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Sammanfattning 

Bakgrund: Prevalensen av fetma har ökat globalt de senaste decennierna. Fetma är 

associerat med förhöjd risk av sjukdomar. BMI används omfattande för att 

diagnostisera fetma. BMI:s sensitivitet att diagnostisera fetma hos vuxna har 

rapporteras vara runt 50 %. 

Syfte: Att undersöka BMI:s sensitivitet och specificitet i studier som jämfört BMI 

och kroppsfettprocent hos vuxna.  

Metod: Litteratursökning på MEDLINE som innefattar artiklar publicerade från 

och med 01-01-2010 till och med 20-12-2015. Sökord : “body mass index” AND 

“body composition assessment” AND overweight AND obesity AND body 

composition AND BMI. Studierna metodologiska kvalitet graderades.  

Resultat: Sökningen resulterade i tolv studier med data från arton stycken olika 

populationer/patientgrupper. BMI:s sensitivitet varierar från 26 % till 91 %. 

Referensmätmetoder för kroppsfett var DXA, BIA eller Kaliper. 

Slutsats: BMI:s sensitivitet skiljer sig markant mellan olika populationer och 

patientgrupper vid diagnostisering av fetma definierat som förhöjd andel kroppsfett 

jämfört med DXA, BIA och Kaliper.  

 

Fetma, Body mass index, kroppsfett
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Bakgrund 

 

Vad orsakar fetma 

Vi människor är genom evolutionen anpassade till att få ungefär 50 % av vår energi 

från frukt och grönsaker vilket innebar att vi fick i oss mycket fiber, cirka 130 gram 

per dag för vuxna. Detta vet vi tack vare 25000 år gamla fossil. (Eaton 2006 ). 

Genetiskt är vi fortfarande anpassade till denna livsstil.  Idag, på 2000-talet får 

exempelvis endast 3 procent av amerikaner i sig dagliga rekommendationen av 38 

gram för män och 25 gram för kvinnor (U.S. Department of Agriculture, 2016). I 

Sverige är dagligt rekommenderat intag av fiber 25-35 gram för vuxna. Medelintaget 

år 2010 var dock 19,9 gram per dag. (Livsmedelsverket 2011).  

Fiber har flera verkningsmekanismer som dämpar hunger och ger mättnadskänsla 

(Ryan & Seeley 2013). En fiberrik diet kan förebygga riskfaktorer för kroniska 

sjukdomar, prediabetes, diabetes typ 2 och även fetma (Dietary Guidelines Advisory 

Committee 2010). Fiberintag är nära relaterat till energiintag och är en viktig faktor 

för viktreglering (Theresa, Carol, DeAnn, Nelson & Victor 2011) Obesogena 

miljöer, det vill säga miljöer som främjar uppkomst av fetma, karaktäriseras av ett 

överflöd av billig, energität, välsmakande mat och drycker. Externa signaler såsom 

sofistikerad marknadsföring och reklammetoder i samband med dessa produkter 

antas överväldiga individers fysiologiska kontroll för att förhindra positiv 

energibalans och undvika viktökning. Resultatet av denna obesogena miljö är 

ökande fetma och övervikt, särskilt utbredd i västerländska länder. (Sample, Martin, 

Jones, Hargrave & Davidson 2015) Västerländsk snabbmat innehåller mycket fett, 

mycket energi och lite fiber (Trumbo, Schlicker, Yates & Poos 2002). Summan av 

allt detta är en ökande prevalens  av övervikt och fetma. Fet/feta och obes/obesa 
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syftar i denna studie på en individ/individer med förhöjd andel kroppsfett, generellt 

definerat som ett BMI- värde över 30. 

 

Prevalensen av fetma globalt har ökat 

 

Sedan 1980 har prevalensen av fetma tredubblats i många länder inom Eu regionen 

(WHO, 2016). Fetma har ökat i Norge (Jacobsen et. al. 2001), Sverige (Berg et. al. 

2005) och Danmark (Bendixen et. al. 2004). I Västafrika har prevalensen av fetma 

hos vuxna fördubblats de senaste 15 åren och är nu uppe i 10% (Abubakari et. al. 

2008). Markant ökning av fetma har även skett i kina (Xi et. al. 2012), Taiwan (Chu 

2005) och Ryssland (Jahns, Baturin & Popkin 2003). Från 1991 till år 1998 ökade 

antalet vuxna individer klassificerade som feta i USA från 12.0 till 17.9% år 1998 

(Mokdad et. al. 1999). År 2000 steg siffran ytterligare till till 30,5% (Flegal, Carroll, 

Ogden & Johnson 2002). Fram till år 2012 fortsatte siffran att stiga till 34,9%. 

(Ogden et. Al. 2014). Fetma är även vanligt bland unga, 16.9% av ungdomar och 

barn i USA var feta år 2012 (Ogden et. al. 2014). Fetma och övervikt är ett globalt 

fenomen, och yttrar sig till och med hos barn och bebisar (Ogden et. al. 2014).  

 

Prevalens i olika grupper  

En studie utförd i USA visar på olika prevalens av fetma, definierat som BMI över 

30, hos olika etniska grupper. Andelen individer klassificerade som feta har 

rapporterats vara följande: Kaukasier 32,6%, AfroAmericaner 47,8%, asiater 10,8% 

och Latinoamerikaner 42,5% (Ogden et. al. 2014). För övervakning på global nivå 

används 30 BMI som en standard för fetma  (Ogden et. al. 2014). Olika etniska 

grupper har dock olika gränsvärden för fetma, detta för att effektivare kunna urskilja 

vilka som har förhöjd risk för sjukdom i en population. Relationen mellan BMI och 

kroppsfettprocent varierar mellan de etniska grupperna (Deurenberg, Deurenberg 

Yap, Wang, Lin & Schmidt 1999). Detta förklaras av skillnader i kroppsbyggnad, 

kroppsstorlek (Deurenberg et. al.1999), skillnad i muskelmassa, benmineraldensitet 
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(Rush et. al. 2007) samt fettdistribuering och relativ benlängd (Rush, Freitas & Plank 

2009). Exempel på denna skillnad visar sig i definitionen av fetma där 

ytterligheterna är att ≥23 BMI klassas som fet hos Japanska kvinnor (Yamagishi, 

Kitano, Kuchiki, Okazaki & Shibata 2002, Kagawa, Uenishi, Kuroiwa, Mori & Binns 

2006) och ≥30 BMI klassas som fet för kaukasier (Deurenberg et. al. 2001).   

Fetmaassocierade sjukdomar 

Fetma är associerat med ökad risk av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes 

(Wilson, D’Agostino, Sullivan, Parise & Kannel 2002). Forskning på vuxna visar på 

att fetma ökar risken för cancer i matstrupen, tjocktarmen, ändtarmen, lever, 

gallblåsa , pankreas,  njure, mage samt prostata och död från cancer i bröst, 

livmoder, livmoderhals och äggstockar. (Calle, Rodriguez, Walker-Thurmond 

&Thun 2003) Fetma är associerat med ökad risk för depression, bipolär sjukdom, 

panikanfall (Simon et. al. 2006) och Alzheimers (Gustafson 2008). Övriga problem 

associerat med fetma är problematik vid kejsarsnitt hos kvinnor (Poobalan, Aucott, 

Gurung, Smith & Bhattacharya 2009), och sexuell funktion (Hammoud, Gibson, 

Peterson, Meikle & Carrell 2008) samt erektil dysfunktion hos män (Bacon et. al. 

2003). Feta ungdomar och barn är en riskgrupp för typ 2 diabetes mellitus som i sin 

tur accelererar kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdom och bidrar till förlust av 

synskärpa och ökar risk för lem-amputationer (Reinehr 2013). Feta barn och 

ungdomar har rapporterats ha försämrad kognitiv förmåga (Kamijo et. al. 2012, 

Liang, Matheson, Kaye & Boutelle 2014 , Schwartz et. al. 2013) och samma sak 

gäller för vuxna (Kaur et. al. 2016).  Fetma är nära relaterat till metabolt syndrom 

som i sin tur försämrar upplevd livskvalitet samtidigt som sjukvårdskostnader är 

höga (Ramic, Prasko, Mujanovic & Gavran 2016). Övervikt i ungdomsår medför 

högre dödlighet i vuxen ålder och har rapporterats vara en bättre prediktor för 

dödlighet än övervikt i vuxen ålder (Must, Jacques, Dallal, Bajema & Dietz 1992).  

 

Body mass Index 

Body mass Index, förkortat BMI (räknas ut Kroppsvikt /längd^2), beskrevs första 

gången i en publikation från 1842 (Franklin, 1968) och har sedan utvecklats till en 
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ålders och könsspecifik formula (Deurenberg, Weststrate & Seidell 1991) . BMI är 

ett mått på förhållandet mellan längd och vikt hos en individ och används extensivt i 

forskning (Svensson, Reas, Sandanger & Nygård  2007, Jacobsen et. al. 2001, Berg 

et. al. 2005, Bendixen et. al. 2004) och implementeras även kliniskt på grund av sin 

enkelhet. Svagheten med BMI är dock att ingen hänsyn tas till vad individens vikt 

består av, dess kroppssammansättning. Kroppsvikt i sig varierar naturligt över 

dagens lopp med flera procent (Vivanti et. al. 2013) vilket kan ge utslag på vilket 

BMI-värde en individ får. 

BMI har använts för att mäta prevalensen av övervikt och fetma hos vuxna i tidigare 

studier (Svensson, Reas, Sandanger &  Nygård  2007,  Jacobsen et. al. 2001, Berg et. 

al. 2005, Bendixen et. al. 2004). För att analysera BMI:s potential att upptäcka fetma 

jämfört med andra träffsäkra validerade tekniker för att mäta kroppskomposition 

används begreppen sensitivitet och specificitet. Sensitivitet definieras som 

sannolikheten att en individ som faktiskt har ett visst tillstånd blir rätt 

diagnostiserad. Specificitet definieras som sannolikheten att en person som inte har 

tillståndet i fråga får ett negativt test resultat(Okorodudu et. al. 2010), med andra ord 

blir rätt klassificerad. BMI används som en nyckelkomponent för att mäta risk 

relaterad till fetma. BMI används främst som en markör för sjukdomsrisk och tidigt 

död, ett högt BMI korrelerar med ökad sjukdomsrisk jämfört med genomsnittligt 

BMI, främst hos individer under 65 år. (Böhm & Heitmann 2013)  

BMI missklassificerar 50 procent eller något mer av vuxna individer med hög andel 

kroppsfett som normalviktiga eller överviktiga trots att individerna är feta sett till 

kroppsammansättning (Okorodudu et. al. 2010, Romero-Corral et. al. 2008 ). I strikt 

mening är kroppsfett det farliga som BMI ofta används till att mäta. Zaccagni, 

Barbieri och Gualdi-Russo (2014) rapporterar att medelvärde i kroppsfett vid ett 

normalviktigt BMI, 18,5-25 BMI för män och kvinnor, 20-39 år, är 20 % respektive 

35 % hos afroamerikaner och kaukasier.  

 

Gränsvärden för kroppsfett och relativ risk  

Forskning på en asiatisk population visar  att en fettprocent på runt 25-26% hos män 

är bästa gränsvärdet  för att förutspå metabolt syndrom och risk för typ 2 diabetes 
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mellitus (Li et. al. 2012). Bland män är den relativa risken 3.43 för individer med 

över 25 % kroppsfett jämfört med individer med under 25 % kroppsfett (Li et. al. 

2012). På en Australiensisk population bestående av 1467 män, i åldrarna 20-96 år, 

är medelvärdet för kroppsfett 29.9 % vid 30 BMI (Pasco, Nicholson, Brennan & 

Kotowicz 2012). Redan vid 30 BMI är populationen generellt 5,9 procentenheter 

kroppsfett över gränsvärdet för ökad risk av metabolt syndrom och typ 2 diabetes 

mellitus (Li et. al. 2012). I samma studie är medelvärdet för kroppsfett vid 25 BMI 

22,7 % för män. Hos kvinnor är gränsvärdet för ökad risk för sjukdom 35-36 % på 

den asiatiska populationen (Li et. al. 2012). Vid 30 BMI har 1076 kvinnor i en 

australiensisk population i genomsnitt 44,2  % kroppsfett, och vid 25 BMI 36,7 % 

kroppsfett (Pasco et. al. 2012). Enligt gränsvärdet från studien på asiater (Li et. al. 

2012)  har de Australiensiska kvinnorna redan vid 25BMI i genomsnitt en förhöjd 

relativ risk på 2.92 för metabolt syndrom och typ 2 diabetet mellitus jämfört med 

kvinnor med mindre än 35% kroppsfett (Pasco et. al. 2012). En annan studie, denna 

på kaukasiska kvinnor som genomgått klimakteriet, medelålder 55år, finner  att vid 

24,9 BMI är medelvärdet för kroppsfettprocent 38 % kroppsfett (Blew et. al. 2002). 

Medelvärdet av BMI i denna Studie är drygt 25BMI (Blew et. al. 2002). Överflödigt 

kroppsfett har samband med metabolt syndrom oavsett kroppsvikt (Romero-Corral 

et. al. 2009). 

 

Intervention vid Fetma och folkhälsa  

Fysisk aktivitet och kalorirestriktion kan bidra till att minska totalt kroppsfett (Ross, 

Rissanen, Pedwell, Clifford & Shragge 1996, Redman et. al. 2009, Martin et. al. 

2007).  Ändrat upplägg i kosten kan bidra till viktnedgång (Shintani, Hughes, 

Beckham & O'connor 1991 , Ledikwe et. al. 2007), sänkt blodtryck, och förbättrade 

kolesterolvärden (Shintani et. al. 1991). Det har visats att obesa kan äta större 

volymer av mat, få i sig mer vitaminer, mineraler och fiber och samtidigt gå ner i 

vikt (Ledikwe et. al. 2007). Det är viktigt att övervaka prevalensen ur ett 

folkhälsoperspektiv både på individ och populationsnivå.  Interventionsstudier 

rapporteras kunna förbättra hälsotillståndet på feta indivier (Ross et. al. 1996, 

Redman et. al. 2009, Martin et. al. 2007, Shintani et. al. 1991, Ledikwe et. al. 2007 ) 
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och det är därmed viktigt att i ett tidigt skede identifiera individer med behov för 

dessa interventioner. En annan aspekt med att diagnostisera fetma är att med 

kunskap om prevalensen av fetma bidra till att minimera riskfaktorer på 

samhällsnivå i förhandlingar med matindustrin (Brownell & Warner 2009) och 

arbeta för ett jämlikare samhälle som främjar folkhälsan (Wang & Lim 2012).  

 

Att mäta kroppsfett 

Kroppsfett mäts ofta i procent av total kroppsvikt och det finns en mängd olika 

metoder för att estimera fetmassa var och en med fördelar och nackdelar.   

Absoluta referensmätmetoden för kroppsfett på människor är en Sex - fack 

kroppssammansättningsmodell (Wang et. al. 1998). En vanligare metod som 

används för att mäta kroppsfett på såväl atleter som den allmänna befolkningen och 

även används som vid validering av andra mätmetoder för kroppsfett är hydrostatiskt 

mätning (Moon et. al. 2009).  

Hydrostatisk mätning har vid mätning på samma person ett mätfel på mindre än 

0.11% kroppsfett. Standardfel vid kroppsfettmätning på kvinnliga atleter är 1.78% 

kroppsfett (Moon et. al. 2011) jämfört med Wang et. al. (1998) sex –fack 

kroppssammansättningsmodell.  Nedan följer tre vanligare (som används utanför 

laboratorier) mätmetoder för att estimera kroppsfett. 

 

DXA  

Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) är en scanningsmetod som möjliggör en 

volymkvantifiering av fettmassa, muskler och ben såväl som att urskilja dem från 

varandra. (Shen et. al. 2008). DXA används i omfattande skala, bland annat för att 

utveckla referensvärden för kroppskomposition i National Health and Nutrition 

Examination Survey data (Batsis et. al.  2016 ). På samma individ har DXA scans en 

hög test-retest reliabilitet med mindre än 3% variation i resultatet på feta individer. 

(Lohman, Harris, Teixeira & Weiss 2000, Cordero-MacIntyre et. al. 2002 ). DXA 
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begränsas av storleken på scannersängen, som är 60-67cm bred och 190-198cm 

lång, och en viktbegränsning på max 181kg. 

För extra breda individer är även halvkroppsscanning pålitligt vilket löser en del av 

problemet. (Tataranni & Ravussin 1995 , Rothney, Brychta, Schaefer, Chen & 

Skarulis 2009).. Resultat från DXA varierar beroende på mängden vätska i kroppen, 

denna felkälla är systematisk och förutsägbar (Pietrobelli, Wang, Formica & 

Heymsfield 1998, St-Onge,Wang, Horlick, Wang & Heymsfield 2004 ).  

BIA 

BIA, bioelektrisk impedansanalys, mäter elektrisk impedans. En svag ström förs 

genom kroppen och baserat på kroppens elektriska motstånd räknas mängd vatten i 

kroppen ut, med kunskap om mängden vatten i kroppen uppskattas den fettfria 

massan och därmed indirekt även mängden kroppsfett (Kyle et. al. 2004). 

BIA är en snabb, billig och praktiskt mätmetod för kroppsfett fördelaktig i fältstudier 

på stora populationer (Böhm & Heitmann 2013). Resultat från BIA-mätning varierar 

beroende på kön ålder, etnicitet och vätskebalans (Böhm & Heitmann 2013), dock 

har det framtagits formler för att kompensera för detta och på så sätt göra 

mätningarna mer korrekta (Xu et. al. 2011). Vivanti et. al. (2013) rapporterar dock 

att vätskebalansen i kroppen fluktuerar flera procent under en dag. Standardmätfel 

för fettmassa  med BIA är 3.17 kg på en population med varierande vikt, kön och 

BMI (Wu et. al. 2015).  

Kaliper 

Kaliper  är en metod som används mycket frekvent för att mäta subkutan fettvävnad 

(Jürimäe et. al. 2003). Subkutan fettvävnad korrelerar i sig med total kroppsfett 

(Ross et. al. 1996) och därmed per definition fetma. Kaliper är en billig relativt enkel 

mätmetod som har rapporterats kunna mäta kroppsfett (Gracia-Iguacel et. al. 2013, 

Delaney et. al. 2015). Nackdelar med Kaliper är den mänskliga faktorn i själva 

mätprocessen (intern reliabilitet) och svårigheten att mäta hudveck hos individer 

med stora mängder fett eller ödem (Gracia-Iguacel et. al. 2013). Kalipermätning  är i 

vissa fall en känslig metod att använda då det kan uppstå obekväma situationer på 

grund av själva mätprocessen som involverar att testpersonen måste ta av sig 
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kläderna och testledaren nypa med kalipern på olika delar av testpersonens kropp. 

BMI är den mest utbredda metoden för att upptäcka fetma vilket gör det viktigt att 

veta BMI:s förmåga att korrekt identifiera fetma för klinisk användning.   
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka BMI:s sensitivitet och specificitet i studier 

som jämfört BMI och kroppsfettprocent hos vuxna.   

Frågeställningar 

1: På vilka populationer och patientgrupper har studier utförts som jämfört BMI och 

kroppsfettprocent hos vuxna?  

2: Hur många procent av populationen eller patientgruppen klassificeras som feta 

baserat på BMI respektive Kroppsfettprocent? 

3: Vad är BMI:s specificitet att bedöma kroppsfettprocent hos vuxna populationer 

och patientgrupper?  
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Metod 

 En litteraturundersökning  är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av 

litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. 

För att samla in relevant data genomfördes artikelsök på MEDLINE 20-12-2015. 

Sökord: “body mass index” AND “body composition assessment” AND overweight 

AND obesity AND body composition AND BMI. Specifikation i MEDLINE:s 

sökmotor: Humans, last 5 years, free full text, Adult; 19+ years. Artiklar med 

relevant abstrakt inkluderades efter genomläsning av fulltexten. Vid tveksamheter 

gällande artikelns relevans efter genomläsning av abstrakt granskades artikeln i sin 

helhet. Inklutionskriterier var; ett: Forskarna har mätt längd, vikt och 

kroppssammansättning med kaliper, DXA, BIA eller motsvarande på en och samma 

population och redovisar resultat från detta i form av BMI-värde och 

kroppsfettprocent. Två: Det går att utläsa ur resultatet hur stor del av populationen 

som klassas som feta respektive överviktiga enligt BMI och enligt 

kroppssammansättning. Tre: Studiesubjekten är över 19 år. Studier exkluderades om 

ett: de var utförda på djur, två: ej engelskspråkiga och tre: om data var ofullständig.  

Gradering 

En Poängskala (Downs, S. H., & Black, N. 1998) användes för att värdesätta de 

enskilda studiernas metodologiska kvalitet gällande rapportering, intern validitet 

och extern validitet. Downs har utvecklat en checklista (se bilaga 1) med 27 

punkter som tillsammans utvärderar randomiserade och icke-randomiserade studier 

inom hälsointerventioner. För att kunna jämföra de studier som denna 

litteratursökning granskar användes tolv av checklistans 27 punkter då de andra 

anses vara irrelevanta i kontexten av denna studie. De punkter som användes var 

följande; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 20.  

För varje punkt på checklistan som uppfylldes tilldelades en poäng. Till exempel 

punkt ett; “Är studiens Hypotes/Syfte tydligt beskrivet?”. “Ja” gav ett poäng och 
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“Nej” ger noll poäng. Max poäng var således tolv poäng. Tolv poäng betyder att 

studien har en lämplig metod som är tydligt redovisad med hög reliabilitet.  

Data från artiklarna i form av gränsvärde för fetma vad gäller kroppsfettprocent, 

gränsvärde för BMI och studiepopulation (delades upp i män och kvinnor där data 

gjorde detta möjligt), hur stor del av populationen som klassades som fet vid 

klassificering av såväl BMI som kroppsfettprocent, BMI:s sensitivitet och 

specificitet att upptäcka fetma i respektive studie samt använd referensmetod för att 

mäta kroppsfettprocent sammanställdes i tabeller. 
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Resultat 

Sökningen genererade 156 träffar. 132 artiklar exkluderades på inklusionskriterium 

ett; Forskarna har mätt BMI och kroppssammansättning på en och samma 

population och redovisar resultat från detta i form av BMI värde och 

kroppsfettprocent. En artikel exkluderades då det inte mötte inklusionskriterium tre; 

Studiesubjekten är över 19 år. Ytterligare en artikel exkluderades då den inte mötte 

inklusionskriterium två; Det går att utläsa ur resultatet hur stor del av populationen 

som klassas som feta respektive överviktiga enligt BMI och enligt 

kroppssammansättning. Efter uppsatta inklusions och exklutionskriterier var tolv 

stycken artiklar relevanta. Resultatet av graderingen av studierna presenteras i tabell 

1, 2 och 3 under kolumn “Poäng”.  

Av dessa använde sex studier DXA som referensmetod för att mäta 

kroppsfettprocent på totalt sju populationer. BIA användes som referensmetod för att 

mäta kroppsfettprocent i fem studier på totalt sju populationer och Kaliper användes 

i fyra studier på totalt fyra populationer.  

Svar på frågeställning ett; På vilka populationer och patientgrupper har studier 

utförts som jämfört BMI och kroppsfettprocent hos vuxna?  

I de redovisade tolv studier går att utläsa data från arton stycken olika 

populationer/patientgrupper. Förklaringen till detta är att män och kvinnor i samma 

studie räknas i detta fall som två olika populationer. Sökningen resulterade i studier 

på följande populationer; Koreanska män och kvinnor, Lungtransplanterade 

patienter, asiatamerikanska män och kvinnor, Polska kvinnliga och manliga 

universitetsstudenter, Italienska kvinnliga och manliga universitetsstudenter, 

Brittiska män och kvinnor behandlade för psykiska störningar, amerikanska 

Cancerpatienter, Friska italienska kvinnor, dialyspatienter, unga kaukasiska 

amerikanska män och kvinnor.  

Resultat från frågeställning två; Hur många procent i populationen eller 

patientgruppen klassificeras som feta baserat på BMI respektive Kroppsfettprocent? 
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Av dessa arton populationer går det i sju stycken Se tabell 1, att räkna ut hur många 

som klassas som feta enligt BMI respektive Referensmätmetod (Kaliper, DXA, 

BIA). Se tabell 1: Studier, studiepopulation och gränsvärde för fetma för kroppsfett 

och BMI och kroppsfettprocent och BMI, Andel feta enligt BMI och Kroppsfett samt 

referens metod.  

 

 

Tabell 1: Studier, studiepopulation och gränsvärde för fetma för kroppsfett och BMI 

och kroppsfettprocent och BMI, Andel feta enligt BMI och Kroppsfett samt referens 

metod.  

 

 

Studie* 3: Jowitt, Lu & Rush 2014, 5: Lutoslawska et. al.  2014, 6: Zaccagni, 

Barbieri & Gualdi-Russo 2014, 7: Ul-Haq et. al. 2014, 10: Gonzalez, Pastore, 

Orlandi & Heymsfield 2014, 11: Di Renzo et. al. 2013, 12: Gracia-Iguacel et. al. 

2013. KF=kroppsfett, Poäng syftar på Downs& Black (1998)gradering. 
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På tretton av arton undersökta populationer och patientgrupper (inklusive de som 

rapporterat under 50 % sensitivitet för BMI att diagnostisera fetma) har rapporterats 

dubbelt så hög prevalens av fetma definierat av kroppsfettprocent jämfört med fetma 

definierat av BMI. Fyra av dessa tretton är patientgrupper. På nio av arton friska 

populationer rapporterat dubbelt så hög prevalens av fetma definierat av 

kroppsfettprocent jämfört med fetma definierat av BMI.  

 

Svar på frågeställning tre: Vad är BMI:s specificitet att bedöma kroppsfettprocent 

hos vuxna populationer och patientgrupper?  

På de elva populationer eller patientgrupper som redovisar specificitet rapporteras en 

specificitet högre än 80 % hos åtta friska populationer och en patientgrupp.  

BMI:s Specificitet rapporteras högst hos koreanska kvinnor, nämligen 99 %.  

Lägsta specificiteten för BMI redovisas hos Asiat-amerikanska män på 63 %.  

Se tabell 2: Studier, studiepopulation och gränsvärde för fetma för kroppsfett och 

BMI och kroppsfettprocent och andel feta enligt BMI och Kroppsfett BMI:s 

specificitet och sensitivitet och Kroppsfett samt referensmätmetod för kroppsfett. Se 

även Tabell 3: Studier, studiepopulation och gränsvärde för fetma för kroppsfett och 

BMI och kroppsfettprocent och BMI:s specificitet och sensitivitet och Kroppsfett 

samt referensmetod för kroppsfett.  För sex populationer redovisas BMI:s sensitivitet 

och specificitet samt hur många som klassas som feta enligt BMI respektive 

Referensmätmetod. Se tabell 2.  
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Tabell 2: Studier, studiepopulation och Gränsvärde för fetma för kroppsfett och 

BMI och kroppsfettprocent och andel feta enligt BMI och Kroppsfett BMI:s 

specificitet och sensitivitet och Kroppsfett samt referensmätmetod för kroppsfett. 

 

Studie* 9: Macias et. al. 2014, 13: Carpenter et. al. 2013. KF=kroppsfett, Poäng 

syftar på Downs& Black (1998)gradering. 

För fem av populationerna redovisas BMI:s sensitivitet och specificitet, se tabell 3: 

Studier, studiepopulation och gränsvärde för fetma för kroppsfett och BMI och 

kroppsfettprocent och BMI:s specificitet och sensitivitet och Kroppsfett samt 

referensmätmetod för kroppsfett. 

 

Tabell 3: Studier, studiepopulation och gränsvärde för fetma för kroppsfett och BMI 

och kroppsfettprocent och BMI:s specificitet och sensitivitet och Kroppsfett samt 

referensmätmetod för kroppsfett. 

 

Studie* 1: Yoon et. al. 2015, 2: Singer et. al. 2014, 3: Jowitt, Lu & Rush 2014, 4: 

Sung, Oh & Lee 2014, 6: Zaccagni, Barbieri & Gualdi-Russo 2014. KF=kroppsfett, 

Poäng syftar på Downs& Black (1998)gradering.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion  
BMI: s Sensitivitet har rapporterats vara 26 % hos en population av 

lungtransplanterade patienter och 27 % hos vuxna mexikaner. 

Detta är högre sensitivitet än vad som rapporterats i en äldre studie nämligen en 

sensitivitet på 9 % hos Japanska kvinnor (Kagawa et. al.) 2006). 

En bakomliggande faktor till denna låga rapporterade sensitivitet hos Japanska 

kvinnor är att redan vid BMI 21.9 är medelvärdet på kroppsfettprocent i denna 

population 30 % kroppsfett (Kagawa et. al. 2006). Gränsvärdet för fetma var 25 

BMI i denna studie, men ett gränsvärde på 23 BMI ökade sensitiviteten till 40 %. 23 

BMI rekommenderas numera som gränsvärde för Japanska kvinnor (Kagawa et. al. 

2006). En annan studie på Japanska kvinnor rapporterade en sensitivitet på 50 % vid 

gränsvärde 23BMI (Yamagishi et. al. 2002).  

 

Curtin et. al. (1997) rapporterade en sensitivitet på 13 % hos Kaukasiska män och 

kvinnor. En möjlig delförklaring till den låga sensitiviteten hos kaukasiska män och 

kvinnor på 13 % (Curtin et. al. 1997) jämfört med 50 % hos kvinnor och 70 % hos 

män i studien redovisad i denna litteratursökning (Carpenter et. al. 2013) är att 

Curtin et. al. (1997) använde ett gränsvärde för fetma på 20 % kroppsfett för män 

och 25 % kroppsfett för kvinnor. Carpenter et. al. (2013) använde ett gränsvärde för 

fetma på 25 % kroppsfett för män respektive 30 % kroppsfett för kvinnor.   

Carpenter et. al. (2013) använde 30BMI som gränsvärde för fetma fann en 

sensitivitet på 50 % för kvinnor och 70 % för män samt specificitet på 98 % 

respektive 72 %.  

Äldre forskning har föreslagit ett gränsvärde för fetma på 23 BMI för kvinnor och 

25 BMI för män, detta gränsvärde ger en sensitivitet på cirka 80 % (Wellens et. al. 

1996) hos samma etnicitet, kaukasiska män och kvinnor. Specificiteten vid 

gränsvärde 23BMI för kvinnor och 25BMI för män hade en sensitivitet på 84 % 
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respektive 70 %  (Wellens et. al. 1996). Detta är något lägre än specificitet 98 % 

respektive 72 % vid gränsvärde 30 BMI (Carpenter et. al. 2013). 

I andra änden av BMI:s sensitivitetspektrum finns 72 % hos en population bestående 

av koreanska kvinnor med 25 BMI gränsvärde.  En hög sensitivitet, hela 91 % 

rapporterades hos en population av asiat-amerikanska män (Carpenter et. al. 2013) 

detta stämmer väl med tidigare studier som funnit en sensitivitet på 90 % på asiater i 

Kina (Ko et. al. 2001) 

 

Lutoslawska et. al. (2014) visade på en prevalens av fetma enligt kaliper på endast 1 

% hos polska universitets studenter. T6 rapporterade en prevalens av fetma på 27.3 

% hos Italienska manliga Universitetsstudenter. Zaccagni, Barbieri & Gualdi-Russo 

(2014) hade en ett lägre gränsvärde för fetma på 20 % kroppsfett jämfört med 24 % i 

studien på Polska manliga studenter (Lutoslawska et. al. 2014) men detta fynd med 1 

% prevalens av fetma sticker fortfarande ut från mängden. För att vidare undersöka 

detta fynd Den högre prevalensen av fetma bland Italienska universitetsstudenter 

jämfört med de Polska universitetsstudenterna speglas inte på den vuxna 

befolkningen enligt Yamagishi et. al.:s (2002) fynd på friska män och kvinnor i 

Polen, medelålder 54 år, har 67 % av individer ett BMI över 25. Bland friska 

italienska kvinnor, medelålder 34 år har 51 % ett BMI över 25. Bland de polska 

universitetsstudenterna (Lutoslawska et. al. 2014) har 12 % ett BMI över 25.  

BMI tenderar att ha en högre sensitivitet på asiater jämfört med Mexikaner och 

Italienare. Dock är dessa populationer inte representativa för hela populationen, de 

studier som rapporerat representativa urval är  Yoon et. al. (2015), Singer et. al. 

(2014)och Sung, Oh & Lee (2014).  

 

 

Viktigaste fynd  

BMI 30 på en kaukasisk population medelvärdet 29.9% för män och 44,2% för 

kvinnor.  

BMI 25 36,7 % (Pasco et. al. 2012) och motsvarande för medelålders kvinnor har 
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rapporterats var 38 % vilket betyder att redan vid 25 BMI har kaukasiska kvinnor en 

förhöjd risk för fetmarelaterade sjukdomar (Li et. al. 2012). Vid BMI 21.9 har 

Japanska kvinnor ett medelvärde på kroppsfettprocent 30 % kroppsfett (Kagawa et. 

al. 2006). BMI 30 används för att övervaka fetma på en global nivå (Mokdad et. al. 

1999) men komplikationer kan uppstå redan vid eller under 25BMI hos flera 

populationer. 

Dessa faktorer gör att prevalensen av fetma och antal individer med förhöjd relativ 

risk för fetmarelaterade sjukdomar på global nivå riskerar att underskattas. En fördel 

med BMI är att mycket statistik finns att jämföra med vilket kan identifiera trender 

på nationell och global nivå dock bör fetma definierat av BMI tolkas med 

försiktighet. Vilken population eller patientgrupp som undersöks bör tas med i 

beräkningen då BMI:s sensitivitet skiljer sig mellan populationer och patientgrupper 

vid diagnostisering av fetma definierat som förhöjd andel kroppsfett. BMI kan inte 

med stor säkerhet diagnostisera fetma på individnivå utom möjligen på vissa 

asiatiska subgrupper.   

 

Komplext 

Komplikationer med att identifiera fetma och jämföra studier som identifierar fetma 

med varandra är att det är olika populationer, olika gränsvärden för fetma för såväl 

BMI och fettprocent samt olika referensmätmetoder som alla ger utfall på resultatet. 

Vid användning av såväl BMI som BIA finns ålders och könsspecifika formler som 

gör att resultatet kan skilja sig mellan studier som använder äldre formler mot de 

som använder de senaste formlerna.   

Lägg till detta att vätskebalans och kroppsvikt naturligt fluktuerar flera procent över 

dagen (Vivanti et. al. 2013) vilket är en faktor som bör tas i beaktning vid mätning 

med BIA samt vid vägning. 
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Metoddiskussion 

 

För att svara på syftet valdes en litteratur studie som metod detta för att det 

bedömdes vara den lämpligaste metoden. År 2010 utfördes en review och 

metaanalys som undersökte BMI:s potens att identifiera fetma (Okorodudu et. al. 

2010).. Därför valdes sökningen i denna litteraturstudie att avgränsas till att innefatta 

artiklar publicerade från och med 01-01-2010 till och med 20-12-2015. Vid 

graderingen med hjälp av checklistan använd i nuvarande studie ingår subjektivt 

tolkande. Downs (1998) framhäver att det är en lärprocess involverad i att hantera 

verktyget och att detta ska tas i när det gäller extern validitet i användandet av 

checklistan. Denna studie sammanställer data inom detta forskningsområde från 01-

01-2010 till och med 20-12-2015 vilket är en uppdatering på studien utförd 2010 

(Okorodudu et. al. 2010). Styrkor med denna studie är en gedigen och bred 

bakgrund, användning av gradering för att betygsätta funna studier samt att 

nuvarande studie ger en överblick av BMI:s potens att identifiera fetma rapporterat 

av modern forskning.  

 

Mer tid och expertis hade varit att föredra då detta ämnets bakgrund är otroligt stort. 

Mer efterforskning till bakgrunden angående Fetmas prevalens, bakomliggande 

orsaker, riskfaktorer och sjukdomarna associerade med dem.  Mer djupgående om 

DEXA, men framförallt genomgående om Kaliper och BIA:s validitet jämfört med 

golden standard för att mäta kroppsfett.  

Denna studie tar endast upp total andel kroppsfett och dyker inte in djupare på 

ämnen som bukfetma, intraabdomnial eller subkutan fettvävnad.  

Denna studie är fokuserad på fetma, generellt 30+ BMI. Övervikt, 25–29.9 BMI, tas 

inte upp i denna studie.  
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Vidare studier  

Framtida forskning skulle kunna inriktas på BMI:s senistivitet vid diagnostisering av 

fetma hos barn och ungdomar.  

En annan riktning är gräva att djupare i vilket fett (bukfetma, intraabdomnial eller 

subkutan fettvävnad) som korrelerar starkast med relativ risk av fetma-associerade 

sjukdomar samt hur väl BMI, BIA, DXA och Kaliper kan mäta dessa ”subgrupper” 

av fett.  

 

Slutsats  

Vilken population eller patientgrupp som undersöks bör tas i beaktning vid tolkande 

av resultat av klassificering enligt BMI.  

BMI:s sensitivitet skiljer sig markant mellan olika populationer och patientgrupper 

vid diagnostisering av fetma definierat som förhöjd andel kroppsfett jämfört med 

referensmätmetoderna DXA, BIA och Kaliper.  

Redan vid 25 BMI har flera vuxna populationer signifikant förhöjd relativ risk för 

fetma-associerade sjukdomar medan andra populationer är nära riskzonen redan vid 

22 BMI.  
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Appendix 

Checklist for measuring study quality Reporting 

1. Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly described? 

 

yes 1 

no 0 

 

2. Are the main outcomes to be measured clearly described in the 

Introduction or Methods section? 

If the main outcomes are first mentioned in the Results section, the question should 

be answered no. 

 

yes 1 

no 0 
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3. Are the characteristics of the patients included in the study clearly 

described ? 

In cohort studies and trials, inclusion and/or exclusion criteria should be given. In 

case-control studies, a case-definition and the source for controls should be given. 

 

yes 1 

no 0 

 

4. Are the interventions of interest clearly de- scribed? 

Treatments and placebo (where relevant) that are to be compared should be clearly 

described. 

 

yes 1 

no 0 

 

5. Are the distributions of principal confounders in each group of 

subjects to be compared clearly described? 

A list of principal confounders is provided. 

 

yes 2 

partially 1 
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no 0 

 

6. Are the main findings of the study clearly described? 

 

yes 1 

no 0 

Simple outcome data (including denomina- tors and numerators) should be reported 

for all major findings so that the reader can check the major analyses and 

conclusions. (This question does not cover statistical tests which are considered 

below). 

7. Does the study provide estimates of the random variability in the data 

for the main outcomes? In non normally distributed data the inter-quartile range of 

results should be reported. In normally distributed data the standard error, standard 

deviation or confi- dence intervals should be reported. If the distribution of the data 

is not described, it must be assumed that the estimates used were appropriate and the 

question should be answered yes. 

 

yes 1 

no 0 

 

8. Have all important adverse events that may be a consequence of the 

intervention been reported? This should be answered yes if the study demonstrates 

that there was a comprehen- sive attempt to measure adverse events. (A list of 

possible adverse events is provided). 
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yes 1 

no 0 

 

9. Have the characteristics of patients lost to follow-up been described? 

This should be answered yes where there were no losses to follow-up or where 

losses to follow-up were so small that findings would be unaVected by their 

inclusion. This should be answered no where a study does not report the number of 

patients lost to follow-up. 

 

yes 1 

no 0 

 

10. Have actual probability values been report- ed(e.g. 0.035 rather than 

<0.05) for the main outcomes except where the probability value is less than 0.001? 

 

yes 1 

no 0 

 

External validity 
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All the following criteria attempt to address the representativeness of the findings of 

the study and whether they may be generalised to the population from which the 

study subjects were derived. 

 

11. Were the subjects asked to participate in the study representative of 

the entire population from which they were recruited? 

The study must identify the source popu- lation for patients and describe how the 

patients were selected. Patients would be representative if they comprised the entire 

source population, an unselected sample of consecutive patients, or a random sam- 

ple. Random sampling is only feasible where a list of all members of the relevant 

 

population exists. Where a study does not report the proportion of the source popu- 

lation from which the patients are derived, the question should be answered as 

unable to determine. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

12. Were those subjects who were prepared to par- ticipate representative 

of the entire population from which they were recruited? 

The proportion of those asked who agreed should be stated. Validation that the 

sample was representative would include demonstrating that the distribution of the 
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main confounding factors was the same in the study sample and the source popula- 

tion. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

13. Were the staV, places, and facilities where the patients  were  treated, 

representative  of  the treatment the majority of patients receive?  For the question to 

be answered yes the study should demonstrate that the inter- vention was 

representative of that in use in the  source  population.  The  question should be 

answered no if, for example, the intervention was undertaken in a specialist centre 

unrepresentative of the hospitals most of the source population would attend. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

Internal validity - bias 

14. Was an attempt made to blind study subjects to the intervention they 

have received ? 

For studies where the patients would have no way of knowing which intervention 

they received, this should be answered yes. 
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yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

15. Was an attempt made to blind those measuring the main outcomes of 

the intervention? 

16. If any of the results of the study were based on “data dredging”, was 

this made clear? 

Any analyses that had not been planned at the outset of the study should be clearly 

indicated. If no retrospective unplanned subgroup analyses were reported, then 

answer yes. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 
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17. In trials and cohort studies, do the analyses adjust for diVerent 

lengths of follow-up of patients, or in case-control studies, is the time period 

between the intervention and outcome the same for cases and controls ? 

Where follow-up was the same for all study patients the answer should yes. If 

diVerent lengths of follow-up were adjusted for by, for example, survival analysis 

the answer should be yes. Studies where diVerences in follow-up are ignored should 

be answered no. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

18. Were the statistical tests used to assess the main outcomes 

appropriate? 

The statistical techniques used must be appropriate to the data. For example non- 

parametric methods should be used for small sample sizes. Where little statistical 

analysis has been undertaken but where there is no evidence of bias, the question 

should be answered yes. If the distribution of the data (normal or not) is not 

described it must be assumed that the estimates used were appropriate and the 

question should be answered yes. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 
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19. Was compliance with the intervention/s reli- able? 

Where there was non compliance with the allocated treatment or where there was 

contamination of one group, the question should be answered no. For studies where 

the eVect of any misclassification was likely to bias any association to the null, the 

question should be answered yes. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

20. Were the main outcome measures used accurate (valid and reliable)? 

 

For studies where the outcome measures are clearly described, the question should 

be answered yes. For studies which refer to other work or that demonstrates the 

outcome measures are accurate, the ques- tion should be answered as yes. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

Internal validity - confounding (selection bias) 
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21. Were the patients in diVerent intervention groups (trials and cohort 

studies) or were the cases and controls (case-control studies) recruited from the same 

population? 

For example, patients for all comparison groups should be selected from the same 

hospital. The question should be answered unable to determine for cohort and case- 

control studies where there is no informa- tion concerning the source of patients 

included in the study. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

22. Were study subjects in diVerent intervention groups (trials and cohort 

studies) or were the cases and controls (case-control studies) recruited over the same 

period of time? 

For a study which does not specify the time period over which patients were 

recruited, the question should be answered as unable to determine. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

23. Were study subjects randomised to intervention groups? 
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Studies which state that subjects wereran- domised should be answered yes except 

where method of randomisation would not ensure random allocation. For example 

alternate allocation would score no be- cause it is predictable. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

24. Was the randomised intervention assignment concealed from both 

patients and health care staV until recruitment was complete and irrevocable? 

 

All non-randomised studies should be answered no. If assignment was concealed 

from patients but not from staV, it should be answered no. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

25. Was there adequate adjustment for confound- ing in the analyses from 

which the main find- ings were drawn? 

This question should be answered no for trials if: the main conclusions of the study 

were based on analyses of treatment rather than intention to treat; the distribution of 

known confounders in the diVerent treat- ment groups was not described; or the dis- 

tribution of known confounders diVered between the treatment groups but was not 
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taken into account in the analyses. In non- randomised studies if the eVect of the 

main confounders was not investigated or con- founding was demonstrated but no 

adjust- ment was made in the final analyses the question should be answered as no. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

26. Were losses of patients to follow-up taken into account? 

If the numbers of patients lost to follow-up are not reported, the question should be 

answered as unable to determine. If the proportion lost to follow-up was too small to 

aVect the main findings, the question should be answered yes. 

 

yes 1 

no 0 

unable to determine 0 

 

Power 

27. Did the study have suYcient power to detect a clinically important 

eVect where the probabil- ity value for a diVerence being due to chance is less than 

5%? 

 

 Size of smallest intervention group  
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A <n1 0 

B n1–n2 1 

C n3–n4 2 

D n5–n6 3 

E n7–n8 4 

F n8+ 5 

Sample sizes have been calculated to detect a diVerence of x% and y%.
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