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ORDLISTA 
 

I denna ordlista finns vanligt förekommande begrepp och förkortningar från texten. Dessa 

begrepp och förkortningar definieras och har referenser i texten.  

 

Accelerometer – Objektiv rörelsemätare. 

Barn – Barn definieras som personer under 18 år.  

Kroppssammansättningstermer 

BMI – Body mass index. 

ISO-BMI –Body mass index åldersjusterat för barn. 

FM – Fettmassa (fat mass), uttrycks i enheterna procent av kroppsvikt samt i kilogram (kg). 

FFM – Fettfri massa (fat free mass), utrycks i enheterna procent av kroppsvikt samt i kg. 

Energiförbrukningstermer 

TEE – Total energiförbrukning (total energy expenditure) under ett dygn, uttrycks i enheten 

kilojoule (kJ) per kg kroppsvikt.   

AEE – Aktivitetsrelaterad energiförbrukning (activity-related energy expenditure) under ett 

dygn, uttrycks i enheten kJ per kg kroppsvikt.  

BMR – Grundomsättning av energi i vila (basal metabolic rate) under ett dygn, uttrycks i 

enheten kJ per kg kroppsvikt.  

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Barn med fetma har lägre fysisk aktivitetsnivå än normalviktiga barn. Låga nivåer av fysisk 

aktivitet vid ung ålder leder ofta till låga nivåer av fysisk aktivitet som vuxen, vilket ger ökad 

risk för metabola syndromet. Ökad fysisk aktivitet ger ökad AEE och kan leda till ökad FFM, 

vilket hjälper till att höja TEE som är viktigt vid långsiktig viktminskning. 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka skillnad i total energiförbrukning, TEE, och 

aktivitetsrelaterad energiförbrukning, AEE, uppmätt med accelerometer på barn med övervikt 

eller fetma vid inskrivning, jämfört med efter minst ett år. Syftet var också att se om det var 

någon skillnad inom respektive kön i total och aktivitetsrelaterad energiförbrukning samt om 

det fanns något samband mellan dessa med förändring i kroppssammansättningen.  

Metod 

Data från två undersökningstillfällen där 28 barn genomfört mätning av BMR, 

kroppssammansättning och aktivitetsutredning med accelerometer samlades in. Jämförande 

statistik mellan undersökningstillfällena genomfördes på energiförbrukningsvariablerna TEE 

och AEE. 

Resultat 

TEE hade minskat (p=<0.01) och AEE hade minskat (p=<0.01) vid årskontrollen. Resultatet 

för respektive kön visade för pojkar att det var en skillnad mellan undersökningstillfällena i 

både TEE (p=0.004) och AEE (p=0.009). För flickor var det en skillnad i TEE (p=0.005) men 

inte i AEE (p=0.091). Det fanns en korrelation mellan TEE och FM (r=-0,47, p=0,014), och 

FFM (r=0,47, p=0.014) i procent. 

Slutsats  

Barnen i denna studie hade lägre TEE och AEE ett år efter de blivit inskrivna på 

överviktsenhet samtidigt som de blivit mer överviktiga. Med tanke på studiegruppens storlek 

bör detta resultat tolkas med försiktighet. 

 

Nyckelord: Barn, fysisk aktivitet, energiförbrukning, fetma, accelerometer.  



 
 

ABSTRACT 

Background 

Children with obesity have a lower level of physical activity than normal weight children. 

Low levels of physical activity at a young age suggests low levels of physical activity as an 

adult, which increases the risk of the metabolic syndrome. Increased physical activity 

increases AEE and can lead to increased FFM which helps to increase TEE which is 

important for long term weight loss.  

Aim  

The aim of this study was to examine difference in total energy expenditure, TEE, and 

activity-related energy expenditure, AEE, measured by accelerometer on children with 

obesity at enrolment, compared to at least a year later. Furthermore, the aim was to see if 

there was any difference within each gender in total and activity-related energy expenditure 

and if there was any correlation between these with the change in the body composition.  

Method  

Data from two examinations where 28 children completed measurements of BMR, body 

composition, and activity registration with accelerometer was collected. Comparative 

statistics between the examinations were carried out on the energy consumption variables 

TEE and AEE. 

Results 

TEE has decreased (p=<0.01) and AEE has decreased (p=<0.01) at the year follow up. The 

result for each gender showed for the boys that there was a difference between the 

examinations in both TEE (p=0.004) and AEE (p=0.009). While for girls there was a 

difference in TEE (p=0.005) but not in AEE (p=0.091). There was a correlation between TEE 

and FM (r=-0.47, p=0.014), and FFM (r=0.47, p=0.014) in percent.  

Conclusion 

The children in this study had lower TEE and lower AEE one year after they were enrolled at 

the obesity unit while they have become more obese. Considering the size of the study group 

this result should be interpreted with caution. 

 

Keywords: Children, physical activity, energy expenditure, obesity, accelerometer.    
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1   BAKGRUND 
 

1.1  Folkhälsoperspektiv 

1.1.1 Fysisk aktivitet 
Att vara fysiskt aktiv har många positiva effekter på hälsan, men då samhället blir mer och 

mer anpassat för ett stillasittande liv blir allt färre människor tillräckligt fysiskt aktiva 

(Nordiska ministerrådet, 2014). Fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse skapad 

med hjälp av musklerna som ger ökad energiförbrukning, vilket innefattar vardagliga 

aktiviteter och träning (WHO, 2015a). Fysisk aktivitet är viktigt för energibalans och för att 

hålla vikten, samt att det leder till minskad risk för högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, 

diabetes, depression och vissa cancerformer (WHO, 2015a; Warburton, Nicol & Bredin, 

2006). Fysisk inaktivitet orsakar uppskattningsvis nio procent av för tidig död vilket är mer än 

fem miljoner döda per år i hela världen och det är en liknande risk som för rökning och fetma 

(Nordiska ministerrådet, 2014). Fysisk inaktivitet är således en av de tio vanligaste 

riskfaktorerna beträffande för tidig död i världen (WHO,  2015a). Folkhälsomyndighetens 

målområde nio handlar om fysisk aktivitet där ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande 

skulle leda till en bättre folkhälsa och vara positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på 

grund av minskad ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015a).  

 

1.1.2 Övervikt och fetma 
Personer som lider av övervikt eller fetma har ansamlat en stor mängd fett på kroppen som 

kan innebära hälsofara (WHO, 2015b). Det som orsakar övervikt och fetma är framförallt en 

obalans i hur mycket energi som tillförs kroppen genom mat och dryck jämfört med vad som 

förbrukas genom fysisk aktivitet, vilket ofta har ett samband med miljömässiga och sociala 

förhållanden (WHO, 2015b). I Sverige var enligt den nationella folkhälsoenkäten från 2015 

den uppskattade andelen med fetma 14 procent av populationen i åldrarna 16 till 84 år, vilket 

är en ökning med tre procent sedan 2004 (Folkhälsomyndigheten, 2015b).  
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1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 BMI  
Ett bra verktyg på populationsnivå för att klassificera övervikt och fetma för vuxna, är med 

Body mass index (BMI) som är ett förhållande mellan längd och vikt (WHO, 2015a). BMI 

beräknas genom att ta vikten i kilogram (kg) dividerat med längden upphöjt i två, där längden 

anges i meter (vikt/längd2) (Cole m.fl., 2000). Ett BMI som är mellan 25 och 29,9 innebär 

övervikt och ett BMI som är 30 eller högre innebär fetma enligt Världshälsoorganisationens 

(WHO) definition (WHO, 2015b). Ett BMI på 35 eller mer innebär svår fetma (LUL, 2012). 

Förhållandet mellan längd och vikt på barn är inte samma som för vuxna och därför finns det 

ett åldersjusterat BMI för barn som kallas ISO-BMI (LUL, 2012). Med de internationellt 

accepterade gränsvärdena för ISO-BMI omvandlas värdena för barn till BMI-skalan för vuxna 

(Cole m.fl., 2000). Ett exempel på hur det fungerar är med ett ISO-BMI på 25 för 12 år gamla 

flickor motsvarar ett BMI på 21,68 på den vuxna skalan. Alltså för en 12 år gammal flicka så 

motsvarar ett BMI på 21,68 övervikt. Se Bilaga 3 för ISO-BMI-tabeller för barn åtta till 17 år 

gamla.  

 

1.2.2 Kroppssammansättning 
BMI gör ingen skillnad på fettmassa (FM) och fettfri massa (FFM) vilket på individnivå är 

viktigt för att se individuella riskfaktorer för metabolt syndrom och andra sjukdomar (Wells 

& Fewtrell, 2006). Vid mätning av kroppssammansättningen på individnivå är det en fördel 

att använda sig av en multikomponentmodell för att minska antalet antaganden i 

beräkningarna, det vill säga att mätningen sker genom en kombination av mätmetoder (Wells 

& Fewtrell, 2006). Kroppssammansättning kan förklaras med en tvåkomponentsmodell 

bestående av FM och FFM (se Figur 1) (Chung 2015;Wang, Pierson, & Heymsfield, 1992; 

Wells & Fewtrell, 2006). FFM består av muskler, skelett, organ och vatten, och korrelerar 

starkt med fysisk funktion och energimetabolism (Chung, 2015).  

 

 
Figur 1. Tvåkomponentsmodell av kroppssammansättningen.  

FFM FM Kroppssammansättning
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1.2.3 Energiförbrukning  
Den totala energin som kroppen gör av med på en dag benämns total energy expenditure 

(TEE), total energiförbrukning, och den består av tre delar (se Figur 2) (Ekelund m.fl., 2002; 

Lazzer m.fl., 2003). Den första delen är energiförbrukning vid fysisk aktivitet som benämns 

activity-related energy expenditure (AEE), aktivitetsrelaterad energiförbrukning, och den 

andra delen är vilometabolism som benämns resting metabolic rate eller basal metabolic rate 

(BMR) som innebär grundomsättningen av energi i vila (Ekelund m.fl., 2002; Lazzer m.fl., 

2003). Den tredje beståndsdelen är den energi som krävs för att bryta ner den mat som förtärs 

och den energiförbrukningen kallas matens termogena effekt som motsvarar cirka tio procent 

av TEE (Maffeis, Schutz, Zoccante, Micciolo, & Pinelli, 1993). 

Figur 2. TEEs tre beståndsdelar.  

 

1.3 Fysisk aktivitet hos barn 

Enligt WHO är personer under 18 år barn och de ska vara fysiskt aktiva i medel till hög 

intensitet i minst 60 minuter per dag samt att de bör minska sin fysiska inaktivitet och sitt 

stillasittande beteende enligt rekommendationerna (Nordiska ministerrådet, 2014; WHO, 

2015a). Uppskattningsvis är bara ett av fem barn i åldrarna 11 till 17 år tillräckligt fysiskt 

aktiv enligt rekommendationerna och flickor var mindre aktiva då 84 procent inte nådde upp 

till rekommendationerna medan den siffran för pojkar låg på 78 procent (WHO, 2015a). I 

folkhälsomyndighetens grundrapport för skolbarns hälsovanor för 2013/14 där de tillfrågade 

barn om deras fysiska aktivitetsvanor, kunde de se att färre flickor än pojkar nådde upp till 

rekommendationerna i samtliga tre åldersgrupper som de tillfrågat (Folkhälsomyndigheten, 

2014). För barn med övervikt och fetma är fysisk aktivitet viktigt då en liten ökning av fysisk 

aktivitet kan ge vissa hälsofördelar och för betydande hälsofördelar bör den fysiska aktiviteten 

var medel till högintensiv (Janssen & Leblanc, 2010). Fysisk aktivitet med hög intensitet har 

också visat sig vara associerat med högre FFM hos barn (Deere m.fl., 2012; Jiménez-Pavón 

m.fl., 2013). Vidare så är den tid som barnen spenderade i hög intensitet motsvarade två 

AEE BMR
Matens	  

termogena	  
effekt

TEE
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procent av tiden i låg intensitet och pojkar var mer aktiva än flickor, speciellt i hög intensitet 

(Deere m.fl., 2012). En anledning till att FFM var relaterat till hög intensitet kan vara att det 

är då muskelbyggande effekter sker (Deere m.fl., 2012). Enligt Jiménez-Pavón och 

medarbetare (2013) var även fysisk aktivitet med moderat intensitet associerat med högre 

FFM, medan Deere och medarbetare (2012) såg att FM var relaterat till låg aktivitet hos båda 

könen och till moderat aktivitet hos flickor. En prospektiv studie (Wennberg, Gustafsson, 

Dunstan, Wennberg, & Hammarström, 2013) tittade på sambandet mellan tv-tittande och 

fysisk aktivitet på fritiden vid 16-års ålder med risk för metabola syndromet vid 43-års ålder. 

De fann att mer tv-tittande och låga nivåer av fysisk aktivitet på fritiden som ung ökade risken 

för metabola syndromet oberoende av varandra (Wennberg m.fl., 2013). Låga nivåer av fysisk 

aktivitet på fritiden vid ung ålder indikerade även på låg fysisk aktivitetsnivå på fritiden som 

vuxen (Wennberg m.fl., 2013).  

 

1.4 Övervikt och fetma hos barn 

I en nationell kartläggning på barn i åldrarna sju till nio år från 94 skolor i Sverige, var 17 

procent av barnen överviktiga och tre procent av dem led av fetma (Sjöberg m.fl., 2011). 

Barnfetma ökar risken för fetma, för tidig död och funktionsnedsättning i vuxen ålder men 

barnen kan redan lida av andningssvårigheter, insulinresistens, högt blodtryck och andra 

tidiga tecken på kardiovaskulär sjukdom (WHO, 2015b). Att vara överviktig eller lida av 

fetma som barn ökar risken att vara överviktig eller lida av fetma vid 35-års ålder, och den 

risken ökar ju äldre barnen är med övervikt eller fetma (Guo, Wu, Chumlea, & Roche, 2002).  

 

1.4.1 Prevention och behandling av övervikt och fetma hos barn 
Prevention av barnfetma handlar om att skapa miljöer för barnen hemma och i skolan där 

hälsosam kost och rörelse uppmuntras, samt att ge lärare och föräldrar stöd i hur de kan 

genomföra hälsofrämjande aktiviteter (Waters m.fl., 2011). Begränsningar av stillasittande 

aktiviteter kan leda till mer rörelse hos barn, ökat intag av frukt och grönt samt minskad 

konsumtion av sötade drycker leder till positiv effekt av viktutvecklingen (SBU, 2004). 

Prevention är viktigt för att åtgärda problemen med fetma, att hindra att det uppstår, men för 

de barn som redan lider av fetma är behandlingen diet, träning och beteendeförändringar samt 

i vissa fall medicinering eller operation (Lagerros & Rössner, 2013). I utsatta områden i 

Stockholm genomfördes en interventionsstudie under sex månader för att stötta föräldrar med 

att främja hälsosamma beteenden hos sina barn genom att föräldrarna fick hälsoinformation, 
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barnen tillsammans med föräldrar fick motiverande samtal samt att lärarna i skolan höll i 

aktiviteter med barnen (Nyberg, Norman, Sundblom, Zeebari, & Elinder, 2016). Detta ledde 

till att barnen konsumerade mindre onyttig mat och dryck under tiden för interventionen men 

ingen effekt sågs på den fysiska aktiviteten (Nyberg m.fl., 2016). I en metaanalys där de 

tittade på effekterna av skolbaserade interventioner för fysisk aktivitet på BMI hos barn kunde 

de se viss positiv effekt hos interventionsgruppen (Mei m.fl., 2016). Interventionerna var 12 

till 72 månader långa och resulterade i lägre och hälsosammare BMI för skolbarnen som 

genomgått intervention (Mei m.fl., 2016).  

 

Det har tagits fram ett vårdprogram för Uppsala-Örebroregionen som heter Övervikt och 

fetma hos barn och ungdomar – prevention och behandling (LUL, 2012) som ska fungera 

som hjälpmedel och förslag på struktur, och vars övergripande mål är att hjälpa barnen att nå 

en energibalans mellan mat och fysisk aktivitet. Målet med behandlingen är att barn med 

övervikt eller fetma ska bromsa sin vikt- och BMI-kurva, vilket för yngre barn betyder att de 

ska gå upp i vikt långsammare eller inte alls och för äldre barn är målet att de ska gå ner i vikt 

långsamt (LUL, 2012). Enligt vårdprogrammet finns det fyra vårdnivåer där vårdnivå ett 

innefattar barn- och skolhälsovården där primärprevention ska ske, vårdnivå två innefattar 

primärvård och barnläkare där utredning och behandling ska ske, vårdnivå tre innefattar 

ytterligare utredning med fetmateam där antropometrisk utredning, kroppssammansättning 

och aktivitetsutredning sker (LUL, 2012). Kommer barn till vårdnivå tre eller fyra har de svår 

fetma eller extremt svår fetma där läkemedel övervägs som behandling utöver målet att få till 

en långsiktig beteendeförändring med ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor (LUL, 2015).  

 

1.5 Kroppssammansättning hos barn 

Enligt referensvärden för FM i procent hos barn från en brittisk studie har pojkar i åldrarna 

åtta till 17 en normal fettprocent, då de ligger på cirka 13 till 19 procent och gränsen för fetma 

ligger vid cirka 24 procent (McCarthy, Cole, Fry, Jebb, & Prentice, 2006). För flickor i 

åldrarna åtta till 17 år är gränsvärdena för normal fettprocent cirka 21 till 25 procent och 

gränsen för fetma ligger vid cirka 30 procent (McCarthy m.fl., 2006). Vid hög andel FM eller 

låg andel FFM som barn tenderar kroppssammansättningen att bibehållas till vuxen ålder 

(Guo m.fl., 1998). Denna fördelning av FM och FFM ger en ökad risk för sjukdom och därför 

bör åtgärder för bättre kroppssammansättning ske i tidig ålder (Guo m.fl., 1998). I en studie 

där barn med fetma som var mellan sju och 11 år gamla fick genomgå fyra månaders fysisk 
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träning kunde de se att träningen var associerad med ökad bentäthet och viss ökning i FFM 

samtidigt som kosten visades vara en viktig del vid minskning av FM (Barbeau m.fl., 1999). 

De olika delarna i FFM förändras med ålder och i puberteten, vilket problematiserar 

antaganden som gjorts i tvåkomponentsmodellen framförallt för personer med rubbad 

kroppssammansättning (Wells & Fewtrell, 2006). 

 

1.6 Energiförbrukning hos barn 

Barn med fetma är mindre fysiskt aktiva än normalviktiga barn och de spenderar mindre tid i 

moderat till högintensiv fysisk aktivitet (Ekelund m.fl., 2002). Även om den totala tiden då 

barnen var fysiskt aktiva skiljde sig, så var det ingen skillnad på AEE mellan barnen med 

fetma och normalviktiga barn, vilket tyder på att barn med fetma har en högre 

energiförbrukning vid samma aktivitet (Ekelund m.fl., 2002). Att barn med fetma har högre 

energiförbrukning än normalviktiga barn vid samma aktivitet beror troligtvis på den högre 

kroppsvikten de bär på (Maffeis, Schutz, Schena, Zaffanello, & Pinelli, 1993). Hos barn med 

fetma har pojkar ett signifikant högre BMR än flickor, vilket kan förklaras av att pojkar har en 

större mängd FFM och att FFM förklarar runt 60 procent av variationen i BMR hos barn 

(Lazzer m.fl., 2010). Då FFM står för en stor del av kroppens energiförbrukningen, är det 

viktigt att ha det i åtanke för långsiktig viktminskning hos barn med fetma (Lazzer m.fl., 

2010). Fysisk aktivitet vid hög intensitet ger bibehållen eller ökad FFM (Deere m.fl., 2012). 

När FFM ökar så leder det till en ökad BMR och vidare en ökad TEE (Lazzer m.fl., 2010). 

Denna ökade TEE kan på lång sikt ha stor påverkan på viktminskning och den fysiska 

aktiviteten motverkar den åldersrelaterade minskningen av BMR, som annars sker på grund 

av minskad FFM (Lazzer m.fl., 2010). Hos barn som är 11 till 14 år gamla har man sett en 

negativ korrelation mellan kroppsfett och kondition, vilket tyder på att barn som lider av 

övervikt eller fetma har sämre kondition än normalviktiga (Minasian, Marandi, Kelishadi, & 

Abolhassani, 2014). Detta tyder på att barn som lider av övervikt eller fetma är mindre fysiskt 

aktiva än normalviktiga barn. Låga nivåer av fysisk aktivitet, framförallt låga nivåer av fysisk 

aktivitet med högre intensitet kan ha en betydande roll i utvecklandet av övervikt och fetma 

hos barn (Ortega, Ruiz, & Sjöström, 2007). I en studie där barns TEE mättes under deras 

första sex år kunde de se att låga nivåer av TEE inte var den främsta orsaken till utvecklandet 

av övervikt eller fetma, utan det var troligen energiintaget som var mer betydande (Zinkel 

m.fl., 2016). Bland de barnen som utvecklade fetma så hade även deras mödrar ett högt BMI 

(Zinkel m.fl., 2016). Det skulle kunna betyda att den kan finnas genetiska eller miljömässiga 
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faktorer under uppväxten som orsakade övervikten. Studier har visat att TEE har ett positivt 

samband med objektivt uppmätt AEE mätt med accelerometer, och i dessa studier såg de även 

att skillnad i kroppssammansättning förklarade skillnader i TEE, där främst FFM hade ett 

positivt samband med TEE (Ekelund m.fl., 2001; Hallal m.fl., 2013). 

 

1.7 Mätning av fysisk aktivitet på barn 

En accelerometer är en komplex rörelsemätare som fästs på en kroppsdel där den kan mäta 

accelerationer och inbromsningar av rörelser i olika plan. Data kan lagras under flera dagar 

för att det sedan ska kunna läsas ut hur fysisk aktiv personen varit och med vilken intensitet 

olika aktiviteter genomförts (De Vries m.fl., 2009). En accelerometer är ett viktigt verktyg för 

att mäta vardaglig fysisk aktivitet hos barn från två till 18 år gamla då det är en objektiv och 

användarvänlig metod (Trost, 2007; De Vries m.fl., 2009). Med hjälp av en accelerometer kan 

fysisk aktivitet objektivt mätas och ge svar om frekvens, intensitet och duration (Trost, 2007). 

I en finsk studie där de jämförde accelerometer med självskattad fysisk aktivitet hos 11-åriga 

pojkar såg de att accelerometern är ett bättre verktyg för att mäta durationen av den fysiska 

aktiviteten (Määttä, Nuutinen, Ray, Eriksson, Weiderpass, & Roos, 2016). En accelerometer 

anger aktiviteter i counts som beskriver aktiviteternas intensitet, frekvens och duration 

(Corder m.fl., 2007). Accelerometern registrerar counts i olika tidsintervall som kallas epoch 

(Nilsson m.fl., 2002). När mätning av barns fysiska aktivitet sker med accelerometer bör ett 

kortare tidsintervall väljas, ofta används 15 sekunders intervall (Nilsson m.fl., 2002). Med ett 

kortare intervall kan barns mer spontana aktivitetsmönster registreras (Nilsson m.fl., 2002; 

Pfeiffer m.fl., 2006). Actical ® accelerometer kan fästas på handled, höft eller fotled och ge 

en bra uppskattning på AEE i alla fyra intensiteter på barn och vuxna. Cut off points innebär 

hur många counts inom ett intervall som motsvarar en viss intensitet. Validerade cut off 

points för barn åtta till 17 år gamla var för fotleden 150 vid låg intensitet, 2900 för 

medelintensitet och över 2900 för hög intensitet. För handleden var validerade cut off points 

900 för låg intensitet, 2000 för medelintensiv och över 2000 för högintensiv aktivitet (Heil, 

2006). En accelerometer bör användas i fyra till nio dagar för att ge ett bra värde för barn 

(Trost, McIver, & Pate, 2005). Accelerometermätning på personer med övervikt eller fetma 

som ger mer än tio graders lutning för accelerometern när den är placerad vid höften, leder till 

att accelerometer får ett felaktigt högre antal counts vid intensiv aktivitet (Feito, Bassett, Tyo, 

& Thompson, 2011).  
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1.8 Problemformulering 

Barn med övervikt eller fetma behöver bli mer fysiskt aktiva för att förbättra sin egen hälsa 

idag och för framtiden. Låga nivåer av fysisk aktivitet vid ung ålder antyder på låga nivåer av 

fysisk aktivitet som vuxen och ökad risk för metabola syndromet (Wennberg m.fl., 2013). Det 

är därför viktigt att få till en beteendeförändring för ökad fysisk aktivitet i ung ålder, som en 

del i att behandla övervikten eller fetman, vilket var ett mål med vårdprogrammet Övervikt 

och fetma hos barn och ungdomar – prevention och behandling (LUL, 2015; Lagerros & 

Rössner, 2013). Vidare så kan ökad fysisk aktivitet leda till ökad FFM vilket hjälper till att 

höja TEE som är viktigt vid långsiktig viktminskning (Lazzer m.fl., 2010). Tidigare rapporter 

har visat på att flickor var mindre fysiskt aktiva än pojkar och det är då av intresse att se ifall 

det gäller även för barn med övervikt eller fetma (WHO, 2015a; Folkhälsomyndigheten, 

2014; Deere m.fl., 2012). Tidigare interventioner där effekter av fysisk aktivitet hos barn 

undersökts och som pågått i minst ett år har visat på hälsosammare BMI (Mei m.fl., 2016). 

Barn som har övervikt eller fetma har högre andel FM och lägre andel FFM och de tenderar 

att bibehålla liknande kroppssammansättningen till vuxen ålder (Guo m.fl., 1998). Det är 

därför viktigt att följa upp ifall barn med övervikt eller fetma har blivit mer fysiskt aktiva och 

på så sätt ökat sin energiförbrukning och förändrat sin kroppssammansättning efter att de 

kommit i kontakt med vården på grund av deras ohälsa.  

 

1.9 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka skillnad i total energiförbrukning, TEE, och 

aktivitetsrelaterad energiförbrukning, AEE, uppmätt med accelerometer på barn med övervikt 

eller fetma vid inskrivning, jämfört med efter minst ett år. Syftet var också att se om det var 

någon skillnad inom respektive kön i total och aktivitetsrelaterad energiförbrukning samt om 

det fanns något samband mellan dessa med förändring i kroppssammansättningen.  

 

1.10 Frågeställningar 

1.   Hur har uppmätt TEE förändrats mellan undersökningstillfälle ett och två?  

2.   Hur har uppmätt AEE förändrats mellan undersökningstillfälle ett och två?  

3.   Föreligger det någon skillnad på förändring i TEE hos pojkar respektive flickor?  

4.   Föreligger det någon skillnad på förändring i AEE hos pojkar respektive flickor?  
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5.   Finns det något samband mellan förändring i kroppssammansättning och förändring i 

TEE? 

6.   Finns det något samband mellan förändring i kroppssammansättning och förändring i 

AEE? 

 

2 METOD 
 

2.1 Design 

Studien som genomfördes var en deskriptiv observationsstudie där tidigare inhämtad data har 

analyserats (Polit & Beck, 2012). Den inhämtade datan innehöll information om en 

studiepopulation som genomfört två undersökningar med ett års mellanrum. Det fanns inte 

någon information om vad som skett mellan undersökningstillfällena för varje individ, och det 

som skulle undersökas var förändringen i variabler gällande energiförbrukning. Det var ingen 

intervention då det inte var någon specifik insats samtliga deltagare var menade att ta del av.  

Detta ledde till att en deskriptiv design används då det var beskrivande av vad som redan hänt 

naturligt och för att se skillnader över tid mellan två undersökningstillfällen (Polit & Beck, 

2012). 

 

2.2 Urval  

Det gjordes ett konsekutivt urval, vilket innebär att samtliga individer i en viss population 

som uppfyller lämpliga kriterier inom en viss tidsram inkluderades (Polit & Beck, 2012). 

Denna typ av urval är bäst lämpad vid rullande inskrivning som i detta fall gällde barn som 

blivit inskrivna på överviktsenhet vid olika tillfällen under en längre tidsperiod (Polit & Beck, 

2012). De som studerades var barn som hade blivit inskrivna på överviktsenheten för barn och 

ungdom på grund av övervikt eller fetma och fått göra undersökning på pediatriska 

forskningsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. På pediatriska 

forskningsavdelningen ska de ha deltagit på två undersökningar där utredning av BMR, 

kroppssammansättning och aktivitetsutredning ska ha genomförts tidigast 2007 till senast 

innan mars 2016. Dessa två undersökningar ska ha bestått av ett första besök på pediatriska 

forskningsavdelningen vid inskrivning på överviktsenheten samt den första årskontrollen 

ungefär ett år efter första besöket. Första besöket eller undersökningstillfälle ett avser den 

första utredningen barnen gjorde. Årskontrollen eller undersökningstillfälle två avser det 
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första återbesöket, alltså den andra utredningen barnen gjorde på forskningsavdelningen. 

Mellan de två undersökningstillfällena har barnen tagit del av individuella åtgärder för att 

behandla övervikten eller fetman genom beteendeförändring (LUL, 2012). Dessa åtgärder kan 

ha bestått av konkreta råd att öka vardagsaktiviteten genom att uppmuntra rörelse och 

utomhusaktivitet samt råd att minska inaktivitet som TV- och datorspel (LUL, 2012). Även 

kostråd där råd kan ha getts angående regelbundna tider för mat, ökat intag av frukt och grönt 

samt minskat intag av sötsaker (LUL, 2012). Motiverande samtal kan ha använts för att hjälpa 

barn och föräldrar med beteendeförändring mot hälsosammare kost- och aktivitetsvanor 

(LUL, 2012). Planerade antalet deltagare i studien var 25 pojkar och 25 flickor om fullständig 

data fanns på deltagarna i databasen. Det inkluderade antalet blev 16 pojkar och 12 flickor då 

det inte fanns önskat antal deltagare och deltagare som inte uppfyllde inklusionskriterierna. På 

grund av begränsade resurser prioriterades första besök på pediatriska forskningsavdelningen 

framför årskontroller, vilket innebär att uppföljning skett i liten omfattning. 

 

2.2.1 Inklusionskriterier 

För att inkluderas skulle deltagarnas resultat från undersökningarna från första besöket och 

årskontrollen ha sammanställts i pärmar på pediatriska forskningsavdelningen. I 

sammanställningen skulle det finnas data från aktivitetsregistrering med accelerometer vid det 

första besöket samt vid årskontrollen cirka ett år senare. Aktivitetsregistreringen skedde med 

accelerometern på både handled och fotled, eller bara det ena alternativet. Det viktiga var att 

det fanns en aktivitetsregistrering vid både första och andra undersökningen så en förändring 

över tid kunde studeras. För att inkluderas i studien skulle deltagarna varit i åldrarna från åtta 

till 17 år gamla vid första besöket för undersökning. Detta på grund av de cut off points som 

accelerometern var inställd på vid aktivitetsregistreringen var validerad för barn åtta till 17 år 

(Heil, 2006). 

 

2.2.2 Exklusionskriterier  

Exkludering skedde då det saknades accelerometerdata från deltagaren för både accelerometer 

på handled och fotled vid ett av undersökningstillfällena. Ifall barnen var yngre än åtta år 

gamla exkluderades de. 
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2.2.3 Bakgrundsvariabler 

Den totala energiförbrukningen under ett dygn redovisas som TEE vilket fås fram genom att 

addera ihop BMR, vardaglig fysisk aktivitet och fysisk aktivitet vid träning. Vardaglig fysisk 

aktivitet och fysisk aktivitet vid träning ger AEE. Enheten för energiförbrukning som kommer 

att användas till BMR, TEE och AEE är kJ per kg kroppsvikt per dygn. 

Kroppssammansättningen är uppdelad i FM och FFM där enheten för 

kroppssammansättningsvariablerna är i kg och i procent, alltså hur stor del av 

kroppssammansättningen de utgör.  

 

2.2.4 Internt bortfall 

Det blev ett internt bortfall som berör fyra av frågeställningarna på grund av att data saknades. 

Två deltagare saknade data om BMR vid minst ett av undersökningstillfällena vilket innebar 

att AEE inte kunde beräknas. Det ledde till internt bortfall på frågeställning två, fyra och sex. 

En deltagare saknade data om kroppssammansättning vilket innebar internt bortfall på 

frågeställning fem och sex. Se figur 1 för flödesschema för inkluderade, exkluderade och 

internt bortfall. 
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Figur 3. Flödesschema för urvalet.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Den data som användes i denna studie var insamlad tidigare då deltagarna varit på ett första 

besök och en årskontroll på pediatriska forskningsavdelningen där en utredning av deras 

aktuella övervikts- eller fetmastatus skedde. Årskontroll genomfördes för att följa 

förändringen. Undersökningen bestod av flera delar där olika metoder användes för att samla 

in data. Inför undersökningen fick deltagaren ett informationsblad där samtliga moment var 

beskrivna. Se Bilaga 1 för informationsbladet Information inför ert besök på 

energimetaboliska laboratoriet. Det var individuellt vilka undersökningar som var aktuella 

för respektive deltagare. Samtliga inkluderade i denna studie genomförde utifrån Bilaga 1, 

undersökning 1 som var mätning av BMR, undersökning 2a som var 

kroppssammansättningsmätning genom bioimpedans, undersökning 2c som var 

Antal tillgängliga för inkludering 
n=38

pojkar n=20
flickor n=18

Antal inkluderade n=28
(pojkar n=16, flickor n=12)

Internt bortfall
BMR-data saknas 

- Frågeställning 2,4,6 n=2
(pojkar n=2)

Kroppsammansätningsdata 
saknas - Frågeställning 5,6 

n=1
(pojkar n=1)

Antal exkluderade på grund av 
saknad data n=8

(pojkar n=4, flickor n=4)

Antal exkluderade på grund av 
ålder n=2

(flickor n=2)
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kroppssammansättningsmätning genom hudveckmätning med kaliper samt undersökning 3d 

som var aktivitetsutredning med hjälp av en accelerometer. Deltagaren spenderade en 

förmiddag på forskningsavdelningen där samtliga undersökningar genomfördes i en 

standardiserad ordning, se Bilaga 2 för tidsschemat Utredning på barnöverviktsenheten. 

Förmiddagen började med mätning av BMR, för att sedan fortsätta med mätning av 

kroppssammansättning och avslutningsvis gjordes en aktivitetsutredning. I 

aktivitetsutredningen ingick att mäta hur fysiskt aktiv deltagaren var normalt i sin 

vardagsmiljö genom en aktivitetsregistrering. Denna aktivitetsregistrering genomfördes med 

hjälp av en accelerometer. Deltagaren tillsammans med dennes vårdnadshavare fick 

instruktioner om hur accelerometern fungerade samt hur accelerometern skulle sitta på 

handled och fotled. De instruerades att den skulle användas under sju dagar för att mäta hur 

fysiskt aktiva deltagarna var objektivt uppmätt. Resultatet av uppmätt BMR, 

kroppssammansättning och aktivitetsutredningen vid respektive undersökning sammanställdes 

elektroniskt och skickades sedan hem till deltagaren.  

 

2.3.1 BMR 

Med hjälp av indirekt respiratorisk kalorimetri mättes deltagarens BMR med SensorMedics 

V-max-system ® (SensorMedics, CareFusion Corp, San Diego, CA). Det gick till så att 

deltagaren låg stilla och andades under en genomskinlig plastkåpa i 30 till 45 minuter 

samtidigt som de bar en pulsklocka för att registrera vilopulsen. En dator mätte 

utandningsluften som kunde bestämma BMR samt hur mycket fett och kolhydrater som 

förbrändes. Indirekt respiratorisk kalorimetri ger ett bra värde på BMR för personer med 

metabola tillstånd, olika kroppsstorlekar och olika åldrar jämfört med beräknad BMR utifrån 

en persons kroppsmått och kroppssammansättning (Psota & Chen, 2013).  

 

2.3.2 Kroppssammansättning 

De metoder som användes för att mäta kroppssammansättningen var dels mätning av 

antropometriska mått som skedde genom att mäta längd och vikt på deltagaren vilket BMI 

kunde beräknas ifrån. De andra metoderna för kroppssammansättning var bioimpedans och 

hudvecksmätning med kaliper. Denna kombination av metoder användes för att få fram FM, 

FFM och vattenmängden i kroppen. Bioimpedans mättes med Inbody S20 ® genom att 

elektroder fästes på händer och fötter som skickade en svag växelström genom kroppen och 
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mätte resistansen. Utifrån motståndet i kroppens vävnader kunde kroppens totala vattenmängd 

bestämmas. Hudvecksmätning med Harpenden kaliper ® gick till så att testledaren tog 

hudvecksmått på fyra olika ställen på deltagaren, vilka var på biceps, triceps, subscapular och 

suprailiaca. Utifrån dessa mått kunde FM beräknas. Med denna kombination av metoder gavs 

en tredelad bild av kroppen där delarna var FM, FFM och vattenmängd. I de sammanställda 

pärmarna från det första besöket och årskontrollen var vattenmängden inräknad i FFM, vilket 

gör det till en tvådelad bild av kroppen med FM och FFM. Bioimpedans och 

hudvecksmätning är båda enkla och billiga mätmetoder för kroppssammansättning. Används 

metoderna enskilt har de sämre noggrannhet än dyrare metoder men ifall de kombineras ökar 

noggrannheten (Wells & Fewtrell, 2006).  

 

2.3.3 Aktivitetsutredning med accelerometer 

En accelerometer från Actical ® (Phillips Respironics, Bend, OR) placerades på handleden 

och en på fotleden. Då mätningen skedde på barn med övervikt eller fetma placerades 

accelerometern inte på höften då det ger felaktiga värden (Feito m.fl., 2011). Actical ® 

accelerometer är ett valid verktyg för att mäta barns AEE och kan skilja på stillasittande, 

lättare aktivitet, medelhård aktivitet och intensiv aktivitet (Puyau, Adolph, Vohra, Zakeri, & 

Butte, 2004; Pfeiffer, McIver, Dowda, Almeida, & Pate, 2006). Barnen i denna studie bar 

accelerometer i fyra till sju dagar vilket ska ge ett bra mätvärde för barn (Trost m.fl., 2005). 

Av de dagar de bar accelerometer fick de ange vilka dagar som de bedömde att de var 

normalaktiva på. Det angivna antalet dagar som normalaktiva var spridda mellan en dag upp 

till fyra dagar med ett genomsnitt på 3,33 dagar. Från de dagarna barnen ansågs normalaktiva 

adderades BMR till AEE för att sedan få fram ett medelvärde på TEE från accelerometern på 

handleden och ett från accelerometern på fotleden. Accelerometern från Actical ® kan 

registrera counts i tidsintervall mellan 15 och 60 sekunder och den var inställd på det 

snabbaste intervallet, 15 sekunder (John & Freedson, 2012). Detta passar vid mätning på barn 

som är mer spontana i sitt rörelsemönster (Nilsson m.fl., 2002; Pfeiffer m.fl., 2006).  

 

2.4 Tillvägagångssätt  

För att påbörja denna studie gjordes ett besök på pediatriska forskningsavdelningen för att se 

vilken data som fanns tillgänglig och se hur den tilltänkta studiegruppen såg ut. Därefter 

skapades ett dataset i programmet Microsoft Excel version 15.13.1 med viktiga variabler som 
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skulle inkluderas. Data till denna studie har hämtats från pärmar med sammanställda första 

besök och årskontroller för barn med övervikt eller fetma vid pediatriska 

forskningsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Samtliga inkluderade deltagare 

har kodats så de inte kan identifieras, och tillstånd för att genomföra studien inom ramen för 

examensarbete lämnades av verksamhetschefen då det var klinisk data som behandlades. Den 

21 mars 2016 gjordes datainsamlingen från pärmarna. Då skapades ett kodpapper så att 

deltagarna inte skulle kunna identifieras i datasetet. Kodpappret låstes sedan in med pärmarna 

utifall kompletterande uppgifter skulle behöva hämtas. De variabler som samlades in var kön, 

ålder, vikt, längd, BMI, FM i procent, FFM i procent, BMR uttryckt i kilokalorier (kcal) per 

dygn, TEE uttryckt i kcal per dygn från accelerometer på handled och fotled, antal dagar 

accelerometern burits då barnen varit normalaktiva samt tid mellan första besök och 

årskontrollen.  

 

När datainsamlingen var färdig bearbetades datasetet. I de fall där TEE mätningarna 

genomförts på både handled och fotled vid ett undersökningstillfälle beräknades medelvärdet 

av dem. I de fall då aktivitetsregistrering skett på bara handled eller fotled användes det 

värdet. AEE togs fram genom att ta TEE och subtrahera med BMR (se Figur 4). Detta innebär 

att matens termogena effekt inte har tagits hänsyn till i denna studie. Ekelund och 

medarbetare (2002) använde formeln 0,9 multiplicerat med TEE och sedan subtraherat med 

BMR för att ta hänsyn till matens termogena effekt som motsvarar cirka tio procent av TEE 

(Maffeis m.fl., 1993). 

 

 
Figur 4. Beräkning av AEE.  

 

Vid datainsamlingen var BMR, TEE och AEE uttryckt i kcal per dygn och enheten som skulle 

användas var kJ per kg kroppsvikt per dygn. För att omvandla kcal till kJ multiplicerades kcal 

med 4,184 eftersom en kcal är lika med 4,184 kJ (NNR, 2012). När BMR, TEE och AEE har 

multiplicerats med 4,184 är de uttryckta i kJ. Sedan dividerades det värdet med deltagarens 

vikt för att få kJ per kg kroppsvikt per dygn. I absoluta tal kan det skilja mycket mellan 

deltagarna i energiförbrukning beroende på hur mycket de väger eftersom framförallt FFM 

TEE BMR AEE
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har stor påverkan på energiförbrukning (Lazzer m.fl., 2010). Medan i relativa tal, relativt per 

kg kroppsvikt, går det att jämföra energiförbrukningen. Differensen mellan första besök och 

årskontrollen har tagits fram för variablerna längd, vikt, FM i kg, FM i procent, FFM i kg, 

FFM i procent, BMR, TEE och AEE. Differensen beräknades genom att ta värdet från 

årskontrollen och subtrahera med värdet från första besöket vilket ger skillnaden från första 

besöket till årskontrollen. Deskriptiv statistik redovisas med medelvärden för att beskriva hela 

studiegruppen i början av resultatet och uppdelat efter kön där frågeställning tre och fyra 

besvaras. BMI redovisas enligt skalan för vuxna och för att jämföra värden enligt 

åldersjusterade ISO-BMI-värden för barn se Bilaga 3.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är viktigt när det är barn som deltar i forskningen då de inte på samma 

sätt kan ta till sig information som vuxna kan, om forskningens syfte och vad det kan leda till 

(Vetenskapsrådet, 2016). Barnen var helt anonyma i studien, deras data kodades på så sätt att 

ingen som läser rapporten kan knyta informationen till en person. Endast data som var 

relevant för studiens syfte hämtades från databasen och data kommer inte nyttjas till något 

annat. Samtliga barn som var inkluderade i studien har tillsammans med vårdnadshavare vid 

undersökningstillfället givit sitt godkännande att deras registrerade data i databasen får 

användas till studier. De informerades om att det var frivilligt och att de när som helst fick dra 

tillbaka sitt godkännande. Den lokala etikprövningsnämnden i Uppsala har tidigare beslutat 

att studier på liknande data får genomföras: Dnr 2010/036. 

 

2.6 Bearbetning och analys 

Med hjälp av datorprogrammet för statistisk analys SPSS (IBM SPSS Statistics 22, IBM, New 

York, US) genomfördes analyser utifrån det sammanställda datasetet. Deskriptiv statistik  

användes för att beskriva hur hela studiegruppen såg ut samt uppdelat i pojkar och flickor. 

Hela studiegruppen bestod av 28 deltagare vilket kan ses som en liten urvalsstorlek och på 

gränsen för att det skulle kunna tolkas som parametrisk data. Då urvalsstorleken är mindre än 

50 deltagare finns det en risk för statistisk osäkerhet vid användande av parametriska test 

(Polit & Beck, 2012). Då deltagarantalet var lågt användes Shapiro-Wilks test för att 

statistiskt testa ifall variablerna var normalfördelade tillsammans med den grafiska 

normalfördelningskurvan där normalfördelning kunde bestämmas visuellt (Ghasemi & 
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Zahediasl, 2012). Då det visades en skillnad i variablerna längd, vikt, FM i kg, FM i procent, 

FFM i kg, FFM i procent och BMR genomfördes det statistiskt testet beroende t-test för att se 

om skillnaden var signifikant (Polit & Beck, 2012). 

 

Till första och andra frågeställningen beräknades först deskriptiv statistik för att se ifall det 

fanns någon skillnad vid första besöket och årskontrollen för TEE och AEE. Den deskriptiva 

statistiken som togs fram för medelvärde, standardavvikelse, median, minsta värdet, högsta 

värde samt ett histogram med en normalfördelningskurva till den variabeln som studerades. 

Då det visades en skillnad i TEE och AEE mellan det första besöket och den första 

årskontrollen genomfördes statistiskt test för att se om skillnaden var signifikant. Då Shapiro-

Wilks test visade att TEE och AEE variablerna var normalfördelade användes det 

parametriska testet beroende t-test. Detta statistiska test användes eftersom det var samma 

grupp som studeras med data från två undersökningstillfällen, alltså beroende grupper (Polit 

& Beck, 2012).  

 

På frågeställning tre och fyra var studiegruppen uppdelat i två mindre grupper utifrån kön. 

Först beräknades deskriptiv statistik för att se ifall det fanns någon skillnad i TEE och AEE 

mellan könen. Då det visades en skillnad mellan första besöket och årskontrollen 

genomfördes statistiskt test. Då dessa grupper uppdelade efter kön var mindre tolkades data 

som icke-parametrisk och då användes Wilcoxon’s teckenrangtest för att jämföra skillnader 

inom samma grupp vid två tidpunkter (Polit & Beck, 2012).  

 

För att besvara frågeställning fem och sex användes den icke-parametriska 

korrelationsanalysen Spearman’s rangkorrelation då samtliga variabler som undersöktes inte 

var normalfördelade enligt Shapiro-Wilks test. Detta test användes för att se ifall det fanns 

någon korrelation mellan förändringen i kroppssammansättning med förändringen i TEE och 

AEE (Polit & Beck, 2012). Då tidigare studier hade sett ett samband mellan BMR och 

kroppssammansättning och då BMR är en del av TEE var det av intresse att se om en 

förändring i BMR hade någon korrelation med en förändring i kroppssammansättningen. 

Därför har även förändringen i BMR undersökts i korrelationanalysen. Signifikansnivån sattes 

till att p-värdet skulle vara mindre eller lika med 0,05 för samtliga statistiska analyser (Polit & 

Beck, 2012). 
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3. RESULTAT  
 

Studiegruppen bestod av 28 deltagare varav 16 pojkar och 12 flickor. Den genomsnittliga 

åldern vid första besöket var 12,6 år och vid årskontrollen var åldern 13,8 år. 

Genomsnittstiden mellan första besök och årskontrollen var 1,2 år, där 20 personer hade 

återbesök efter ett år, sex personer hade 1,5 år mellan besöken och två personer hade två år. 

Medelvärdet för vikten vid första besöket låg på 94,1 kg, medelvärdet för längden var 164 cm 

och det genomsnittliga BMI var 34,5. Vid årskontrollen var medelvärdet för vikten 99,8 kg, 

medelvärdet för längden var 168,2 cm och genomsnittliga BMI var 35,1. Förändringen i vikt 

mellan undersökningstillfällena visade en ökning med 5,7 kg till årskontrollen, t(27)=3.14, 

p=<0.01. Förändringen i längd mellan undersökningstillfällena visade en ökning med 4,1 cm 

till årskontrollen, t(27)=6.11, p=<0.01. För BMI-värden med åldersjusterade ISO-BMI för 

barn se Bilaga 3. I Tabell 1 kan medelvärdet av FM i kg, FM i procent, FFM i kg, FFM i 

procent och BMR utläsas från första besök och årskontrollen samt förändringen mellan 

undersökningstillfällena. 

 

Tabell 1. Medelvärden på kroppssammansättning och BMR. 

 FM 

kg 

FM  

% 

FFM 

kg 

FFM  

% 

BMR  

kJ/kg 

Första besök  

(SD) 

31,5 

(11,8) 

32,9  

(5,4) 

62,9 

(18) 

67,1  

(5,5) 

94,7  

(15,5) 

Årskontrollen 

(SD) 

34,1 

(13,8) 

33,2  

(7,3) 

66 

(17,4) 

67  

(7,6) 

87  

(14,7) 

Δ 2,6* 0,4 3,1** -0,1 -7,7** 

SD – Standardavvikelse. 
Δ - Förändring. 
** Signifikant för p<=0.01. 
* Signifikant för p<=0.05. 
 

3.1 Förändring i uppmätt TEE och AEE 

I Tabell 2 går det att utläsa att TEE hade minskat från undersökningstillfälle ett till 

undersökningstillfälle två. Likt TEE så går det att utläsa i Tabell 2 att AEE även minskat från 

undersökningstillfälle ett till undersökningstillfälle två. För mer beskrivande statistik se 

Tabell 2, där TEE 1 och AEE 1 är värdena från undersökningstillfälle ett och TEE 2 och AEE 
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2 avser värdena från undersökningstillfälle två. Skillnaden mellan undersökningstillfällena 

presenteras även. Då det utfördes parametriska test redovisas medelvärde på de undersökta 

variablerna. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för TEE och AEE. 

 TEE 1 TEE 2  Δ TEE AEE 1  AEE 2  Δ AEE 

N 28 28 - 261 261 - 

Medelvärde 177 154,5 -22,5** 81,9 64,9 -17** 

Standardavvikelse 36,3 36,2 24,9 26,5 26,6 25 
1Internt bortfall n=2. 
Δ - Förändring. 
** Signifikant för p<=0.01  
* Signifikant för p<=0.05  
 

3.1.1 Hur har uppmätt TEE förändrats mellan undersökningstillfälle ett och två?  

TEE har signifikant minskat från undersökningstillfälle ett till undersökningstillfälle två, 

t(27)=4.79, p=<0.01. Totalt minskade TEE med ett medelvärde på 22,5 kJ per kg kroppsvikt 

per dygn för studiegruppen.  

 

3.1.2 Hur har uppmätt AEE förändrats mellan undersökningstillfälle ett och två?  

AEE har minskat signifikant från undersökningstillfälle ett till undersökningstillfälle två, 

t(25)=3,46, p=<0.01. Totalt minskade AEE med ett medelvärde på 17 kJ per kg kroppsvikt 

per dygn för studiegruppen.  

 

3.2 Förändring i uppmätt TEE och AEE hos pojkar respektive flickor 

Gruppen pojkar var 12,7 år gamla vid första besök och 13,8 år vid årskontrollen. Tiden mellan 

undersökningstillfällena var 1,2 år i genomsnitt. Vid första besöket vägde pojkarna i 

genomsnitt 98,2 kg och de var 168 centimeter långa med ett BMI på 34. De hade en fettmassa 

på 29,6 kg vilket motsvarade 29,6 procent av deras kroppsvikt. De hade en fettfri massa på 

68,7 kg vilket motsvarade 70,5 procent av deras kroppsvikt. Deras BMR var 95,3 kJ per kg 

kroppsvikt per dygn. Vid årskontrollen vägde pojkarna 102,9 kg, de var 172,6 cm långa och 

hade ett BMI på 34. De hade en fettmassa på 31,3 kg vilket motsvarade 29 procent av deras 
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kroppsvikt. De hade en fettfri massa på 72,5 kg vilket motsvarade 71,5 procent av deras 

kroppsvikt. Deras BMR var 89,9 kJ per kg kroppsvikt per dygn.  

 

Gruppen flickor var 12,6 år gamla vid första besök och 13,7 år vid årskontrollen. Tiden 

mellan undersökningstillfällena var 1,1 år i genomsnitt. Vid första besöket vägde flickorna i 

genomsnitt 88,6 kg och de var 158,8 cm långa med ett BMI på 35,1. De hade en fettmassa på 

33,4 kg vilket motsvarade 37 procent av deras kroppsvikt. De hade en fettfri massa på 55,1 kg 

vilket motsvarade 62,7 procent av deras kroppsvikt. Deras BMR var 92,7 kJ per kg kroppsvikt 

per dygn. Vid årskontrollen vägde flickorna 95,6 kg, de var 162,2 cm långa och hade ett BMI 

på 36,5. De hade en fettmassa på 37,6 kg vilket motsvarade 38,5 procent av deras kroppsvikt. 

De hade en fettfri massa på 57 kg vilket motsvarade 61,5 procent av deras kroppsvikt. Deras 

BMR var 83,7 kJ per kg kroppsvikt per dygn. Se Tabell 3 för deskriptiv statistik avseende 

pojkar och flickor för TEE vid undersökningstillfälle ett (TEE 1), TEE vid 

undersökningstillfälle två (TEE 2), AEE vid undersökningstillfälle ett (AEE 1) och AEE vid 

undersökningstillfälle två (AEE 2). Dessa variabler redovisas med median, minimum och 

maximum eftersom icke-parametriska test har genomförts.  

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för TEE och AEE avseende respektive kön. 

 TEE 1 TEE 2 AEE 1 AEE 2 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

N 16 12 16 12 16 12 141 12 

Median 177,6 158,8 162,7 137,8 88,5 66,3 64,6 56,8 

Minimum 133,2 122,8 89,7 107 54,1 42,9 17,5 31,6 

Maximum 238,4 276,7 209 246,4 126,7 152,9 101,3 124,9 
1Internt bortfall n=2. 

 

3.2.1 Föreligger det någon skillnad på förändring i TEE hos pojkar respektive flickor? 

Av pojkarna hade 14 deltagare negativa resultat, alltså minskat TEE, och två deltagare hade 

positiva resultat på förändring från undersökningstillfälle ett till undersökningstillfälle två 

(z=2.896, N – Ties= 16, p=0.004). Av flickorna hade tio deltagare negativa resultat och två 

deltagare hade positiva resultat (z=2.824, N – Ties=12, p=0.005).  
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3.2.2 Föreligger det någon skillnad på förändring i AEE hos pojkar respektive flickor?  

Av pojkarna hade 12 deltagare negativa resultat och två deltagare hade positiva resultat på 

förändring från undersökningstillfälle ett till undersökningstillfälle två (z=2.605, N – Ties= 

14, p=0.009). Av flickorna hade åtta deltagare negativa resultat och fyra deltagare hade 

positiva resultat, men de var inte signifikanta (z=1.688, N – Ties=12, p=0.091).  

 

3.3 Samband mellan kroppssammansättning och energiförbrukning 

En korrelationsanalys utfördes för att se ifall det fanns något samband mellan förändring i 

kroppsammansättningsvariablerna FM i kg, FM i procent, FFM i kg och FFM i procent, med 

förändring i energiförbrukningsvariablerna TEE, AEE och BMR. Det samband som 

undersöktes var förändringen mellan undersökningstillfälle ett och undersökningstillfälle två, 

alltså differensen, skillnaden mellan de två undersökningarna. För korrelationsvärden från 

Spearman’s rangkorrelation se Tabell 4. Korrelationskoefficienten r kan anta ett värde mellan 

ett och minus ett som är de starkaste korrelationsvärdena och noll är det svagaste 

korrelationsvärdet. Ett negativt korrelationsvärde innebär en negativ korrelation, alltså ifall 

TEE har ökat så har FM i procent minskat, eller det omvända förhållandet. Medan ett positivt 

korrelationsvärde innebär att båda variablerna har ökat eller minskat i värde.  

 

Tabell 4. Samband mellan förändring i energiförbrukning och förändring i 

kroppssammansättning.  

  Δ FM kg Δ FM % Δ FFM kg Δ FFM % 

Δ TEE r -0,30 -0,47* 0,02 0,47* 

N 271 271 271 271 

Δ AEE r -0,02 -0,18 0,25 0,23 

N 262 262 262 262 

Δ BMR r -0,55** -0,46* -0,47* 0,38 

N 262 262 262 262 

1 Internt bortfall n=1. 2 Internt bortfall n=2. 
** Signifikant för p<=0.01  
* Signifikant för p<=0.05  
r – Korrelationskoefficienten. N – Antal deltagare. Δ - Förändring. 
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Korrelationsanalysen visade korrelation mellan förändring i BMR och tre av variablerna med 

förändring i kroppssammansättning. Det fanns en negativ korrelation mellan BMR och FM 

uttryck i kg (r = -0,55, N=26, p= 0,003). Det fanns en negativ korrelation mellan BMR och 

FM uttryck i procent av kroppsvikt (r = -0,46, N=26, p= 0,018). Det fanns en negativ 

korrelation mellan BMR och FFM uttryckt i kg (r = -0,47, N=26, p= 0,016).  

 

3.3.1 Finns det något samband mellan förändring i kroppssammansättning och förändring i 

TEE? 

Det fanns en negativ korrelation mellan TEE och FM uttryckt i procent (r = -0,47, N=27, p= 

0,014). Det fanns även en positiv korrelation mellan TEE och FFM uttryckt i procent (r = 

0,47, N=27, p= 0,014). 

 

3.3.2 Finns det något samband mellan förändring i kroppssammansättning och förändring i 

AEE? 

Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan AEE och kroppsammansättning.  

 

4 DISKUSSION  
 

I denna studie har det framkommit att studiegruppen bestående av barn med övervikt eller 

fetma hade lägre total energiförbrukning, TEE, och lägre aktivitetsrelaterad 

energiförbrukning, AEE, vid årskontrollen. Resultatet hos respektive kön visade för pojkar att 

det var en skillnad mellan undersökningstillfällena i både TEE och AEE. Medan för flickor 

var det en skillnad i TEE men inte i AEE. Pojkarna hade högre TEE och AEE än flickorna vid 

både första besök och årskontroll, och båda könen visade en ogynnsam förändring. Det fanns 

ett negativt samband mellan TEE och  FM i procent, samt ett positivt samband mellan TEE 

och FFM i procent. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Förändring i uppmätt TEE och AEE 
Studiegruppen har minskad total energiförbrukning, TEE, och minskad aktivitetsrelaterad 

energiförbrukning, AEE, vid årskontrollen samtidigt som de har gått upp i vikt. Vikten och 
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längden har ökat och då BMI är ett förhållande mellan dessa kan en ökning i BMI också ses. 

Enligt vårdprogrammet Övervikt och fetma hos barn och ungdomar – prevention och 

behandling var målet att bromsa vikt- och BMI-kurvan för barn med övervikt eller fetma 

(LUL, 2012). Detta mål har inte uppnåtts för studiegruppen då de som grupp väger mer och 

har ett högre genomsnittligt BMI vid årskontrollen enligt den deskriptiva statistiken. 

Studiegruppen har blivit mindre aktiv och gör av med mindre energi vid årskontrollen 

samtidigt som de har blivit mer överviktiga vilket medför många hälsorisker. Låga nivåer av 

fysisk aktivitet som ung ökar risken för metabola syndromet som vuxen samt att det indikerar 

på låga aktivitetsvanor som vuxen (Wennberg m.fl., 2013). Denna utveckling är väldigt 

oroväckande för denna grupp barn som redan är mycket överviktiga. Risken för att få 

kroniska sjukdom finns redan för barn och risken ökar med ålder samt med otillräcklig fysisk 

aktivitet (Warburton, Nicol & Bredin, 2006). Samtidigt har dessa barn på grund av sin fetma 

redan ökad risk för flera sjukdomar och kan redan lida av metabola sjukdomstillstånd (WHO, 

2015b). För barn med fetma ökar även risken att vara överviktig eller lida av fetma som 

vuxen med åldern om de inte åtgärdar fetman (Guo, Wu, Chumlea, & Roche, 2002). Alltså 

har dessa barn ökad risk för flera sjukdomar både på grund av låg fysisk aktivitetsnivå och 

deras fetma. Deltagarna hade lägre TEE och AEE samtidigt som de hade gått upp i vikt i både 

FM och FFM. De kan ha blivit mer överviktiga för att de var mindre aktiva (Ortega, Ruiz, & 

Sjöström, 2007). Eller så kan de ha blivit mindre aktiva för att de hade blivit mer överviktiga 

(Minasian m.fl., 2014). Enligt Zinkel och medarbetare (2016) var inte låga nivåer av TEE den 

främsta orsaken till utvecklandet av övervikt och fetma under de första sex levnadsåren hos 

barn. Det som troligen spelade större roll var ett stort energiintag som orsakar överskott av 

energi och därmed viktökning (Zinkel m.fl., 2016). Detta pekar mot den senare orsaken där 

övervikten leder till minskad aktivitet. Denna studie kan inte svara på detta mer utvecklande, 

utan det behövs andra studier som tittar på det orsakssambandet.  

 

4.1.2 Förändring i uppmätt TEE och AEE hos pojkar respektive flickor 
Både pojkar och flickor hade minskad TEE medan bara pojkarna hade minskad AEE. 

Flickorna hade minskat sina värden i median, minimum och maximum i AEE mellan första 

besök och årskontrollen (se Tabell 3) och en anledning till att en minskning inte kunde 

fastställas statistiskt kan bero på att antalet flickor i studiegruppen var för få. Enligt median 

hade pojkar högre TEE än flickor, vilket kan bero på större mängd FFM och således ett högre 

BMR (Lazzer m.fl., 2010; Goran m.fl., 1998). Men pojkarna hade även högre AEE som 
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förklarar en del av skillnaden i TEE. Likt tidigare rapporter har visat var flickor mindre aktiva 

än pojkar då de i mindre utsträckning nådde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; WHO, 2015a). En tidigare studie såg också att flickor är 

mindre aktiva än pojkar i samtliga aktivitetsnivåer (Deere m.fl., 2012).  

 

Enligt den deskriptiva statistiken ligger både pojkarna och flickorna några procentenheter 

över de tidigare presenterade referensvärdena för fetma enligt FM i procent (McCarthy m.fl., 

2006). Flickor har normalt högre fettprocent än pojkar vilket blir mer tydligt i puberteten när 

könshormoner påverkar kroppssammansättningen genom att pojkar får större ökning av FFM 

än FM medan flickor ökar sin FM (McCarthy m.fl., 2006). Denna procentuella skillnad i FM 

kan möjligtvis påverka en skillnad i aktivitet. Det finns ett negativt samband mellan 

fettprocent och kondition vilket tyder på att barn med mer fettmassa rör på sig mindre 

(Minasian m.fl., 2014). 

 

4.1.3 Samband mellan kroppssammansättning och energiförbrukning 
Det fanns ett samband mellan TEE och kroppssammansättning men inte mellan AEE och 

kroppssammansättning. Korrelationen som kunde ses var mellan TEE och FM i procent samt 

mellan TEE och FFM i procent. Då det är en tvåkomponentsmodell av 

kroppssammansättningen i denna studie och då FM och FFM är i procent, så innebär en 

ökning i den ena variabeln en minskning i den andra. Detta är troligtvis förklaringen på att 

korrelationskoefficienten hade samma förklaringsstyrka men att FM i procent hade en negativ 

korrelation och FFM i procent hade en positiv korrelation. Tidigare studier har visat att TEE 

förklaras delvis av objektivt uppmätt AEE mätt med accelerometer, och i dessa studier såg de 

även att förändrad kroppssammansättning på grund av skillnad i FFM förklarade skillnad i 

TEE (Ekelund m.fl., 2001; Hallal m.fl., 2013). Andra studier såg att TEE främst förklarades 

av kroppsvikt, där en högre kroppsvikt innebar en högre TEE medan AEE förklarades av 

kondition, där en bättre kondition innebar en högre AEE (Minasian m.fl., 2014; Goran m.fl., 

1998). Att en högre TEE förklaras av kroppsvikten kan bero på en ökad mängd FFM. 

 

Grundomsättningen av energi i vila, BMR, som utgör en del av TEE, hade minskat från första 

besöket till årskontrollen (se Tabell 1). Då tidigare forskning visar på ett samband som säger 

att ökad FFM ger ökad BMR så borde de innebära att FFM hade minskat till årskontrollen 

(Lazzer m.fl., 2010). Men då FFM hade ökat med ett medelvärde på 3,1 kg för studiegruppen 



25 
 

så måste denna minskning av BMR bero på en annan faktor än FFM. Felmätning kan vara en 

orsak till denna skillnad om undersökningen inte var standardiserad eller om deltagarnas 

förberedelser inte var standardiserade. En annan eventuell förklaring är att 

pubertetsförändringar påverkat eller att de antaganden som gjorts vid bestämning av 

kroppssammansättning inte gäller då studiegruppen hade rubbad kroppssammansättning 

(Wells & Fewtrell, 2006). 

 

Barnen i studiegruppen är i behov av insatser för att förbättra deras aktuella hälsa och 

förhindra framtida ohälsa. Det finns flera delar i arbetet med prevention av barnfetma, bland 

annat att skapa hälsofrämjande miljöer i skolan och hemma där barnen tillbringar större delen 

av sin tid. Enligt vårdprogrammet som ska fungera som hjälpmedel vid behandling vill de få 

till en långsiktig beteendeförändring med ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor, vilket har 

stöd i andra studier (LUL, 2015; Lagerros & Rössner, 2013). Detta har även stöd i en SBU-

rapport där de kom fram till att begränsningar av stillasittande aktiviteter som ger ökad 

aktivitet, ökad konsumtion av frukt och grönsaker samt minskad konsumtion av sötade 

drycker leder till positiv effekt på viktutvecklingen (SBU, 2004). Andra studier visade att stöd 

och hälsoinformation till lärare och föräldrar är viktiga delar i preventionsarbetet (Waters 

m.fl., 2011; Nyberg m.fl., 2016). Skolbaserade interventioner för fysisk aktivitet som var 

minst 12 månader långa visade positiva effekter på skolbarnens BMI, vilket belyser skolans 

betydelse i preventionsarbetet (Mei m.fl., 2016). Enligt Barbeau och medarbetare (1999) gav 

fysisk aktivitet en viss ökning i FFM medan kost hade en viktig del i minskning av FM. 

Genom att öka den fysiska aktiviteten genom att träna två dagar i veckan under 12 veckor kan 

förbättrade värden för flera riskfaktor kopplade till fetma ses (Calcaterra m.fl., 2013). 

Behandling av övervikt och fetma ska inte enbart handla om att minska vikten hos barnen 

utan det ska också handla om att skapa hälsofrämjande vanor och minska riskfaktorer för 

ohälsa. Det är därför ökad fysisk aktivitet är nödvändigt för dessa barn. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Detta är en deskriptiv observationsstudie och med den designen går det inte att uttala sig om 

kausalitet, utan det går endast att se korrelationer (Polit & Beck, 2012). Vad som är orsak och 

vad som är verkan kan denna studie inte svara på. Då det inte tagits del av information om 

vilka åtgärder barnen fått och då behandlingen individanpassas går det inte att uttala sig om 

vad som är bra för viktminskning eller vilken påverkan ökad fysisk aktivitet har utifrån denna 
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studie (LUL, 2012). Vidare så var urvalsstorleken mindre än önskat då det inte genomförts 

tillräckligt många årskontroller. Ett litet urval ger osäkrare statistiska analyser och ökad risk 

för fel i resultatet (Polit & Beck, 2012). Den enda kända anledningen till att urvalet blev 

mindre än önskat var resursbrist. De barn som blev inkluderade i denna studie hade gjort 

minst två undersökningar på pediatriska forskningsavdelningen. Då det på grund av 

resursbrist prioriterades första besök framför årskontroller, så kan dessa barn som ändå gjort 

en årskontroll vara de som hade störst behov av viktnedgång och fysisk aktivitet. För de barn 

som gått ner i vikt och börjat röra på sig mer har kanske ytterligare en aktivitetsutredning inte 

behövts, vilket ger ett selektivt bortfall. På grund av resursbristen blir urvalet en mer 

selekterad grupp då vården tar hand om de i behov först. Det kan även finnas barn som inte 

genomfört en årskontroll på grund av att de inte ville. Då den inhämtade datan inte innehöll 

information om detta går det inte att säga något om det med säkerhet men det skulle kunna 

vara en anledning till resultatets riktning. Då de inte kan följas upp i någon större utsträckning 

vad som fungerat och vad som inte fungerat, så har de svårt att utveckla verksamheten och 

förbättra behandlingen för barn med fetma som är i väldigt stort behov av bra och fungerande 

behandlingar. 

 

I denna studie har matens termogena effekt bortsetts ifrån. Den motsvarar vanligtvis cirka tio 

procent av TEE (Maffeis m.fl., 1993). TEE bestämdes utifrån ett genomsnitt av de dagar som 

uppskattades vara normalaktiva. AEE adderades till BMR för att få fram TEE för varje 

normalaktiv dag och sedan togs ett genomsnitt fram. För att ta hänsyn till matens termogena 

effekt använde sig Ekelund och medarbetare (2002) av en formel för att beräkna AEE genom 

att ta 0,9 multiplicerat med TEE och sedan subtrahera med BMR. De använde sig då av ett 

beräknat AEE medan i denna studie har AEE blivit uppmätt. Formeln som användes kan 

omvandlas till TEE dividerat med 0,9 vilket ger ett cirka 11 procent högre beräknat TEE som 

tagit hänsyn till energiförbrukningen från matens termogena effekt. Att matens termogena 

effekt inte tagits hänsyn till i denna studie påverkar inte resultatet nämnvärt då det 

genomfördes inom-grupps analyser och då TEE inte användes i absoluta tal utan relativt per 

kg kroppsvikt.  

 

Det blev ett internt bortfall på några frågeställningar då data saknades på variabler som 

undersöktes. Då det redan var en liten urvalsstorlek som påverkar säkerheten i de statistiska 

analyserna så påverkar bortfallen ytterligare. De som exkluderades saknade data i variabler 

för energiförbrukning vilket gjorde att de inte kunde undersökas. Sedan exkluderades även två 
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individer på grund av ålder, då studiegruppen var väl samlad kring åldrarna åtta till 17 år, som 

var de åldrarna accelerometern var validerad för (Heil, 2006). De två yngre individerna hade 

blivit utstickare som skulle kunnat påverka data samt göra gruppen mindre homogen sett till 

ålder. Barn i åldrarna åtta till 17 år är även i den åldern då de går i grundskola eller 

gymnasium vilket innebär att de generellt har en liknande vardag. Då urvalsstorleken var liten 

genomfördes en beräkning av hur stor studiegruppen bör vara för en statistisk power på 80 

procent (Polit & Beck, 2012). Beräkningen genomfördes för variablerna TEE och AEE efter 

att data hade analyserats. Först beräknades effektstorleken genom att dividera differensen 

mellan undersökningstillfällena med standardavvikelsen för differensen mellan 

undersökningstillfällena (Polit & Beck, 2012). För TEE blev effektstorleken 22,5 dividerat 

med 24,9 vilket är lika med 0,9. För AEE blev effektstorleken 17,5 dividerat med 25 vilket är 

lika med 0,7. Med en effektstorlek över 0,8 för TEE och med en statistisk power på 80 

procent bör antalet deltagare i studiegruppen vara 25 (Polit & Beck, 2012). Med en 

effektstorlek på 0,7 för AEE och med en statistisk power på 80 procent bör antalet deltagare i 

studiegruppen vara 33 (Polit & Beck, 2012). Utifrån dessa beräkningar var studiegruppen för 

TEE tillräckligt stor, medan för AEE var den inte det för en statistisk power på 80 procent.  

 

4.2.1 Forskningsetiska överväganden 
Forskning på barn bör alltid övervägas noga då barn inte kan ta till sig vad forskningen 

innebär på samma sätt som vuxna samt att barnen inte borde utsättas för någon ökad risk vid 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2016). I denna studie har tidigare insamlad data använts där 

barn och vårdnadshavare lämnat sitt samtycke. Då data samlades in från klinisk verksamhet är 

det viktigt att deltagarna avidentifieras då det kan innehålla känsliga uppgifter. Vidare så var 

den kliniska verksamheten, där data hämtades ifrån, en del i att hjälpa deltagarna nå bättre 

hälsa. Det var ett naturligt händelseförlopp och deltagarna utsattes inte för någon ökad risk för 

att denna studie skulle genomföras då de blev avidentifierade. Ur ett etiskt perspektiv går det 

inte att tvinga individerna i denna studiegrupp att bli mer hälsosamma för att minska på 

samhällskostnaderna (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Sjukvårdens resurser är begränsade och 

de resurser som satsas på individen vill sjukvården ha resultat ifrån. Men då det är upp till 

individen hur de utnyttjar tillgången på hjälp är det svårt att styra detta. Det är ett komplext 

problem då det handlar om beteendeförändringar hos barn med fetma som har risk för flera 

sjukdomar samtidigt som stöd från föräldrar och skolan kan ha stor påverkan i utfallet av 
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insatserna (LUL, 2012; Waters m.fl., 2011). Det är viktigt för dessa barn att få hjälp i tidig 

ålder för att minska risken för ohälsa senare i livet (Guo m.fl., 1998; Wennberg m.fl., 2013).  

 

4.2.2 Vidare forskning 
Det ideala vore om alla följde rekommendationerna för fysisk aktivitet och att det gick att 

förhindra barnfetma från att uppstå. Men för att komma dit behövs det mer forskning om 

behandling och prevention av barnfetma och vilken påverkan fysisk aktivitet har. Det behövs 

longitudinella, randomiserade interventionsstudier där olika variabler kan studeras över tid för 

att se hur de påverkar. Det behövs studeras närmare hur olika intensiteter av fysisk aktivitet 

påverkar förekomst av övervikt och fetma hos barn. Detta behövs studeras i en större, 

homogen studiegrupp där säkra statistiska analyser kan genomföras. Det behöver också 

studeras vilken påverkan kosten har relaterat till fysisk aktivitet för barn med övervikt och 

fetma. Det behövs ordentlig uppföljning vid behandling på överviktsenhet för att kunna följa 

upp och se vad som fungerat bra och vad som hade kunnat fungera bättre för att uppnå målen. 

Vid uppföljning hos barnen bör det studeras i vilken utsträckning de följt behandlingen med 

kost och fysisk aktivitet. Etiskt kan det vara svårt att göra forskning på detta område då barn 

och föräldrar måste ge sitt godkännande samt att det borde inte vara etiskt lämpligt hos yngre 

barn med beteendeförändringsstrategier som påverkar och begränsar deras liv.  

 

4.2.3 Validitet och reliabilitet  
Det är viktigt att testen är standardiserade och att barnen har gjort samma förberedelser och 

har samma förutsättningar för båda undersökningstillfällena. Enligt tidsschemat för utredning 

på barnenheten (se Bilaga 2) finns en standardiserad ordning och starttid för dagen. Hur väl 

standardiseringen har följts vid undersökningarna finns det ingen tillgänglig information om 

då det är tidigare insamlad data från klinisk verksamhet. Mätmetoden för BMR är indirekt 

respiratorisk kalorimetri som ger bra värde på BMR oberoende av kroppssammansättning 

jämfört med beräkningar utifrån kroppsmått, kön och ålder (Psota & Chen, 2013). Mätning av 

kroppssammansättningen skedde genom hudvecksmätning och bioimpedansmätning, där 

kombinationen av metoderna ökar tillförlitligheten (Wells & Fewtrell, 2006). De är dock 

enkla metoder som bygger på antaganden där vätskebalans och övervikt eller fetma kan 

påverka noggrannheten (Wells & Fewtrell, 2006). Accelerometern var validerad för barn i 

åldrarna åtta till 17 år gamla (Heil, 2006). Barnen bar accelerometern i fyra dagar till en vecka 

men endast en till fyra dagar ansågs som normalaktiva. Enligt Trost och medarbetare (2005) 
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bör de bära accelerometern i fyra till nio dagar för att få bra värden. Barnen bar accelerometer 

tillräckligt många dagar för att de skulle få bra värden, sedan skattade de vilka dagar de var 

normalaktiva vilket är ett subjektivt mått. De dagar som ansågs normalaktiva användes till 

studien och här finns en risk att de dagar då barnen var mest aktiva valdes för att det ser bäst 

ut för att de vill framstå som aktivare än vad de faktiskt är. En längre period med objektivt 

uppmätt aktivitet med accelerometer hade varit att föredra framför en subjektiv skattning av 

normal aktivitet. Det är viktigt att aktivitetsutredningen med accelerometer sker under samma 

typ av dagar med samma förutsättningar för att en jämförelse ska kunna ske (Hinkley m.fl., 

2012). Ifall barnet är sjukt eller att det är helg vid ena undersökningstillfället och barnet går i 

skolan vid det andra undersökningstillfället så kan aktivitetsnivån skilja sig väldigt mycket 

(Hinkley m.fl., 2012). Det har inte kontrollerats för vilka typer av dagar som inkluderades i 

denna studie men deltagarna instruerades att de skulle bära accelerometern i sju dagar för att 

få med helgdagar och vardagar. Men då bara en till fyra dagar inkluderades går det inte att 

säga huruvida båda typerna av dagar finns med. 

 

Då denna studie var baserad på redan inhämtad data och utifrån syfte och frågeställningar så 

fanns det i princip bara ett sätt att genomföra studien på. En deskriptiv observationsstudie där 

förändringen i variablerna jämfördes efter ett år av ett naturligt händelseförlopp för deltagarna 

som var i kontakt med klinisk verksamhet (Polit & Beck, 2012). På grund av att 

urvalsstorleken var liten så bör resultatet från de statistiska beräkningarna tolkas med 

försiktighet. Liknande studier med större urvalsstorlek önskas för säkrare statistiska resultat. 

Då det inte fanns med i den insamlade datan vilken typ av behandling deltagarna genomfört 

går det inte heller att uttala sig om vad som föranlett resultatet. Socioekonomiska och 

miljömässiga faktorer studerades inte heller i denna studie men de har påvisad effekt på 

övervikt och fetma som inte kan kontrolleras för i denna studie, men detta bör även studeras 

vidare (Sjöberg m.fl., 2011). 

 

4.3 Slutsats 

Barnen i denna studie har lägre total energiförbrukning och lägre aktivitetsrelaterad 

energiförbrukning ett år efter att de blivit inskrivna på överviktsenhet samtidigt som de blivit 

mer överviktiga. De har inte blivit mer fysiskt aktiva då de minskat sin energiförbrukning och 

fått en ogynnsam förändring på kroppssammansättningen. Om de blivit mer överviktiga på 

grund av minskad energiförbrukning eller om energiförbrukningen har blivit mindre på grund 
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av att de blivit mer överviktiga kan denna studie inte svara på. Denna studie kan inte heller 

svara på om de hade blivit ännu mer överviktiga om de inte varit inskrivna på 

överviktsenheten. Med tanke på studiegruppens storlek bör detta resultat tolkas med 

försiktighet och vidare forskning om hur fysisk aktivitet påverkar uppkomst och förekomst av 

barnfetma behövs.  
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Bilaga 1 

Information inför ert besök på energimetaboliska laboratoriet.  (Klinisk nutrition och 

metabolism, UAS, i.d) 

 

 
 

 
_________________________________________________ 

Information inför ert besök på energimetaboliska 
laboratoriet. 

 

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

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

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

 
Indirekt respiratorisk kalorimetri mätning 



 

 
 

 

 

 
 

 

_________________________________________________ 
 
2. Undersökning av kroppssammansättning görs med enkla metoder som mätning 

av vikt, längd och kroppsomfång (måttbandsmätning). Även andra metoder används: 
 

a) Bioimpedansmätning.  
Hur? Du får ligga på en brits och ha elektroder på fingrarna eller handryggen och på 
fötterna. En mycket svag ström (som inte känns) passerar genom kroppen och det tar ca 
en minut.   
Varför? När det elektriska motståndet i vävnaderna mäts kan man ta reda på vilken 
mängd vatten som finns i kroppen. 
 
b) BodPod mätning.  
Hur? Du får sitta inuti en äggformad behållare med fönster i några minuter. Mätningen 
görs i underkläderna. 
Varför? Apparaturen mäter din kroppsvolym. Kroppsvolymen används i beräkningar av 
muskelmassa och fettmassa.  
 
c) Hudveck (kaliper) och bukhöjds mätning.  
Hur? Med hjälp av något som liknar en plattång mäts tjockleken på hudveck vid armen, 
ryggen och magen. Mätningen tar bara några minuter och kan kännas som ett litet nyp i 
skinnet. Bukhöjden mäts när du ligger på ett fast underlag. Vi mäter höjden mellan 
underlaget och naveln. 
Varför? Sammantaget ger undersökningarna ett mått på mängden underhudsfett. 

 
 

              
             Hudveck (kaliper) mätning                                   BodPod mätning 
 
 
                      



 

 

 
  
 
 

 
 

                          
________________________________________________ 

 
 
d) Handgreppsstyrka.  
Hur? För att mäta greppstyrkan kan man använda sig av en handgreppdynamometer. 
Varför? Styrka kan definieras som den maximala kraft som en muskel eller muskelgrupp 
kan generera vid en specifik hastighet. Hangreppsstyrkan ger ett indirekt mått på 
muskelstyrkan o muskelfunktion. 
 
          

 
Mätning av handstyrkan 
 
 

 
3. Undersökning av fysisk aktivitet (ta med gymnastikskor).  
 

a) Gångprov i självvald gånghastighet.  
Hur? Du går en bana i din vanliga gångtakt i cirka fem minuter. Din puls registreras med 
ett pulsband som sitter runt bröstkorgen och en pulsklocka runt handleden.  
Efter gångprovet skattar du din upplevda ansträngning på en skala.  
Varför? Provet mäter hjärtats arbete och ansträngningsgrad. Pulsen och ansträngnings 
graden talar om hur mycket energi det kostar för personen att gå en viss sträcka. 
 
b) Konditions- eller belastningstest. 
 
6-minuters gångtest:             Cykelergometer:     Gå- och löpband: 

 
Hur? Vid ett gångtest (konditionstest) går du så snabbt du kan på 6 minuter, ett sk ”6 
minuters gångtest”. Pulsen registreras med pulsklocka och du får skatta din upplevda 
ansträngning under testet. Konditions- och belastningstest kan utföras med cykel-
ergometer eller på ett löpband. Vid cyklingen/löpbandet får man arbeta mot olika 
belastningar och man får samtidigt andas genom ett munstycke. Munstycket är via en 
slang kopplat till den indirekta respiratoriska kalorimetrin (se punkt 1) och ditt 
syreupptag och din energiomsättning registreras. Skattning av upplevd ansträngning sker 
även här.  
Varför? Med detta enkla test får man en uppfattning om din fysiska prestationsförmåga  
och ett mått på din kondition. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

                              
________________________________________________ 

 
 
 

c) Aktivitetsregistrering.  
Hur? Du får fylla i en dagbok under fyra dagar där du skattar de dagliga aktiviteternas 
intensitet på en niogradig skala. Aktivitetsregistreringen sker i samband med att du har 
på dig rörelsemätare (se nedan).  
Varför? De fysiska aktiviteten läggs samman med din grundförbrukning (se indirekt 
kalorimetri) och tillsammans får vi en uppfattning om din totala energiomsättning. 
Aktivitetsdagboken ger information om vad och när du utför aktiviteterna 

 
d) Rörelsemätare (accelerometer).  
Hur? Små mätare som bärs på hand- och/eller fotled och registrerar rörelse, acceleration 
och intensitet.  
Varför? Mätarna lagrar information om din fysiska aktivitet som spelas av efter avslutad 
registrering och visas i form av stapeldiagram. Du får ha på dig mätarna samtidigt som du 
fyller i din aktivitetsdagbok. 
 
 

                        
        Gångprov                                  Applicering av rörelsemätare 
 
 
4. Aktigrafisk sömnregistrering. 
Hur? En aktigraf mäter rörelse och vanligtvis också ljusförhållanden och när den används är 
det vanligtvis för att kontrollera hur en person sover och är i övrigt aktiv under några dygn 
eller under en längre tid.  
Varför? Fördelen med att använda en aktigraf är att man får en helhetsbild av testpersonens 
dygnsrytm då de mer avancerade apparaterna för diagnostik (polysomnografi) endast 
används under natten. Detta gör att man får en bra uppfattning om hur testpersonen lever. 
Vid sömn registreras (skillnader i sömnschema, mängd och kvalité), vakenhetsmönster samt 
ljusintensitet. 



 

 
  

 
 

                              
_________________________________________________ 
 

 

 
Aktigrafi sammanställning 

 

 

  

5. Energiintag mha. kostdagbok.  

Hur? Om en analys av den totala energiomsättningen och din energibalans ska ske fylls även 

en kostdagbok i parallellt med aktivitetsregistrering. Kostdagboken ger information om hur 

mycket energi som du får i dig, när du äter och hur ofta. 

Varför? Energiintaget ställs mot din fysiska aktivitet och därmed kan man räkna ut om du 

befinner dig i energibalans, dvs om du får i dig lika mycket energi som din kropp gör av med.  

 

 

 

6. Glukosbelastning.  
Hur? En venkateter (plastslang) sätts in i ett ytligt blodkärl i ditt armveck. Därefter kommer 

blod att tappas från katetern före du dricker en sockerlösning och även 30, 60, 90, 120 

minuter efter att du druckit den. Samtidigt görs en mätning av din energiomsättning då du 

får ligga med en plastkupa över huvudet (se även punkt 1). 

Varför? För att undersöka din kropps förmåga att normalisera blodsockernivån och omsätta 

energi, kolhydrater och fett. 

 

 

 

 

Om ni har frågor inför er undersökning kan ni kontakta: 
Roger Olsson, näringsfysiolog eller Mia Berglund, forskningsassistent vid det energi- 

metaboliska laboratoriet, UAS. 

 

Telefon: 018-611 92 19. 

roger.olsson@pubcare.uu.se marie.berglund@pubcare.uu.se 

    



 

Bilaga 2 
Utredning barnöverviktsenheten (Klinisk nutrition och metabolism, UAS, 2008) 
Utredning barnöverviktsenheten:  Version 080219 
 
Förslag på tidsschema.  
 
08.15-08.45 Nålsättning ,provtagning, vikt och längd. 
 
08.45   Indirekt respiratorisk kalorimetri (BMR-mätning), pulsregistrering. 
 
09.00  Tillförsel av 75 g glukoslösning p.o 
 
09.05  insulin, glukos 
 
09.15  insulin, glukos 
 
09.30-09.45 Provtagning (+30min) + Indirekt respiratorisk kalorimetri (15min). 
 . 
09.45-10.00 Kroppssammansättning (bioimpedans och övriga antropometriska 

mått).  
 
10.00-10.15  Provtagning (+60min) + Indirekt respiratorisk kalorimetri (15min). 
 
10.15-10.30 Kroppssammansättning (kaliper).  
 
 
10.30-10.45  Provtagning (+90min) + Indirekt respiratorisk kalorimetri (15min). 
 . 
10.45-11.00 BodPod 
 
11.00-11.15   Provtagning (+120min) + Indirekt respiratorisk kalorimetri 

(15min). 
 
11.15-11.30  Genomgång av aktivitetsdagbok, aktivitetsmätare, applicering av 

aktivitetsmätare. 
 
11.30-12.15 Standardiserad kost 
 
12.15-12.45 Submaximalt konditionstest (cykel, löpband) med indirekt 

respiratorisk kalorimetri och pulsregistrering. Ev. PCI-index innan 
det submaximala konditionstestet 

 
13.00  Dietist + övriga 

 

 

 
  



 

Bilaga 3 
ISO-BMI-gränser för övervikt, fetma och svår fetma hos barn åtta till 17 år, där 18 år 

representerar BMI-gränserna för vuxna (LUL, 2012). 

 
 ISO-BMI 25 ISO-BMI 30 ISO-BMI 35 
Ålder Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
8 18,44 18,35 21,60 21,57 23,5 26,5 
9 19,10 19,07 22,77 22,81 25,1 28,8 
10 19,84 19,86 24,00 24,11 27,2 31,2 
11 20,55 20,74 25,10 25,42 29,7 33,4 
12 21,22 21,68 26,02 26,67 32,3 34,9 
13 21,91 22,58 26,84 27,76 34,6 35,9 
14 22,62 23,34 27,63 28,57 36,1 36,3 
15 23,29 23,94 28,30 29,11 36,8 36,4 
16 23,90 24,37 28,88 29,43 36,6 36,1 
17 24,46 24,70 29,41 29,69 35,9 35,7 
18 25 25 30 30 35 35 

 


