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Energiomsättning hos barn med obesitas 
 
Sammanfattning 
I det svenska samhället är det konstaterat att fetma är en folksjukdom som kryper allt längre 
ned i åldrarna. Detta faktum bidrar till ökad fysisk och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
Dessutom ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården på sikt eftersom de följdsjukdomar som 
är kopplade till övervikt, såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar också ökar. Det finns 
ett behov av att öka vetskapen kring överviktiga barns metaboliska omsättning och ta reda på 
de mekanismer som påverkar energiomsättningen hos barn med fetma.  
 
Vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten klinisk nutrition och metabolism 
har detta examensarbete genomförts. Syftet med arbetet var att med hjälp av olika metoder 
mäta energiomsättning, energibalans och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med övervikt 
och fetma för att sedan jämföra dessa värden med en kontrollgrupp.  
 
Undersökningsgruppen bestod av 34 barn, 17 barn med obesitas (8st flickor och 9st pojkar), 
samt 17 friska kontrollbarn (8st flickor och 9st pojkar) i åldrarna 6-17 år. 
Vid mätning av kroppssammansättning användes bioimpedans och kalipermätning samt 
mätning av midja och stuss. Basala vilometabolismen mättes med indirekt respiratorisk 
kalorimetri. Med användandet av ett kostregistreringsformulär nedtecknades energiintaget 
under tre dagar. Under dessa tre dagar användes även ett aktivitetsregistreringsformulär samt 
accelerometeregistrering för att mäta den fysiska aktiviteten. De överviktiga barnen fick även 
fylla i en enkät där de fick skatta sin egen aktivitetsgrad samt den tid de spenderade 
stillasittande framför data eller TV. 
  
I studien var det inga barn med fetma som uppnådde en fysisk aktivitet som rekommenderas 
av Nordiska Närings rekommendationer (NNR). Energiintaget varierade mellan 35-182 kJ/kg 
kroppsvikt inom gruppen överviktiga och tretton av dessa barn hamnade under 
rekommenderat dagligt intag (NNR).   
Den fysiska aktivitetsgraden skiljde sig åt beroende på vilken mätmetod som användes i 
studien. Det fanns för- och nackdelar med de olika metoderna och man bör därför använda sig 
av en individanpassad kombination för att få bästa resultat.  
För att barnen skall nå en energibalans där energiintaget motsvarar den fysiska aktiviteten, 
samt att BMI och bukomfånget reduceras till individens normvärde, rekommenderas 
regelbundna individuella uppföljningar av kroppssammansättning, BMI och kosthållning.  
Det är också viktigt att barn med obesitas tidigt får en diagnos och ett regelbundet stöd från 
involverade läkare och sjukvårdspersonal. 
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Energiomsättning hos barn med obesitas 
 

Introduktion 
De senaste 25 åren har övervikt och fetma hos svenska barn ökat kraftigt. I Sverige finns det i 
dagsläget drygt 400 000 barn med hälsofarlig vikt. World	  Health	  Organisation	  (WHO)	  
definierar	  fetma	  som	  ett	  sjukdomstillstånd,	  övervikt	  definieras	  som	  en	  riskfaktor	  för	  
sjukdom.	   
Av Stockholms tioåringar är 15 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna överviktiga 
och omkring 5 procent av barnen är feta. Om procentsatserna hos Uppsala kommuns 10–12-
åringar är liknande, så skulle det innebära att det här finns ungefär 1 300 barn med övervikt 
och 350 barn med fetma1. 
 
Obesitas är en komplex polygen sjukdom, vilket innebär att det finns flera orsakssamband och 
därmed svårt att fastlägga en grundorsak. Studier visar att fetma till stor del beror på genetiska 
faktorer. Exempelvis har antropologiska studier visat att folkgrupper som i generationer levt 
under långa svält perioder har en hög befolkningsgrad av individer som lider av fetma vid 
socioekonomiskt goda förhållanden, t.ex. Pima indianerna2. Dessa ärftliga faktorer är 
tillsammans med kost, motion, psykologiska, sociala, kulturella och samhälleliga påverkan, 
avgörande för utveckling av fetma. Forskningen inriktas bl.a. på olika metoder som kan 
kartlägga sambanden. Till exempel kan identifiering av differentiellt uttryckta serummarkörer 
ge information som är viktig för förståelsen av mekanismer för utvecklande av övervikt och 
fetma hos unga.3. Ökad kunskap om generna som påverkar sjukdomen är mycket viktigt för 
att möjliggöra utveckling av nya och bättre mediciner. Lyckas man hitta markörer som visar 
vilka individer som löper störst risk att bli sjuka så kan förebyggande åtgärder sättas in i ett 
tidigare skede än vad som nu sker. Vår kunskap kring orsakerna till fetma ökar och vi vet att 
genetisk predisponering i kombination med livsstil spelar en stor roll 
 
Vetskapen om den ”fetmaepidemi” som sprider sig över världen ökar också oron kring de 
följdsjukdomar som länkas samman med obesitas. Att bukfetma är en riskindikator för hjärt-
kärl och metaboliska sjukdomar hos vuxna är väl känt. Det finns bevis för att samma risk- 
faktor föreligger även hos barn. Högt LDL (low density lipoprotein) kolesterol och 
triglycerider och lågt HDL (high density lipoprotein) kolesterol, försämrad insulin resistans 
samt högt blodtryck är några av de riskfaktorer som länkas samman med ökad bukfetma4,5,6,7. 
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Studier har även påvisat en ökad frekvens av astma, sämre själv-känsla och risk för en alltför 
tidig död8,9. En tidig diagnos och behandling av barn med bukfetma är därför av ”hög vikt”. 
 
Det är av intresse att studera dessa barns energiomsättning då studier visar att det är lättare att 
behandla och påverka barn än vuxna som redan förankrat en energiobalans 10,11. Andra studier 
har visat att ju äldre barnet är och ju högre BMI (body mass index; vikten/längden2) barnet 
har, desto större risk för bestående övervikt 12. Det finns dock ingen dokumentation om att 
förebyggande aktiviteter såsom fysisk aktivitet hos barn kan motverka sjukdomar, eftersom de 
besvär som kan förebyggas med motion uppstår först senare i livet. Däremot kan man påvisa 
samband med förstadier av flera olika livsstilssjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar,  
typ 2-diabetes och fetma13.  
 
Energiomsättning 
Människans energiomsättning TEE (= Total Energy Expenditure) består av tre 
huvudkomponenter; Basal ämnesomsättning (BMR), dietär termogenes (DIT) och fysisk 
aktivitet (PAEE). Dessa skiljer sig sinsemellan beroende på längd, vikt, ålder, hur aktiv en 
person är, vilket födointag personen har samt vid eventuella sjukdomar.  
 
1. Basal ämnesomsättning (BMR = Basal Metabolic Rate): Basalomsättningen eller 

vilometabolismen motsvarar den energimängd som krävs för att upprätthålla normala 
kroppsfunktioner hos en individ i vila efter 10-12 timmars fasta i ca 20°C i 
rumstemperatur dvs. den energiomsättning när kroppen är fysiskt och psykiskt inaktiv.  
Hjärna, hjärta, lever, njurar och mag-tarmkanal svarar för knappa 10% av kroppsvikten 
men står för hela 60-75% av energiförbrukningen. 
BMR står för huvuddelen av energiåtgången och är en grundpelare i de ekvationer där 
man räknar ut människans energiomsättning. Under uppväxtåren är BMR högre per kg 
kroppsvikt. Barn har generellt sett mer muskelmassa än fettmassa och en högre andel 
aktiv muskelmassa ger också en högre energiomsättning. Barn har framförallt större 
proportion metaboliskt aktiva organ såsom lever och hjärna, förutom att de växer. 

 
BMR bestäms i huvudsak av storlek på kroppens aktiva cellmassa och påverkas då av 
både kroppsstorlek och kroppssammansättning. BMR påverkas också av hormonnivåer, 
avvikande kroppstemperatur som feber och vid svält. 
I princip gäller att ju högre kroppsvikt och muskelmassa en individ har, desto högre BMR. 
Kvinnor har lägre BMR än män, vilket i huvudsak beror på att kvinnor generellt sett har 
mindre andel muskelvävnad och större andel fettvävnad. 
Vid de förändringar i kroppssammansättningen som sker med stigande ålder minskar 
muskelmassan och därmed BMR. BMR uttryckt per kilo kroppsvikt blir hög för personer 
med snabb tillväxt, dvs. för barn och ungdomar. 
För en relativt lågaktiv individ utgör BMR två tredjedelar av den totala 
energiförbrukningen. För den aktiva individen utgör BMR en lägre andel av den totala 
energiomsättningen. Den aktiva har dock ett signifikant högre BMR än den icke aktiva. 
Sammantaget räknar man med att kroppssammansättning, ålder, kön och fysisk aktivitet 
förklarar 80-90 % av skillnaderna i BMR mellan individer. 

 
2. Dietär termogenes (DIT = Dietär Termogenes): DIT motsvarar den ökade 

energiomsättningen som sker efter en måltid. Den beror bl.a. på att cellerna ökar sin 
aktivitet och att matsmältningskanalen arbetar mer. Energiökningen är då ca 10-15 %. 
Matens termogena effekt kan definieras som ökningen av energiförbrukningen efter 
födointag jämfört med BMR. Ökningen, som kvarstår ca. 3-6 timmar efter en måltid, antas 
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bero på att cellernas aktivitet ökar när näringsämnena digereras, metaboliseras och lagras 
som energidepåer. Graden av DIT påverkas av måltidens storlek, energiinnehåll och 
sammansättning och den varierar mellan individer. Efter en blandad måltid ökar generellt 
energiförbrukningen med motsvarande ca. 10 % av måltidens energimängd, och normalt 
kan man räkna med att 10 % av den totala dagliga energiförbrukningen utgörs av DIT. 
Hormoner har en stor inverkan på energiomsättningen. Adrenalin är ett stresshormon som 
ökar energiomsättningen och leptin är ett hormon som sänker den. Leptin har också den 
effekten att den sänker aptiten när man är mätt. Det har visat sig att överviktiga personer 
har ofta högre leptinnivåer än smala och att de reagerar sämre på leptinets 
hungerdämpande effekt liknande patienter med typ 2 diabetes som är mer eller mindre 
insulinresistenta. När leptin nivåerna sjunker tolkar hjärnan frånvaron av leptin som ett 
tecken på att det är dags att sänka metabolismen. Förutom dessa hormoner finns en mängd 
andra som reglerar kroppens energiomsättning. 
 

3. Fysisk aktivitet (PAEE = Physical Activity Energy Expenditure): Den fysiska aktiviteten 
är den mest avgörande komponenten för individuell påverkan av vår energiomsättning, 
den står för ca 20-32% av den totala energiomsättningen. PAEE kan variera från snitt  
30 % (måttlig aktivitet) av den dagliga energiförbrukningen upp till 80 % i extrema 
förhållanden under mycket ansträngande uthållighetsträning eller tävling. 
För en inaktiv person kan den fysiska aktiviteten begränsa sig till en energiomsättning på 
100kcal per dag i jämförelse med en elitidrottare som kan omsätta 6-7000 kcal per dag. 
Energiomsättningen kan variera med typen av aktivitet, vilken intensitet och varighet på 
aktiviteten samt vilken kroppsstorlek och kondition man har. 
En vältränad elitidrottare som omsätter 7000kcal per dag har ett energibehov som är fyra 
gånger större än den person som bara omsätter 100kcal.  
Eftersom enzymkoncentrationerna för förbränning av olika fettsyror stiger vid fysisk 
aktivitet, medför detta att en bra kondition och en varierad aktivitet på hög nivå kan 
minska den skadliga effekten av ett dåligt kostintag. En otränad person kan efter två 
månaders träning öka enzymaktiviteten för fettförbränning med 30-40 %14. 
Alla typer av fysisk aktivitet ökar energiomsättningen och har även betydelse för en 
persons förmåga att reglera sitt energiintag och därmed bibehålla sin kroppsvikt. 
Energikostnaden för olika aktiviteter stiger med kroppsvikten, dvs. en person med hög 
kroppsvikt förbrukar mer energi än en person med lägre kroppsvikt om de utför samma 
typ av arbete. Intensiteten, duration, kondition och rörelsemönster påverkar 
energiomsättningen. Förutom att energiomsättningen ökar just under den tid då den 
fysiska aktiviteten pågår har även en ökad energiomsättning efter avslutad aktivitet, s.k. 
EPOC (excessive post-exercise oxygen consumption) påvisats. Den som tränar 
regelbundet kan alltså ha en högre omsättning trots att han eller hon vilar. 

 
Energiomsättningsmetodik 
Eftersom energi inte förbrukas utan endast omfördelas så talar man hellre om 
energiomsättning. Att studera människans energiomsättning kan vara problematiskt, då våra 
kunskaper begränsas av att det föreligger metodologiska problem med att genomföra studier 
av energibalansen under kontrollerade betingelser. Även svårigheter med att mäta de olika 
komponenterna av energiomsättningen kan förekomma. Det finns en mängd olika sätt att mäta 
energiomsättning hos människor. Vissa metoder grundar sig på teoretiska beräkningar och 
andra på avancerad mätteknik.  
Studier av människans energiomsättning kan till exempel göras med direkt eller indirekt 
kalorimetri. Mätningar med direkt kalorimetri är mer komplicerade och innefattar även 
mätningen av den värme som frigörs från kroppen. De indirekta metoderna mäter tex syre 
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koldioxid och räknar ut värmeavgivningen med hjälp av t.ex. ergospirometriutrustning som 
grundar sig på bedömning av syrgaskonsumtionen och koldioxidproduktionen i 
utandningsluften. Den kallas för indirekt respiratorisk kalorimetri och tekniken bygger på 
teorin att för varje liter O2 som åtgår, så motsvarar det en omsättning av ca 5 kcal energikälla. 
Små variationer förekommer beroende på om enbart fett, protein eller kolhydrater används 
som substrat. Om enbart fett används som substrat erhålls ca 4,7 kcal per liter O2

15. En fördel 
med den indirekta respiratoriska kalorimetri metoden är att den ger ett relativt exakt mått på 
energiomsättningen. En nackdel är att utrustningen kräver en laboratoriemiljö, vilket försvårar 
studier i fält. 
Vill man studera varifrån energin för det energimetaboliska och fysiska arbetet kommer, kan 
man mäta den s.k. respiratoriska kvoten (RQ). RQ är en kvot mellan producerad volym 
koldioxid (VCO2) och samtidigt upptagen volym syrgas (VO2). Om RQ ligger runt 0,7 tas 
energin nästan uteslutande från fett, medan ett RQ på 1,0 visar att det är kolhydrater som är 
huvudsaklig energikälla. Det är svårare att med hjälp av RQ bedöma om protein förbränns 
eftersom protein inte oxideras fullständigt. En korrigering för den del av syret och kolet som 
försvinner i form av urea med urinen genomförs. RQ för protein blir då efter korrigering ca 
0,816. 
 
I vila är syreupptagningen 0,2-0,3 (liter/min) (beroende på kroppsstorlek och 
kroppssammansättning) och bidrar till att vi kan hålla temperatur, blodcirkulation och andning 
igång. När vi reser och börjar röra på oss så ökar energiomsättningen i musklerna och ju mer 
ansträngande aktiviteten är desto mer syre måste transporteras ut. Det råder därmed ett 
rätlinjigt samband mellan arbetsbelastning och syreupptag. Varje individ har ett VO2 max där 
gränsen för hans/hennes syreupptagningsförmåga går och det linjära sambandet är alltså 
individuellt och kan antingen mätas med successivt ökad belastning eller räknas ut via ett s.k. 
Åstrands test som är ett indirekt submaximalt aerobt test. Det innebär att försökspersonens VO2 
beräknas fram genom puls, arbetsbelastning och ett antal fysiologiska antaganden. 
VO2 max varierar dessutom beroende på kön och ålder. En vuxen man som tränar kan ha en 
VO2 max runt 4 l/min och en lika aktiv kvinna runt 3 l/min8. Hos både pojkar och flickor ökar 
VO2 max, likvärdigt fram till ca 12 års ålder. Sedan ökar pojkars VO2 max markant och når 
sitt maximum vid ca 24 års ålder. Denna markanta uppgång saknas hos flickorna och 
skillnaden mellan könen varar livet ut9. 
Syreomsättningen varierar dock vid en viss hjärtfrekvens mellan olika individer. Förhållandet 
mellan hjärtfrekvens och syreomsättning är tydligast i samband med högre aktivitetsnivåer 
och sämre vid lägre aktivitetsnivåer så som dagliga lågintensiva aktiviteter. Detta gäller i 
synnerhet på individnivå, där en felmarginal upp till 30 % har påvisats10. Även hjärtfrekvens-, 
aktivitets- och rörelse mätning räknas till de indirekta metoderna7,8 och beskrivs närmre under 
rubriken material och metod. Vid hjärtfrekvens registrering konstrueras individuella 
kalibreringskurvor för att uppskatta energiomsättningen vid en viss aktivitet.  
 
Energiomsättningsmetodik hos barn med obesitas 
Ansvarsfördelningen och de praktiska metoder som tillämpas för att ta hand om barn med 
övervikt och fetma har i Uppsala-Örebroregionens vårdprogram delats in i fyra olika nivåer. 
Vårdnivå 1 förebygger barnfetma och behandlar barn med okomplicerad fetma och hamnar 
inom barn- och skolhälsovårdens ansvarsområde. Vårdnivå 2 utreder och behandlar barn med 
iso-BMI över 30 och är primärvårdens ansvarsområde. Barn med iso-BMI över 35 dvs svår 
fetma får hjälp av regioncenter eller barnklinik med fetma-team och klassas som vårdnivå 3. 
Behandling av barn med extremt svår fetma får hjälp från rikscentrum i Stockholm och det 
sker först efter utebliven behandlingseffekt från nivå 3. De två sista instanserna är endast 
komplement till den huvudsakliga behandlingen som sker hos skol- och barnhälsovården1.  
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De metoder man tillämpar när man studerar energiomsättning och fysisk aktivitet måste 
kunna kvantifiera intensiteten på den fysiska aktiviteten samt hur länge den varar. Det finns 
olika metoder som uppfyller dessa krav, bl.a. aktivitetsregistrering där försökspersonen får en 
aktivitetsdagbok att fylla i och skatta sin egen aktivitet, samt uppmätt aktivitet med hjälp av 
hjärtfrekvens- och accelerometerregistrering (rörelseregistrering) varav både 
aktivitetsregistrering och accelerometerregistrering tillämpades i det här arbetet (se material 
och metod). En annan viktig faktor är metodiken kring barnens kroppssammansättning. 
 
Kroppssammansättningsmetodik och BMI, iso-BMI 
De vanligaste metoderna för att diagnostisera obesitas hos vuxna är vikt kontra längd och 
BMI (kg/m2), det finns dock studier som anser BMI som otillräcklig parameter, speciellt hos 
barn. Hos vuxna ligger gränsen för övervikt vid BMI 25-29,9 och fetma vid BMI 30-35. Se 
tabell 1. 
 
Tabell 1. BMI och bukomfång som riskkategorisering enligt WHO19. 
Klassifikation BMI Hälsorisk 

 
Undervikt <18,5 Låg (ökad risk för andra kliniska problem) 

 
Normalvikt 18,5-24,99 Normalrisk  
Övervikt 25-29,99 Lätt ökad 
Fetma klass I  30-34,99 Måttligt ökad risk 
Fetma klass II 35-39,99 Hög, kraftigt ökad risk  

 
Fetma klass III ≥ 40 Mycket hög, extrem riskökning 
 
Könsspecifika midjemått (bukomfång) och risk för fetma relaterade metabola komplikationer 
 
 
Risk för metabola komplikationer Midjemått (cm) 
   Män Kvinnor  
Ökad risk   ≥ 94 ≥ 80 
Mycket ökad risk  ≥ 102 ≥ 88 
 
 
 
 
  
  
Bukfetma är en oberoende riskfaktor och risken för metabola komplikationer är förhöjd även 
hos normalviktiga med bukfetma. Detta beror på att fett lokaliserat till buken är mer metabolt 
aktivt med ökad nedbrytning av fett som går in i blodomloppet och ger förhöjda blodfetter. 
Detta kan medföra förhöjt blodtryck, sänkt insulinkänslighet, sänkta testosteronvärden och 
sänkt ämnesomsättning17. 
 
 
 
 
 

Exempel;  
En kvinna som har ett 
midjemått över 80cm 
har en ökad risk att 
drabbas av hjärt-
kärlsjukdom. Detta 
gäller för etniskt vita. 
Andra etniciteter, tex 
Asiater har lägre 
gränsvärden. 
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Tabell 2. BMI-gränserna för övervikt och fetma hos barn 5 till 17 år.(Cole et al., BMJ, 2000). 
 

         ISO-BMI 25       ISO-BMI 30 
Ålder  Pojkar  Flickor Pojkar  Flickor 
5  17,4  17,2  19,3  19,2 
5,5  17,5 17,2  19,5  19,3 
6  17,6 17,3  19,8  19,7 
6,5  17,7  17,5  20,2  20,1 
7 17,9  17,8  20,6  20,5 
7,5  18,2  18,0  21,1  21,0 
8  18,4  18,4 21,6  21,6 
8,5  18,8  18,7  22,2  22,2 
9  19,1  19,1 22,8  22,8 
9,5  19,5  19,5  23,4  23,5 
10  19,8  19,9  24,0  24,1 
11  20,6  20,7 25,1  25,4 
12 21,2  21,7  26,0  26,7 
13  21,9 22,6  26,8  27,8 
14  22,6  23,3  27,6 28,6 
15 22,8 23,6 28,9 29,6 
16 23,6 24,2 29,5 30,0 
17 24,3 24,7 29,8 30,1 
 
Vad säger tabellen? En femårig flicka som har ett BMI på 18 ligger enligt tabellen ovanför 
ISO-BMI 25 men under ISO-BMI 30. Hon är alltså överviktig. Med det menas att hon har ett 
BMI som ligger högre än 90 procent av femåriga flickor. 
Dessa gränsvärden är inte individuella utan epidemiologiska vilket innebär att man 
inte tittat på barnets kroppssammansättning eller om det finns några metabola riskfaktorer.  
 
Fysisk aktivitet hos pojkar och flickor med obesitas 
Den fysiska aktiviteten kan definieras som kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur 
resulterad i energiomsättning9 och de metoder som används för att studera fysisk aktivitet bör 
därför ge en uppfattning om denna. Forskningsmetoderna skall ligga till grund för att kunna 
kvantifiera den fysiska aktivitetens intensitet, varaktighet och frekvens.  Kontinuerlig 
hjärtfrekvensregistrering, accelerometerregistrering och aktivitetsregistrering uppfyller flera 
av dessa krav18. Med i beräkningarna måste också tas det faktum att barn växer och en del av 
deras energiintag går till kroppens utveckling och tillväxt. Som mest växer barn de fyra första 
månaderna vilket kräver ca 27 % av energiintaget. Mellan ett och tre års ålder åtgår ca 3 % av 
energiintaget och därefter mindre än 2 % till tillväxt19. 
Det som rekommenderas av Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) för barn i åldrarna 
10-17 år, är en måttlig intensitet med en sammanlagd tid av minst 60 minuter (duration) 
dagligen (frekvens), (se tabell 3). Aktiviteterna bör vara så varierande som möjligt och  kan 
delas upp i kortare intervaller under dagen. NNR ger bra referenser för beräkning av barns 
energibehov och energiomsättning20. 
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Tabell 3: Rekommenderad daglig fysisk aktivitet i minuter för vuxna och barn enligt NNR.  
Rekommenderad minsta fysiska aktivitet som 
komplement till normal, inaktiv dag 

Minuter per dag Intensitet 

Vuxna 30 Medel 
Barn/Ungdom 60 Medel 

 
Physical Activity Level (PAL) 
För att undersöka individens fysiska aktivitetsnivå under hela dygnet och för att kunna 
uppskatta hur aktiv en person är i förhållande till sin basala energiomsättning kan man räkna 
ut den fysiska aktivitetsnivån (PAL). PAL är en kvot mellan den uppmätta eller beräknade 
energiomsättningen i vila (BMR) och den energiomsättning som baseras på olika 
aktivitetsregistreringar. Antingen kan registreringen ske med hjälp av en aktivitetsdagbok där 
försökspersonen uppskattar hur lång tid av dygnet som ägnas åt olika aktiviteter. Alternativt 
kan PAL redovisas med data som registrerats med exempelvis en rörelsemätare en s.k. 
accelerometer. (Se sid.16) 
En accelerometer är en typ av rörelsemätare som känner av, registrerar och lagrar vertikala, 
segmentella och horisontala rörelser. Accelerometern är en utveckling av pedometern, 
stegräknaren, men ger ytterligare information som t.ex.; duration, intensitet, frekvens och total 
mängd fysisk aktivitet. Det finns även accelerometrar som kombinerar registreringar av 
hjärtfrekvens och acceleration (se accelerometerregistrering sid. 15).  
Fördelen med accelerometer registreringar är att de är relativt enkla att utföra då mätaren är 
mycket liten och inte inverkar på försökspersonens vardagsliv. 
De flesta accelerometrar visar en hög till mycket hög korrelation i relation till energiåtgång 
under olika aktiviteter såsom gång och löpning21. 
 
Den genomsnittliga PAL hos Nordens vuxna befolkning ligger runt 1,6. En stillasittande 
livsstil som motsvarar en PAL på 1,4-1,5 är associerad till ökad ohälsa i form av 
hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes, osteoporos och övervikt. Ett PAL värde närmare 1,8 kan 
därför rekommenderas ur ett hälsomässigt perspektiv enligt NNR14.  Uppskattat PAL värde 
för barn i åldern 10-17 år är för pojkar 1,75/1,80 och flickor 1,65/1,70. Där de lägsta värdena 
gäller för åldersgruppen 10-13 år och den högre för åldern 14-17 år14. Se tabell 4 och 5. 
 
Tabell 4: Daglig energirekommendation i kJ per kg kroppsvikt och dag enl. NNR. 
Aktivitetsnivå moderat/måttlig. 

Ålder Flickor (PAL 1.65/1.70) Pojkar (PAL 1.75/1.80) 
6 320 325 
7 305 325 
8 285 310 
9 265 295 
10 250 285 
11 230 265 
12 215 250 
13 200 235 
14 190 230 
15 180 220 
16 180 215 
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Tabell 5: PAL-värdesgränser enligt NNR 2004. 
Livsstil PAL-värde 
Aktiv 1,8 
Stillasittande 1,2-1,6 
 
Kost och motion är två hörnstenar i hur man ska gå tillväga med barns hälsa. Kosten kan 
påverka fettsyrasammansättningen i muskelcellmembranen och flera stora mättade fettsyror 
ger minskad insulinsensitivitet22. Motionen bidrar till muskeltillväxt och därmed ökad 
förmåga att ta hand om glukos i muskelcellerna. Föreligger dålig insulin resistens så kan 
riskfaktorer som hjärt-kärlsjukdomar öka23,24. 
 
Fysisk aktivitet är också ett sätt att öka chanserna till bibehållen vikt. Den amerikanska ”The 
Diabetes Prevention Study” visade att en ökning i fysisk aktivitet med 700 kcal/vecka, dvs 
utöver den vardagliga aktiviteten, kan på ca 3 månader medföra en reducerad vikt på ungefär 
1 kg.  
Det finns i korrelation med det ökade antalet obesa barn också rapporter om en ökad incidens 
av typ-2 diabetes. Amerikanska och kanadensiska studier indikerade ett samband mellan tidig 
obesitas och insulinresistens. Övervikten medförde vanligen hypertoni och andra 
hjärtsjukdomar, och därmed var det viktigt att tidigt diagnostisera och behandla övervikten 
hos dessa barn25.  
 
Energiintag 
För att kunna ta reda på om deltagaren befinner sig i energibalans, behövs utöver kunskap om 
energiutgifterna, även kunskap om energiintaget vilket kan ske genom olika mätningar och 
beräkningar.  
 
Hur mäts energin i livsmedel? 
Energivärdet i maten mäts genom att man förbränner de i en s.k. bombkalorimeter. En 
bombkalorimeter består av en helt sluten och isolerad behållare som är nedsänkt i vatten.   
För att beräkna energiinnehållet i ett livsmedel antänds det inuti den förslutna kammaren som 
är fyllt av rent syre. Det som blir kvar är koldioxid och vatten. Vattnets temperaturstegring 
korrelerar med livsmedlets förbränningsvärde, dvs den energi som finns i maten s.k. fysikalisk 
energi. Det är den energin som räknas om till det totala energiinnehållet. Denna process liknar 
den som sker i våra kroppar. Där sker spjälkningen med hjälp av enzymer men resultatet är 
detsamma; koldioxid och vatten samt energi. Det som kroppen inte kan ta hand om förs ut via 
urin och avföring vilket utgör ca 15% av det totala energiinnehållet (Atwaters faktorer). 
Enheten för energin uttrycks i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). 1kJ motsvarar 0,24kcal 
och 1kcal motsvarar 4,2kJ. 
 
Total Energy Intake (TEI) och Food Intake Level (FIL) 
Total energy intake (TEI) är ett mått på det totala energiintaget under en dag. Det är matens 
totala energiinnehåll, volym och sammansättning som utgör storleken på TEI. Om man äter 
mycket mättat fett som har ett högt energiinnehåll är energiåtgången låg och efter en 
proteinrik måltid är energiåtgången som högst. I det här arbetet användes en s.k. matdagbok 
eller kostregistrering vid mätning av barnens energiintag. Om man dividerar TEI med 
individens BMR får man en nivå för energiintaget, s.k. FIL (se Metoddelen, rubrik 
Energiomsättning B4, sid 18). För att kunna bedöma kostregistreringen kan man jämföra 
nivån av den energi (FIL) man räknar ut från kostregistreringen med en skattning av 
energibehovet för varje individ. NNR har tabellvärden för barns energibehov vid låg, medel 
och intensiv aktivitet. Se tabell IV. 
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I en studie där materialet var 16st (7 kvinnor och 9 män) veganer jämfördes dessa med 16 st 
allätare (7 kvinnor och 9 män) beträffande inrapportering av matintag och fysisk aktivitet. 
Ingen skillnad iakttogs mellan grupperna. Vid en jämförelse av resultatet från de båda 
grupperna med en metod som baseras på dubbelmärkt vatten kunde man se att både 
matintaget och fysiska aktiviteten var underestimerat. De kvinnliga veganerna hade ett 
signifikant lägre FIL värde än de kvinnliga allätarna. Veganerna underrapporterade 
energiintaget med 14 % och allätarna med 12 %23. Studien visar på de svårigheter som är 
förknippade med rapportering av kost men också fördelarna med att ha FIL som ett 
komplement i valideringen av rapporterna. 
 
Tabell 6: Rekommenderat energiintag i MJ/dag baserat på moderat/måttlig aktivitetsgrad 
(PAL) för barn i åldrarna 6-17 år enligt NNR 2004.  

Ålder Energi (MJ/dag) Flickor Energi (MJ/dag) Pojkar 
6 6,8 7,4 
7 7,2 8,1 
8 7,4 8,2 
9 7,6 8,6 
10 8,0 9,2 
11 8,2 9,4 
12 8,7 9,8 
13 9,1 10,2 
14 9,5 10,8 
15 9,6 11,3 
16 9,9 12,0 
17 9,9 13,4 

 
 
Syfte/frågeställningar  
För att kunna ta reda på om energibalans föreligger måste man känna till energiomsättningen 
och barnets energiintag. Det finns olika metoder för att indirekt beräkna energiomsättningen 
och i det här arbetet beräknas energiomsättningen enligt NNR där ekvationen bygger på längd 
vikt och ålder. Utifrån vad de olika värdena på uppmätt (ActiCal) och beräknad 
energiomsättning visar, kommer de 34 barnens fysiska aktivitetsgrad (PAL) att beräknas och 
sedan jämföras med värdet på deras uppgivna aktiviteter via en aktivitetsregistrering. 
Energiintaget registrerades med hjälp av en kostdagbok och beräknas, den beräknade nivån av 
energi (FIL) ställdes emot aktiviteten och en kvot (FIL/PAL-kvoten) däremellan ger ett värde 
på om individens energibalans har uppnåtts. Barn med fetma jämfördes sedan mot en grupp 
kontrollbarn.  
 
1. Finns det skillnader gällande energiintag, uppmätt och beräknad energiomsättning, samt 

fysisk aktivitets nivå mellan pojkar med obesitas och pojkar i kontrollgruppen? 
2. Finns det skillnader gällande energiintag, uppmätt och beräknad energiomsättning, samt 

fysisk aktivitets nivå mellan flickor med obesitas och flickor i kontrollgruppen? 
3. Skiljer sig energiintag, uppmätt och beräknad energiomsättning samt fysisk aktivitets nivå 

hos gruppen barn med obesitas från friska kontroller?  
4. Hur stor energiomsättning har barn med obesitas i vila och under fysisk aktivitet och hur 

stort är deras energiintag?   
5. Hur många av barnen i gruppen med obesitas uppnådde energibalans i jämförelse med 

kontrollgruppen? 
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Material och Metoder   
Försökspersonerna 
Undersökningsgruppen bestod av 34 barn i åldrarna 6-17 år. 17 barn med obesitas (8st flickor 
och 9st pojkar), samt 17 friska kontrollbarn (8st flickor och 9st pojkar).  
Mätningarna på barnen utfördes vid Enheten för klinisk nutrition och metabolism och 
Barnöverviktsenheten, Akademiska sjukhuset. För barnen med obesitas ingår mätningarna 
som en del i deras kliniska utredning. Samtliga barn med obesitas hade ett iso-BMI som 
överskred 30kg/m2. Två av barnen med obesitas hade även neuropsykiatriska diagnoser. 
 
Innan barnen kom till det energimetaboliska laboratoriet fick de muntlig och/eller skriftlig 
information gällande studien och dess innebörd.  
Föräldrar och barn fick varsin information med utförlig beskrivning av hur undersökningarna 
gick till på försöksavdelningen (bil.1). De barn i kontrollgruppen som valde att delta i 
undersökningen fick två biobiljetter efter avslutad undersökning som finansierades genom 
fondmedel. 
 
Datainsamling och försöksupplägg 
Undersökningar av barnen påbörjades hösten 2007 och avslutades under sommaren 2008. 
Vid enheten för klinisk nutrition och metabolism genomfördes grundläggande mätningar vid 
tillfälle (förkortas T0 och illustreras i tabell nedan). Mätningarna ägde rum mellan 8:00-11:00. 
Barnen var fastande när de kom till den energimetaboliska försöksavdelningen. Efter 
avslutade mätningar intog de en senarelagd standardiserad frukost på plats. 
Under perioden (T1-T3) genomfördes en aktivitets- och kostregistrering i barnens 
vardagsmiljö (hem och skola) och mätarna som barnen bar på sig samt ifyllt material 
återlämnades till laboratoriet efter avslutat försök (se försöksupplägg, Tabell 1).  
 
Tabell 7: Försöksupplägg 

Variabel T0 T1 T2 T3 
Kroppssammansättning: A     
Antropometri (vikt, längd, muskelmassa) A1 X    
Bioimpedansmätning A2 X    
Kalipermätning A3 X    
Energiomsättning: B     
Basal vilometabolism (RMR) B1 X    
Aktivitetsregistrering (Aktivitetsdagbok) B2  X X X 
Aktivitetsregistrering  
(Accelerometer- ActiCal® hand och fot)  B3 

 X X X 

Kostregistrering 
(Kostdagbok-”Dietist XP”) B4 

 X X X 

T= testperiod 
 
A. Kroppssammansättning 
 
A1. Antropometri 
Vikten bestämdes med våg 7001 Seca 701 klass III, AJ Medical. Kroppslängden mättes med 
ett mätinstrument, ett sk Ulmer Stadiometer26. Muskelmassan beräknades utifrån 
försökspersonens längd, överarmens omkrets, och hudvecks(kaliper)mått24. 
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Muskelmassa (kg)= L x (0,0264 + 0,0029 x AMA 
 
L = Längd (m)  AMA = Armmuskelarea (cm3) 
 
A2 . Bioimpedansmätning  
Deltagarna fick ligga ned och elektroder fästes på handled och fotled, därefter skickades en 
mycket svag ström genom kroppen. Därigenom fick man information om kroppens elektriska 
impedans. Därefter beräknades kroppens totala vatteninnehåll (TBW). Tekniken bygger på 
vetskapen om att vatten leder ström och att fett fungerar lite som en elektrisk isolator. 
Muskelmassa innehåller mycket vatten och har helt annan strömledande egenskap/impedans 
än fett och fettfrimassa. 
När man fått en uppfattning om TBW kan fettfria massan (FFM) och fettmassan (FM) 
indirekt beräknas. Med fettfrimassa avser man den massa som endast består av muskler, 
vatten och skelett. 
Exempel: Här antas att FFM utgöra 73,2 % vatten: 
 FFM= TBW/0,732 
Fettmassa uppskattas som skillnaden mellan kroppsmassa och FFM 
FM= Kroppsmassa-FFM 
Procentuella andelen fett beräknas enligt följande: 
%-andel fett= (FM/kroppsmassa)x 100                                                                                           
Den apparatur som användes var en bioimpedansmätare (InbodyS20). 
 
A3 . Kalipermätning 
Man har funnit att det finns ett samband mellan underhudsfett och kroppens densitet. Därav 
kan mätningar av tjockleken på fettet under huden användas för att beräkna kroppens totala 
fettmassa. Denna mätning görs med hjälp av en kaliper (Harpenden), som ser ut ungefär som 
en tång med millimeterskala.  
Man nyper tag i huden med fingrarna så att man får ett hudveck bestående av underhudsfett 
(och inte muskler) varefter man mäter dess tjocklek med kalipern.  

 
 
 
 
Det finns ett flertal olika mätplatser, vi har dock använt 
oss av ett ”4 site system”: se fig.1. 
Biceps (på mitten av armens framsida) 
Triceps (på mitten av överarmens baksida) 
Subscapula (under skulderbladet) 
Suprailiaca (ovanför höftkammen) 
 
 
 
 
 
 

     Fig.1 
Durnin och Womersley (1973) fann att logaritmen på summan av hudveckstjockleken, mätt 
på olika ställen av kroppen, korrelerade bra med kroppens densitet (BD) enligt formeln: 
BD=c-(m*log summa hudveck). 
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Procentuella andelen fett beräknas enligt följande: 
 
Fett (%) = ((4,95 / BD) – 4,50)) x 100 
 
 
Kombination av bioimpedans- och kalipermätning: 

Genom att kombinera de olika kroppssammansättningsmetoderna kan man få ett mer exakt 
värde på fetthalten. Värdet på kroppsvolym tas i vårt fall från kalipermätningen och värdet på 
TBW från bioimpedansmätning. Med hjälp av dessa kombinationer kan en tre-kompartment-
modell eller en multikompartment-modell redovisas25.  
 
B. Energiomsättning 
 
B1. BMR/RMR 
Vid mätning av den basala ämnesomsättningen (BMR) så skall mätningen göras på morgonen 
när kroppen är fysiskt och psykiskt inaktiv och efter 10-12 timmars fasta. 
I det här försöket uppmättes en viloämnesomsättning RMR (resting metabolic rate) eftersom 
försökspersonerna inte hade övernattat på sjukhuset, dock kom försökspersonerna på fastande 
mage. Standardiseringskraven inför en RMR mätning är annars 30 min vila och 3-4 tim efter 
måltid. RMR är vanligtvis något högre än BMR. 
Mätningen genomfördes med hjälp av indirekt (respiratorisk) kalometri (Sensor medics Vmax 
system). Vid mätningarna låg försökspersonerna stilla och tittade på film genom en 
genomskinlig ansiktsmask, varvid syrekonsumtion (V02) och koldioxidproduktion (VC02) 
registrerades under ca 30 min eller tills en stabil nivå (steady state) uppnåtts.   
 
Energiomsättningen beräknas sedan automatiskt med hjälp av Weirs ekvation: 
 
EE=3,94*VO2 + 1,11*VCO2 – 2,17*Un 
 
EE = Energi omsättning, VO2= syrekonsumtion i ml/min; VCO2= koldioxidproduktion i ml/min; Un= 
kvävgasproduktion i g/l med antagande av en urea kväveproduktion på 13 g/dag. 
 
I denna studie har BMR även beräknats, enligt Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), 
vilken baseras på en ekvation utifrån individens vikt, längd, ålder och kön (se tabell 8). 
 
Tabell 8. 

Upphovsman BMR-ekvation 
Pojkar: 4-10år: 0,082*vikt + 0,55*längd + 1,74 (MJ/24tim) 
Pojkar: 11-18år: 0,068*vikt + 0,57*längd +2,16 (MJ/24tim) 
Flickor: 4-10år: 0,071*vikt + 0,68 * längd +1,55 (MJ/24tim) 

NNR: (vikt (kg) och längd (m) 
ekvation) 

Flickor: 11-18år: 0,035*vikt + 1,95*längd +0.84 (MJ/24tim) 
 
B2. Aktivitetsregistrering (Aktivitetsdagbok) 
En av aktivitetsregistreringarna som barnen fick utföra var att fylla i en aktivitetsdagbok som 
tagits fram av L-E Bratteby o.a. 1997 (orginalförslaget dock gjort av Bouchard o.a. 1983). 
Artikeln heter “A 7-day activity diary for assessment of daily energy expenditure validated by 
the doubly labelled water method in adolescents” och är baserad på Schofields BMR-
ekvationer20. 
Vid aktivitetsregistreringen är dygnets 24-timmar uppdelade i 15-minutersperioder och man 
ska för varje sådan period ange en siffra som motsvarar en viss typ av graderad aktivitet. 
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Aktiviteterna är indelade i nio kategorier enligt deras energikostnad i multipler av BMR 
(Physical activity ratios, PAR). Den lägsta kategorin motsvarar siffran 1, vilket innebär sova 
och ligga medan siffran 5 motsvarar mycket lätt arbete. Den högsta kategorin motsvaras av 
siffran nio vilket innebär idrott och arbete av mycket hög till maximal intensitet. Sedan 
summeras antalet 15-minutersperioder i samma kategori och resultaten multipliceras med 
PAR-värdet för kategorierna i fråga samt med den uppmätta vilometabolismen (BMRu). 
Vilometabolismen skall här uttryckas per 15 min (BMR/96). På det sättet kan man beräkna 
den totala energiomsättningen (TEE) och den fysiska aktiviteten (FA) per dag.  
 
TEE = antalet 15-min perioder x kategorins PAR-värde x BMRu (per 15 min).  
 
 
B3. Aktivitetsregistrering (Accelerometer)  
Den andra aktivitetsregistreringen som användes i den här studien var med hjälp av en s.k. 
accelerometer, ActiCal 27. ActiCal består av en liten sensor som fästs med ett band på handled 
och/eller fotled. 
 
- Känner av och registrerar/lagrar vertikala kroppsrörelser i olika intensitetsnivåer, s.k. 

”counts”. 
- Ger information om intensitet, duration och frekvens. 
- Kan registrera i vertikal-, segmental- samt horisontalplanet 
- Energiomsättning under den fysisk aktiviteten (AEE) eller under hela dygnet (TEE). 

 
Med hjälp av programvara och interface kan sedan mätaren spelas av för bestämning av 
energiomsättningen.  
 
Hela kroppens rörelsemönster och belastningar fångas dock inte upp av accelerometern, det är 
rörelsen där mätaren är fäst som registreras, t.ex. handen -  handrörelser,  dessutom skiljer sig 
rörelsemönstret, intensiteten samt durationen mellan arm och fotled. Vid t.ex. cykling så rör 
man mer på nedre extremiteterna än de övre och tvärt om när man sitter framför datorn. Detta 
ger en osäkerhet när det gäller uppskattning av energiomsättning och aktivitet28. Vid 
användande av ActiCal hand och ActiCal fot sammantaget så ges en acceptabel information 
om individens dagliga aktivitetsmönster. 
Utifrån de två ovanstående metoderna kan TEE bestämmas. Den fysiska aktivitesnivån (PAL) 
beräknas sedan genom att dividera TEE med uppmätt BMR (TEE/BMR= PAL). 
 
 
PAL = TEE (enligt AD eller ActiCal) / BMRuppmätt 
 
B4. Kostregistrering (Kostdagbok) 
Alla barn fick en kostdagbok eller ett s.k. kostregistreringsformulär som de fyllde i med 
specificering av livsmedel, hur mycket den vägde alternativt mängden mat/dryck under tre 
dagar. Beräkning av kostregistreringen utfördes av dietist på dietistavdelningen på 
barnsjukhuset i Uppsala med hjälp av Dietistprogrammet; Kost och näringsdata AB. Dietist 
XP version 3.0. Livsmedelsverkets databas november 2004.  
Beräkning av energiintaget skedde genom att energiintaget (TEI) i kcal divideras med den 
basala ämnesomsättningen (BMR), dvs TEI/BMR, vilket ger ett värde som benämns som 
”food intake level” FIL. Värdet bör överstiga 129. FIL användes vid validering av 
kostregistreringarna. För att jämföra resultaten används FIL/PAL x100. 
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Studiedesign 
En jämförande kvantitativ och kvalitativ studie där en jämförelse mellan sjukdomsgrupp och 
kontrollgrupp utfördes samt mellan respektive kön inom vardera grupp. Barnen fick redovisa 
sin självupplevda grad av fysisk aktivitet  i en enkätstudie där antingen förälder eller barnet 
stod för informationen. 
 
Statistik bearbetning 
Beskrivande statistik användes för att presentera medelvärde och standardeviation. För att 
jämföra grupperna och de olika oberoende variablerna har ett icke parametrisk parat t-test 
använts. Signifikansnivå är P-värde < 0,05.  
De statiska analyserna genomfördes med hjälp av Excel version 2003. 
 
Etisk ansökning 
Projektet godkändes av den regionala etiska forskningskommittén vid Uppsala Universitet. 
 
Inklusionskriterium 
Ingen av kontrollbarnen i studien fick ha en övervikt som överskred två standardavvikelser 
från normalkurvan för vikt och längd enligt Karlbergs referensmaterial för svenska barn30.  
Samtliga av de obesa barnen i studien hade ett iso-BMI som överskred 30, dvs klassad som 
fetma. 
 
Exklusionskriterium 
Inga barn fick ingå i studien om de hade en infektion som påverkade allmäntillståndet vid 
undersökningstillfället eller om de förväntades må dåligt av en senarelagd frukost. 
 
Resultat 
Bortfall 
Beträffande kontrollgruppens mätningar av fysisk aktivitet så var det två individer som ej fick 
något användbart mätresultat av ActiCal hand samt två individer som ej fick något användbart 
mätresultat av ActiCal fot mätningen. I gruppen med obesitas var det en individ som ej fick 
något användbart mätresultat av fysisk aktivitet med hjälp av ActiCal hand samt tre bortfall 
vid mätningar med hjälp av ActiCal fot. 
 
Signifikanser 
I denna studie fanns det, trots ett begränsat antal barn, signifikanta skillnader mellan pojkar 
och flickor med obesitas och jämfört med friska kontroller av båda könen gällande 
energiintag, energiomsättning och fysisk aktivitet.  
 
FIL/PAL-kvot 
FIL/PAL-kvoten ger data över om barnen i undersökningsgruppen efter fullständig 
kroppssammansättning- och energiomsättningsmätning befann sig i energibalans. 
 
Tabell 9A: Food Intake Level (FIL) samt FIL/PAL-kvoten för gruppen med obesitas. 

Variabel 
 

Pojkar 
n=9st  

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

FIL A) 0,93 (±0,09) 0,87 (±0,11) 0,90 (±0,1) 
FIL/PAL ( %) B)     54,3 (±16,9) 55,3 (±19,4) 54,7 (±17,6) 
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Tabell 9B: Food Intake Level (FIL) samt FIL/PAL-kvoten för kontroll-gruppen. 
Variabel 
 

Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

FIL A) 0,97 ± (0,09) 1,03 (±0,08) 1,0 (±0,1) 
FIL/PAL ( %) B)      80,9 (±20,8) 76,8 (±12,5) 79,0 (±17,0) 

Medelvärde +/- SD  
A) FIL = Energiintag (kcal)/ BMRuppmätt 
B) (FIL/PAL) x100. PAL är baserad på ActiCal hand+fot. 
 

Diagram 1. 
Diagram 1 visar FIL/PAL-kvoten eller energibalansen i % hos flickor och pojkar i vardera 
undersöknings grupp. 
 
Kommentarer till FIL samt FIL/PAL-kvoten. Tabell 9A och 9B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas:  
Det förekom en statistiskt signifikant skillnad mellan pojkar med obesitas och pojkar i 
kontrollgruppen beträffande FIL (p=0,002), trots att energiintaget hos pojkarna med obesitas 
var högre än pojkarna i kontrollgruppen, detta pga deras höga BMR. Även FIL/PAL kvoten i 
procent mellan pojkar med obesitas och pojkar i kontrollgruppen uppmätte en signifikant 
skillnad (p=0,009). Diagram 1 visar en negativ energibalans hos pojkar med obesitas. 
 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas:  
Mellan flickor med obesitas och flickor i kontrollgruppen förekom en statistiskt signifikant 
skillnad beträffande FIL (p=0,005). Även gällande kvoten FIL/PAL fanns en signifikant 
skillnad (p=0,02). Detta pga att flickorna med obesitas underestimerade sitt energiintag, vilket 
syns på nivån av FIL(0,87). Med ett lågt PAL värde hos flickor med obesitas så blev kvoten 
FIL/PAL ändå mer balanserad än hos pojkar med obesitas. 
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Jämförelse mellan grupperna: 
FIL värdet skiljde sig signifikant åt mellan grupperna med kontroll-barnens 1,0 och barnen 
med obesitas 0,90 (p=0,00001) (se diskussion).  
Det förekom även en statistiskt signifikant skillnad beträffande FIL/PAL i procent mellan 
barnen med obesitas (55%) och kontrollerna (85%) (p=0,0003). Resultat av 
kostregistreringarna visade en underrapportering med cirka 15 % hos kontrollgruppen och en 
underrapportering med ca 45% hos gruppen barn med obesitas. 
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i övrigt, men en tendens att det totala 
energiintaget, fördelningen av andelen fett och kolhydrater skiljde sig åt grupperna emellan. 
Barnen med obesitas visade en tendens till att ha ett lägre totalt energiintag och en högre 
andel protein än sina kontroller. Det fanns även en tendens att andelen kolhydrater var större 
hos kontrollgruppen.  
 
Energiintag 
För att Food Intake Level (FIL) (se tabell 9) skulle kunna fastställas togs data över 
undersökningsgruppens totala energiintag per dag. 
 
Tabell 10A: Energiintag för gruppen med obesitas 

Variabel Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

Energiintag  
(kcal/24tim) A) 

2257 (±348) 1564 (±172) 1819 (±607) 

Energiintag 
(kcal/kg x 24tim) B) 

20,4 (±7) 22,2 (±14) 21,2 (±10) 

Procent av rek. intag C) 

 
74,7 (±24) 73,9 (±21) 74,3 (±22) 

 
Tabell 10B: Energiintag för Kontroll -gruppen 

Variabel Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

Energiintag  
(kcal/24tim) A) 

1822 (±366) 1277 (±115) 2120 (±699) 

Energiintag 
(kcal/kg x 24tim) B) 

48,8 (±18) 43,8 (±9) 46,5 (±14) 

Procent av rek. intag C) 

 
98,9 (±26) 86,6 (±14) 93,1 (±21) 

Medelvärde +/- SD 
A) Energiintaget i kcal enligt kostregistrering. 
B) Energiintag kcal/kg uträknat utifrån energiintaget dividerat med kroppsvikt 
C) Rekommenderat energiintag i procent enligt NNR. 
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Diagram 2 
 
Diagram 2 visar det totala energiintaget/dygn uttryckt i kcal/kg kroppsvikt hos pojkar och 
flickor i vardera undersökningsgrupp.  
 
Kommentarer till energiintag. Tabell 10A och 10B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas  
Pojkarna med obesitas hade låga värden beträffande sitt rekommenderade energiintag  
(ca 75%) och även sett till energiintag (kcal) per kilo kroppsvikt; 20kcal/kg. Pojkarna i 
kontrollgruppen hade ett normalt energiintag. Skillnaden sett till kcal/kg kroppsvikt var 
statistiskt signifikant (p=0,0004). 
 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas 
Precis som pojkarna i gruppen med obesitas så hamnade flickorna med obesitas lågt i sitt 
energiintag per kg kroppsvikt jämfört med flickorna i kontroll-gruppen. Den statistiska 
signifikansen som förelåg var (p=0,002) sett till kcal/kg kroppsvikt. 
En av flickorna med obesitas hamnade väldigt lågt gällande hennes energiintag, endast  
934kcal/dag vilket är mindre än hälften av vad ett barn i hennes ålder bör få i sig.  
 
Jämförelse mellan grupperna: 
Det fanns en trestjärnig statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna beträffande uppmätt 
energiintag i kcal/kg (p=0,0003). De flesta barn i kontrollgruppen låg nära rekommenderat 
dagligt intag (rdi) medan de överviktiga barnen med få undantag låg under eller mycket under 
rdi. Pojkarna i kontrollgruppen kom närmast rdi på 98,9% och flickorna med obesitas avvek 
mest med endast 73,8% av rdi. En av förklaringarna kan vara att det fanns en tendens till 
underestimering av energiintaget hos de överviktiga barnen (se vidare diskussion).  
 
Fysisk aktivitet 
Physical Activity Level (PAL) är en kvot mellan den uppmätta energiomsättningen i vila 
(BMR) och den uppmätta energiomsättningen (TEE) från de olika aktivitetsmätarna (se sid. 
10 och sid.16 ovan). Aktivitetsnivån registrerades med hjälp utav två olika metoder; 
Aktivitetsdagbok samt rörelsemätare (ActiCal) på hand och fot. 



 21 

 
Tabell 11A: Fysisk aktivitetsnivå (PAL) för gruppen med obesitas 

Variabel 
 

Pojkar 
n=7st 

Flickor 
n=5st 

Hela gruppen 
n=12st 

PAL (Aktivitetsdagbok) 
(kcal/24tim) A) 

1,74 (±0,23) 1,66 (±0,28) 1,70 (±0,25) 

PAL (Accelerometer) 
(kcal/24tim) B) 

1,91 (±0,24) 2,12 (±0,16) 2,03 (±0,22) 

PAL (Accelerometer) 
(kcal/24tim) C) 

1,87 (±0,32) 1,82 (±0,21) 1,86 (±0,26) 

PAL (Medel) 
(kcal/24tim) D) 

1,89 (±0,18) 2,02 (±0,13) 1,95 (±0,17) 

 
 
 
Tabell 11B: Fysisk aktivitetsnivå (PAL) för kontroll -gruppen 

Variabel 
 

Pojkar 
n=10st 

Flickor 
n=13st 

Hela gruppen 
n=23st 

PAL (Aktivitetsdagbok) 
(kcal/24tim) A) 

1,92 (±0,26) 2,04 (±0,26) 1,97 (±0,26) 

PAL (Accelerometer) 
(kcal/24tim) B) 

1,87 (±0,16) 2,10 (±0,25) 1,98 (±0,23) 

PAL (Accelerometer) 
(kcal/24tim) C) 

1,68 (±0,25) 1,81 (±0,20) 1,73 (±0,23) 

PAL (Medel) 
(kcal/24tim) D) 

1,81 (±0,14) 
 

1,95 (±0,22) 
 

1,87 (±0,19) 
 

Medelvärde +/- SD 
A)  Fysisk aktivitets nivå utifrån Aktivitetsdagbok (kcal/24tim) / BMR uppmätt. 
B)  Fysisk aktivitets nivå utifrån Accelerometer- ActiCal® hand (kcal/24tim)/ BMR uppmätt. 
C)  Fysisk aktivitets nivå utifrån Accelerometer- ActiCal® fot (kcal/24tim) / BMR uppmätt. 
D) Medelvärdet från ActiCal hand+ fot (kcal/24tim)/BMR uppmätt. 
 
Kommentarer till PAL. Tabell 11A och 11B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas:  
PAL enligt Aktivitetsdagboken hade en tendens till skillnad mellan pojkar med obesitas och 
pojkars i kontrollgruppen. Pojkarnas med obesitas hade en PAL enligt Aktivitetsdagboken på 
1.74 vilket knappt var enligt rekommendationerna. Det uppskattade PAL-värdet för barn i 
åldern 10-17 år, är för pojkar 1,75/1,80 enligt NNR. Fyra stycken  pojkar i kontrollgruppen 
och en pojke med obesitas hade ett PAL-värde över 2,00 enligt Aktivitetsdagboken. Vid 
jämförelse med PAL enligt ActiCal (hand och fot) så var pojkarna med obesitas PAL en 
underestimering (1,93), där förekom dock data bortfall.  Pojkarna i kontrollgruppen 
överestimerade sin PAL enligt Aktivitetsdagboken (1,90) och 1,78 enligt ActiCal.  
 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas:  
Det fanns en signifikant skillnad beträffande flickorna i kontrollgruppen och flickorna med 
obesitas och PAL enligt Aktivitetsdagboken (p=0,01). Flickorna med obesiats hade ett PAL-
värde på 1,66 vilket hamnar inom normalintervallet. Enligt NNR rekommenderas flickor i 
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åldrarna 10-17 år ha ett PAL mellan 1,65/1,70. Flickorna i kontrollgruppen hade ett högt 
PAL-värde på 2,04 enligt Aktivitetsdagboken och 1,95 vid jämförelse med ActiCal, viket blir 
det en liten överestimering. Flickorna med obesitas PAL enligt ActiCal blev som pojkarna i 
samma grupp, en underestimering 2,02, jämfört med Aktivitetsdagboken.  
 
Jämförelse mellan grupperna: 
Både hos flickor och pojkar i kontrollgruppen förelåg en överestimering beträffande PAL-
värdet baserad på AD. Pojkarna låg också högt men hade inte lika tydliga skillnader. Flera 
pojkar utmärkte sig som väldigt aktiva de här dagarna och det är möjligt att de inte var 
representativa i stort sett. 
Gruppen med obesitas hade ett normalt PAL-värde baserat på AD men vid jämförelse med 
ActiCal så rådde en underestimering. 
 
Energiomsättning 
Den totala energiomsättningen (TEE)/dygn registrerades med hjälp utav olika 
aktivitetsregistreringar; Aktivitetsdagbok samt rörelsemätare (ActiCal). TEE redovisas i 
tabellform med två olika enheter; kcal/dygn (se tabell 12) samt kJ/kg/dygn (se tabell 13). 
 
Tabell 12A: Total energiomsättning (TEE) för gruppen med obesitas. 

Variabel 
 

Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

TEE (Aktivitetsdagbok) 
(kcal/24tim) A) 

3967 (±784) 2819 (±376) 3427 (±848) 

TEE (Accelerometer, hand) 
(kcal/24tim) B) 

4447 (±925) 3679 (±1026) 
(n=7) 

4111 (±1016) 
(n=16) 

TEE (Accelerometer, fot) 
(kcal/24tim) C) 

4222 (±1124)(n=7) 3367 (±773) (n=7)  3795 
(±1027)(n=14) 

TEE (Medel, hand+fot) 
(kcal/24tim) D) 

4276 (±917) 3696 (±812) 4008 (±887) (n=13) 

 
 Tabell 12B: Total energiomsättning (TEE) för Kontroll-gruppen 

Variabel 
 

Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

TEE (Aktivitetsdagbok) 
(kcal/24tim) A) 

3075 (±824) 2401 (±280) 2758 (±703) 

TEE (Accelerometer, hand) 
(kcal/24tim) B) 

3103 (±576) 2474 (±327) 2809 (±563) (n=15) 

TEE (Accelerometer, fot) 
(kcal/24tim) C) 

2904 (±743) 2125 (±213) 2541 (±610) (n=15) 

TEE (Medel, hand+fot) 
(kcal/24tim) D) 

3003 (±583) 2300 (±260) 2675 (±575) (n=15) 

Medelvärde +/- SD 
A) Total energiomsättning enligt Aktivitetsdagbok (kcal/24tim). 
B) Total energiomsättning enligt Accelerometer- ActiCal® hand (kcal/24tim).  
C) Total energiomsättning enligt Accelerometer- ActiCal® fot (kcal/24tim).  
D) Medel TEE beräknat från ActiCal® hand+fot (kcal/24tim). 
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Diagram 3. 
Diagram 3 visar den totala energiomsättningen/dygn enligt Aktivitetsdagboken och ActiCal 
för vardera undersökningsgrupp. 
 
Kommentarer till TEE i kcal. Tabell 13A och 13B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas:  
Pojkarna med obesitas hade en TEE vilken var signifikant högre än pojkarnas TEE i 
kontrollgruppen, oavsett vilken mätkriterium som användes (TEE enligt ActiCal hand 
(p=0,003), TEE enligt ActiCal fot (p=0,01), TEE enligt Aktivitetsdagboken (p=0,03)). Detta 
beror troligtvis på att de hade ett högre BMR samt deras större muskelmassa. Den del av TEE 
som användes till fysisk aktivitet beskrivs bäst av PAL värdet. De beräknade värdena var 
problematiska att använda för denna patientgrupp eftersom deras energimetabolism inte är 
optimal (se vidare diskussionen). Enligt AD så hade pojkarna med obesitas en 
energiomsättning på 3967 kcal per dag omräknat blir det är ca 16,6 MJ/dag och motsvarande 
för pojkarna i kontrollgruppen fick en TEE enligt AD på 12,9 MJ. Enligt NNR ska pojkar 
mellan 11-14 år ha ett TEE på ungefär 10,1 MJ/dygn. Jämför med tabell 6 enligt NNR.  
 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas:  
Även mellan flickorna med obesitas och kontroll-flickorna rådde en signifikant skillnad sett 
till den totala energiomsättningen oavsett mätkriteria (TEE enligt ActiCal hand (0,01), TEE 
enligt ActiCal fot (0,001), TEE enligt Aktivitetsdagboken (0,02)). Energiomsättningen enligt 
ActiCal hand och fot låg nära i jämförelse med aktivitetsdagboken (3696 och 3679 kcal/dag) 
för flickorna med obesitas.  
Flickorna med obesitas hade i snitt ett TEE på 3688 kcal per dag, vilket blir 15,4 MJ/dag. 
Motsvarande för flickorna i kontrollgruppen som hade i snitt ett TEE på 2350 kcal per dag 
vilket är ca 9,8 MJ/dag. Enligt NNR skall flickor i samma ålder ett TEE på 8,6 MJ/dygn. Se 
tabell 6. 
 
 
Jämförelse mellan grupperna: 
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Kontrollbarnen hade som grupp en tendens att överskatta sin aktivitet enligt 
aktivitetsdagboken medan gruppen överviktiga barn tenderade att göra det motsatta. 
TEE medel (medelvärdet från aktivitetsdagboken, ActiCal hand och ActiCal fot) visade att 
oavsett vilken grupp som undersöktes så låg flickorna lägre än pojkarna samt att gruppen barn 
med obesitas hamnade högre än kontrollgruppen (se diagram 1).  
TEE enligt AD i jämförelse med medel ActiCal var störst skillnad hos pojkarna med obesitas, 
(enligt AD 16,6 kJ och enligt ActiCal 17,9 kJ). Resten av barnen hade likvärdiga resultat 
vilket tyder på att Aktivitetsdagboken är en bra metod vid beräkning av energiomsättning. 
Pojkarna med obesitas låg oavsett mätmetod på 5,5 kJ till 7,9 kJ över det som rekommenderas 
från NNR.  
Detta beror troligtvis på att de hade ett högre BMR samt deras större muskelmassa. Den del 
av TEE som användes till fysisk aktivitet beskrivs bäst av PAL värdet (se tabell 10 ovan). 
 
Tabell 13A: Total energiomsättning (TEE)/dag i (kJ/kg/dygn). Gruppen med obesitas. 

Variabel 
 

Pojkar 
n=7st 

Flickor 
n=6st 

Hela gruppen 
n=13st 

TEE (Aktivitetsdagbok) 
(kJ/kg/dygn) A) 

158 (±27) 157 (±43) 158 (±34) 

TEE (Accelerometer) 
(kJ/kg/dygn) B) 

178 (±31) 200 (±62) 188 (±47) 

TEE (Accelerometer) 
(kJ/kg/dygn) C) 

175 (±51) 179 (±45) 177 (±46) 

TEE (Medel) 
(kJ/kg/dygn) D) 

177 (±40) 196 (±55) 186 (±46) 

 
Tabell 13B: Total energiomsättning (TEE)/dag i (kJ/kg/dygn). Kontrollgruppen. 

Variabel 
 

Pojkar 
n=8st 

Flickor 
n=7st 

Hela gruppen 
n=15st 

TEE (Aktivitetsdagbok) 
(kJ/kg/dygn) A) 

254 (±59) 248 (±61) 251 (±58) 

TEE (Accelerometer) 
(kJ/kg/dygn) B) 

243 (±53) 264 (±73) 253 (±61) 

TEE (Accelerometer) 
(kJ/kg/dygn) C) 

227 (±50) 225 (±51) 226 (±49) 

TEE (Medel) 
(kJ/kg/dygn) D) 

235 (±51) 244 (±61) 239 (±54) 

Medelvärde +/- SD  
 
A) Total energiomsättning enligt Aktivitetsdagbok (kJ/kg/dygn). 
B) Total energiomsättning enligt Accelerometer- ActiCal® hand (kJ/kg/dygn).  
C) Total energiomsättning enligt Accelerometer- ActiCal® fot (kJ/kg/dygn).  
D) Total energiomsättning (medel) enligt Accelerometer- ActiCal® hand+fot  (kJ/kg/dygn).  
 
Kommentarer till TEE /dag i (kJ/kg/dygn). Tabell 13A och 13B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas:  
Det rådde en signifikant skillnad beträffande TEE i kJ/kg/dygn mellan pojkar med obesitas 
och pojkar i kontrollgruppen enligt Aktivitetsdagboken (p=0,0004) och ActiCal(h+f) 
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(p=0,03). Pojkarna med obesitas hade ett TEE i kJ/kg/dygn på 158 enligt Aktivitetsdagboken 
och 177 enligt ActiCal(h+f). Enligt NNR så bör pojkar i motsvarande åldersgrupp (10år), 
omsätta 250 (låg aktivitet), 285 (medel aktivitet) och 315 (hög aktivitet) kJ/kg/dag. Oavsett 
om man ser till Aktivitetsdagboken eller medel ActiCal så har pojkarna med obesitas en 
alltför låg energiomsättning. Pojkarna med obesitas vägde i snitt 109kg och var 59 kg tyngre 
än pojkarna i kontrollgruppen vilket borde medföra en högre TEE. Även pojkarna i 
kontrollgruppen hamnade utanför NNRs rekommendationer med endast 235kcal/kg 
kroppsvikt enligt ActiCal hand och fot.  
 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas:  
Det fanns en statistiskt signifikant skillnad även mellan flickorna med obesitas och flickorna i 
kontrollgruppen enligt Aktivitetsdagboken (p= 0,004) sett till TEE mätt i kJ/kg/dygn, men 
ingen skillnad sett till ActiCal (hand och fot). 
Flickorna med obesitas fick ett lägre TEE (157 kJ/kg/dygn) än flickorna i kontrollgruppen 
(248 kJ/kg/dygn) sett till Aktivitetsdagboken. Samma förhållande fanns sett till ActiCal (hand 
och fot) där flickorna med obesitas fick TEE (196 kJ/kg/dygn) och flickorna i kontrollgruppen 
fick TEE (244 kJ/kg/dygn). Enligt NNR bör flickorna (10år) omsätta 220 (låg aktivitet), 250 
(medel aktivitet) och 280 (hög aktivitet) i kJ/kg/dag. Oavsett om man ser till 
Aktivitetsdagboken eller till ActiCal (h+f) så hade flickorna med obesitas alltför låg TEE. 
Även flickorna i kontrollgruppen hamnade lågt i aktivitetsnivå men de var ändå mer aktiva än 
pojkarna i samma grupp. 
 
Jämförelse mellan grupperna: 
Det rådde ett omvänt förhållande sett till TEE mätt i kJ/kg/dygn (Gruppen barn med obesitas; 
158 kJ/kg/dygn , kontroller; 273 kJ/kg/dygn) och TEE mätt i kcal (Gruppen barn med 
obesitas; 3426 kcal, kontroller; 2503 kcal) (se Tabell 11A och 11B) mellan grupperna enligt 
Aktivitetsdagboken (gäller även ActiCal). Hela kontroll gruppen hade en medelvikt på 42kg 
och gruppen med obesitas hade en medelvikt på 96kg vilket var en av orsakerna. 
Kroppsvikten är en orsak till det omvända förhållandet om man ser till TEE mätt i kcal, där 
flickorna i kontrollgruppen låg högre än flickorna med obesitas. Flickorna med obesitas vägde 
i snitt 81,5kg och därmed 35kg mer än flickorna i kontrollgruppen.   
 
BMR/RMR 
Viloenergiomsättningen beräknades utifrån NNRs ekvationer (baserad på längd, vikt, kön och 
ålder) samt uppmättes med hjälp av indirekt respiratorisk kalorimetri. En uppfattning om 
BMR är en förutsättning för att energiomsättningsberäkningar skall kunna genomföras. 
 
Tabell 14A: Basala vilometabolismen (BMR) och RQ-kvot för gruppen med obesitas.  

Variabel 
 

Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

BMR beräknat  
(kcal/24tim) A) 

2535 (±525) 1587 (±313) 2128 (±603) 

BMR uppmätt 
 (kcal/24tim) B) 

2310 (±554) 1764 (±457) 2053 (±569) 

BMRdiff. 
(kcal/24tim) C) 

225 177 75 

BMR uppmätt 
(kcal/kg x 24tim) D) 

20,4 (±7,3) 22,2 (±13,6) 22 (±4,5) 
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RQ-kvot uppmätt E) 
 

0,91 (±0,04) 0,91 (±0,05) 0,90 (±0,05) 

 
Tabell 14B: Basala vilometabolismen (BMR) och RQ-kvot för Kontroll-gruppen 

Variabel 
 

Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

BMR beräknat  
(kcal/24tim) A) 

1605 (±343) 1276 (±100) 1449 (±303) 

BMR uppmätt 
 (kcal/24tim) B) 

1603 (±374) 1185 (±94) 1406 (±347) 

BMRdiff. 
(kcal/24tim) C) 

2 91 43 

BMR uppmätt 
(kcal/kg x 24tim) D) 

33 (±6,6) 34 (±9,3) 30 (±5,1) 

RQ-kvot uppmätt E) 
 

0,89 (±0,05) 0,92 (±0,03) 0,91 (±0,04) 

Medelvärde +/- SD 
 
A) BMR beräknat med hänsyn till kön, ålder, vikt och längd enligt NNR. 
B) BMR uppmätt med indirekt respiratorisk kalorimetrimätning (Senormedics Vmax). 
C) Differensen i kcal mellan uppmätt BMR och beräknat BMR. 
D) BMR uppmätt med indirekt respiratorisk kalorimetrimätning och med hänsyn tagen till 
     kroppsvikten. 
E) RQ-kvot= (VO2/VCO2) 
 
Kommentarer till BMR och RQ. Tabell 14A och 14B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas 
Det uppmätta BMR värdet med indirekt respiratorisk kalorimetri tydde på en högre 
vilometabolism hos pojkar med obesitas. Det fanns en signifikant skillnad mellan pojkar i 
kontrollgruppen och pojkar med obesitas sett till både det uppmätta (p= 0,003) och det 
beräknade BMR-värdet (p=0,0004). Skillnaden mellan det beräknade och uppmätta BMR 
varierade mer sett till pojkar med obesitas (diff: 225kcal) än  pojkarna i kontrollgruppen 
(diff:2kcal).  
En hög FFM innebär en hög muskelmassa som i sig är metabolt aktiv och det hela leder 
således till en högre BMR. Ett beräknat BMR kan därmed skilja sig ganska mycket från ett 
uppmätt BMR.  
Hos många av barnen med obesitas var det uppmätta BMR värdet högre eller mycket högre än 
det beräknade men inte tillräckligt stort för att statistiskt signifikanta skillnader ska föreligga. 
Det beräknade BMR-värdet enligt NNR hade en hög signifikansnivå (p=0,0002) vid 
jämförelse mellan grupperna. Om man iakttar det uppmätta BMR-värdet per kg kroppsvikt så 
låg pojkarna i kontrollgruppen dock högre än pojkarna med obesitas eftersom fettförbränning 
sker långsammare i fettmassa än i muskelmassa. (Se tabell 10A och 10B) 
Inom gruppen kontrollpojkar fanns två 16-åringar som hade ovanligt högt BMR (pga. hög 
idrottslig aktivitet), tar man bort deras data så sänks pojkarnas dygns BMR till 1422 kcal och 
kontrollgruppens BMR till 1287 kcal. Dessa två är troligtvis orsaken till att skillnaden mellan 
pojkarna utjämnades något. 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas:  
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Eftersom en signifikant skillnad fanns gällande vikten hos pojkar och flickor i de olika 
grupperna så innebär det även en skillnad i deras BMR. Oavsett vilket BMR man tittar på så 
ligger flickorna lägre än pojkarna och här föreligger en stark statistisk signifikans dem 
emellan vare sig det gäller uppmätt BMR eller beräknat BMR (BMRu (0,003), BMRNNR 
(0,02). Även här hade det beräknade BMR-värdet enligt NNR hög signifikansnivå (p=0,0002) 
vid jämförelse mellan grupperna. 
Det fanns en signifikant skillnad mellan flickor med obesitas och flickor i kontrollgruppen 
beträffande uppmätt BMR (p=0,003) samt uppmätt BMR/vikt (p=0,006 ). Flickorna med 
obesitas hade 67 % högre uppmätt BMR än flickorna i kontrollgruppen. Samtidigt hade 
kontrollflickorna 79 % högre BMR per kg kroppsvikt än flickorna med obesitas (p=0,03).  
 
Jämförelse mellan grupperna: 
En speciell formel kan användas vid beräknandet av barnens med obesitas BMR (se artikel31) 
vilken låg väldigt nära det uppmätta värdet hos de överviktiga barnen. Den formeln är dock 
hänvisad till just överviktiga barn och gav därför inte kontrollbarnens BMR rättvisa, vilket då 
hamnade högre än det uppmätta. 
Vid jämförelse med barnen från de olika grupperna så förelåg en signifikant skillnad 
(p=0,0003) där gruppen överviktiga barn hade ca 32% högre uppmätt BMR än 
kontrollgruppen.   
Ett RQ kring 0,70 var det förväntade resultatet av vilometabolismen eftersom fett är det 
substrat kroppen till största del förbränner i vila.  
Alla försökspersoner, oavsett grupp, hade dock vid mätningen ett RQ kring ca 0,9 vilket 
indikerade att de var en varierad metabolisk energikälla som hade förbränts.  
Ett barn med obesitas hade ett RQ över 1 vilken hämtade sin energi mest från kolhydrater. 
 
Grunddatatabell 
Undersökningsgruppernas antropometriska data samt kroppssammansättning krävs för att 
studera och jämföra skillnader i flera mätvariabler. 
 
Tabell 15A: Gruppen med obesitas 

 

Variabel Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

Ålder 14,3 (±2,2) 11,1 (±3,1) 12,8 (±3,1) 
Kroppssammansättning:    
Vikt (kg) A) 109,4 (±32,7) 81,5 (±28) 96,3 (±32,9) 
Längd (m) A) 1,69 (±0,1) 1,51 (±0,2) 1,60 (±0,2) 
BMI (kg/m2) A) 37,7 (±8,7) 34,8 (±6,8) 36,3 (±7,7) 
Fettfri Massa (kg) B) 65,3 (±15,5) 45,9 (±14,7) 55,6 (±17,7) 
Fettmassa (kg) B) 39,1 (±17,4) 35,6 (±13,8) 37,4 (±15,3) 
Muskelmassa (kg) C) 42,2 (±14,2) 31,0 (±11,9) 36,6 (±13,9) 

Variabel Pojkar 
n=9st 

Flickor 
n=8st 

Hela gruppen 
n=17st 

Ålder 11,7 (±3,2) 11,4 (±1,8) 11,5 (±2,6) 
Kroppssammansättning:    
Vikt (kg) A) 53,7 (±19,2) 42,2 (±8,0) 48,3 (±15,7) 
Längd (m) A) 1,59 (±0,2) 1,54 (±0,1) 1,57 (±0,2) 
BMI (kg/m2) 20,4 (±3,4) 17,7 (±1,7) 19,2 (±3,0) 
Fettfri Massa (kg) B) 44,1 (±16,2) 32,1 (±3,9) 38,4 (±13,3) 
Fettmassa (kg) B) 9,7 (±6,4) 10,1 (±4,8) 9,9 (±5,6) 
Muskelmassa (kg) C) 23,1 (±9,8) 17,3 (±3,4) 20,4 (±7,9) 
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Tabell 15B: Kontroll –gruppen 
Medelvärde +/- SD 
A) Antropometriska mått32 

B) Kroppssammansättning enligt 3-compartments (bioimpedans + kaliper ) modell26. 
C) Antropometriska mått (Omkrets överarm + hudvecksmått kaliper33).  
 
Kommentarer till kroppssammansättning och antropometriska data.Tabell 15A och 15B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas 
Alla variabler gällande kroppssammansättning hamnar högre hos pojkarna med obesitas än 
kontrollpojkarna, pojkarna med obesitas var också, i snitt, drygt två (2,6) år äldre än 
kontrollerna. Muskelmassan hos pojkarna med obesitas var i snitt dubbelt så stor (p=0,005) 
som hos pojkarna i kontrollgruppen och andelen fettprocent  (p= 0,0003) var nära tredubbelt 
så stor. 
 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas 
Även flickorna med obesitas samtliga variabler hamnar högre än kontrollflickornas och 
snittåldern var i det närmsta lika (kontrollflickor 11,4 och flickor med obesitas 11,1). 
Flickorna med obesitas hade en BMI på nästan 35kg/m2 vilket är +3SD från normalvärdet. 
Muskelmassan var mer än tredubbelt (p= 0,007) så hög hos flickorna med obesitas jämfört 
med flickorna i kontrollgruppen. En hög kroppsvikt utgör en högre belastning vilket i sin tur 
kan medföra en större muskelmassa.  
 
Jämförelse mellan grupperna: 
Inte så förvånansvärt så var det vikt och fördelningen av fett och fettfrimassa samt 
muskelmassa som skiljde sig avsevärt mellan grupperna där alla variabler hade en trestjärnig 
signifikansnivå. Gruppen obesa barn hade en större muskelmassa (p=0,04)än kontrollgruppen. 
Störst differens var det mellan grupperna sett till fettmassa, där de obesa barnen hade 37,4 kg 
och barnen i kontrollgruppen hade 9,9 kg. Pojkarna i kontrollgruppen har ett relativ högt 
medel BMI på 20,4 om man jämför med NNR. Normalintervallet för åldersgruppen ligger på 
16,5-17,0. Sammantaget så låg pojkarna i kontrollgruppen en standardavvikelse över snittet. 
Flickorna i kontrollgruppen hade 17,7 vilket är ett medel BMI som är något över 
normalintervallet på 16,1-16,6 för den åldersgruppen. Trots att pojkarna i  kontrollgruppen 
hade höga BMI förelåg ändå en signifikant skillnad mellan barnen med obesitas och 
kontrollbarnens BMI (p= 0,00001).  
 
 
 
 
Aktvitetsmätare/Rörelsemätare 
Aktivitetsmätarna (ActiCal) på hand och fot gav data över vilken nivå av aktivitet i minuter 
undersökningsgruppen hade. 
 
Tabell 16A: Physical Activity Range (PAR). Antal minuter i %/dag, ActiCal hand+fot.  
Gruppen med obesitas. 

Variabel 
 

Pojkar 
n=7st 

Flickor 
n=7st 

Hela gruppen 
n=12st 

SEDENTARY A) 49 47 48 (±9,2) 
LIGHT B) 26 23 24 (±6,3) 
MODERATE C) 12 10 11 (±5,9) 
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VIGOROUS D) 8 10 9 (±5,6) 
 
Tabell 16B: Physical Activity Range (PAR). Antal minuter i %, ActiCal hand+fot.  
Kontroll-gruppen. 

Variabel 
 

Pojkar 
n=8st 

Flickor 
n=7st 

Hela gruppen 
n=12st 

SEDENTARY A) 52 47 49 (±7,5) 
LIGHT B) 24 25 24 (±5,6) 
MODERATE C) 11 13 12 (±2,6) 
VIGOROUS D) 13 16 14 (±7,1) 

A) Minutes in Physical Activity Range (PAR) ActiCal hand+fot i %. Sedentary motsvarar 
liggande och sittande. 
B) Minutes in Physical Activity Range (PAR) ActiCal hand+fot i %. Light motsvarar sittande, 
stående aktivitet. 
C)  Minutes in Physical Activity Range (PAR) ActiCal hand+fot i %. Moderate motsvarar 
gång, lätt hushållsarbete och vistelse utomhus. 
D) Minutes in Physical Activity Range (PAR) ActiCal hand+fot i %. Vigorous motsvarar 
kraftig fysisk aktivitet såsom löpning, skidåkning och annan fysisk ansträngning. 
 
Kommentarer till min. in Physical Activity Range (PAR) ActiCal hand+fot.  
Tabell 16A och 16B 
Jämförelse mellan kontroll-pojkar och pojkar med obesitas: 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan pojkar i kontrollgruppen och pojkar med obesitas 
beträffande mätningar av fysisk aktivitet mätt med accelerometer. Det fanns en tendens till att 
pojkar med obesitas hade en likvärdig sedentär (vilo) aktivitet med pojkarna i kontrollgruppen 
men en lägre vigourosly (hög) aktivitet. 
 
Jämförelse mellan kontroll-flickor och flickor med obesitas:  
Även flickor i kontrollgruppen och flickor med obesitas hade generellt sett likvärdiga resultat 
sett till PAR-mätningar med ActiCal. Även här framstod dock en viss tendens till skillnad 
gällande den höga aktiviteten, där flickorna med obesitas hade ett lägre värde. 
 
Jämförelse mellan grupperna: 
Ingen skillnad grupperna emellan, möjligen sett till den höga aktiviteten men ingen statistiskt 
signifikant skillnad (se diskussion). 
Enkätstudie 
Av de 17 barn med obesitas så fyllde 6 av flickorna och 7 av pojkarna i en enkät om hur de 
själva upplevde sin fysiska aktivitet. 
Svaren graderades från 1 till 6, där 1 motsvarar en hög delaktighet i idrott samt lite tid 
spenderad framför dator och TV. De romerska siffrorna anger hur många barn av respektive 
kön som svarat på den frågan. Fråga 10.1 har sex svarsalternativ, fråga 10.2, 10.4 och 10.5 har 
tre svarsalternativ och fråga 10.3 endast två svarsalternativ. 
 
Enkätfrågor 10.1-10.5 
Aktivitet 
10.1 Hur mycket rör sig barnet jämfört med jämnåriga? 

1. Mycket mer 
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2. Mer 
3. Lika mycket 
4. Mindre 
5. Mycket mindre 
6. Vet ej 

10.2 Deltar barnet i skolidrotten? 
1. Ja, alltid/nästan alltid 
2. Ja, ibland 
3. Nej, nästan aldrig/aldrig 

10.3 Idrottar eller motionerar barnet på fritiden? 
1. Ja 
2. Nej 

10.4 Hur mycket sammanlagd tid uppskattar du att barnet tillbringar framför TV, 
video, dator, TV-spel per dag? Vardagar?  
1. Mindre än 2 timmar 
2. 2-5 timmar 
3. Mer än 5 timmar 

10.5 Hur mycket sammanlagd tid uppskattar du att barnet tillbringar framför TV, 
video, dator, TV-spel per dag? Helg?  
1. Mindre än 2 timmar 
2. 2-5 timmar 
3. Mer än 5 timmar 

 
Enkätsvar 10.1-10.5 

 
 
 
 
En av pojkarna valde att inte fylla 
i svar på fråga ett och två. Två av 
pojkarna spenderade mer än fem 
timmar per dag framför dator och 
TV, oavsett om det var vardag 
eller helg. Flickorna tenderade att 
vara mer delaktiga i skolidrotten 
och en av pojkarna skrev att han, 

istället för att vara med på den lärarledda idrottsundervisningen, tog promenader.  
 
Diskussion 
Endast ett begränsat antal barn deltog i studien vilket innebär att resultaten endast blir en 
indikation över hur verkligheten kan se ut. För att kunna dra säkra slutsatser måste en utökad 
studie genomföras. 
 
Uppmätt och beräknad energiomsättning mellan grupperna 
Eftersom den största delen av människans energiomsättning är just viloenergiomsättningen 
BMR, så har tyngdvikt lagts på att få fram bra data här. Andra variabler såsom vikt, längd, 
ålder och kroppssammansättning har bidragit till de olika ekvationerna av beräknat BMR. 
Därför användes både uppmätt och beräknat BMR för att undvika anomaliteter. Pojkarnas i 
regel högre BMR gör att även deras TEE oftast blir högre än flickornas, trots att de gör exakt 
samma aktivitet. Då är det en fördel att utgå från PAL-värdet vilket kan ge en klarare bild av 

Aktivitet Kön 1 2 3 4 5 6 
♀ I II III    10.1 

 ♂ II II I I   
♀ IV I I 10.2 

 ♂ III  III 
♀ IV II 10.3 
♂ IV III 
♀ III III  10.4 
♂ II III II 
♀ I V  10.5 
♂ I IV II 
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hur stor del av TEE som utgörs av den fysiska aktiviteten och hur mycket som utgörs av 
BMR. Flickorna med obesitas hade 67% högre uppmätt BMR än kontrollflickorna. Samtidigt 
hade kontrollflickorna 79% högre BMR per kg kroppsvikt än flickorna med obesitas (p=0,03).  
För att kunna ge barnen med obesitas ett mer tillförlitligt svar av deras energibehov så bör 
BMR mätningar utföras regelbundet. Beträffande RQ så hade generellt sett alla barn i den här 
studien ett högt RQ-värde, oavsett grupp. Ett högt RQ innebär dock ett lägre VO2 och därmed 
också ett lägre uppmätt BMR. Det kan vara en indikering till att det uppmätta BMR-värdet 
från dessa barn var något för låga.  
En annan variabel som länkas samman med obesitas är antalet sömntimmar (där också BMR 
dominerar), något som beräknades i denna studie men som ej visade någon signifikans hos de 
observerade barnen. 
 
I en studie där man undersökte 752 obesa barn från Frankrike, fann man att de vanligaste 
formlerna för att beräkna BMR (World Health Organisation (WHO) ekvationen34, Harris-
Benedict ekvationen35, Schofields vikt och längd ekvation 36 och Tverskaya ekvationen 37) 
antingen över eller underestimerade de obesa barnens vilometabolism. 
Forskarna föreslog att den beräknade vilometabolismen endast gav en första estimering och 
att de endast skulle tillämpas när barnet var i en stabil viktfas. De fann att vilometabolismen 
kunde missberäknas till uppåt 3,76 MJ/d, vilket kan leda till felaktiga rekommendationer från 
involverad dietist.38   
Det är viktigt att barn med metaboliska funktionshinder bevakas aktivt beträffande 
nutritionsstatus och fysiska aktivitet för att i tid kunna sätta in åtgärder för att undvika t.ex. 
malnutrition.  
 
Något som bidrar till en högre basalomsättning är alla former av träning. Rör man regelbundet 
på sig så ökar även energiomsättningen i vila. Det är generellt sett bra för barn att röra på sig 
men vi vet fortfarande inte om de 60min som NNR rekommenderar är det optimala för dagens 
barn och unga i allmänhet och barn/ungdomar med obesitas i synnerhet. Ett barn som har ett 
BMI över 30 bör få en snabb hjälp till ett reducerat energiintag och en ökad fysisk aktivitet. 
Täta uppdateringar på hur viktnedgången framskrider samt förändringar i 
kroppssammansättningen kan bidra till ökad motivation och insikt om den individuella 
fysiska statusen. Accelerometer mätningar är i det här sammanhanget ett bra komplement. 
Insatserna bör inriktas på en bibehållen energibalans, ett åldersadekvat BMI och uppmuntran 
till fysiskt aktivt liv. 
 
En grupp forskare från Nederländerna undersökte BMI, midjemåttet och midja-höft-ratio 
(WHR) på 14 500 barn i åldrarna 0-21 år39. De fann att prevalensen för överviktiga barn har 
tidigare varit underestimerad när man bara tittat på BMI och att midjemåttet ger bättre 
prediktion för metaboliska störningar och mortalitet. Man fann också att en nackdel med 
WHR var att vid viktreduktion så reducerades både höft och midjemått vilket bidrog till att 
WHR kvarstod trots en förbättrad fettfördelning. Enbart BMI och WHR framstod alltså ej 
som bra riskindikatorer hos barn med obesitas.  
En studie från England har undersökt midja-längd-ratio (WHTR) hos engelska och irländska 
barn i intervaller över en 20års-period och kom fram till att den senaste undersökningen gav 
en signifikant ökning i WHTR från de tidigare perioderna och då speciellt hos pojkarna. 
Artikelskrivarna ifrågasatte BMI som tillräcklig indikator (index) för övervikt, t.ex. ger BMI 
ingen information över hur kroppsfettet är distribuerat och framhöll (WHTR) som en säkrare 
parameter40. I den här studien användes dock iso-BMI. 
 
Energiintag mellan grupperna 
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I den här studien nådde två av barnen med obesitas och åtta av kontrollerna upp till NNRs 
rekommenderade energiintag (rdi). Det är av intresse att titta närmare på hur många av dessa 
barn som äter frukost och vad de äter då? Hur sent på dagen äter barnen middag/kvällsmat 
samt är måltiderna regelbundna? Hur stor del av dryckerna är läsk och andra söta drycker? 
Hur upplevs skolmaten och hur lång tid tar det att äta lunch respektive middag hemma, finns 
det några skillnader? 
För att bibehålla sin aktuella vikt behöver vuxna få i sig ca 27 kcal/kg kroppsvikt och dygn. 
Det innebär att om samma energibehov förelåg som hos en vuxen så hade den tyngsta av de 
barn som var med i den här studien och som vägde ca 150kg, behövt ca 4050kcal/dygn. Det är 
ungefär vad som krävs för att två barn ska få i sig sitt dagliga energibehov. För att uppnå 
viktminskning måste energiintaget minska med ca 500-600 kcal/dygn. Det rekommenderade 
intaget för fett följer svenska näringsrekommendationer och är de samma som 
rekommenderats för kostbehandling vid diabetes, dvs 30 energiprocent. 
Kostregistreringen i den här studien fungerade överlag bra, men är inte en helt säker metod. 
Problemet är att liksom vid aktivitetsregistrering så har försökspersonerna en förmåga att 
felrapportera. Det är lätt hänt att man underrapporterar födointaget, samtidigt som man 
överrapporterar aktivitetsmängd eller intensitet i aktivitetsdagboken. Många tycker att det är 
besvärligt att notera allt man äter. Näringsintaget kan mer exakt undersökas med hjälp av 
vägning av maten eller med sports diet, som är ett kostregistrerande dataprogram.  
För att kunna jämföra kostregistreringar på bästa sätt så skulle val av dagar ha bestämts i 
förväg så att alla patienter registrerade samma tredagarsperiod. 
Olika årstider kan variera i val av mat och livsmedel och dessutom bör val av metod för 
registrering av mat diskuteras. Det kan vara lättare för en ovan person att använda sig av 
kostdagbok där bilder presenteras av portioner och typ av mat.  
 
Fysisk aktivitet mellan grupperna 
Aktivitetsdagboken gav en relativt bra bild över hur mycket energi som barnen omsatte, det 
var också den metod som alla barnen genomförde till skillnad från ActiCal där ett antal 
bortfall förekom. Det finns en risk med att försökspersonen överrapporterar aktivitetsmängd 
eller intensitet i aktivitetsdagboken och det kan vara problematiskt att gradera alla aktiviteter, 
varför ett helt rättvisande resultat kan vara svårt att få. En mer exakt aktivitets registrering 
skedde med hjälp av accelerometrarna men i den här studien så förekom ibland tekniska 
problem. För att få såväl subjektiv som objektiv aktivitetsdata, kombinerades därför de båda 
metoderna. Dessutom gjordes en kvalitativ analys utifrån enkätstudien vilket gav en mer 
nyanserad bild av hur barnen själva upplevde sin fysiska aktivitet. Eftersom 
aktivitetsdagboken är en subjektiv mätmetod av energiomsättningen där försökspersonen själv 
uppskattar sin aktivitet under en period och för ned det i en dagbok kan den ge upphov till 
felkällor såsom överrapportering, missbedömningar av aktivitetens intensitet och även 
misstolkningar av hur man fyller i formuläret. Ibland kan olika personer, förälder alternativt 
barn, stå för tolkning och nedtecknandet av aktiviteten. Aktivitetsdagbokens främsta fördel är 
dock att det är en billig och relativt enkel metod och kan därför användas vid undersökningar 
av större grupper och under en längre tid.  
En nackdel kan vara att särskilt aktiva individer tenderar att få ett högt resultat gällande sin 
TEE baserad på aktivitetsdagboken. Intressant nog hade gruppen barn med obesitas i den här 
studien en högre TEE och PAL enligt aktivitetsmätarna ActiCal (h+f) än enligt 
Aktivitetsdagboken, gruppen med obesitas antydde därmed att de trodde att de rörde på sig 
mindre än vad de faktiskt gjorde. Aktivitetsdagboken kan ha blivit bättre bokförd av barnen 
med obesitas eftersom de aktivt har sökt sig till en instans där de förväntar sig att få hjälp. 
 
Den andra metoden som valdes för att mäta fysisk aktivitet var accelerometerregistrering. 
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Två stycken ActiCal® mätare, fäst kring handled och fotled. PAL baserades på aktivitets 
dagboken eftersom det förekom ett visst bortfall vid mätningar med ActiCal. Vi vet att 
Aktivitetsdagboken har en tendens att överestimeras men den fungerade bra eftersom den var 
lätt för barnen att tillämpa. Nämnas bör att Aktivitetsdagboken aldrig skiljde sig nämnvärt 
från ActiCal och att med få undantag höll Aktivitetsdagboken likvärdiga resultat. 
ActiCal har fördelen att den registrerar rörelser från de distala kroppsdelar som används mest, 
hand och fot. Den bör dock användas i kombination med andra mätare för att ge ett 
tillförlitligt resultat. Därför användes ett medelvärde från de båda mätarnas registreringar 
eftersom en subjektiv tolkning då minimeras. 
Det är däremot inte troligt att mätningar med accelerometrar kan ersätta dubbelmärkt vatten 
(DLW)-metoden på individnivå. Detta eftersom allmäntillståndet och i synnerhet 
hjärtfrekvensen påverkas av faktorer som stress, kroppens läge, temperatur, infektioner, 
känslomässigt tillstånd, medicinering, av vilka några är riskfaktorer som i hög grad 
förekommer hos patienter med obesitas.   
 
En felkälla kan vara att något eller några av barnen kan ha haft en infektion eller påverkan 
från annan yttre omständighet som under studiens genomförande ej noterats. Det kan ha 
påverkat dem till att de var mindre aktiva än normalt. De olika årstiderna samt 
tillgängligheten har också betydelse för möjligheten att vara fysiskt aktiv. Det kan vara bra att 
i förväg bestämma vilken årstid studien ska utföras så att möjligheten till att utföra fysisk 
aktivitet inte varierar i så stor utsträckning mellan barnen. 
 
Att barnen med obesitas hade ett högre PAL än kontrollgruppen var inte väntat eftersom brist 
på  fysisk aktivitet är en del av sjukdomsbilden, barn med obesitas bör enligt 
rekommendationerna vara mer fysiskt aktiva än normalviktiga barn. En förklaring ligger i att 
bortfall av data med få barn gav en större osäkerhet. Beträffande PAL som baserades på 
aktivitetsdagboken (1,7), så överensstämde hela gruppen obesa barns fysiska aktivitet med 
NNRs rekommendationer för vuxna friska individer (1,6).  
Detta kan ha berott på att gruppen barn med obesitas hade ett högre snitt på sitt BMR uppmätt 
vilket resulterade sig i ett lägre PAL värde. Det fanns dock flickor och pojkar inom båda 
grupperna som var mer aktiva än sina kamrater.  
Generellt sett så rekommenderas alla barn och speciellt barn med obesitas en högre nivå av 
vardagsaktiviteter, att stå istället för att sitta, gå i trappor istället för att ta hissen eller 
rulltrappan. Den s.k. ”smygmotionen” (även benämnd NEAT, Non Exercise Activity 
Thermogenesis) har visat sig vara effektiv och bör stimuleras. Eftersom ökad aktivitet leder 
till ökad muskelmassa som i sin tur leder till ökad basalmetabolism, leder aktiviteten också till 
att barnet ökar sin förmåga att kontrollera sin vikt. Dessutom så bibehåller barnet sin 
rörlighet, ökar konditionen och därmed marginalerna i vardagen. Även de små framgångarna 
ger sin avkastning om de hålls kontinuerligt och det är troligtvis de långsiktiga förändringarna 
som ger bäst resultat. 
Som tidigare konstaterats så innebär ett lågt PAL ett högt BMR vilket innebär att en stor del 
av förbränningen går åt till basalmetabolismen. Orsaken till barnens höga BMR har tidigare 
diskuterats utifrån olika teorier. Det är troligtvis en fördel att använda en kombination av olika 
metoder för att få veta om barnen har sin energi i balans. I förlängningen bör man också 
undersöka närmre hur lång tid och intensiteten av den fysiska aktiviteten, något som är 
möjligt med accelerometern ActiCal. 
 
I en svensk studie bland skolbarn I åldrarna 6-10 år (sk STOPP) undersökte man om man med 
preventiva insatser i skolan, kunde förebygga övervikt och fetma genom ökad fysisk aktivitet 
och förbättrad kost.  
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Metoden gick ut på att öka den fysiska aktivitet genom att införa dataregler - max tid vid 
datorn 30 minuter per dag, aktiva raster, 30 minuter extra fysisk aktivitet under lektionstid 
varje dag. Dessutom förbättrades kosten i form av en minskning av fett och sockerkonsumtion 
i skollunchen och öka utbudet av grönsaker. Dessutom fick alla föräldrar information med råd 
om bättre kost och tips på enkla sätt att röra sig i vardagen. 
Resultatet blev att övervikt hos barnen minskade från 18% till 13% och fetma från 4-3%. I 
kontrollskolorna ökade övervikten från 13-14% och fetma 5-7%. Skillnaden mellan 
intervention- och kontrollskolorna var signifikant41. 
Detta betyder att även små förändringar över en längre tid med ökad fysisk aktivitet och 
förbättrad kost har en signifikant effekt på incidensen av övervikt och fetma. Alla barn mår 
bra av fysisk aktivitet, oavsett vikt och BMI, vilket är tillräckligt i sig.   
 
Det går dock inte att säga att fysisk aktivitet är den enda viktkontrollerande faktorn. Obesitas 
är också associerad med föräldrarnas utbildningsnivå och socioekonomiska status, vilket 
innebär att för de barn som har störst problem måste åtgärder på flera plan iscensättas. 
Vårdprogrammet är ett sätt som kan få stor genomslagskraft i kombination med andra 
punktmarkerade insatser.  
 
Det finns studier som visar att flickor är generellt sett mer stillasittande än pojkar. Det är 
därför av största vikt att uppmuntra barn, i synnerhet flickor, att delta i fysiska aktiviteter 
såsom skolgymnastik och olika sporter på fritiden. De vanligaste orsakerna kan vara TV och 
datorspel samt också att många transporter idag sker med bil. Det finns också mindre 
utrymme för ”säker” lek ute i samhället. 
Med hjälp av en pedometer33 skulle barnen även kunna bilda sig en egen uppfattning om hur 
mycket de rör sig och därmed öka medvetenheten kring sin fysiska hälsa. 
I en rapport om svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 ställdes några olika frågor för att se 
hur fysiskt aktiva barnen var. 
Frågan ”Hur många dagar har du varit fysiskt aktiv sammanlagt minst 1 timme om dagen 
under den senaste veckan?” visade att drygt en av fem 11-åringar tränade minst 1 timme varje 
dag i veckan. Vid 15 års ålder hade den siffran halverats. Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan pojkar och flickor. 
Sedan undersökningen påbörjades ställdes frågor om hur mycket barnen tränade utanför 
skoltid så att de blev andfådda eller svettiga. Sett över tid ökade andelen flickor som tränade 
fyra gånger eller mer varje vecka, mellan åren 1985 och 2001. Bland pojkarna var det en 
ökning mellan 1985 och 1989, men andelen har sedan 1989 legat på en oförändrad nivå. 
Mellan år 2001 och 2005 fanns dock en tendens till att andelen som tränar minskade något 
igen. Pojkarna hade under åren tränat i högre utsträckning än flickorna i alla åldersgrupper34  
 
I en undersökning som publicerades år 2000 gällande fysisk aktivitet, kroppsuppfattning och 
fysisk självkänsla hos svenska barn i åldrarna 7-14 år, fann man en korrelation mellan pojkar 
och flickors fysiska aktivitet, BMI och fysisk självkänsla. Hos flickorna fann man att den 
starkaste prediktorn fanns i kombinationen hög fysisk aktivitet och ökning av fysisk 
självkänsla. Hos pojkarna var det korrelation mellan fysisk aktivitet och en sänkning av BMI 
nivån35.    
 
I den här studien uppmättes en signifikant skillnad mellan kontrollflickor och flickor med 
obesitas, beträffande FIL/PAL i procent vilket kan ha sin förklaring i att det fanns en 
signifikant skillnad av PAL från aktivitetsdagboken. Flickorna med obesitas hade ett PAL på 
1,66 vilket är inom ramen för rekommendationerna men lägst sett till grupperna i den här 
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studien, kontrollflickorna hade det högsta PAL-värdet på 2,04 vilket också var högre än de 
båda pojk-grupperna. 
En fördel med att använda sig av FIL är att det är tydligt att flera av kostregistreringarna 
skiljde sig från verkligheten. Med det menas att FIL är ett komplement i analysen av 
energiintaget och dess validitet. 
 
Energibalansen, dvs FIL/PAL-kvoten är inte helt lätt att räkna ut på barn i allmänhet och på 
obesa barn i synnerhet. De enda "hårda" data som fanns att tillgå var den indirekta 
kalorimetrin samt vikten. Allt annat grundade sig mer eller mindre på analyser från 
beräkningar och annat insamlat material. FIL/PAL-kvoten visade i slutändan (med alla 
variabler ställda mot varandra) att det förekom en energiobalans hos gruppen med obesa barn 
och att deras FIL/PAL-kvot underrapporterades med mer än 50%. Kontrollbarnen 
underrapporterade också sin FIL/PAL-kvot med 20% men det är mer regel än undantag att 
den hamnar där.  
Sammantaget kan man säga att kombinationen av kost- och aktivitetsregistrering då man 
ställer dessa två mot varandra kan ge tillförlitlig kunskap om energibalans föreligger. Tyvärr 
krävs det alltså en mängd variabler för att uppnå ett resultat som kan likna verkligheten. De 
krav som ställs på personal som jobbar med obesa barn är att barnen på ett kvalitativt men 
också enkelt sätt får vägledning i att uppnå energibalans. 
 
Den ökade förekomsten av övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Det finns fler 
människor i världen som dör av sin fetma än människor som dör av svält idag. Barn och 
ungdomar äter den mat som vuxna lagar och det är samhället och föräldrarnas ansvar att 
barnen får de möjligheter som främjar grundläggandet av en god hälsa. Det inbegriper 
regelbundna kost och motionsvanor samt en kunskap kring vår livsstil som till stor del är 
”hälsovådlig”.    
 
Slutsats  
I den här studien hade barn med obesitas en signifikant skillnad beträffande energiintag, 
energiomsättning och grad av fysisk aktivitet, i jämförelse med friska kontroller. De 
överviktiga barnen hade efter genomförd kroppssammansättningsmätning, energiomsättnings- 
och fysisk aktivitets registrering en högre viloenergiomsättning samt ett lägre energiintag än 
kontrollerna. Deras uppmätta fysiska aktivitet per kilo kroppsvikt var också lägre än 
kontrollerna. Om de överviktiga barnens energiintag var faktiskt hade dessa barn haft en 
normal vikt för sin ålder. Detta förhållande tyder på fördelen av att göra noggranna kliniska 
fysiologiska och energimetabola undersökningar i kombination med läkare, dietist och 
psykologens arbete med patienten. Barnet behöver konkretisera sitt energiintag och sin 
fysiska aktivitet vilket underlättar arbetet tillbaka till en hälsosam vikt. 
Begrepps och ordförklaring 
 
SNR Svenska näringsrekommendationerna 
 
NNR Nordiska näringsrekommendationerna 
 
BMR basal vilometabolism (basal metabolic rate) 
 
DIT födans termogena effekt (diet-induced thermogenesis) 
 
TEE  totala energiomsättningen (total energy expediture) 
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BMI  body mass index 
 
FA fysisk aktivitet 
 
PAL fysisk aktivitetsnivån (physical activity level) 
 
PAR aktivitets faktor (physical activity ratios) 
 
FIL food intake level 
 
TEI totala energiintag (total energy intake) 
 
MM muskel massa (muscle mass) 
 
TBW kroppsvatten (total body water) 
 
FFM fettfri massa (fat free mass) 
 
FM fett massa (fat mass) 
 
BIA bioimpedansmätare: ger ett mått på kroppsammansättningen/fördelningen fett-

fettfrimassa, muskelmassa och vatten. 
 
Indirekt respiratorisk kalorimetri-mätning: barnet fick ligga och slappna av och andas i en 
genomskinlig ansiktsmask, och göra en s.k. indirekt respiratorisk kalorimetri-mätning. Det är 
en mätapparatur som registrerar syrekonsumtionen (VO2) och koldioxidproduktionen (VCO2). 
Kaliper mätning: ger ett mått på fördelningen underhudsfett och används i kombination med 
Bioimpedans mätningen för bestämning av kroppssammansättningen. 
Aktivitets registrering: registrering av alla aktiviteter i dagboksform enligt Bratteby.  
Rörelse och hjärtfrekvensmätning: mätare på bröstkorgen som registrerar rörelse i tre plan 
samt hjärtfrekvensen, en sk ActiHeart. 
Rörelsemätning: mätare på handled/fotled som registrerar aktivitet, en sk ActiCal. 
Matdagbok: registrering av allt energiintag (mat och dryck). 
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