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Sammanfattning 
Att undersöka en befolknings fysiska aktivitet ger beskrivande data utav 

dagsläget samt att resultatet fungerar som mätinstrument för hur en framtida 

intervention ska utformas. Syftet med denna studie var att se om något 

samband förelåg mellan tre olika undersökningsinstrument för fysisk 

aktivitet, som används för med barn med övervikt. Metod: Deltagarna 

mättes, vägdes, skattade sin fysiska aktivitetsnivå (frågeformulär), testade sin 

fysiska prestationsförmåga (sex minuters gångtest) och deras fysiska aktivitet 

mättes (accelerometer). Resultat: Åtta flickor, 7-13 år, med ett Body Mass 

Index (BMI) på 26 ± 3,7 kg/m
2 

deltog. Majoriteten skattade sig vara fysiskt 

aktiva 30-60 min/dag under vardag och helg, men som grupp var skattningen 

signifikant lägre på helgen. Deltagarnas fysiska prestationsförmåga var 

signifikant lägre än det beräknade normalvärde. Barnen utförde i snitt 67 ±24 

min/dag aktivitet under vardagarna och signifikant mindre aktivitet (31 ± 

29,7min/dag) på helgerna. Ett signifikant samband förelåg mellan 

undersökningsinstrumenten för utförd fysisk aktivet under vardagarna och 

prestationsförmågan, där även en formel för hur sambandet kunde kalkyleras 

framtogs. Slutsats: Trots litet deltagarantal skulle studiens resultat tyda på att 

6MGT kan användas inte bara för att bedöma prestationsförmåga utan även 

för beräknad utförd fysisk aktivitet under vardagarna.  

 

Sökord: Sex minuters gångtest, accelerometer, frågeformulär, 

utvärderingsinstrument, fetma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Abstract 
Investigation physical activity in a population gives descriptive data and the 

result serves as a measuring instrument for how future interventions ought to 

be designed. The purpose of this study was to see whether any associations 

existed between three examination instruments for physical activity that are 

used with children with overweight. Method: The participants were 

measured, weighed, estimated their physical activity (questionnaire), testing 

their physical performance (six-minute walking test) and their physical 

activity was measured (accelerometer). Results: Eight girls, aged 7-13, body 

mass index of 26 ± 3.7, participated. The majority of the children estimated 

to be physically active for 30-60 min/day, during weekdays and weekends, 

but seen as a group the estimation was significantly lower on the weekend. 

Their physical performance showed a significantly lower value than the 

predicted value. The children performed on average for 67 ± 24 min / day 

during the week and significantly less (31 ± 29.7 min / day) on weekends. A 

significant association existed between performed physical activity during 

weekdays and the performance test. A formula for how this relationship 

could be calculated was designed. Conclusion: Despite low numbers of 

participants the result of the study could indicate that 6MWT can be used not 

only for assessing the performance but also to calculate the executed amount 

of activity during weekdays.  

 

Keyword: Six minutes walking test, accelerometer, questionnaire, 

evaluations instrument, obesity 
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Inledning 

 

Prevalensen i barnfetma har under många år ökat med oroande hastighet (1, 

2). Dock visar en nyligen gjord sammanställning att utvecklingen, så väl i 

Sverige som utomlands, avseende mängden barn som drabbas av övervikt har 

nått en platå (3). I världen beräknas 10 % av alla skolbarn ha övervikt och 25 

% utav dessa lider av fetma (4). Siffrorna för svenska barn i åldrarna sju till 

nio visar att 17 % är överviktiga och att 3 % har fetma (5). Övervikt är 

vanligare hos svenska flickor än pojkar (2). Så trots tendenser till minskat 

antal fall är det fortfarande en oacceptabel stor mängd barn som lider utav 

övervikt och dess konsekvenser (3). 

 

Bedömningen om en person är över-, normal-, eller underviktig kan avgöras 

med hjälp av metoden för att räkna ut kroppsmasseindex, eller engelskans 

Body Mass Index (BMI). BMI uttrycks i kilogram/kvadratmeter (kg/m
2
) och 

baseras på personens vikt och längd (6). Med isoBMI enligt Cole et al (7) 

definieras övervikt och fetma hos barn, då BMI korreleras till ålder och kön. 

 

Vid en rutinundersökning av barn inom hälso-sjukvården ska BMI (längd och 

vikt) mätas och baserat på barnets ålder och kön jämföras med 

tillväxtkurvorna (1, 8). IsoBMI syftar till att ge internationella 

referenspunkter för att bedöma barns, två till arton år, fetma och övervikt 

baserat på ålder och kön (1, 7, 8). BMI används för att definiera övervikt (8) 

och är viktigt för att bedöma barns risk för hjärt- och kärlsjukdomar (9). 

Samband har visats mellan midjeomfånget och/eller BMI och det systoliska 

blodtrycket (10). 

 

Det finns ett samband mellan höga nivåer av kroppsfett och ökade hälsorisker 

(1). De medicinska besvär som hänger ihop med fetma påverkar i stort sätt 
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hela kroppen (1); sömnen (11), andningen (12), mag- och tarmkanalen (13), 

centrala och perifera nervsystemet och det ger kardiovaskulära riskfaktorer 

(14-16), endokrina störningar (14), ortopediska besvär (17), psykiska besvär 

(18). I takt med att fetmaepidemin fortsätter ökar antalet insjuknanden i 

livsstilssjukdomar, risken för kortare livslängd hos populationen ökar likaså, 

som en bieffekt, som vårdkostnaderna ökar (19). Dessa bevis på hur fetma i 

tidiga åldrar orsakar sjukdomar och dödlighet är ett allvarligt bekymmer som 

måste mötas i ett tidigt skede med en helhetssyn för att fetma inte ska 

resultera i en allvarlig kris för folkhälsan i framtiden (16). 

En sammanställning visar på att den totala fysiska aktivitetsnivån i 

befolkningen minskade ungefär samtidigt, eller något innan, vid den tidpunkt 

då fetman ökade i världen (20). En annan sammanställning visar att 

främjandet av fysisk aktivitet kommer att ha en avgörande roll hos barns 

livslånga förebyggande av fetma (21) men att fysisk aktivitet ej som enskild 

faktor kan användas för att bedöma barnens framtida risk för ohälsosam 

viktuppgång (22). Det är dock viktigt att tidigt etablera bra vanor för fysisk 

aktivitet hos barn (1). Att tidigt uppmärksamma och tidigt sätta in behandling 

har visat sig vara framgångsfaktorer för lyckade förebygganden och 

behandlande program för barn med övervikt/fetma (23).  

 

Begreppet fysisk aktivitet definieras som ”All kroppsrörelse som är ett 

resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad 

energiförbrukning” (24). Rekommendationen för alla barn och ungdomar i 

åldern fem till sjutton år är att röra sig minst sextio minuter per dag (25, 26). 

Intensiteten ska vara måttlig till hög och kan utföras vid uppdelade tillfällen 

under dagen. Rör man sig mer än sextio minuter per dag ger det ytterligare 

hälsoeffekter (25). Studier visar att flickor generellt rör sig mindre än pojkar i 

samma ålder och flickor med övervikt har svårt att uppnå de 

rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet (27-29). 
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Fysisk aktivitet har många fördelar (25, 26).  Barn utvecklar t.ex. 

hälsosamma kroppssammansättningar, kardiovaskulära system, 

neuromuskulär medvetenhet och bibehåller en hälsosam kroppsvikt. Fysisk 

aktivitet är bidragande i den sociala utvecklingen (förmåga att uttrycka sig, 

bygga självförtroende, social interaktion och integration), det ger 

bibehållande av friska beteenden (undvikande av alkohol, tobak och droger) 

samt förbättrade skolprestationer (25). 

För att få ökade kunskaper om fysisk aktivet är det viktigt att se till hur 

befolkningens fysiska aktivitet ser ut och att med olika typer av tester 

undersöka detta (20). Att mäta fysisk aktivitet är svårt och för att minska 

osäkerheten kan olika metoder med fördel kombineras (8). Fördelar har setts 

med att undersöka vardagar och helger separat då riskperioder av inaktivitet 

lättare kan identifieras och riktade insatser vid behov kan vidtas (29, 30). 

 

Frågeformulär ses som den mest realistiska undersökningsmetoden i att mäta 

fysisk aktivitet i stora grupper (8). Vid arbetet av förebyggande behandlingar 

rekommenderas att anamnesen tar upp om barnet uppfyller kraven på minst 

sextio minuter fysisk aktivitet per dag på moderat nivå (1). Detta är en viktig 

parameter i bedömningen av fysisk aktivitet (1, 10).  

 

Ett annat validerat och reliabelt test är sex minuters gångtest (6MGT) vilket 

ses som ett bra instrument att bedöma konditionen hos barn med övervikt och 

fetma (31-33). 6MGT är det mest etablerade, utvärderade och fördelaktiga 

gångtestet då det är enkelt att administrera, både tids- och utrustningsmässigt, 

det är kostnadseffektivt och bättre tolererat av patienterna jämnfört med 

andra gångtest, och därför ses som det gångtest som ska användas i klinik och 

forskning (31, 32, 34). Undersökning av fysisk aktivitet visar att den fysiska 

aktivitetsnivån väl korrelerar med resultatet ifrån 6MGT (35). 6MGT 

återspeglar på ett bra sätt vardagens aktiviteter (34). 6MGT korrelerar även 
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med BMI och syreupptagningsförmåga (VO2max), lungfunktion och 

maximal arbetskapacitet (31, 32, 34, 36). Det individuella resultatet av 

6MGT kan påverkas av barnens längd och kön. Resultatet kan påverkas då 

t.ex. längre personer kan ta längre steg och att pojkar, som i regel har större 

muskelmassa, har en större fysisk kapacitet (36). 

 

Att använda registrering av aktivitet med hjälp av accelerometer är en precis 

och objektiv metod (8, 20). Accelerometrar är en validerad mätmetod av 

fysisk aktivitet hos barn (37). Att mäta fysisk aktivitet med accelerometer 

under sju dagar; fem vardagar och två helgdagar, oberoende om de är i följd 

eller inte, ger reliabla värden för den fysiska aktivitetsnivån samt påvisar 

eventuella skillnader avseende vardag eller helg (38).  

 

Att undersöka och kartlägga en befolknings fysiska aktivitet innebär inte bara 

viktiga beskrivande data utav dagsläget utan resultatet fungerar även som ett 

mätinstrument för hur den framtida interventionen ska utformas för att hjälpa 

befolkningen förändra sin aktivitetsnivå (20). Tidigare forskning har indikerat 

behovet av lämpliga arbetsverktyg för att kunna hjälpa flickor med övervikt 

att öka sin fysiska aktivitetsnivå (28, 29, 39, 40). 

 



 

5 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om något samband förelåg mellan 

tre olika undersökningsinstrument för fysisk aktivitet, som används för barn 

med övervikt. 

 

Frågeställningar: 

 Hur skattar flickor med övervikt, i åldern 7-13 år, sin fysiska 

aktivitetsnivå på vardag respektive helg? 

 Vilken fysisk prestationsförmåga har flickor med övervikt i åldern 7-

13 år? 

 Hur fysiskt aktiva är flickor med övervikt i åldern 7-13 år på vardagar 

respektive helger? 

 Finns det något samband mellan resultaten av 

undersökningsinstrumenten som används för att mäta fysisk aktivitet, 

fysisk prestation och skattad fysisk aktivitetsnivån hos barn med 

övervikt? 

 

 

Metod 

Försökspersoner 

De barn som var aktuella för deltagande i studien, hade under 2008-2011 

deltagit, alternativt skulle under våren 2012 delta, i en träningsintervention 

för barn med övervikt och fetma på en sjukgymnastisk 

primärvårdsmottagning i Västra Götalands regionen. De totalt 50 barnen var 

födda mellan 1996-2004 och rekryterades via journalsökningar i 

primärvårdsenhetens journalsystem.  
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 Inklusionskriterier:   

Svensktalande barn som har deltagit, eller som skulle delta, i ovan nämnd 

sjukgymnastisk intervention samt har minst en vårdnadshavare som förstår 

svenska i tal och skrift. 

 

 Exklusionskriterier:  

Barn som vid undersökningarna i studien visade sig ha ett isoBMI lägre än 25 

samt inte förstod svenska. 

 

Procedur  

Vårdnadshavare till de barn som passade in på studiens kriterier fick under 

början av 2012 ett brev hemskickat (bilaga1) med kortare information om 

studien där de tillfrågades om deltagande i studien. Familjerna hade två 

veckor på sig att svara om det ville delta. Ett påminnelsebrev skickades hem, 

efter en vecka, till de familjer som inte hade hört av sig. Efter ytterligare två 

veckor fick de familjer som inte svarat en påringning med förfrågan om 

deltagande.  

 

De familjerna som var intresserade ringde till sjukgymnastikkliniken och 

anmälde sitt intresse. Forskaren ringde då inom en vecka upp familjen och 

muntligen berättade mer om studiens innehåll, bokade in en tid för testerna 

samt gav tid för familjerna att ställa frågor. Tiden för testerna bestämdes i 

samråd mellan forskaren och familjerna. Ett brev innehållande utförlig 

information om studien, tid och plats för testtillfället samt det informerade 

samtycket skickades hem för att familjen i lugn och ro skulle kunna läsa 

igenom dokumenten. Det informerade samtycket (Bilaga 6) skulle skrivas på 

och tas med vid testtillfället. 
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Vid testtillfället, som skedde på en sjukgymnastklinik, träffades undersökaren 

(leg. Sjukgymnast), barnet och dennes vårdnadshavare. Vid detta möte 

samlades det underskrivna informerade samtycket in och familjen fick en 

kopia med sig hem. Barnen gav sitt samtycke muntligt. Träffen inleddes med 

en genomgång av vad som skulle ske under testtillfället, muntlig genomgång 

av det informerade samtyckets innebörd och slutligen gavs tid för frågor. 

Barnet fick själv bestämma om de ville att föräldern skulle vara närvarade 

under testerna eller ej. Därefter startades nedan beskrivna tester vilket 

sammanlagt tog cirka fyrtiofem minuter. Vid detta tillfälle fick deltagarna 

även instruktioner om hur accelerometern, som barnet skulle ha hemma, 

fungerade. Deltagandet var helt frivilligt och kunde när som helst, utan 

specifik anledning avbrytas. Ingen ersättning utgick.  

 

Material 

 

Mätning 

För att undersöka huruvida barnet passade studiens inklusion- och 

exklusionskriteriner mättes barnen. Vid mättillfället togs skor och ytterkläder 

av. Längden mättes med hjälp av en stående mätsticka och angavs i 

centimeter (cm) avrundat till närmsta halv-cm. Vikten mättes på en våg av 

märket ”Soehnle Professional 7701” och resultatet angavs i kilogram (kg) 

med två decimaler. Utifrån resultatet kalkylerades BMI och isoBMI. BMI 

räknades ut med formeln: ”kroppsvikten i kg dividerad med kvadraten på 

kroppslängden uttryckt i meter (kg/m
2
)” (6). Deltagarnas isoBMI bedömdes 

efter Cole et al (7) tabeller där barnens BMI korrelerats gentemot barnets 

ålder och kön. 
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Mått på fysisk aktivitet 

Frågeformulär 

Via samtal och frågeformulär tillfrågades barnet hur pass fysiskt aktiva de i 

genomsnitt bedömde sig vara. Samtalet inleddes med att forskaren gav en 

standardiserad information (Bilaga 2) till barnet med förklaringen att frågan 

avsåg att undersöka rörelsevanor och vad orden ”rörelse” och ”vana” innebär. 

Barnet fick tid att tänka ut rörelser som det brukade göra. Barnet uppmanades 

att tänka tillbaka på hur den senaste vanliga skolveckan sett ut med avseende 

på rörelser. Frågor om hur transport till och från skolan gjorts, val av aktiviter 

som skett på raster och fritiden, samt hur lång tid varje aktivitet beräknades 

ha tagit, togs upp.  

 

Efter det summerade forskaren muntlig vad barnet hade sagt och barnet fick 

ett frågeformulär (Bilaga 3) och uppmanades att besvara första frågan som 

forskaren läste upp högt tillsammans med barnet. Barnet fick den betänketid 

det behövde. När barnet svarat genom att markera med ett kryss fortsatte 

samtalet. Forskaren påminde om den senaste vanliga skolveckan och bad 

barnet tänka tillbaka på den helg som efterföljde. Barnet uppmanades att 

berätta om vad det gjort under denna helg. Forskaren återgav därefter det 

barnet sagt och uppmanade barnet att svara på nästa fråga på formuläret som 

lästes upp högt. Frågorna lydde: ”På vardagarna rör jag mig” och ”På 

helgerna rör jag mig”. Båda frågorna har svarsalternativen ”mindre än 30 

minuter/dag”, ”mellan 30-60 minuter/dag” och “mer än 60 minuter/dag”.  

 

Frågeformuläret var helt hämtat ifrån ”Livstilsboken” (41) som är det 

material som den kliniken där deltagarna rekryterats ifrån, vanligtvis 

använder. Samtalet kring frågorna baserades även det på materialet ifrån 

”Livstilsboken” (41) med undantag av förklaringen av rörelse och 

uppmaningen att fokusera på den senaste veckan. Förklaringen på vad en 
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rörelse innebär var en egen översättning till ett mer barnvänligt språk baserat 

på Caspersens definition (24). Inga studier fanns avseende reliabilitets- eller 

validitetstester för ”Livstilsboken”. Att utgå ifrån den senaste veckan 

baserades på instruktionerna på det svenska IPAQ-formuläret (42). 

 

Samtalen kring frågorna syftade till att hjälpa barnen att tänka tillbaka på 

rörelsevanor utan att forskaren blev styrande. Om en förälder var närvarande 

uppmanades den att vara tyst under det att barnet fyllde i sitt formulär och 

informerades om att det är barnets uppfattning som var av vikt i 

sammanhanget. 

 

Resultatet ifrån frågeformulären kategoriserades i svaren ”< 30min”, ”30-

60min” eller ”> 60min” fördelat på vardag eller helg. 

 

Sex minuters gångtest 

Konditionen mättes med sex minuters gångtest (6MGT) (43). Innan testet 

startade förklarades proceduren för barnet. Instruktionerna har på egen hand 

av författaren översatts ifrån det engelska standardformuläret (43) och 

återfinns i Bilaga 4. Instruktionerna som gavs var att barnen uppmanades att 

gå, inte springa, så långt som möjligt under sex minuter. Barnen gick fram 

och tillbaka i en rak korridor, på en uppmätt sträcka på 30 meter markerad 

med färgad tejp på golvet och vända runt en uppställd kon i varje ända.  

 

Barnen fick när som helst, hur ofta, och hur länge som helst ta en paus, dock 

utan att tiden stannas. Innan testet startades visade forskaren genom att själv 

gå ett varv på testbanan. Under testet gavs regelbundet standardiserade 

uppmuntringar och upplysningar om tiden. Var föräldrarna med under testet 

uppmanades de att vara tysta under utförandet. Undersökaren markerade med 

ett streck på ett papper varje varv barnet avslutat. Tiden mättes med en 
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elektronisk timer som räknar ner och med ett alarm markerade när tiden var 

ute. När alarmet ljöd markerade undersökaren var barnet stannade och den 

sammanlagda sträckan räknades ut och angavs i meter. Testet utgick ifrån 

standardiserade riktlinjer (43). 

  

Resultatet jämfördes med det beräknade normalvärde som baseras på barnets 

kön, ålder och längd. Det beräknade normalvärdet räknades ut med formeln: 

“Flickors 6MGT=188.61+ (51.50 · Ålder) - (1.86 · Ålder
2
) + (86.10 · längd)” 

(44). 

 

Accelerometrar 

Under en veckas tid bar barnen en accelerometrar för att undersöka mängden 

utförd fysisk aktivitet. Accelerometern var av märket RT3. Vid testtillfället 

gick forskaren igenom instruktionerna för hur accelerometern skulle 

användas, vilka även skickades med hem (Bilaga 5). Barnen instruerades att 

bära accelerometern all vaken tid med undantag för aktiviteter i vatten. 

Barnen skulle bära accelerometern på sin högra höft, vid spina iliaca anterior 

superior. Accelerometern satt i ett hårt plasthölje som i sin tur fästes på bältet 

eller i byxlinningen. Barnen fick vid testtillfället visa och känna på sin egen 

kropp var accelerometern skulle sitta. Accelerometern startades vid 

testtillfället och var igång till dess att forskaren fått tillbaka accelerometern. 

Deltagaren uppmanades att återlämna accelerometern så snart de hade fullfölj 

en hel vecka, vilket innebar fem hela vardagar och två hela helgdagar.  

 

De barn som glömde att använda accelerometern någon dag under testveckan 

fick ha accelerometern på sig ytterligare dagar för att få in önskat resultat.  I 

de fall då accelerometern ej registrerade någon data pga. tekniska problem 

fick barnen göra om mätningen under ytterligare en vecka med en ny 

accelerometer. 
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Resultatet av accelerometern bedömdes efter standardiserade tröskelvärden 

vilka visar på intensitetsnivån på aktiviteten (41). Tröskelvärdena påverkas ej 

av ålder och kön (45). Resultatet beräknades på de första dagarna som barnet 

hade utfört hela dagar; två helgdagar och fem veckodagar. Resultatet avsåg 

antal minuter utav rörelser på medelintensivnivå eller mer bedömt efter 

standardvärden (41). Resultatet redovisas i genomsnittlig mängd i minuter 

per dag, uppdelade i vardagar eller helgdagar. 

 

Databearbetning 

Den data som samlades in var medicinska variabler i form av kvantitativ data 

utifrån testerna. Datan ifrån accelerometrarna lades in vid Excel 2010 och 

summerades där. Detta material lades sedan över, tillsammans med 

deltagarnas avidentifierade resultat, i statistikprogrammet Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 19.0 där det bearbetades. Skillnader 

undersöktes med hjälp av T-test och samband med Pearson 

korrelationskoefficient. För skillnader med icke normalfördelade 

anaslysvariabler gjordes Wilcoxon Signed Ranks Test. Formler för samband 

gjordes med en regressionsanalys. Signifikansnivån i samtliga test var satt till 

0,05.  

 

Sensitiviteten kalkylerades enligt formeln: Sensitivitet = antal ”skattat mindre 

aktivitet” / antal ”utfört mindre aktivitet”. Specificiteten kalkylerades enligt 

formeln: Specificitet = antal ”skattat mer aktivitet” / antal ”utfört mer 

aktivitet” (46) (tabell1). 

 

Tabell 1: Beräkning av sensitivitet och specificitet 

 Utfört mindre   Utfört mer 

Uppskattat mindre A B 

Uppskattat mer C D 

 Sensitivitet = A/ (A+C) Specificitet = D / (B+D) 
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Etiska överväganden  

Informerat samtycke 

Informerat samtycke delades ut med avsikt att upplysa deltagarna om 

studiens syfte och upplägg (47, 48). Informationen innehöll följderna och 

eventuella risker som studien kunde innehålla samt vem som stod bakom 

studien. Informationen, som både gavs muntligt och skriftligt, innehåller 

uppgifter om frivilligheten och att deltagaren närsomhelst kunde avbryta sin 

medverkan (48). Föräldrarna fick skriftligen, och barnen muntligen, intyga att 

de tagit del av informationen. Det fullständiga informerade samtycket 

återfinns i bilaga 6.  

 

Sekretess åsyftar hur personuppgifter får delas ut och har till avsikt att 

utomstående ej får ta del av sekretessbelagda uppgifter. Personuppgiftslagen 

(PuL) avser hur personuppgifter hanteras och lagen säger att deltagarna ska 

upplysas om vilka uppgifter som behandlas. Personuppgifter innebär all typ 

av information som kan härleda till en levande enskild fysisk person. För att 

få hantera personuppgifter krävs samtycke enligt huvudregeln 10 § i 

personuppgiftslagen. Ett samtycke är överordnat regler om sekretess (48).  

 

”Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” (49) 

innefattar även forskning där känsliga personuppgifter hanteras. Då känsliga 

uppgifter enlig personuppgiftslagen, i detta fall hälsa, behandlades krävs 

godkännande av en forskningsetisk nämnd (48-50). En ansökan till den 

regionala etikprövningsnämnden i Göteborg har gjorts vilket fick ett 

godkännande av rådgivande karaktär (diarienummer 173-12).  
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Konfidentialitet 

Konfidentialiteten, att dölja deltagarnas personliga data vid redovisning av 

materialet (47) upprätthölls genom att den data som enbart rör studien 

förvaras i en låst brandsäker hurts som finns i ett låst förråd. Nyckeln till 

hurtsen finns i ett annat låst förråd. Till dessa låsta förråd har enbart behörig 

personal tillgång. I studiens färdiga arbete är samtliga personuppgifter 

avidentifierade och ersatta med en slumpvis vald kod. Koden har tagits fram 

med hjälp av lottning. Nyckeln till kodningen är enbart känd för forskaren 

och dennes handledare. 

 

Konsekvenser  

Konsekvenserna innebär att det kunskapstillskott och de fördelar som studien 

vinner på att genomföras, inte bara för den enskilde deltagaren utan för den 

större grupp den representerar, ska överväga en eventuell skaderisk som 

deltagarna utsätts för. Risken för att den enskilde deltagaren utsätts för risk 

för skada ska vara minsta möjliga (47).  

 

Fördelar 

Tänkta fördelar med studien är att få ett underlag på hur mycket barnen 

faktiskt rör sig under vardag respektive helg, hur deras prestationsförmåga ser 

ut och hur de själva skattar sin fysiska aktivitetsnivå under vardag och helg. 

Ytterligare en tänkt fördel är att kunna upptäcka eventuella samband mellan 

undersökningsinstrumenten.  

 

Vinster med att upptäcka eventuella samband mellan 

undersökningsinstrumenten är att det kan ge information om vilket/vilka 

undersökningsinstrument som man inom hälsosjukvården i framtiden ska 

arbeta med i arbetet med att mäta och undersöka fysisk aktivitet hos barn. 
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Framkommer samband skulle det kunskapstillskott indikera att något/några 

instrument skulle kunna uteslutas då de mäter samma sak, varpå det skulle 

kunna leda till kostnads- och tidseffektivitet. Detta skulle även kunna göra 

hälsosjukvården smidigare på att testa fysisk aktivitet hos barn med övervikt, 

vilket kan tänkas leda till att fysisk aktivitet kan kartläggas hos fler barn. Det 

i sin tur skulle kunna leda till ett tidigare uppmärksammande av de barn som 

ej uppnår målen för fysisk aktivitet och då ligger i riskzonen för inaktivitet, 

övervikt och fetma. Ett tidigare uppmärksammande kan möjliggöra att 

insatser, förebyggande och behandlande, kan sättas in i ett tidigare skede.   

 

Nyttan är även att kunna dra eventuella slutsatser om när den fysiska 

aktiviteten sker eller inte sker då hälsosjukvården och övriga 

samhällsinstanser kan se på var och när ytterligare åtgärder ska införas. 

Nyttan blir således att främja hälsa och fysisk aktivitet hos barn samt kunna 

förebygga ohälsa. Nyttan för det enskilda barnet är att det får en genomgång 

av sin fysiska aktivitet.  

 

Efter det att testerna var avslutade hade barnen som önskade, möjlighet till ett 

uppföljande samtal för genomgång av sina personliga resultat. Om något 

betydelsefullt ur hälsosynpunkt hade upptäckts vid studien hade barnet 

möjlighet till ytterligare uppföljning. 

 

 

Risk 

Vid forskning med barn är det viktigt att låta barnen själva uttrycka sig fritt 

utifrån sina egna tankar och att de vuxna runt omkring respekterar det barnen 

säger (48). Om barnet själv ansåg att de inte ville delta i något moment så 

respekterades detta beslut.  

 



 

15 

 

Resultat 

 

Deltagare 

Alla de deltagande barnen fullföljde samtliga moment av studien. Deltagarna 

i studien var åtta flickor, födda mellan år 1999 och 2004 och som i 

genomsnitt var 10.5 ± 1,9 år. Genomsnittet var 149 ± 8 cm långa och vägde 

58 ± 14 kg vilket gav ett genomsnittligt BMI på 26 ± 3,7 kg/m
2
. En mer 

utförlig beskrivning återfinns i tabell 2. IsoBMI ibland deltagarna visade på 

att 37,5 % (n = 3) av de deltagande barnen hade isoBMI 25 och 62,5 % (n = 

5) av barnen hade ett isoBMI 30. Samtliga barn klassades då som minst 

överviktiga och föll inom ramen för studiens kriterier.  

 

 

Mått på fysisk aktivitet 

 

Uppskattad fysisk aktivitet 

Samtliga barn skattade sin fysiska aktivitet på vardagar till mer än 30 minuter 

per dag. 37,5% (n = 3) av barnen skattade att de var fysiskt aktiva mer än 60 

minuter per dag på vardagar. Siffrorna på helgen var något lägre då 

majoriteten, 62,5% (n = 5), skattade att de var fysiskt aktiva 30-60minuter per 

dag och 25% ( n = 2) att de var fysiskt aktiva mindre än 30min per helgdag. 

Enbart 12,5% ( n = 1) ansåg sig nå upp till 60 minuter per dag under helgen 

(tabell 3).  

 

Hur barnen skattade sin fysiska aktivitet under vardag och helg skiljde sig 

signifikant (p = 0,03). Hälften av deltagarna skattade att de skulle utföra lika 

stor mängd fysisk aktivitet på vardagen som på helgen och andra hälften 

skattade att de skulle utföra mindre fysisk aktivitet på helgen.  
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Prestationsförmåga 

Prestationsförmågan visade att barnen hade en genomsnittlig gångsträcka på 

586,5 ± 49,2m (tabell 2). I genomsnitt presterade barnen 90 % av 

normalvärdet och skillnaden på 60 ± 59m var signifikant fastställd (p = 

0,025).  

Utförd fysisk aktivitet 

Mängden utförd fysisk aktivitet på minst moderat nivå visade att snittet för 

vardagar var att barnen rörde sig 67 ±24 minuter per dag. Siffrorna för helgen 

visade att barnen i snitt rörde sig 36 minuter per dag (tabell 2). I genomsnitt 

utförde barnen 31 ± 29,7 minuter per dag mindre på helgen än vardagarna, 

vilket är en signifikant skillnad (p=0,022).  

 

Tabell 2: Beskrivning av barnen 

 Medel  ± Std.av. Minimum   – Maximum 

Ålder (år) 10,5 ± 1,9 7,5 – 13,0 

Längd (cm) 149 ± 8 133 – 160 

Vikt (kg) 58 ± 14 39 – 81 

BMI 26,0 ± 3,7 21,6 – 32,8 

6MGT(m) 586,5 ± 49,2 499,5 – 644,7 

Normal 6MGT (m) 646,5 ±  32,3 585,2 – 675,5 

FA vardag (min) 67 ± 24 33 – 97 

FA helg (min) 36 ± 15 16 – 55 
*FA=Fysisk aktivitet 

 

 

Samband  

 

Uppskattad fysisk aktivitet/prestationsförmåga  

Den grupp barn som skattat sin fysiska aktivitetsnivå högst, hade i snitt även 

den längsta presterade gångsträckan. Dock var sambandet ickesignifikant 

både för vardag (r = 0,08, p = 0,843) och  helg (r = 0,36, p = 0,378). 
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Uppskattad fysisk aktivitet/utförd fysisk aktivitet 

Avseende skattning i kombination med utförande av fysisk aktivitet under 

vardagar hade de barn som uppskattat sig att vara fysiskt aktiva 30-60 

minuter per vardag faktiskt utför i snitt 70,8 ±21,14 minuter utav fysisk 

aktivitet per vardag. De som hade uppskattat att de skulle vara fysiskt aktiva 

mer än 60 minuter per vardag hade utfört 59,3 ± 30,1 minuter av fysisk 

aktivitet per vardag (tabell 3).  

 

Siffrorna för helgen såg ut så att de barn som hade uppskattat sig att utföra 

mindre än 30 minuter per helgdag hade utfört i snitt 18,5 ±4,2 minuter fysisk 

aktivitet per helgdag. Gruppen barn som hade uppskattat sig till att vara 

fysiskt aktiva 30-60 minuter per helgdag hade utfört i snitt 42.2 ± 13.4 

minuter fysisk aktivitet per helgdag. De barn som hade uppskattat att de 

skulle vara fysiskt aktiva mer än 60 minuter per helgdag hade utfört 36,5 ±0 

min (Tabell 3).  

 

 

Tabell 3: Uppskattad fysisk aktivitet och utförd fysisk aktivitet 

Fysisk 

aktivitet 

n Andel Medel ± Std.av. Minimum – Maximum 

Vardag         

< 30min 0 0% 0 ± 0 0 – 0 

30-60min 5 62,5% 70,8 ± 21,4 47,7 – 96,6 

> 60min 3 37,5% 59,3 ± 30,1 33,0 – 92,2 

Helg         

< 30 min 2 25% 18,5 ± 4,2 15,5 – 21,5 

30-60min 5 62,5% 42,2 ± 13,4 20,0 – 54,5 

> 60min 1 12,5% 36,5 ± 0 36,5 – 36,5 
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Det fanns inget signifikant samband avseende mängden utförd fysisk aktivitet 

under vardagen och uppskattad mängd fysisk aktivitet under vardagarna. 

Enbart 37,5 %  ( n = 3) av alla deltagarna utförde den mängd de uppskattat 

sig göra, med fördel till den grupp som utförde och skattat 30-60 min/vardag 

(tabell 4).  Testet visade sig således inte vara varken sensitivt eller specifikt 

för varken den medelpresterande gruppen (50 %) eller för den högpresterande 

gruppen (25 %). 

 

Tabell 4: Uppskattad fysisk aktivitet/Utförd fysisk aktivitet Vardag 

 

 

 

 

 

 

Siffrorna för helgen visade på ett något starkare samband då 75 % ( n = 6) av 

deltagarna utförde och uppskattade samma mängd fysisk aktivitet. Det fanns 

ett samband (r = 0,7) som dock ej var signifikant (p=0,053). Övriga deltagare 

(25 %) överskattade mängden av fysisk aktivitet de utfört (tabell 4). Testet 

för helgen visade på högre sensitivitet (66 %) och specificitet (80 %) jämfört 

med motsvarande siffor på testet för vardagar. 

 

 

Uppskattad min/dag 
Utförd min/dag 

30-60min > 60min 

 30-60min/dag Deltagare 2 3 

% av Total 25,0% 37,5% 

> 60min/dag 

 

Deltagare 2 1 

% av Total 25,0% 12,5% 

Tabell 5: Uppskattad fysisk aktivitet/Utförd fysisk aktivitet helg 

Uppskattad min/helgdag 

Utförd min/helgdag 

< 30 min 

30-

60min > 60min 

 < 30 min/dag Deltagare 2 0 0 

% av Total 25,0% ,0% 0% 

30-60 min/dag Deltagare 1 4 0 

% av Total 12,5% 50,0% 0% 

> 60min/dag 

 

Deltagare 0 1 0 

% av Total 0% 12,5% 0% 
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Prestation/utförd fysisk aktivitet  

Det finns en signifikant korrelation (r = 0,769, p = 0,026) mellan fysisk 

prestationsförmåga och mängden utförd fysisk aktivitet under vardagarna 

(figur 1). Något signifikant samband avseende prestationsförmågan och 

utförd fysisk aktivitet på helgen fanns ej (r = 0,259, p = 0,536). 

 

Figur 1: Prestation & Utförande Vardag 

Förhållandet mellan fysisk prestationsnivå, avseende meter på 6MGT och 

fysisk aktivitetsnivå, avseende minuter av minst måttlig intensitet mätt med 

accelerometer kan beskrivas med formeln:  

”Fysisk aktivitets nivå (minuter) = -149,589 + (0,368 x 6MGT)” eller 

”6MGT (meter) = 479,806 + (1,605 x fysisk aktivitet)”. 

 

Resultatet, uträknat med formel, och det faktiskta resultatet medelvärde för 

6MGT skiljer sig inte nämnvärt (-0,009m) men har en standardavvikelse på 

31.5m. Liknande siffror uppvisas vid jämnförandet av medelvärdet för den 

faktiska och beräknade fysiska aktivitetsnivån som inte skiljde sig (0,2min) 

med en standardavvikelse på 15min. 
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Diskussion 

Denna studie svarade på syftet om något samband förelåg mellan tre olika 

undersökningsinstrument för fysisk aktivitet, vilka används för barn med 

övervikt, vilket det gjorde mellan undersökningsinstrumentet för fysisk 

prestationsförmåga (6MGT) och undersökningsinstrumentet för mängd fysisk 

aktivitet (accelerometer). 

 

Även om studien är baserad på ett litet urval (n = 8) fanns signifikanta 

resultat. Studien kan ses som ett pilotprojekt för framtida större projekt med 

syfte att undersöka om sambandet kvarstår mellan 6MGT och fysisk aktivitet 

under veckodagarna i större populationer. Det vore även intressant att 

undersöka sambandet mellan 6MGT och fysisk aktivitet hos pojkar med 

övervikt. 

 

 

Metoddiskussion  

Utgångspunkten med studien var att undersöka barn i åldrarna sju till sexton 

år. Men då enbart flickor i åldern sju till tretton år svarade och önskade vara 

med riktades studiens frågeställningar mot denna målgrupp. Metoden att 

rekrytera barn ifrån en tidigare intervention istället för ifrån hela kommunen 

kom utav ett tidigare försök till liknande studie, där rekryteringen ej 

fungerade alls. Försöket att vända sig till barn med övervikt som tidigare varit 

aktiva i intervention föll väl ut, även om enbart åtta stycken svarade. Orsaken 

till varför enbart åtta svarade är okänd, men kan ej skyllas på glömska ifrån 

familjernas sida då både dubbla informationsbrev och ett uppföljande 

telefonsamtal gick ut till de som ej angivit svar. Inbjudan till studien gick ut 

både till flickor och pojkar. Att enbart flickor svarade kan ha samband med 

att det är fler flickor som har övervikt än pojkar (2), att flickor generellt rör 

sig mindre än pojkar i samma ålder och flickor med övervikt har svårare att 

uppnå de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet (27-29).  
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Resultatdiskussion  

Att undersöka samband och pålitlighet hos frågeformulär avseende skattning 

av fysisk aktivitet med hjälp av accelerometer har tidigare gjorts på både barn 

och vuxna (51-54). Valida och reliabla metoder samt frågeformulär för att 

undersöka fysisk aktivitet hos svenska vuxna finns (51). Dock föreligger 

svårigheter i att finna lämpliga frågeformulär för barn då barn, jämfört med 

vuxna, har kognitiva svagheter beträffande minne och abstrakt tänkande (55-

57). 

Frågeformuläret i denna studie valdes då såväl undersökaren som barnen var 

vana att arbeta med det. Att frågeformuläret inte är reliabilitets- eller 

validitetstestat kan vara en orsak till att resultatet ifrån frågeformuläret i 

denna studie ej hade signifikanta samband med de övriga två testerna. För att 

bättre kunna svara på syftet skulle en framtida studie dra nytta av att använda 

tre tester som samtliga är validitets- och reliabilitetstestade för barn med 

övervikt.  

 

En annan orsak till att det inte fanns några signifikanta samband mellan 

skattning och mängd utförd fysisk aktivitet eller med prestationsförmåga kan 

bero på att barn har ett bra bildligt minne men har svårt att komma ihåg 

specifika perioder och senare återge dessa verbalt samt svårt att komma ihåg 

episoder över längre tid (55).  

 

En tanke är att helgen var lättare att uppskatta för barnen då de skulle minnas 

den senaste veckan vilken avslutades med helg och därmed var helgen den 

period där minst tid, jämfört med vardagarna, förflutit fram till 

skattningstillfället. Helgen är också enbart två dagar att komma ihåg jämnfört 

med vardagens fem dagar. Man har sett att barn har lättare att komma ihåg 

kortare perioder, t.ex. de senaste 24 timmarna jämnfört med de senaste sju 

dagarna (58). 
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Att vardagarna är fler än helgdagarna och det faktum att barnen faktiskt rörde 

sig mer på vardagarna innebär att det var fler enskilda aktiviteter per dag och 

fler dagar att komma ihåg på vardagarna. Då barn har svårighet att minnas 

vad man gjort och hur länge (55) kan detta indikera varför vardagen blev 

svårare att skatta. Forskning visar att om någon annan serverar färdiga 

insikter leder detta till ytinlärning jämnfört med de situationer då man själv 

får komma till en egen slutsats (59). Detta skulle innebära att deltagarna har 

bättre och djupare minnen av de aktiviteter som man planerar själv, vilket 

leder till slutsatsen att det i högre grad är lättare att komma ihåg aktiviteter 

som sker under helgen jämfört med aktiviteter som sker under en schemalagd 

skoldag.  

 

Andra alternativ till frågeformulären skulle kunna vara att låta föräldrarna 

svara på hur fysiskt aktiva deras barn är. Hos små barn, tre till fem år, har det 

fungerat bra att med hjälp av att föräldrarna bedömer barnens fysiska 

aktivitetsnivå i hemmet (52). För äldre barn, fem till tolv år är det dock 

svårare för föräldrarna att bedöma den fysiska aktivitets nivån då barnen inte 

alltid är hemma eller med sina föräldrar på sin fritid vilket gör att föräldrarna 

i regel överskattar barnens förmåga (53). För barn över 15år har man sett att 

deras egen skattning av fysisk aktivitet överensstämer med den faktiskt 

utförda mängden fysisk aktivitet (54). 

 

Det föreligger en svårighet för barn att så väl uppskatta som att addera och 

dividera mängden fysisk aktivitet/per dag då förmågan till avancerat abstrakt 

och hypotetiskt tänkande och möjligheten till att lägga ihop abstrakta ting till 

något nytt abstrakt, t.ex. algebra och mattematik, börjar utvecklas först vid 

elva, tolv års ålder och fortsätter att utvecklas under många år baserat på 

mognad, erfarenheter och kunskaper (55, 56). Det är även efter tolv års ålder 

som barnets språk har utvecklast så pass att de kan sätta ord på sitt logiska 
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och abstrakta tänkande (55). När det logiska tänktandet utvecklats, utvecklas 

även förmågan att rangordna fasta begrepp, som mer, mindre eller minst (57). 

Detta skulle innebära att det är lättare för barnen att skatta sin fysiska 

aktivitetsnivå för vardag i förhållande till helg och på så sätt rangorda.  

 

Att frågeformulär var uppdelat på vardag och helg innebar att man kunde 

upptäcka skillnader så som den signifikanta skillnaden att barnen i 

genomsnitt skattade vardagen högre än helgens aktivitet. Det visade sig även 

att barnen signifikant utförde mer fysiskt aktivitet på vardagarna jämnfört 

med helgen. Dock fanns det inget övergripande signifikant samband mellan 

uppskattningen och utförandet av fysisk aktivitet, även om sambandet mellan 

skattning och utförande under helg var starkare och instrumentet 

(frågeformuläret) då även var mer sensitivt och specifikt avseende helgen. Att 

dela upp undersökningar av fysisk aktivitet får stöd i litteraturen då det 

hjälper till att identifiera när i tiden eventuella åtgärder bör sättas in (29, 30).  

 

Grundtanken med frågeformuläret (Bilaga 3) som användes i studien är att 

barnen själva ska läsa frågan och fylla i det svarsalternativ som de anser 

passar. Den förklarande texten i frågeformuläret, som ger förslag på rörelser, 

verkade snarare förvirra än förtydliga för barnen, då ett resonemang kring 

exempel på rörelser redan tagits upp i det samtal som hölls med barnen innan 

de fyllde i frågeformuläret. 

 

I det fortsatta arbetet med undersökning utav barn med övervikt skulle en 

fråga om fysisk aktivitet på vardag och helg ingå i samtalet med barnen och 

deras föräldrar. Avsikten med frågan skulle då kunna vara att undersöka 

vilken typ av fysisk aktivitet som ingår i barnets vardag och när den utspelar 

sig.  
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Dock bör frågan i detta frågeformulär inte användas för att undersöka 

mängden utförd fysisk aktivitet då studiens resultat visar på att svaret på 

frågan ej återspeglar faktisk mängd utförd fysisk aktivitet. 

 

Ett statistiskt samband var att barnen presterade signifikant lägre jämnfört 

med det beräknade normalvärdet för vad de borde presterat utifrån sin ålder, 

kön och längd på 6MGT. Att barn med övervikt presterar sämre på 6MGT än 

sitt beräknade normalvärde har setts i andra studier (33). Barn med övervikt 

har sämre fysisk prestationsförmåga än barn med övervikt även när 

bedömningen sker med andra konditionstest än 6MGT (60).   

 

Att översätta de standardiserade instruktionerna ifrån American Thoracic 

Society (43) till ”barnvänlig svenska” var en svårighet. Instruktionerna och 

uppmaningarna upplevdes något kantiga och långrandiga i arbetet med 

barnen. Det var även svårigheter för undersökaren att hålla uttryck neutrala 

istället för att uppmuntra barnen som med ord och kroppspråk uttryckte olust 

inför testet. 

 

Sett till genomsnittlig utförd fysisk aktivitet på vardagarna så uppfyllde 

deltagarna rekommendationerna att vara fysiskt aktiva en timme/dag (25, 26). 

Dock kom genomsnittet ej upp i den mängd under helgerna vilket kan tyckas 

bekymmersamt. Att dela upp undersökningen på vardag och helg gav således 

tydliga resultat i att identifiera risktillfällen. Detta är något som får stöd i 

litteraturen (30).  

 

Studien visade att det fanns signifikant skillnad avseende det faktum att 

barnen presterade mer aktivitet på vardagarna än på helgerna. Skillnader 

avseende vardagarna och helger i mängd fysisk aktivitet hos barn med 

övervikt har tidigare observerats och har visat på samma förhållande som i 

denna studie; nämligen att barnen har svårt att komma upp i rekommenderad 
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mängd fysisk aktivitet/dag och att de rör på sig mindre på helgen än på 

vardagarna (27-30, 40). Dock fanns en studie som såg ett motsatt förhållande: 

nämligen att barnen rörde sig mer på helgerna vilket förklarades med att 

föräldrarna då är mer närvarande och kan uppmuntra sina barn till fysisk 

aktivitet (30).  

 

Orsakerna bakom resultatet i denna studie, att barnen presterade mindre på 

helgen än under vardagen, är okänt men vore intressant att följa upp. Man vet 

att föräldrarnas fysiska aktivitetnivå är viktig då man i tidigare studier, med 

hjälp av accelerometrar sett att barnens fysiska aktivitetsnivå har samband 

med föräldrarnas (61).  

 

Resultatet visade som sagt att deltagarna utförde mindre fysisk aktivitet under 

helgerna jämnfört med under vardagarna, då de gick i skolan, vilket skulle 

kunna tyda på att skolverket har lyckats bra med att implementera sina mål 

för idrott och hälsa vilka säger att undervisningen ska skapa förutsättningar 

för alla elevers kontinuerliga deltagande i skolans fysiska aktiviteter (62).  

 

Resultatet visade på att mängden utförd fysisk aktivitet under vardagarna, 

testat med accelerometer, korrelerade med den fysiska prestationsförmågan, 

testat med 6MGT. Detta innebär att under vardagarna utför barnen i 

genomsnitt den mängd fysisk aktivitet som de har prestationsförmåga att 

utföra. Således betyder det även att de barn som inte når upp till 

rekommendationerna om 60 min fysisk aktivitet/dag (25, 26) inte torde göra 

det av lättja under vardagarna utan på pga. bristande prestationsförmåga. En 

positiv bieffekt av studien är att trots att genomsnittet av barnen hade lägre 

prestationsförmåga än normalt så kunde genomsnittet ändå uppnå 

rekommendationerna (25, 26) för fysisk aktivitet under vardagarna. 
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Inget samband fanns mellan mängd utförd fysisk aktivitet på helgerna och 

prestationsförmåga vilket torde indikera en underprestation av fysisk aktivitet 

under helgen, då prestationsförmågan är den samma oavsett vardag eller helg. 

Frågetecknet om bakomliggande faktorer till underprestationen av fysisk 

aktivitet för helgen kvarstår. 

 

Även andra studier har undersökt sambandet mellan fysisk 

prestationsförmåga och utförd fysisk aktivitet (35, 63).  Dock, vad författaren 

kunde hitta, fanns ingen studie som använt sig av undersökningsinstrumenten 

accelerometrar och 6MGT. En artikel hade funnit samband mellan utförd 

fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga, undersökt med 6MGT och 

stegräknare (35). Resultatet ifrån stegräknare har dock visat sig stämma 

överens med resultatet ifrån accelerometrar på barn (64). När den fysiska 

prestationsförmågan testats med annat undersökningsinstrument än 6MGT 

har samband med utförd fysisk aktivitet, testat med accelerometer, ej funnits 

(63). 

 

Studiens resultat visar att resultatet ifrån undersökningsinstrumentet 6MGT 

signifikant korrelerar med resultatet ifrån accelerometrar, mätt under 

vardagar. I kombination med kunskap ifrån tidigare studier som visat att 

6MGT korrelerar med fysisk prestationsförmåga (31, 32, 34, 36) och att 

accelerometrar korrelerar med mängd utförd fysisk aktivitet i vardagen (37) 

visar denna studies resultat att undersökningsinstrumentet 6MGT bör fungera 

som undersökningsinstrument för såväl fysisk prestationsförmåga som fysisk 

aktivitetsnivå under vardagar. Att enbart behöva använda sig av ett test som 

dokumenterat är lättanvänt och billigt (31, 32, 34), istället för tre olika skulle 

innebära en effektivisering av undersökningarna av barn med övervikt. 

 



 

27 

 

Resultatet ifrån 6MGT har tidigare kunnat, med hjälp av en formel, beräkna 

normalvärde korrelerat till ålder, längd och kön (44). Med hjälp av denna 

studiens framtagna formel kan resultatet ifrån 6MGT nu även användas till att 

uppskatta mängd fysisk aktivitetnivå under vardagar.  Då studien även visade 

att den fysiska aktivitetsnivån var signifikant lägre under helger, kan formeln 

även visa på vilken nivå som mängden av helgens fysiska aktivitet ej 

överskrider. Man kan dock enbart säga att mängden är lägre, ej hur mycket 

lägre helgens siffror är. 

 

Konklusion  

Syftet med denna studie var att se om något samband förelåg mellan tre olika 

undersökningsinstrument för fysisk aktivitet, som används för med barn med 

övervikt. Studien visade på att man istället för både frågeformulär och 

accelerometrar kan använda sig av enbart 6MGT för att få reda på såväl 

fysisk prestationsförmåga och mängden fysisk aktivitet som utförs under 

vardagarna hos flickor, sju till tretton år, med övervikt. 
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delta i projektet, på telefonnummer: ****-******  

Du kommer att bli kontaktad av oss inom ca en vecka och får då 
ytterligare information om studien.   
 

Har Du några frågor? 
Tveka då inte på att maila oss på:  ********** 

Tack för att Du tog Dig tid att läsa igenom informationen!  
Vänliga hälsningar 
 
______________________________________ 
Linnea Blomqvist, leg. sjukgymnast  
 
_______________________________________ 
Amelie Carlsson, leg. sjukgymnast 



 
 

 

Bilaga 2:  

Instruktioner: Frågeformulär Uppskattad Fysisk Aktivitet 
 

Instruktioner: Frågeformulär Uppskattad Fysisk Aktivitet 
 

Berätta för patienten: ”Vi ska nu fråga om dina rörelsevanor. En vana är något man gör ofta, 

nästan varje dag. En rörelse är: ”varje gång man rör på sin kropp så att musklerna spänns och 

kroppen behöver energi” Som tex: går, cyklar, spelar fotboll m.m”  

Kan du fundera ut något exempel på en rörelse som du brukar göra? 

(Be patienten tänka efter och ge ett exempel på vad han/hon ser som en rörelse) 

 

”Om du tänker på en den senaste vanliga skolveckan (bortse ifrån lov) och funderar lite på dina 

rörelser som du gör”.  

(ge patienten lite tid att fundera).  

-”Hur tog du dig till/från skolan? Hur lång tid tog det? ” 

-”Vad gjorde du på rasterna i skolan? Hur många/långa raster hade du på en dag? 

-”Vad brukar du göra efter skolan?” 

”Om du tänker på detta vi har sagt just nu: Rada upp all den information barnet uppgett. Skulle du 

då kunna försöka svara på frågan”: ge barnet formuläret och läs frågan högt tillsammans med 

barnet.  

PÅ VARDAGARNA RÖR JAG MIG (går, cyklar, spelar fotboll m.m.)  

o mindre än 30 minuter/dag 

o mellan 30-60 minuter/dag  

o mer än 60 minuter/dag 

 

”Efter den veckan som du just beskrev så var det helg. Vad gjorde du på helgen?” 

Tid för barnet att tänka/berätta. 

 

”Med tanke på det du just berättade”, upprepa vad barnet har sagt, ”kan du då försöka svara på 

nästa fråga som du har”. Läs nästa fråga högt tillsammans med barnet. 

 

PÅ HELGERNA RÖR JAG MIG  

o mindre än 30 minuter/dag  

o mellan 30-60 minuter/dag  

o mer än 60 minuter/dag 

 

 



 

 

 
 

 

Mina RÖRELSEVANOR 
 

Namn:___________________________________________________ 

 

PÅ VARDAGARNA RÖR JAG MIG (går, cyklar, spelar fotboll m.m.)  

o mindre än 30 minuter/dag 

o mellan 30-60 minuter/dag  

o mer än 60 minuter/dag 

 

PÅ HELGERNA RÖR JAG MIG  

o mindre än 30 minuter/dag  

o mellan 30-60 minuter/dag  

o mer än 60 minuter/dag 

Bilaga 3: 

Frågeformulär; uppskattad fysisk aktivitet 



 

 

 
B

Bilaga 4:  

Instruktioner Sex Minuters Gångtest 

Sexminutersgångtest 
Testet sker inomhus, på en plan hård yta, i en avgränsad rak korridor om minst 30 m lång. 

Var 3e meter bör var markerad. Vändplatsen ska markeras med en orange kon. Start- och 

stopplatsen ska markeras på golvet med en färgglad tejp. Till testet behövs ett stoppur som 

räknar ner och ger i från sig en signal vid tidens slut. Man behöver penna och papper för att 

markera antalet varv. Markeringar/koner att runda vid start och stoplinjen.  

 

Inför, Tänk på: 

Patienten ska inte värma upp innan testet. Inför testet ska patienten ha suttit ner i minst 10 

min. Sätt timern på 6 minuter och ha papper och penna redo för att räkna varven. Be 

föräldern att vara tyst. Placera patienten på startpositionen. Stå nära patienten. Gå inte med 

patienten. När patienten börjar gå startar du timern. 

 

Instruktioner till testledaren under testet 

Prata inte med någon under testet. Använd ett jämnt tonläge när du ger uppmuntran. Titta på 

patienten. Håll koll på varven. Gör ett streck för varje varv som patienten passerar startlinjen. 

Låt patienten se att du gör det. Överdriv ditt kroppsspråk. 

 

Ge följande instruktioner till patienten: (fritt översatt) 

”Målet med detta test är att gå så långt som möjligt under 6 minuter. Du kommer att gå fram 

och tillbaka i denna korridor. Sex minuter är lång tid att gå och du kommer att gå på egen 

hand. Du kommer troligen bli andfådd och trött. Du får lov att sakta ner och stanna och vila 

om det behövs. Man får luta sig mot väggen medan man vilar, men återgå till gåendet så fort 

du kan. Du kommer att gå fram och tillbaka runt konerna. Du bör svänga raskt runt konerna 

och fortsätta tillbaka åt andra hållet utan att tveka. Jag kommer nu att visa dig”: 

(Visa ett var själv. Gå och sväng raskt runt konerna) 

”Är du redo att göra detta? Jag kommer att använda papper och penna för att komma ihåg hur 

många varv du avslutat. Jag kommer att dra ett streck varje gång du kommer över denna 

startlinjen. Kom ihåg att målet är att gå SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT under 6 minuter, men 

utan att springa eller jogga. Jag börjar ta tiden när du börjar gå” 

  

 
 

 



 

 

 

Instruktioner att ge deltagaren under testet: 

När 1a minuten gått: ”Du gör det bra. Du har 5 minuter kvar”. 

När 2a minuter: Fortsätt jobba på bra. Du har 4 minuter kvar. 

När 3e minuter: Du gör det bra. Du är halvvägs färdig. 

När 4e minuter: Forstätt det jobba på bra. Du har bara 2 minuter kvar. 

När 5e minuten: Du gör det bra. Du har bara en minut kvar att gå. 

När det är 15 sek kvar: Om en stund kommer jag att be dig att stanna. När jag gör det 

så stanna bara där du är så jag kommer att komma till dig. 

Slut: ”Stop” 

(Gå till patienten. Markera med tejp bakom foten var patienten stannade) 

Klart: gratulera patienten till en god insats och erbjud vatten. 

 

Räkna ut den extra sträckan. 

 

 

Om patienten stannar: Stanna inte timern: Säg: “ Du kan luta dig emot väggen om du 

vill. Sen fortsätter du att gå när du känner dig redo. 

Om patienten vägrar gå mer: notera tiden och längden och orsak till varför han/hon 

stannade. 

 

Resultat 

Varvmarkering: 

Patientnamn: 

Fullföljde de 6min: (Om inte; varför och tid vid avslut): 

 

Antal varv______ x 60 m + extra sträcka=---------------------------total gångsträcka 



 

 

 
Bilaga 4 

 

Bilaga 5: 

Instruktioner accelerometern 

                           
 

 

Accelerometer 
En accelerometer är en liten maskin som mäter rörelser. Den är lik en stegräknare men kan mäta 

rörelser i alla riktningar. 

 

Instruktioner: 

 Accelerometern fäst på byxkanten på högersida i höjd med höftkanten 

 Accelerometern ska bäras all vaken tid; ta på en när du vaknar och ta av den när du ska sova 

(glöm den inte om du byter om på dagen!) 

 Detta utförs under en veckas tid, med start imorgon 

 Undantag är om du utför aktiviteter i vatten. Ta då av accelerometern  

 Lämna tillbaka accelerometern när din testvecka är slut 

 

 

 

Accelerometern lämnas tillbaka till *Adressen*.  

Om du har valt att delta vid intervjutillfället kan du lämna tillbaka din accelerometer i samband med 

den. 

 

 

Lycka till med användingen av accelerometern! 

 

Med vänlig hälsning  

Linnea Blomqvist, leg sjukgymnast 

 

 

 

 

 

POSTADRESS: ********************** 

TELEFON: *********** FAX: *********  MAIL: ********** 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

Forskningspersonsinformation för 
studien 

 

“Utvärdering av 

undersökningsmetoder för bedömning 

av fysisk aktivitet i vardagen samt den 

fysiska prestationsförmågan,  

för barn och ungdomar” 

                                               

POSTADRESS: ******************************* 

TELEFON: ***************  FAX: *********** 

 

Bilaga 6: 

Forskningspersonsinformation 



 

 

 2012-01-20  

Bakgrund och syfte 

Rekommendationerna som ges inom hälso- och sjukvården och som kommer 

från Nordiska rådet, är att barn och ungdomar bör på sig minst 60 minuter 

dagligen, varierande mellan måttlig till hög intensitet. De fysiska aktiviteterna 

kan troligtvis delas upp i intervall under dagen och bör omfatta olika sorter av 

rörelseaktiviteter, för att utveckla förbättrad prestationsförmåga avseende hjärt-

lungkapacitet, flexibilitet, rörlighet, koordination och muskelstyrka. 

Rekommendationerna för fysik aktivitet tillsammans med nordiska 

näringsrekommendationerna för kost, ger goda förutsättningar för att främja en 

god hälsa hos barn och ungdomar.  

 

Det finns flera olika sätt att mäta den fysiska aktivitetsnivån. Men att mäta fysisk 

aktivitet kan vara svårt och för att minska osäkerheten kan olika metoder med 

fördel kombineras. Man kan be barnet att själv uppskatta sin fysiska 

aktivitetsnivå i det dagliga livet. Frågeformulär ses som den mest realistiska 

undersökningsmetoden i att mäta fysisk aktivitet. Dock är frågeformulärer svåra 

att dra slutsattser ifrån och mer objektiva metoder behövs. Man kan även mäta 

den faktiska aktivitetsnivån, med hjälp av olika mätinstrument. Den mest precisa 

och objektiva metoden är att registrera fysisk aktivitet med hjälp av 

accelerometer. Accelerometrar är en validerad mätmetod av fysisk aktivitet hos 

barn. Nackdelen är att det kan vara arbetskrävande och kostsamt. Det valida och 

reliabla undersökningsinstrumentet sex minuters gångtest (6MGT) återspeglar på 

ett bra sätt vardagens aktiviteter. 6MGT är det mest etablerade, utvärderade och 

fördelaktiga gångtestet jämnfört med andra gångtest och ses därför som det 

gångtest som ska användas i klinik och forskning. 

 

Dessa metoder används också ofta för att utvärdera sjukgymnastiska 

behandlingar som syftar till att påverka den fysiska aktivitetsnivån i det dagliga 

livet. Utvärdering av de insatser som sjukgymnaster görs i arbetet med barn och 

ungdomar anträffande deras fysiska aktivitetsnivå, är viktigt att genomföra för 

att man ska kunna uttala sig om behandlingens eventuella effekter. 

När man utvärderar de åtgärder som syftar till att med hjälp av fysisk aktivitet 

påverka livsstil och vanor hos barn, så innebär det för barnen att de behöver 

genomföra olika tester. Kvalitativa studier inom området har för avsikt att på ett 

djupare sätt förstå barnen och deras upplevelser, samt att upptäcka tendenser för 

att möjliggöra utveckling av effektiva sätt för vårdgivare att kommunicera och 

arbeta tillsammans med barnen. Det är viktigt att sjukgymnaster och övriga 

vårdgivare förstår barnens upplevelser av att genomföra tester av den fysiska 

aktivitetsnivån och prestationsförmågan, för att man på bästa sätt ska kunna 

utveckla och använda sig av dessa i den kliniska vardagen.  

 
 



 

 

Denna studie syftar dels till att undersöka hur de aktuella 

undersökningsmetoderna av den fysiska aktivitetsnivån och prestationsförmågan 

korrelerar med varandra. Ytterligare ett syfte är att med hjälp av intervjuer med 

barnen, utveckla förståelser för barnens upplevelser av att genomföra dessa 

tester. 
 

 
Förfrågan om deltagande 
Deltagande i denna studie erbjuds till alla barn och ungdomar som har deltagit, 

alternativt de som under våren 2012 delta, i projektet för barn med övervikt som 

hålls på en sjukgymnast klinik inom Västra Götalands regionen.  

 
Hur går studien till? 

Deltagarna i studien får komma till Sjukgymnastikkliniken, för att genomföra 

några tester. Dessa tester är: mätning av längd och vikt, samt ett lättare gångtest. 

Gångtestet, “Sex minuters gångtest”, är ett test som mäter konditionen genom att 

barnen, i valfri takt, går så långt de hinner under sex minuter. Barnen kommer 

även bli tillfrågade om hur fysisk aktiva de anser sig vara i vardag. Detta 

testtillfälle kommer sammanlagt att ta ca 45 minuter. Vid denna testomgång så 

får barnen med sig en “accelerometer” hem. En “accelerometer” är en apparat 

som fungerar likt en stegräknare. Den mäter hur mycket man rör på sig i 

vardagen. Barnen kommer få ha på sig accelerometrarna 

 hela dagen, under en veckas tid. 
 
Vi ett andra testtillfälle så kommer de barn som önskar att bli intervjuade. 

Bokning av tid för denna intervju görs i samband med tidsbokningen för 

testtillfället. Intervjun görs enskilt och handlar om hur barnet upplevde det att 

genomföra testerna. Intervjun kommer att spelas in på ljudband. Denna intervju 

 beräknas ta ca 30-45 minuter.  
 

 

Totalt kommer studien alltså att omfatta två tillfällen. Vid det första tillfället så 

genomförs testerna av den fysiska aktivitetsnivån och prestationsförmågan. 

Sedan följer en veckas användande av accelerometern. Vid det andra tillfället så 

genomförs en enskild intervju och accelerometern lämnas tillbaka.  
 
Vad är riskerna? 

De tester som görs av den fysiska aktivitetsnivån och prestationsförmågan är 

sedvanliga tester, som används varje dag på en vårdcentral. Det föreligger inga 

fysiska risker med att göra dessa tester. Alla steg i studien genomförs av 

legitimerade sjukgymnaster. Intervjun som barnen får göra efter genomförandet 

av testerna, syftar till att fånga upp de känslor och tankar som kan uppkomma.  
Vid behov så finns ytterligare möjlighet för samtliga barn, till uppföljande 

samtal. Inget barn kommer att behöva genomföra något moment i studien, som 

de inte önskar.  



 

 

 
Finns det några fördelar? 

Fördelar för de barn som deltar i studien, är möjligheten till ökad kunskap om 

deras fysiska aktivitetsnivå och prestationsförmåga. Skulle man vid testerna, 

alternativt vid bearbetning av testerna, uppmärksamma något betydelsefullt ur 

hälsosynpunkt så kommer barnets vårdnadshavare att informeras samt erbjudas 

uppföljning. 
Ytterligare fördelar kan ses i och med den intervju som vissa av barnen får göra 

efter det första testtillfället, då detta medför möjlighet till reflektion och samtal 

om känslor och tankar som kan dyka upp under testerna.  

 
Hantering av data och sekretess 

Alla uppgifter som samlas in under studien, syftar till att besvara de 

frågeställningar som studien har. Studien bedrivs vid Linnéuniversitetet, där det 

sammanställda och avidentifierade resultatet kommer att redovisas. För alla de 

uppgifter som lämnas i forskningssyfte, så råder sekretess. Det innebär att 

barnens svar och barnens resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av dem. Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare. 

 
All information som samlas in under studien, kommer att hanteras enligt 

personuppgiftslagen, (1998:204)*. Ansvarig för personuppgifterna är Västra 

Götalandsregionen. Uppgifter om vilka som har deltagit i projektet “Viktiga 

barn” under 2008-2011, alternativt deltar under våren 2012, har hämtats från 

journalsystemet *namn*, på Sjukgymnastiken *Namn och plats*. Den 

information som samlas in under studien kommer att förvaras i ett låst 

journalarkiv på Sjukgymnastiken *Namn och plats*. Dit har enbart forskarna 

som bedriver forskningen, samt deras handledare, tillgång. Materialet kommer 

att sparas i 15 år och de som deltar i studien har rätt att ta del av hans/hennes 

egna uppgifter. Vårdnadshavare till de deltagande barnen, har rätt att ta del av 

information som ej bedöms vara av känslig karaktär, eftersom det inom hälso- 

och sjukvården råder sekretess för sådan information. 

 
Hur får jag information om studiens resultat? 
De barn och vårdnadshavare som önskar ta del av barnets resultat av testerna får 

göra det. Resultaten kan ges direkt efter testet genomförts, med undantag för 

resultatet av mätningarna som görs med accelerometern, vilket måste analyseras 

först. Vid genomförandet av självskattning av den fysiska aktivitetsnivån och 

testet av den fysiska prestationsförmågan på Sjukgymnastiken *Namn och 

plats*, så kommer barn och vårdnadshavare att tillfrågas om man önskar ta del 

av resultaten eller ej.  

 
Det material som samlas in kommer att redovisas i en studie, som genomförs vid 

Linnéuniversitetet. Resultaten kommer att redovisas helt avidentifierat, vilket 

betyder att läsaren inte kommer kunna ta del av någon information som på något 

sätt kan ledas tillbaka till något enskilt barn.  



 

 

 
Försäkring och ersättning 

Deltagarna i studien innefattas i Landstingens ömsesidiga försäkring, LÖF. 
”Patientförsäkringen LÖF åtar sig att enligt patientskadelagen (1996:799) lämna 

patientskadeersättning för personskada som orsakas patient i samband med av 

försäkringstagaren** i Sverige bedriven hälso- och sjukvård.” Du kan läsa mer 

om denna försäkring på: http://www.patientforsakring.se Ingen ersättning 

kommer att ges till de som deltar i studien.  
 
Frivillighet 
Om man väljer att inte delta, alternativt avbryta sitt deltagande i studien, så 

kommer detta inte att påverka framtida möjligheter till vård och behandling. 

Deltagandet i studien är frivilligt och barn eller vårdnadshavare kan när som 

helst, utan särskild förklaring, välja att avbryta deltagandet i studien eller dra 

tillbaka sitt samtycke. Ansvariga för studien har rätt att behålla den information 

som samlats in före ett eventuellt tillbakadragande av samtycket. Dessa 

uppgifter kommer då att fortsätta att vara en del av studien. Man ändrar sitt 

samtycke, eller avbryter sitt deltagande i studien genom en skriftlig begäran.  

 

Begäran om tillbakadragande av samtycke, begäran av förstöring av prov, samt 

val av avbrutet deltagande skickas till: 
Postadress: ******** 
 

Ansvariga 
Övergripande ansvar för studien har Västra Götalandsregionen genom 

enhetschefen för Sjukgymnastiken *Namn och plats och namn*. 

För genomförandet av studien ansvarar leg. sjukgymnast Linnea Blomqvist och 

leg. sjukgymnast Amelie Carlsson.  

 
För ytterligare frågor om studien, vänligen kontakta ansvariga för studien på: 
Mail: ****** 
Telefonnummer till Sjukgymnastiken *Namn och plats*: *********  
 

 

 

 

 

 

 

 
* http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:204. 

**Sveriges landsting och regioner.



 

 

 

Samtyckesformulär 
Informerat samtycke innebär att barn och vårdnadshavare har tagit del av 

studieinformationen, fått möjlighet att ställa frågor och fått dessa besvarade, samt samtycker 

och därmed godkänner deltagandet i studien och behandlingen av de uppgifter som samlas in 

under studien. Det informerade samtycket ges nedan skriftligen av barnets samtliga 

vårdnadshavare. Barnet kommer att tillfrågas muntligen om samtycke, innan studiens start.  

Informerat samtycke 

 

 Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudie “Utvärdering av undersökningsmetoder för bedömning av fysisk 

aktivitet i vardagen samt den fysiska prestationsförmågan, för barn och ungdomar”. 

 

 Jag ger mitt samtycke till att mitt barn deltar i studien “Utvärdering 

av undersökningsmetoder för bedömning av fysisk aktivitet i 

vardagen samt den fysiska prestationsförmågan, för barn och 

ungdomar” och jag vet att hans/hennes deltagande är helt frivilligt. 

 

 Jag är medveten om att vårdnadshavarna eller barnet när som helst 

och utan förklaring kan avsluta deltagandet i studien. 

 

 Jag tillåter att mitt barn personuppgifter registreras enligt den 

information som jag har tagit del av och att insamlad data om mitt 

barn förvaras och hanteras av studieansvariga. 

 

 

…………………………………………………………………………………

Barnets födelsedatum (år (fyra siffror), månad och dag) 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Datum, Vårdnadshavares namnteckning, Namnförtydligande 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Datum, Vårdnadshavares namnteckning, Namnförtydligande 

 

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 

vårdnadshavare samt erhållit vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarna har även 

fått en kopia av studieinformationen. 

 

 

…………………………………………………………………………………

Datum, Namnteckning , Namnförtydligande 

POSTADRESS: ************************************* 

TELEFON: ********** FAX: **************** 

 

                                               


