montgomery (2004) har den fysiska aktivitetsnivån (Physical activity level, PAL) 

visat sig ha en negativ korrelation med en stillasittande livsstil men påverkas inte nämnvärt av 

högintensiv träning. Då det har visat sig att beteendemönster gällande fysisk aktivitet och 

stillasittande hos barn följer med till vuxen ålder bör preventiva åtgärder för att öka fysisk 

aktivitet för en sund livsstil införas tidigt i barndomen (Neto et al., 2011). 

 

Trots de påvisade goda effekterna fysisk aktivitet ger har det globalt sett skett en övergång från 

en traditionellt mer aktiv livsstil till en livsstil med större andel stillasittande och minskad fysisk 

aktivitet bland barn (Muthuri et al., 2014). I en studie av Kovács et al. (2014) har det visat sig att 

den fysiska aktivitet som de deltagande barnen, i åldrarna två till nio år, från olika länder i Europa 

utförde, låg långt under den rekommenderade aktivitetsnivån. Minst fysisk aktivitet utförde 

barnen i Italien där andelen som nådde upp till rekommenderad mängd fysisk aktivitet var 6,8 %. 

De som utförde mest fysisk aktivitet var barnen från Sverige, men även där var procentsatsen 

som uppnådde rekommendationerna låg, 25,7 %. Den totala energiförbrukningen (TEE) och den 

fysiska aktivitetsnivån (PAL) har dock i en tidigare studie visat sig vara hög för femtonåriga 

svenska flickor och pojkar (Bratteby, Sandhagen, Lötborn & Samuelsson, 1997). 

 

Nordiska näringsrekommendationer (NNR, 2012) är de officiella rekommendationerna om mat 

och fysisk aktivitet som används i Sverige. Barn bör röra på sig minst 60 minuter per dag, helst 

då varierande för att träna upp olika funktioner som muskelstyrka, koordination, hjärt- och 

lungkapacitet (Livsmedelsverket, 2014).  Enligt NNR (2004) är den rekommenderade 

aktivitetsnivån för flickor i åldrarna 14-17 år, uttryckt i PAL, 1,65 och för pojkar 1,80.  

 

 

1.3.1 Energiförbrukning och fysisk aktivitetsnivå (PAL) 

 

En persons TEE är summan av dennes basalomsättning (BMR) samt summan av 

energiomsättningen vid vardaglig fysisk aktivitet, fysisk träning (PAEE) och födans termogenes 

(TEF). När det gäller barn ingår även den energin som individen gör av med vid tillväxt 

(Andersson & Göranzon, 2006). När man talar om BMR innebär det den energiförbrukning en 
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individ har i vaket tillstånd under fysisk och psykisk vila, denna avgörs av personens kroppsvikt, 

kön och ålder (Andersson & Göranzon, 2006). BMR har visat sig påverkas mest av allt av 

individens uppmätta fettfria massa (FFM) i dennes kroppssammansättning (Sjödin, Forslund, 

Westerterp, Andersson, Forslund, & Hambraeus, 1996). BMR är lägre för en person med högre 

andel %FM än för en person med samma kroppsvikt som har högre procentuell andel FFM 

(muskelmassa, skelett och vatten). Detta beror på att muskelcellernas metabolism har högre 

energiförbrukning än metabolismen i fettcellerna. Detta visar sig i resultatet av en studie gjord av 

Sjödin et al. (1996) där de kommer fram till att idrottsutövare har en högre BMR än människor 

som inte utövar någon idrott. Då kvinnor generellt sett har en större andel fettvävnad och mindre 

andel muskelvävnad än män har de också en lägre BMR än män (Andersson & Göranzon, 2006). 

Det föreligger även metaboliska skillnader mellan könen även när det gäller 15-åriga ungdomar, 

Bratteby et al. (1997) har visat att pojkar har högre BMR och TEE. De uppnår också ett högre 

PAL-värde samt högre PAEE (Bratteby et al., 1997). 

 

PAL är ett värde som ofta används när man mäter och talar om fysisk aktivitet. PAL-värdet 

räknas ut genom att dividera en individs TEE med dennes BMR och är alltså ett värde på 

individens genomsnittliga fysiska aktivitetsnivå under ett dygn i förhållande till dennes basala 

energiförbrukning. För att få ett mer noggrant mått på det individuella PAL-värdet kan en person 

föra en aktivitetsdagbok där denne antecknar hur lång tid (i minuter) som ägnas åt varje aktivitet, 

alternativt att dokumenteringen förs med en aktivitetssiffra (som i denna studie). Mer objektiva 

metoder kan vara att använda sig av exempelvis rörelsemätare, stegräknare eller 

hjärtfrekvensmätning. Värdet som fås fram på PAL kan variera mellan 1,2 för en sängliggande 

individ och 2,4 hos en person som utför tungt kroppsarbete eller hög fysisk aktivitet på fritiden 

(Tabell 2), (Andersson & Göranzon, 2006). 

 

Tabell 2. Det genomsnittliga PAL-värdet vid olika aktivitetsnivåer för flickor och pojkar i 

åldrarna 14-17 år. 

 Låg aktivitet Moderat aktivitet Hög aktivitet 

Flickor 1,45 1,65 1,85 

Pojkar 1,60 1,80 2,02 

 

(Nordiska Näringsrekommendationer, NNR 2004) 
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1.4. Teoretisk ram 

Enligt Egidius och Norberg (1983) handlar Orems omvårdnadsteori om att det är nödvändigt att 

omvårdnaden bygger på en överenskommelse, eller ett kontrakt, mellan vårdtagare och 

vårdgivare och att målen för vården ska sättas av vårdtagaren. Det är först när dennes kapacitet 

till beslutsfattande blir kraftigt nedsatta som vårdgivare kan ta den rollen. Omvårdnaden ska 

byggas på individens kapacitet och det som vårdgivaren utför är ett komplement till individens 

egen förmåga till egenvård när behoven är ovanligt stora (exempelvis när en individ är i kris) 

eller när patientens förmåga till egenvård är nedsatt (exempelvis vid sjukdom). När det gäller 

barn är det föräldrarnas ansvar att tillgodose barnens behov. När inte patienten eller, i barns 

situation, inte heller föräldrarna klarar sin egenvård längre är det upp till vårdgivaren att fylla de 

behov som finns. Detta kan vara både att utföra praktiska åtgärder samt att ge råd, stöd och 

undervisning så att individens förutsättningar för egenvård underlättas.  

Ett vårdvetenskapligt begrepp som Lindwall (2012) beskriver och som är ytterst relevant för 

denna studie är lidande. Lindwall (2012) beskriver hur en lidande kropp kan bli som ett fängelse 

och hur den drabbade kan uppleva sig vara fånge i sin egen kropp. Det fysiska lidandet tar över 

makten över personens kropp och liv. Övervikt och fetma medför hälsorisker och så väl psykiskt 

och fysiskt lidande för den drabbade (WHO, 2014). Överviktiga barn har, jämfört med 

normalviktiga, sämre psykosocial hälsa och självkänsla samt lider större risk för bristfällig fysisk 

funktion (Friedlander, Larkin, Rosen, Palermo & Redline, 2003).  

 

1.5. Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans förhållningssätt och handlingar ska enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010) 

syfta till att främja individers hälsa och motverka ohälsa. Detta genom att lindra lidande, 

motverka obehag och illabefinnande samt ge stöd för hälsosamma levnadsvanor. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är främjande av hälsa och 

förebyggande av ohälsa ett av flera kompetensområden som beskrivs. Där står det att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt, när det 

behövs, motivera till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005).  
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1.6. Problemformulering 

 

Fysisk aktivitet är en viktig hälsofrämjande åtgärd för att förebygga övervikt och fetma hos barn, 

samt utgör en del i behandlingen då redan utvecklad övervikt eller fetma föreligger. Det anses 

därför relevant att studera fysisk aktivitet hos barn med övervikt och fetma. Då 

överviktsproblematik och fysisk aktivitet, enligt studerad litteratur, skiljer sig mellan pojkar och 

flickor anses det även intressant att undersöka skillnaden i utövandet av fysisk aktivitet mellan 

könen. Som sjuksköterska är det av största vikt att ha förberedande kunskaper om barn med 

överviktsproblematik, för att på bästa sätt kunna bemöta denna patientgrupp, i strävan att föra det 

preventiva arbetet framåt och främja hälsa. 

 

 

1.7. Syfte 

 

Att undersöka hur mycket fysisk aktivitet överviktiga barn i åldrarna 14-17 år utför samt att 

jämföra flickors och pojkars fysiska aktivitet. Vidare ska barns självskattning av fysisk aktivitet 

jämföras med hur det sedan ser ut när de registrerar sin fysiska aktivitet i en aktivitetsdagbok. 

 

 

1.8. Frågeställningar 

 

1. Hur många barn i åldrarna 14-17 år kommer upp i rekommendationen som Nordiska 

näringsrekommendationer ger kring fysisk aktivitet uttryckt i fysisk aktivitetsnivå, PAL? 

2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors fysiska aktivitet? 

3. Hur ser barns självskattning av fysisk aktivitet ut i jämförelse med den fysiska aktivitet de 

registrerat i en aktivitetsdagbok? 
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2. METOD 

 

 

2.1. Design 

 

Studiens design är en kvantitativ tvärsnittsstudie då deltagarnas fysiska aktivitet undersöks vid en 

och samma tidpunkt innan behandling sätts in och inte följs under tid (Ejlertsson, 2003). 

 

 

2.2. Urval   

 

Deltagarna i studien valdes ut genom ett konsekutivt urval. Inklusionskriterier var att deltagarna i 

studien skulle vara barn i åldrarna 14-17 som under åren 2008 till 2012 skrivits in vid 

Överviktsenheten på ett barnsjukhus i Mellansverige. Deltagarna skulle även ha remitterats till 

Enheten för klinisk nutrition och metabolism samt fört aktivitetsdagbok under tre till fem dagar. 

Totalt under åren 2008-2012 var det 60 pojkar och 44 flickor i åldrarna 14-17 som hade 

remitterats till Enheten för klinisk nutrition och metabolism från Överviktsenheten. Trettio 

deltagare av varje kön ansågs lämpligt för studien. Bortfallet bestod totalt av sju personer. Två 

vars enkäter ej hittades, fyra varvid endast enkäterna från återbesök hittades och en person hade 

inte givit sitt godkännande till att använda enkäten till forskning. Urvalet kom till slut att bestå av 

53 deltagare varav 27 var pojkar och 26 var flickor. Ytterligare ett bortfall skedde vid 

besvarandet av frågeställning tre då det var tre av deltagarna som skrev att de inte visst hur 

mycket de rörde på sig i jämförelse med sina jämnåriga och därför inte kunde vara med i 

jämförelsen (Figur 1). 
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Figur 1. Urval. 

 

2.3. Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

 

Data som använts samlades in under åren 2008-2012 med hjälp av en enkät samt en 

aktivitetsdagbok (Bilaga 4 och 5). Enkäten är ett frågeformulär som används vid inskrivning vid 

överviktsenheten för barn och ungdomar på ett sjukhus i Mellansverige och innehåller frågor 

enligt följande kategorier: familjeförhållanden, skola och fritid, födelse och utveckling, 

hälsotillstånd, mående och övervikt, bakgrund, aktivitet, matvanor, sömn, fritid/intressen och 

motivation. Den delen som använts i den här studien är frågorna gällande fysisk aktivitet vilken 

ger en bild av hur mycket fysisk aktivitet barnet utövar i jämförelse med jämnåriga enligt denne 

själv samt vilken typ av fysisk aktivitet de utför och hur ofta. Information om hur mycket fysisk 

aktivitet barnen faktiskt utövat i praktiken erhölls från aktivitetsdagboken där de antecknat all 

utförd fysisk aktivitet. Aktivitetsdagboken erhölls från Enheten för klinisk nutrition och 

metabolism dit barnen remitteras från Överviktsenheten för att utföra nutritionsbedömning innan 

behandling påbörjas. Barnen fick i aktivitetsdagboken fylla i vilken typ av aktivitet de utfört 

under dygnet i perioder om 15 minuter. Varje typ av aktivitet motsvarade en siffra som barnet 

fick anteckna i en tabell. De olika siffrorna motsvarar en viss mängd energiförbrukning och 

utifrån en summering av värdena som erhållits under ett dygn togs värdet på TEE fram. Utifrån 

de värden på TEE som hämtades från barnens aktivitetsdagböcker kunde sedan författarna 

beräkna värdena för PAL. Alla hade inte fyllt i aktivitetsdagböckerna varpå de ansvariga började 

från år 2008 och gick framåt för att undersöka vilka dagböcker som kunde användas, 

genomgången avslutades när de ansvariga hade fått dagböcker från 30 pojkar och 30 flickor. 

Antal barn, 14-17 år, tillgängliga för 

inkludering utifrån aktivitetsdagbok: 

 Pojkar n= 60 

 Flickor n= 44  

Totalt antal barn n= 74 

Inkluderade i studien: 

 Pojkar n= 30 

 Flickor n= 30  
Totalt antal barn n= 60 

 

Bortfall: 

 Inga enkäter fanns n= 6 

 Ej godkänt deltagande n= 1 

 Frågeställning tre n=3 

Slutgiltigt urval 

 Pojkar n= 27 

 Flickor n= 26  
Totalt antal barn n= 53 

 

Frågeställning 3: 

 Pojkar n= 26 

 Flickor n= 24 

Totalt antal barn n= 50 
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Under genomgången kontrollerades att barnen hade fyllt fjorton år när de skrevs in och att de 

hade utfört aktivitetsdagbok i 3-5 dagar och deltagarna fick även en kod. Personnummer, 

fullständigt namn, datum för undersökningen samt kod skrevs ner separat på ett pappersark för att 

kunna spåra enkäterna. 

 

 

2.4. Etiska överväganden 

 

All data behandlades konfidentiellt och personuppgifterna hanterades i enlighet med 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:208), vars syfte är att skydda människors personliga integritet 

mot att bli kränkt. Då ämnet som avsågs undersökas kan anses vara känsligt och privat samt att 

undersökningsgruppen bestod av barn är det är extra viktigt att fundera kring hur data samlas in, 

bemötande och på vilket sätt frågor ställs (även enkätfrågor). Dock hade författarna ingen 

möjlighet att påverka utformning av enkäter och bemötande då data redan var insamlad. 

Resultatet av studien kan dock tänkas komma till nytta i framtiden i mötet med denna 

patientgrupp. Respondenterna hade givit sitt informerade samtycke, i enlighet med Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), i samband med att de fyllde i 

enkäterna inför inskrivning till Överviktsenheten för barn och ungdomar. Ihop med enkäten 

följde ett informationsbrev (en barnversion och en vuxenversion) och en bilaga där den 

deltagandes målsman och den deltagande, om denne var äldre än 12 år, fick fylla i om de 

samtyckte till att uppgifterna kan komma att användas i framtida forskning. 

 

 

2.5. Bearbetning och analys 

 

Deltagarnas kod, kön, ålder, vikt, längd, BMI, %FM, uträknade PAL-värden, TEE, beräknat 

BMR enligt Schofield’s ekvation samt hur lång tid de fört aktivitetsdagbok skrevs in i en tabell 

utformad i Microsoft Office Excel 2013. Ett värde på TEE uttryckt i kilokalorier per dygn 

(kcal/d) erhölls från aktivitetsdagböckerna. I fem av flickornas aktivitetsdagböcker var värdet på 

TEE uttryckt i kilojoule per kilo per dygn (kJ/kg/d) och dessa värden räknades om till kcal/d 

genom att multiplicera TEE uttryckt i kJ med den deltagandes vikt och dividera detta med 4,2 
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(1kcal=4,2 kJ). Beräkning av BMI och PAL gjordes med hjälp av två formler som utformades i 

Microsoft Office Excel 2013. PAL-värdet beräknades genom att dividera TEE med BMR och 

BMI beräknades genom att dividera kroppsvikten i kilo med kvadraten på kroppslängden uttryckt 

i meter. 

 

Utifrån vad deltagarna fick för PAL-värde delades de in i olika grupper. Först tilldelades 

deltagarna en aktivitetsnivå enligt NNR (2004); låg, moderat eller hög (Tabell 2). Flickor med ett 

PAL-värde som var < 1,55 hamnade i gruppen “Låg” aktivitetsnivå. Om PAL-värdet var mellan 

1,55 och 1,75 hamnade de i gruppen “Moderat” aktivitetsnivå och var värdet ≥ 1,75 fick de 

tillhöra gruppen “Hög” aktivitetsnivå. Hos pojkarna var gränserna för de olika grupperna 

följande; Låg = PAL < 1,70, Moderat = PAL 1,70–1,91 och Hög = PAL ≥ 1,91. Därefter delades 

deltagarna in i två olika grupper utifrån huruvida de uppnådde NNR:s rekommendationer om 

fysisk aktivitet. Flickor med PAL >1,65 och pojkar med PAL >1,8 hamnade i den ena gruppen 

och flickor med PAL <1,65 och pojkar med PAL <1,8 hamnade i den andra gruppen. Detta 

fördes också in i Excel-filen (Bilaga 1).  

 

Därefter spårades de tillhörande enkäterna och utifrån dessa skapades en tabell i Microsoft Office 

Excel 2013. Data som antecknades var informationen från enkäterna om barnens självskattning 

av sin fysiska aktivitet i jämförelse med jämnåriga, huruvida barnet deltog i skolidrotten, om 

barnet utförde någon fysisk aktivitet under sin fritid och i så fall hur ofta samt kommentarer 

(vilken typ av fysisk aktivitet de utförde) (Bilaga 6). Då frågan om hur ofta deltagaren utförde 

fysisk aktivitet gav väldigt spridda svar kategoriserades deltagarna utifrån grupperna “Ej ifyllt”, 

“Utför ej”, “Ibland”, “1-3 ggr/vecka”, “4-6 ggr/vecka, “6-7 ggr/vecka” och “Fler än 7 ggr/vecka”. 

 

Data som avsågs analyseras fördes sedan in i SPSS (Statitical Packages for the Social Sciences) 

och deskriptiv och jämförande analys genomfördes. Analyser utifrån icke-parametrisk statistik 

utfördes då urvalet var för litet för att uppnå kriterierna för parametrisk statistik samt att en del 

icke-parametrisk data skulle analyseras (Ejlertsson, 2003). 

 

För att besvara frågeställning ett togs deskriptiv statistik fram i SPSS utifrån data som samlats in 

från aktivitetsdagböckerna. Beräkningar avseende minimum, maximum, median samt medelvärde 
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för värden på PAL, BMI, TEE, BMR och %FM hos deltagarna i respektive undersökningsgrupp 

utfördes. Sedan gjordes en fördelning över hur många som uppnådde NNR:s rekommendationer 

räknat i PAL för respektive kön.  

 

För att besvara frågeställning två utfördes analyser både enligt Mann-Whitneys U-test och 

Chitvåtestet. För att ta reda på om det fanns statistiska signifikanta skillnader mellan kön och 

PAL-värde, uppnådd aktivitetsnivå samt huruvida barnen deltog i skolidrotten utfördes Mann-

Whitneys U test. Mann-Whitneys U test är lämpligt att använda om data som ska användas är 

icke-parametrisk eller om två oberoende grupper ska jämföras där deltagarna är färre än 30 

(Rissanen, 2013). Vid tolkningen av resultatet av detta test användes z-värdet på den 

standardiserade normalfördelningen (Ejlertsson, 2012). Chitvåtest användes för att analysera 

skillnaden hos könen och utövandet av fysisk aktivitet på fritiden. Chitvåtest är ett lämpligt test 

att använda sig av för att kunna undersöka om det finns en skillnad i fördelningen mellan två eller 

flera oberoende grupper (Polit & Beck, 2006). För den deskriptiva statistiken gjordes 

sammanställningar i tabeller och diagram via SPSS avseende hur mycket fysisk aktivitet barnen 

utövade på sin fritid, om de deltog i skolidrotten samt vilken aktivitetsnivå de uppnådde utifrån 

kön.  

 

Avseende frågeställning tre besvarades även den utifrån deskriptiv statistik som togs fram i 

SPSS. Fördelningar av hur deltagarna besvarat enkäten gällande hur mycket de själva föreställde 

sig utföra fysisk aktivitet i jämförelse med jämnåriga kategoriserades och delades in i tre grupper. 

De som svarat att de var mindre eller mycket mindre fysiskt aktiva i jämförelse med andra barn 

hamnade i en grupp, de som ansåg att de var lika aktiva som andra barn hamnade i nästa grupp 

och de som svarat att de utförde mer eller mycket mer fysisk aktivitet än andra barn hamnade i en 

tredje grupp. Dessa grupper jämfördes sedan med vilken grupp de delats in i gällande 

aktivitetsnivå (Låg, Moderat eller Hög) och diagram och tabeller skapades för att förtydliga 

resultatet.  

 

Vid tolkning av resultaten av analyserna valdes en signifikansnivå på α = 0,05. 
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3. RESULTAT 

 

Insamlad och beräknad data redovisas i bilaga 1 och 6. 

 

 

3.1. De uppnådde NNR:s rekommendationer 

 

Totalt uppnådde 22,6 % av deltagarna NNR:s rekommendationer för fysisk aktivitet mätt i PAL 

(PAL > 1.80 för pojkar och PAL > 1.65 för flickor). Fördelningen av uppnådd aktivitetsnivå 

mellan könen visas i figur 2. I snitt hade deltagarna en lägre aktivitetsnivå än vad som 

rekommenderas, då medelvärdet på PAL-värdet hos pojkarna som deltog var 1,59 

(standardavvikelse [sd]=0,2744) samt hos flickorna som deltog 1,55 (sd= 0,2179), vilket innebär 

att bägge grupperna låg under NNR:s rekommendationer.  

 

 

Figur 2. Fördelning av hur många pojkar och flickor som uppnår NNR:s 

rekommendationer om fysisk aktivitetsnivå, uttryckt i PAL. 

 

3.2. Skillnader mellan pojkars och flickors fysiska aktivitet 

 

Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad mellan huruvida pojkar (n=27) och flickor (n=26) 

uppnådde NNR:s rekommendationer gällande fysisk aktivitet uttryckt i PAL ( χ2 = 0.006, df= 1, 

p= 0.941). Inte heller visade Mann-Whitneys U test en statistiskt signifikant skillnad mellan kön 
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och PAL-värde PAL (z= -0,516; p =0,606). Spridningen av PAL-värdet hos båda grupperna visas 

i Figur 3 och 4. Det förelåg inte heller någon signifikant skillnad när det gäller fördelningen 

mellan låg, moderat och hög aktivitetsnivå bland pojkar och flickor (z=-1,255; p =0,210). 

 

 

Figur 3. Spridning av PAL-värdet för pojkar 

 

 

 

Figur 4. Spridning av PAL-värdet för flickor 

 

Flickorna som deltog i undersökningen deltog i högre grad i skolidrotten än pojkarna, 61,5 % 

(n=26) uppgav att de alltid deltog i jämförelse med pojkarnas 51,9 % (n=27). Det var 19,2 % av 

flickorna och 22,2 % av pojkarna som uppgav att de aldrig eller nästan aldrig deltog i 
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skolidrotten. Mann Whitneys U test visade dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kön 

och huruvida barnet deltog (z = -0,640; p = 0,522). 

 

När det gäller huruvida barnen utförde fysisk aktivitet på sin fritid uppgav 13 pojkar (n=27) och 

14 flickor (n=26) att de gjorde det. Chitvåtestet visade ingen signifikant skillnad mellan könen 

(χ2 =0 .172, df= 1, p =0.678 two tailed). Se tabell 3:1 och 3:2 för en översikt av mängden fysisk 

aktivitet deltagarna utförde på sin fritid. 

 

Tabell 3:1. Hur ofta pojkar utför fysisk aktivitet på sin fritid. 

 

Deltagande Frekvens (n=st) Procent (%) 

 

Ej ifyllt 5 18,5 

Utför ej 14 51,9 

Ibland - - 

1-3 ggr/vecka 4 14,8 

4-6 ggr/vecka 3 11,1 

6-7 ggr/vecka 1 3,7 

Fler än 7 ggr/vecka - - 

 

Tabell 3:2. Hur ofta flickor utövar fysisk aktivitet på sin fritid. 

Deltagande Frekvens (n=st) Procent (%) 

 

Ej ifyllt 5 19,2 

Utför ej 12 46,2 

Ibland 1 3,8 

1-3 ggr/vecka 4 15,4 

4-6 ggr/vecka 2 7,7 

6-7 ggr/vecka 1 3,8 

Fler än 7 ggr/vecka 1 3,8 
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3.3. Självskattad jämfört med utförd fysisk aktivitet 

 

En signifikant skillnad kunde påvisas genom ett Chitvåtest avseende hur pojkar (n=26) och 

flickor (n=24) skattar sin fysiska aktivitet (χ2 = 5,888, df= 1, p=0,015 two-tailed). Analysen visar 

att flickor skattar sin aktivitetsnivå högre än pojkar. 

 

En av deltagarna skattade att hen utförde mer fysisk aktivitet än sina jämnåriga, analysen visade 

dock att det var tio stycken som utförde en “hög aktivitetsnivå” räknat i PAL, enligt NNR. 

Fjorton av deltagarna trodde sig utföra lika mycket fysisk aktivitet som sina jämnåriga, dock 

visade sig endast nio av deltagarna tillhöra gruppen “Moderat aktivitetsnivå” enligt NNR:s 

kriterier. Vanligast var att deltagarna trodde sig utföra mindre fysisk aktivitet än sina jämnåriga, 

vilket stämde överens med att gruppen “Låg aktivitetsnivå” enligt NNR också var vanligast bland 

deltagarna (Tabell 4). Tre stycken uppgav att de inte visste hur mycket fysisk aktivitet de utförde 

i jämförelse med jämnåriga. 

 

Tabell 4.1. Självskattad fysisk aktivitetsnivå jämfört med utförd aktivitetsnivå. 

 

Självskattning i 

 jämförelse med 

 jämnåriga 

 Aktivitetsnivå enligt  

NNR 

(n=st) 

 

  

 

 Låg Moderat Hög Totalt 

Mindre 29 5 2 36 

Lika 4 3 6 13 

Mer 1 0 0 1 

Totalt 34 8 8 50 
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Tabell 4.2 Självskattad fysisk aktivitetsnivå jämfört med utförd fysisk aktivitetsnivå för pojkar. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.3 Självskattad fysisk aktivitetsnivå jämfört med utförd fysisk aktivitetsnivå för flickor. 

Självskattning i 

 jämförelse med 

 jämnåriga 

 Aktivitetsnivå enligt  

NNR 

(n=st) 

  

 

 Låg Moderat Hög Totalt 

Mindre 11 3 - 14 

Lika 3 2 5 10 

Mer - - - - 

Totalt 14 5 5 24 

 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1. Sammanfattning 

 

De flesta av studiens deltagare uppnådde inte NNR:s rekommendationer om fysisk aktivitet 

uttryck i PAL. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde dock ses mellan kön och hur mycket 

fysisk aktivitet som utövades. Det förelåg inte heller någon signifikant skillnad mellan kön och 

huruvida barnen deltog i skolidrotten eller utövade någon slags fysisk aktivitet på sin fritid. Det 

fanns dock en statistisk signifikant skillnad när det gällde hur deltagarna hade skattat sin fysiska 

aktivitet i jämförelse med jämnåriga där det visade sig att flickor tenderade att skatta sig högre än 

pojkar. De flesta deltagarna skattade att de utförde mindre fysisk aktivitet än sina jämnåriga 

Självskattning i 

 jämförelse med 

 jämnåriga 

 Aktivitetsnivå enligt  

NNR 

(n=st) 

  

 

 Låg Moderat Hög Totalt 

Mindre 18 2 2 22 

Lika 1 1 1 3 

Mer 1 - - 1 

Totalt 20 3 3 26 
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vilket också stämde överens med att det var flest deltagare som hamnade i kategorin “Låg 

aktivitetsnivå” enligt NNR (2014).  

 

 

4.2. Resultatdiskussion 

 

 

4.2.1. Att uppnå NNR:s rekommendationer om fysisk aktivitet 

 

Bland studiens deltagare var det 22,6 % av deltagarna som kom upp i NNR:s rekommendationer 

(2014) uttryckt i PAL vilket stämmer rätt bra överens med den siffra Kovács et al. (2014) kom 

fram till på 25,7 %. Det skiljer sig dock åt i jämförelse med Brattebys et al. (1997) studie, i vilken 

de kom fram till att den fysiska aktivitetsnivån i ålderskategorin 15 år i Sverige var hög. Dock 

studerade den studien normalviktiga barn vilket kan göra det svårt att jämföra med den här 

studien. Brattebys et al. (1997) studie är dessutom nästan 20 år gammal varpå det är tveksamt att 

det resultatet fortfarande är giltigt. 

 

 

4.2.2. Ingen påvisbar skillnad mellan pojkars och flickors fysiska aktivitet 

 

Analyserna visade att skillnaderna mellan pojkar och flickors utövning av fysisk aktivitet inte var 

statistiskt signifikant. I den här studien uppnådde pojkarna ett högre medelvärde på PAL än 

flickorna, dock säger inte detta mycket då rekommendationen för PAL skiljer sig mellan könen. 

Flickornas medelvärde låg närmre rekommendationerna än pojkarnas och det var även så att 

flickorna uppnådde rekommendationerna i högre utsträckning. Enligt studerad litteratur tenderar 

dock pojkar att ägna sig åt mer fysisk aktivitet än flickor (Kovác et al., 2014; Hill et al., 2011). 

Resultatet i den utförda studien visade att flickorna deltog i högre grad i skolidrotten vilket är 

intressant och det går att diskutera kring om detta har att göra med intresse eller en vilja om att 

göra bra ifrån sig i skolan. Enligt Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer-Elinder (2004) var 

det i deras studie något fler pojkar än flickor som deltog i skolidrotten, vilket talar emot resultatet 

i den här studien. Bland pojkarna var det 51,2 % som inte utförde någon fysisk aktivitet på sin 
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fritid medan det bland flickorna var 46,2 %, men då urvalet var såpass litet (n=53) var det endast 

en person som utgjorde denna procentuella skillnad så går det ej att dra några slutsatser angående 

detta. Då Rasmussen et al. (2004) påpekar att pojkar ägnar mer tid åt både fysisk aktivitet och 

stillasittande aktiviteter går det att anta att pojkar därmed utför mer intensiv fysisk aktivitet under 

korta perioder medan flickor ägnar sig åt mer så kallad “vardagsmotion”. Det kan tänkas att 

pojkar ägnar sig åt mer högintensiv träning har att göra med att pojkar i högre grad deltar i någon 

slags organiserad idrottsutövning som då möjligtvis blir mer högintensiv än flickor som utför mer 

fysisk aktivitet på egen hand (Rasmussen et al., 2004). Det är även intressant i detta avseende att 

övervikt är ungefär lika vanligt hos pojkar och flickor medan fetma är vanligare hos pojkar 

(Veugelers & Fitzgerald, 2005). Det verkar som om extremer, när det gäller både vikt och fysisk 

aktivitet, är vanligare hos pojkar. Dessa faktorer kan vara till hjälp vid motivering av och hjälp 

till livsstilsförändringar. 

 

Intressant hade varit att även studera TEE mätt i kJ/kg kroppsvikt/dag då större hänsyn tas till 

individens kroppsvikt. Enligt Andersson och Göranzon (2006) är faktorer som påverkar BMR 

och därmed också TEE individens grad av övervikt eller fetma samt andel fettmassa, ålder och 

kön. I efterhand har en jämförelse gjorts mellan barnens fysiska aktivitet utifrån PAL-värden och 

deras fysiska aktivitet utifrån TEE uttryckt i kJ/kg kroppsvikt/dag. Jämförelsen visade att en 

person som har ett moderat PAL-värde kan ha ett lågt TEE-värde, det vill säga klassas normal 

utifrån PAL men vara mindre fysisk aktiv enligt TEE. Dock var studiens syfte att undersöka den 

fysiska aktivitetsnivån och inte energiåtgången varpå PAL-värdet valdes att utgå ifrån. 

 

 

4.2.3 Överviktiga barn skattar att de rör sig mindre än jämnåriga 

 

Det fanns en signifikant skillnad vad det gäller hur barnen skattade sin fysiska aktivitet, där det 

visade sig att flickor skattar högre än pojkar. Författarna har diskuterat kring om det kan ha att 

göra med att flickorna i studien också rörde på sig mer eller om det kan ha någon annan orsak. 

Orsaken till skillnaden är intressant och att undersöka detta vidare i en kvalitativ studie hade varit 

önskvärt. 
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De flesta av deltagarna trodde att de rörde sig mindre än sina jämnåriga, detta kan ha att göra med 

att eftersom de skrevs in på Överviktsenheten i någon mån hade tvingats acceptera att de 

antagligen har något i sin livsstil som skiljer sig från jämnåriga. Det kan tänkas att resultatet hade 

sett annorlunda ut om en undersökning hade gjorts på överviktiga barn som ännu inte fångats upp 

av sjukvården. 

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är hur de olika barnen definierar “fysisk aktivitet”. Detta 

är även något Snethen och Broome (2007) har beskrivit i sin artikel, exempelvis är det ett barn i 

deras studie som beskriver att hen brukar gå runt på ett köpcentrum och kallar det fysisk aktivitet 

medan någon annan kanske inte alls räknar det som fysisk aktivitet. I deras studie finns deltagare 

som exempelvis svarat “promenerar”, “cyklar” eller/och “badar” i enkäten på frågan om vad för 

slags fysisk aktivitet de utför. Andra deltagare kanske inte alls uppfattar detta som fysisk aktivitet 

utan kanske ser promenader som ett transportmedel och faktiskt inte tänker på att det är fysisk 

aktivitet. Det hade varit intressant att undersöka om det fanns någon skillnad i hur pojkar och 

flickor definierar fysisk aktivitet och om det i så fall hade kunnat påverka resultatet. Enligt 

Bratteby et al. (1997) ägnar pojkar mer tid åt högintensiv träning än flickor. Montgomery (2004) 

menar dock att högintensiv träning inte påverkar PAL särskilt mycket och ett barn som under 

större delen av dygnet ägnar sig åt stillasittande aktiviteter och sen utövar högintensiv fysisk 

aktivitet under en kortare sekvens i form av exempelvis någon typ av sport alltså inte kommer 

upp i särskilt höga PAL-värden. Man skulle kunna tänka sig att de barnen som tenderar att ägna 

mer tid åt högintensiv träning själva har en uppfattning om att deras fysiska aktivitetsnivå är 

hälsosam trots att så inte är fallet. Vidare kan man konstatera att ytterligare information till barn 

gällande fysisk aktivitet och vad som är hälsosamt kan tänkas komma att behövas i framtiden i ett 

hälsofrämjande syfte. 
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4.3. Metoddiskussion 

 

 

4.3.1. Urval 

 

Studiens urval som kom att bestå av totalt 53 deltagare, varav 27 pojkar och 26 flickor, är inte 

tillräckligt stort för att resultatet ska kunna generaliseras att gälla hela populationen barn med 

övervikt eller fetma i åldrarna 14-17 år. För att kunna generalisera resultatet till att gälla hela 

populationen hade urvalsgruppen behövt vara större och inte endast från ett sjukhus. Är 

urvalsgruppen för liten är det risk för att resultaten är missvisande varpå en större urvalsgrupp 

hade medfört att studiens externa validitet ökat (Polit & Beck, 2006). Författarna valde dock att 

nöja sig med en mindre urvalsgrupp, tillräckligt stor för att kunna påvisa eventuella skillnader 

mellan könen, samt för att kunna uttala sig om resultaten utan att generalisera dessa till hela 

populationen. Därtill hör att syftet med studien var att undersöka urvalsgruppen och 

förhoppningsvis lämna underlag för vidare studier, inte att få fram ett generaliserbart resultat. För 

detta ändamål hade det krävts en mer omfattande studie och denna studie ansågs vara på en 

lämplig nivå för ett examensarbete på kandidatnivå. 

 

Författarna valde att ha med deltagare som hade utfört aktivitetsdagbok i 3 till 5 dagar. Barn som 

utfört aktivitetsdagbok under färre dagar uteslöts då man ansåg att detta inte gav ett tillräckligt 

underlag för att kunna räkna ut ett pålitligt värde för PAL. Det hade varit till fördel för studiens 

reliabilitet (Polit & Beck, 2006) att endast ha med deltagare som utfört aktivitetsdagbok i 5 dagar 

för att på så sätt få ett pålitligare PAL-värde. Dock var det endast en liten del av barnen som hade 

utfört aktivitetsdagbok i 5 dagar och för att få ihop ett tillräckligt stort urval inkluderades även de 

som utfört aktivitetsdagbok 3 och 4 dagar. 

 

Fördelningen i antal mellan de två undersökningsgrupperna pojkar och flickor är nästintill lika, 

då antalet deltagare i respektive grupp endast skiljer sig med en person. Författarna hade för 

avsikt att få fram två lika stora undersökningsgrupper för att kunna jämföra dessa och få ett 

pålitligare utfall. Anledningen till att antalet deltagare skiljer sig beror på bortfallet, där 3 av 30 

pojkar kom att falla bort jämfört med 4 av 30 flickor. 
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Deltagarnas ålder varierar mellan 14 och 17 år och antalet barn i de olika åldrarna skiljer sig 

något mellan de två undersökningsgrupperna. Även fast åldersfördelningen är relativt lika för 

pojkar och flickor är detta något som kan tänkas påverka resultatet och hur många som uppnår 

NNR:s rekommendationer för PAL i respektive grupp, med tanke på att de fysiska aktiviteter 

barn ägnar sig åt och vilken fysisk aktivitetsnivå barn uppnår kan tänka sig vara olika för barn i 

olika åldrar. För att få ett mer noggrant resultat hade deltagarna kunnat kategoriseras ytterligare 

och delats in i grupper utifrån ålder. Detta hade dock krävt en mer omfattande studie med ett 

större urval för att få tillräckligt många deltagare i varje grupp. 

 

 

4.3.2. Datainsamlingsmetod 

 

I informationsbrevet som tillhör enkäten beskrivs de som jobbar på överviktsenheten som ett 

team och man förklarar att man utifrån kartläggningen kan erbjudas en behandlingsplan som tas 

fram tillsammans med teamet, samt att uppföljning av förbättringsarbetet erbjuds. Detta kan 

tänkas medföra att barnen känner ett större förtroende för de som arbetar på överviktsenheten och 

därmed kan tänkas vara mer benägna att dela med sig av känslig information och svara ärligt på 

frågorna i enkäten, vilket vore positivt för studiens resultat. 

 

Då data som använts i studien erhållits från redan insamlad data från en enkät som inte utformats 

för just denna studie kan metodens validitet och reliabilitet diskuteras. Det hade varit fördelaktigt 

för denna studies validitet och reliabilitet om en ny enkät utformats och genomgått validitets- och 

reliabilitetstester. Den nya enkäten hade då kunnat utformas utifrån det som avsågs studeras och 

problemet med de öppna frågorna och svårigheten med att kategorisera de spridda svaren hade 

kunnat undvikas. 

 

Vitsen med att barnen besvarade frågor angående sin fysiska aktivitet samt utförde 

aktivitetsdagbok innan de påbörjade eventuell behandling på överviktsenheten var att få en bild 

av barnens dåvarande situation. Varken frågor om barnens livsstil eller utförande av 

aktivitetsdagbok hade kunnat genomföras i ett senare skede, då både barnens uppfattning om sin 

fysiska aktivitet och deras utförande av fysisk aktivitet skulle ha sett annorlunda ut efter påbörjad 
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behandling. Att genomföra en helt egen utformad studie hade inneburit att helt nya deltagare 

utifrån nybesök hade behövts och att få tillräckligt med deltagare hade det förmodligen tagit år.  

 

Genom att barnen får redovisa för vilken typ av fysisk aktivitet de ägnar sig åt med femton 

minuter åt gången erhålls en noggrann bild av den utförda fysiska aktiviteten. Olika exempel på 

fysisk aktivitet föreslås och det blir enkelt för barnet och/eller barnets målsman att fylla i vilken 

typ av fysisk aktivitet hen genomfört. På så sätt erhålls ett mer pålitligt värde för PAL och 

studiens interna validitet stärks. Det finns dock en del faktorer som kan diskuteras vad det gäller 

aktivitetsdagbokens tillförlitlighet (Bratteby et al., 1997). En persons fysiska aktivitet är svår att 

mäta på ett objektivt sätt i studier där den fysiska aktiviteten rapporteras av deltagarna själva 

(SBU, 2007). Detta bör has i åtanke när en subjektiv mätmetod som aktivitetsdagboken används. 

Exempelvis är den energiförbrukning de olika aktiviteterna tilldelats, som deltagarna väljer bland 

när de fyller i tabellen i aktivitetsdagboken, dels baserade på subjektiva uppfattningar om 

aktivitetens intensitet, samtidigt som de varierar mellan individer och dessutom främst är 

beräknade för vuxna (Andersson & Göranzon, 2006). Det kan tänkas finnas en risk att deltagarna 

väljer att rapportera aktiviteter av högre aktivitetsnivå utifrån vad de tror förväntas av dem. Något 

som skulle kunna påverka den interna validiteten negativt är om barnen inte är ärliga och fyller i 

siffror som motsvarar andra aktiviteter än de som de faktiskt utfört. Samtidigt finns det en risk att 

den rapporterade fysiska aktivitetsnivån inte stämmer överens med den fysiska aktivitetsnivå 

barnet har i verkligheten och sin vardag då ingen rapportering av aktiviteten ska utföras. Det 

skulle kunna vara så att barnet i och med att aktiviteten ska rapporteras utför mer fysiska aktivitet 

än i vanliga fall. 

 

En faktor som påverkar studiens reliabilitet negativt är att för uträkning av PAL användes i denna 

studie ett värde på TEE som erhållits utifrån ett beräknat värde på BMR, enligt Schofields 

ekvation. Ett uppmätt BMR har enligt Andersson & Göranzon (2006) en högre trovärdighet än ett 

beräknat BMR. Hade uträkningen av PAL istället gjorts utifrån ett TEE som beräknats utifrån ett 

uppmätt BMR så hade detta även medfört att de PAL-värden som erhållits kan anses vara mer 

tillförlitliga, vilket hade varit positivt för studiens resultat. Anledningen till att ett TEE-värde 

utifrån det beräknade värdet på BMR användes är att man har utgått ifrån hur Bratteby et al. 

(1997) beräknar BMR enligt Schofields ekvation för att få fram TEE utifrån aktivitetsdagboken. 
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För att kunna använda det uppmätta BMR-värdet hade dagbokens grundekvationer och 

antaganden behövt ändras, vilket ej är möjligt.  

 

Urvalet i den här studien är litet (n=53), och utfört på endast ett sjukhus, vilket inte gör resultatet 

generaliserbart på en större population och därmed är det svårt att jämföra överviktiga barn från 

den här studien med de barnen som deltog i de andra studierna. Det hade varit önskvärt att 

bedriva en större studie över hela landet för att få ett mer generaliserbart resultat. 

 

 

4.4. Teoretisk ram 

 

Enligt Orems omvårdnadsteori är det vårdpersonalens uppgift att tillgodose vårdtagarens behov 

där egenvården brister (Egidius & Norberg, 1983). När det gäller barn inskrivna på 

överviktsenheten har barnens problem gått så långt att de själva och deras föräldrar inte längre 

klarar av att hantera det. Då är det upp till vårdgivaren att stötta dessa familjer så att de själva kan 

ta sig ur sin situation. Hur mycket och vilket stöd varje familj behöver varierar och det är viktigt 

att den anpassas, vissa familjer kanske behöver daglig stöttning och tydliga förhållningsregler 

medan andra familjer blir kränkta av för mycket inblandning. Det är därför viktigt att det kontrakt 

som finns mellan vårdtagare och vårdgivare som Orem beskrivit i sin omvårnadsteori (Egidius & 

Norberg, 1983) är tydligt utformat så att vårdgivaren vet vad vårdtagaren förväntar sig och 

vårdtagaren vet vad denne kan ställa för krav på vårdgivaren. 

 

 

4.5. Klinisk betydelse 

 

Övervikt har idag utvecklats till ett stort folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013) och det hör till 

sjuksköterskans arbetsuppgift att bidra till att förebygga hälsorisker, såväl på individplan som på 

ett samhällsplan. Resultatet av den här studien kan hjälpa i sjuksköterskans möte med barn som 

lider av fetma eller övervikt eller barn som riskerar att hamna i den gruppen. Genom att få en 

större förståelse för hur överviktiga barn tänker kring sin övervikt och fysiska aktivitet går det att 

bemöta dessa barn på ett mer anpassat sätt. Sjuksköterskan ska, enligt Socialstyrelsen (2005), ha 
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förmåga att identifiera hälsorisker och då inaktivitet är en stor riskfaktor för övervikt och fetma är 

det viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma detta varpå resultatet i denna studie kan bli 

relevant. Vid motivering för livsstilsförändring kan den här studien vara till hjälp då den ger 

sjukvårdspersonal viktigt kunskap om hur överviktiga barn ser på sin fysiska aktivitet, då det är 

viktigt att förstå patienten man har framför sig.  

 

 

4.6. Slutsats 

 

Enligt utförd studie är det få av de barnen inskrivna på överviktsenheten som kommer upp i 

NNR:s rekommendationer om fysisk aktivitet, dock krävs mer omfattande studier för att kunna 

generalisera detta på en större befolkning. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad gällande 

utövande av fysisk aktivitet mellan könen, för att undersöka detta mer noggrant krävs vidare 

studier med större urval. En signifikant skillnad fanns i hur flickor och pojkar skattade sin egna 

fysiska aktivitet där flickor skattade sin fysiska aktivitet högre än jämnåriga pojkar. Det krävs 

vidare studier för att undersöka anledningen till detta. Det är viktigt att en förståelse för detta 

fenomen finns hos vårdgivare för att optimera samarbetet med patienten och för att på bästa sätt 

kunna hjälpa denne i sin situation och i sitt lidande.  
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BILAGA 1 

Bakgrundsdata och matris för aktivitetsdagbok. 

Kod Kön Ålder Vikt Längd BMI %FM PAL TEE 
BMR-
beräknat 

NNR- 
aktivitetsnivå 

Kommer upp i 
rekommendationer Kommentarer 

EC9201 1 16 134,4 173,2 44,80263 29,5 1,487905 4499 3023,714 1 2 3 dagar 

HY9307 1 14 75,6 163,7 28,21139 27,7 1,750755 3480 1987,714 2 1 3 dagar 

DB9304 1 15 135,8 170,6 46,65968 32,4 1,672691 5099 3048,381 1 2 3 dagar 

FL9204 1 16 112,8 182,5 33,86752 30,1 1,5247 4030 2643,143 1 2 4 dagar 

VL9106 1 17 147,7 176 47,68208 34 1,472968 4799 3258,048 1 2 4 dagar 

FK9300 1 15 99,1 175,8 32,06534 29,9 1,769534 4250 2401,762 2 1 4 dagar 

PB9404 1 14 79,2 158,8 31,40684 26,8 1,582045 3245 2051,143 1 2 4 dagar 

AL9202 1 16 97,7 174 32,26978 23,4 1,429055 3397 2377,095 1 2 4 dagar 

JL9207 1 16 109,3 177,2 34,80909 28,4 1,292671 3337 2581,476 1 2 4 dagar 

AL9405 1 14 122,5 180,4 37,64116 29,3 1,402606 3947 2814,048 1 2 4 dagar 

FF9408 1 14 90,2 164 33,53659 28 1,469964 3300 2244,952 1 2 4 dagar 

JA9102 1 17 138,2 185 40,37984 31,5 1,418464 4384 3090,667 1 2 4 dagar 

AJ9211 1 16 162,7 196,4 42,17981 28,1 1,27813 4502 3522,333 1 2 3 dagar 

BK9312 1 15 101,5 162,2 38,58019 33,7 1,518792 3712 2444,048 1 2 4 dagar 

MS9301 1 16 97,8 173,5 32,48927 27,7 1,499039 3566 2378,857 1 2 4 dagar 

JP9301 1 16 114,9 172,3 38,70343 29,1 1,952881 5234 2680,143 3 1 4 dagar 

SB9409 1 14 118,8 173,8 39,32936 33,8 1,695978 4662 2748,857 1 2 3 dagar 

OL9504 1 14 133,5 191 36,59439 31,3 1,80361 5425 3007,857 2 1 4 dagar 

TA9406 1 15 109,5 176,2 35,26974 29,7 1,968665 5089 2585 3 1 4 dagar 

DS9504 1 15 134,3 184,3 39,53897 29,3 1,588377 4800 3021,952 1 2 4 dagar 

TH9309 1 17 105,2 172,7 35,27208 28,7 1,514404 3800 2509,238 1 2 4 dagar 

VM9601 1 14 105 169,2 36,67656 31,4 1,492189 3739 2505,714 1 2 4 dagar 

FS9609 1 14 109,5 171,8 37,09948 29,9 1,452224 3754 2585 1 2 4 dagar 

DW9705 1 14 80,8 155,1 33,58828 32,5 1,294165 2691 2079,333 1 2 4 dagar 

MG9410 1 17 136 193,6 36,28509 33,2 2,629833 8026 3051,905 3 1 5 dagar 

DJ9405 1 17 122,7 176,6 39,34261 28 1,491355 4202 2817,571 1 2 4 dagar 
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AU9410 1 17 105 177,2 33,43966 28,9 1,462258 3664 2505,714 1 2 4 dagar 

OG9402 2 14 112,1 157,6 45,13289 40,7 1,393805 3045 2184,667 1 2 3 dagar 

AH9209 2 15 118,3 168,7 41,56756 37,9 1,463393 3318 2267,333 1 2 3 dagar 

CM9203 2 16 120 164 44,6163 35,2 1,302183 2982 2290 1 2 4 dagar 

ME9301 2 15 73,2 158,5 29,13752 35,9 1,45078 2417 1666 1 2 4 dagar 

MJ9201 2 16 122,5 161,3 47,08335 42,4 1,49957 3484 2323,333 1 2 4 dagar 

ME9112 2 16 147 183,4 43,70375 43,4 1,580755 4189 2650 2 2 4 dagar 

MA9203 2 16 122 167 43,74485 37,8 2,008921 4654 2316,667 3 1 4 dagar 

JP9411 2 14 135,5 171 46,33904 44,5 2,029105 5066 2496,667 3 1 4 dagar 

NS9211 2 16 129,4 178,9 40,43092 40,3 1,487993 3594 2415,333 1 2 4 dagar 

JSL9401 2 15 96,5 169,2 33,7075 36,6 1,868803 3694 1976,667 3 1 4 dagar 

JN9504 2 14 111,5 168,5 39,27128 42,8 1,330475 2896 2176,667 1 2 4 dagar 

KL9402 2 15 122,6 174 40,49412 41,5 1,39805 3250 2324,667 1 2 4 dagar 

VH9403 2 15 123,5 167 44,28269 41,7 1,43709 3358 2336,667 1 2 3 dagar 

LJZ9401 2 16 100 166,8 35,94247 42,3 1,562768 3162 2023,333 2 2 4 dagar 

EL9402 2 15 99,5 176,1 32,08517 36,8 1,568926 3164 2016,667 2 2 4 dagar 

LG9308 2 17 131,3 180 40,52469 39,8 1,538104 3754 2440,667 1 2 4 dagar 

ME9312 2 16 102 161,8 38,96217 38,6 1,427317 2926 2050 1 2 4 dagar 

ES9611 2 14 83,6 160 32,65625 37,2 1,41799 2559 1804,667 1 2 4 dagar 

JH9406 2 17 118,7 168,1 42,00638 42,8 1,49208 3391 2272,667 1 2 4 dagar 

JR9703 2 14 103,1 162,4 39,09189 40,6 1,655473 3418 2064,667 2 1 4 dagar 

DAJ9607 2 15 86 153,5 36,49906 37,9 1,27078 2334 1836,667 1 2 4 dagar 

AA9508 2 16 112,7 170,8 38,63209 34,2 1,627698 3569 2192,667 2 2 4 dagar 

ER9706 2 14 103,5 166,7 37,2451 40,3 1,478744 3061 2070 1 2 4 dagar 

NT9704 2 15 131,3 177,5 41,67427 31,8 2,010926 4908 2440,667 3 1 4 dagar 

SL9809 2 14 121 160,9 46,73834 42 1,325904 3054 2303,333 1 2 4 dagar 

RW9505 2 17 85,2 160,9 32,90997 34,5 1,777656 3246 1826 3 1 4 dagar 
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BILAGA 2 

Informationsbrev.  
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BILAGA 3 

Godkännande till medverkan 
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BILAGA 4 

Enkätfrågor som användes. 
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BILAGA 5 

Bratteby och medarbetares (1997) aktivitetsdagbok med formel för beräkning av TEE. 
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BILAGA 6 

Matris för enkät. 

Kod Kön 

Uppskattning 
i jämförelse 
med andra Skolidrott Fritid Frekvens 

 
 
Kommentarer 

EC9201 1 2 1 1 4 Fotboll & simning 

HY9307 1 3 1 1 6 Olika sporter/träningsformer 

DB9304 1 2 3 1 1 Cykel & promenader 

FL9204 1 1 1 2 2 Utför ej 

VL9106 1 2 1 2 2 Utför ej 

FK9301 1 2 1 1 1 Basket  & fotboll 

PB9404 1 1 1 2 2 Utför ej 

AL9202 1 2 3 2 2 Utför ej 

JL9207 1 1 3 1 1 Gym & promenader 

AL9405 1 2 2 2 2 Utför ej 

FF9408 1 2 2 2 2 Utför ej 

JA9102 1 4 1 1 1 Olika sporter/träningsformer 

AJ9211 1 2 2 2 2 Utför ej 

BK9312 1 2 2 1 4 Bandy 

MS9301 1 6 1 1 5 Gym & promenader 

JP9301 1 2 1 1 5 Gym & bad 

SB9409 1 1 1 2 2 Utför ej 

OL9504 1 1 3 2 2 Utför ej 

TA9406 1 3 1 1 5 Gym & promenader 

DS9504 1 2 2 2 2 Utför ej 

TH9309 1 2 1 2 2 Utför ej 

VM9601 1 1 1 1 4 Cykel & promenader 

FS9609 1 1 2 2 2 Utför ej 

DW9705 1 2 1 2 2 Utför ej 

MG9410 1 2 4 1 4 Bandy 

DJ9405 1 3 3 1 1 Olika sporter/träningsformer 

AU9410 1 1 3 2 2 Utför ej 

OG9402 2 2 1 2 2 Utför ej 

AH9209 2 2 3 2 2 Utför ej 

CM9203 2 6 1 1 3 Fotboll & cykel 

ME9301 2 2 1 2 2 Utför ej 

MJ9201 2 2 3 1 4 Ridning 

ME9112 2 2 2 2 2 Utför ej 

MA9203 2 3 1 1 7 Ridning & promenader 

JP9411 2 3 1 1 1 Bandy & promenader 
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Kod Kön 

Uppskattning 
i jämförelse 
med andra Skolidrott Fritid Frekvens 

 
 
Kommentarer 

NS9211 2 1 3 2 2 Utför ej 

JSL9401 2 3 1 1 5 Orientering & ridning 

JN9504 2 1 3 2 2 Utför ej 

KL9402 2 2 1 2 2 Utför  ej 

VH9403 2 1 1 1 1 Promenad & bad 

LJZ9401 2 3 1 1 1 Ridning 

EL9402 2 3 1 1 4 Gym 

LG9308 2 3 1 2 2 Utför ej 

ME9312 2 1 1 2 2 Utför ej 

ES9611 2 6 2 1 5 Gym & promenader 

JH9406 2 3 4 2 2 Utför ej 

JR9703 2 2 1 2 2 Utför ej 

DAJ9607 2 1 3 2 2 Utför ej 

AA9508 2 2 1 1 4 Promenader 

ER9706 2 3 1 1 4 Curves 30 min 

NT9704 2 3 2 1 1 Endast sommartid 

SL9809 2 1 2 1 6 Promenader 

RW9505 2 3 1 1 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


