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Ett viktigt syfte med SIH-projektets
fysiologiska och medicinska del var att
kartlägga den fysiska prestationsförmågan samt förekomsten av övervikt
och fetma bland svenska barn och
ungdomar. Det har ibland ifrågasatts hur viktigt det egentligen är att
studera dessa parametrar hos så pass
unga försökspersoner som 10-åringar,
eftersom relativt få av dessa drabbas
av sjukdomar till följd av hög vikt eller
låg prestationsförmåga. Övervikt och
fetma har många konsekvenser – inte
minst att dessa tillstånd kan ge många
drabbade psykiskt lidande och socialt
handikapp i en ålder då individen är
sårbar och lätt påverkbar av omgivningens attityder. Bland de medicinska
konsekvenserna av övervikt och av
framför allt fetma ﬁnns bl a skador på
rörbenens tillväxtzoner (epifyser), nedsatt glukostolerans, andningssvårigheter, dålig fysisk arbetsförmåga mm (1,
2, 3). En intressant reviewartikel från
1999 diskuterar detta område (4).
Emellertid, det ﬁnns numera mycket
väletablerade, långsiktiga konsekvenser
av övervikt och fetma. Flera studier
(5, 6, 7, 8) har visat att det föreligger
en relativt god ”stabilitet” över tid för
övervikt och fetma, dvs att överviktiga och feta barn i stor utsträckning
också förblir överviktiga och feta som
vuxna. Stabiliteten för den fysiska
prestationsförmågan har i ﬂera visat sig
vara något lägre (9, 10), dock fortfarande tillräckligt hög för att det skall
ﬁnnas anledningar till att studera även
den ur ett långsiktigt hälsoperspektiv.
Det ﬁnns alltså möjlighet att göra vissa
prognostiska uppskattningar av framtida hälsa, genom att studera trender
samt geograﬁska och demograﬁska
variationer.
Urvalet av försökspersoner till

projektet har beskrivits i den inledande
artikeln (11). Syftet med av testerna
var att bestämma muskulär styrka
och/eller uthållighet i armar, bål och
underkropp. Dessutom genomfördes
också ett submaximalt arbetsprov på
cykel ad modum Åstrand-Ryhming för
beräkning av maximal aerob kapacitet
(V02max). I det senare testet har resultatet relaterats till kroppsmassan (ml x
min-1 x kg-2/3). Mätningar av kroppsvikt
och kroppslängd genomfördes på standardiserat sätt i lätt klädsel.
Resultaten från SIH-projektet 2001
kan jämföras med resultat från motsvarande testningar och mätningar som
genomfördes 1987. I den undersökningen undersöktes totalt 2299 barn
i 8 – 18 år från 10 skolor från hela
landet. I jämförelse med SIH-projektet
har dock endast barn 10, 13 och 16
år används. Urvalet av skolor år 1987
var inte slumpmässigt men avsikten var
att välja ut skolor som representerade
olika geograﬁska områden. Jämfört
med en studie av barn i samma ålder
vid samma tid (12) förelåg ingen säker
skillnad i BMI mellan de båda urvalens
medelvärde.
Övervikt och fetma hos barn och
ungdomar 2001.

I SIH-projketet fanns totalt ca 16
% överviktiga och 4 % feta ﬂickor
och pojkar, 10, 13 och 16 år gamla.
Gränsvärdet för övervikt och fetma är
relaterat till ålder och kön (13). Inom
gruppen som studerats ﬁnns stora skillnader. Hos de yngsta ﬂickorna fanns
nästan 27 % överviktiga och feta,
jämfört med ”bara” knappt 17,5 %
hos den äldsta gruppen ﬂickor. Jämfört med undersökningen från 1987 är
övervikten nu avsevärt högre. På grund
av ett begränsat antal försökspersoner
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Test av olika fysiska parameterar. Foto: Gunilla Sundblad
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Geograﬁska skillnader.

Livsbetingelser och vanor skiljer sig
mellan olika delar av Sverige. Såväl
kost som aktivitetsvanor kan påverkas
av utbudet av livsmedel, aktiviteter och
kanske klimatologiska faktorer. Traditioner i kost och andra livsstilsfaktorer
kan också tänkas variera i Sverige. Hos
vuxna män har sådana regionala skillnader påvisats för både totalt energiintag och fettintag (14).
När det gäller skillnader i fysisk
aktivitet, skulle en speciﬁk faktor
kunna vara nyttjandet av bil som trans-
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Fördelning av BMI i percentiler 1987 och 2001

Andel av BMI-gränsvärde
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Figur 1. Procentandel av BMI-gränsvärdet för övervikt i de olika köns- och åldersgrupperna, i percentiler år 1987 och 2001. Bilden visar resultaten av alla de 516 deltagarna år 1987 och 1470 år 2001.

Förekomst av övervikt och fetma hos ungdomar i SIH-studien

Prevalens (95% CI)

i den äldre undersökningen kan man
inte uttala sig exakt om hur mycket de
olika åldersgrupperna ökat i kroppsvikt, men i hela materialet (n=516) från
1987 var 7,6 % överviktiga eller feta.
En viktig del av dessa fynd rör
förändringen av BMI-fördelningen. I
ett möjligt scenario och det som är en
allmän uppfattning så har hela populationen av barn och ungdomar ökat sitt
BMI värde, dvs det har skett en generell vänsterförskjutning av hela fördelningskurvan med oförändrat utseende.
Resultaten från SIH-undersökningen
visar dock en något annorlunda förändring. Förändringen av BMI-kurvan
har varit selektiv och därmed har
förändringen därmed har blivit olika
stor i olika delar av BMI-spektrumet.
Genom att jämföra BMI värdena i
olika percentiler i de två urvalen kan
den här förändringen illustreras.
Figur 1 visar hur fördelningen
skiljer sig mellan de två urvalen, 1987
och 2001. Vid de lägsta percentilerna
(dvs. de med det lägsta BMI-värdet
i de olika urvalen) har förändringen
varit måttlig eller endast 0,4 procentenheter av gränsvärdet. Vid de högsta
percentilerna har däremot ökningen
varit påtaglig, eller drygt 10,5 procentenheter. Den vågräta linje i ﬁgur 1
visar det ålders- och könsnormerade
gränsvärdet, vilket skär straxt över den
90:e percentilen i 1987 års respektive
den 80:e percentilen i 2001 års undersökning.
En hypotetisk orsak till de här
resultaten är att det under senare
tid har uppstått en ökad spridning i
mängden fysisk aktivitet hos barn och
ungdomar. De som rör sig minst idag,
rör sig sannolikt mindre är för 15-20
år sedan och de som rör sig mest är
mycket aktiva, kanske mer än tidigare.
En annan minst lika tänkbar orsak är
ökad variation i kostvanor. Sannolikt
föreligger en samverkan mellan kost
och motion. Mer forskning behövs för
att kunna säkerställa dessa samband.
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Figur 2. Förekomst av övervik/ fetma i fem geograﬁska regioner.

Flickor

Pojkar

Armhängande

Situps

Vertikalhopp

10 år

⇓⇓

0

0

13 år

⇓⇓

⇓⇓

0

16 år

⇓⇓

⇓⇓

0

10 år

⇓⇓

⇓⇓

0

13 år

⇓⇓

0

0

16 år

0

0

⇓

Cykelergometri

0

⇓

Tabell1. Skillnader i resultat mellan urvalet 1987 och 2001. Symbolen ”⇓⇓” betyder att resultatet år
2001 var mer än 10% sämre än år 1987. Symbolen ”⇓” betyder att resultatet år 2001 var mellan 5%
och 10% sämre än år 1987. En nolla (”0”) betyder att skillnaden mellan undersökningarna var inom
slumpvariationen
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Styrkeindex (medelvärde och 95% CI)
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Figur 3. Styrkeindex hos försökspersoner från skolor i de olika delarna av landet.

Estimerad syreupptagningsförmåga i SIH-studien
z-värde (medel och 95% CI)

portmedel i vardagen. I många delar
av landet är bil det enda tänkbara
medlet, medan det kan framstå som
en omöjlighet i t ex storstadsmiljöer.
Om människors sätt att leva skiljer sig
systematiskt mellan landsdelar skulle
de kunna bli så pass påtagliga att de
ger avtryck i form av regionala skillnader i t ex förekomst av övervikt, fysisk
prestationsförmåga eller förekomst av
sjukdomar som kan kopplas till livsstil. Sådana skillnader har visats för
t ex förekomsten av hjärtinfarkt (15) .
Tidigare studier över fysiska
prestationsförmågan samt förekomsten av övervikt och fetma ibland
barn och ungdomar i Sverige har inte
haft samma breda upptagningsområde som SIH-studien. Geograﬁska
skillnader i förekomst av övervikt och
prestationsförmåga har därför tidigare
kunnat studeras bara i mindre delar av
landet. De försökspersoner som ingick
i undersökningen 2001 var geograﬁskt
spridda över hela landet och har delats
in i fem regioner, beroende på vilket
län deras skola var belägen. Dessa var
Region 1 (Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, och Ångermanland), Region 2 (Dalarna, Härjedalen,
Medelpad, Hälsingland och Gästrikland), Region 3 (Södermanland, Västmanland, Närke, Värmland, Dalsland
och Uppland), Region 4 (Bohuslän,
Västergötland och Östergötland)
samt Region 5 (Halland, Småland,
Skåne och Blekinge). Förekomsten av
övervikt och fetma i dessa län visas i
ﬁgur 2.
Som framgår av Figur 2 var förekomsten av övervikt/fetma högre i
region 2, jämfört med de övriga landsdelarna. Osäkerheten i mätningarna är
liten i förhållande till de observerade
skillnaderna. Kontrollerat för kön,
ålder och ekonomiska förhållanden
löper barnen i region 2 en relativ risk
för övervikt och fetma på 2,4 (95%
CI: 1,5 – 3,8), jämfört med de i referensgruppen Region 5. Övriga grupper
hade ingen ökad risk för övervikt och
fetma, jämfört med referensgruppen.
Grad av fysisk aktivitet är en viktig
prediktor för förekomsten av övervikt
och fetma. De minst aktiva barnen
(enligt ett ”aktivitetsindex”, baserat på
en rad frågor om fysisk aktivitet) löpte
en 86 % överrisk (95 % CI:
33 % till 266 %) för att vara överviktig eller fet, kontrollerat för kön, ålder
och ekonomi. Denna överrisk varierade kraftigt mellan olika åldersgrupper. Överrisken för barnen i region 2
bestod också efter kontroll för fysisk
aktivitet, varför orsaken till deras höga
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Figur 4. Beräknad syreupptagningsförmåga (uttryckt som z-värden) hos försökspersoner från skolor
i de olika delarna av landet.

förekomst kan vara kopplat till andra
faktorer, t ex energiintag.
Studerat i andra geograﬁska termer,
nämligen i ett stad-landperspektiv, återﬁnns också klara skillnader. Hos barn,
vars skolor ligger i eller nära storstäder
var förekomsten av övervikt och fetma
14,2 % (95% CI: 11,2 %– 17,8%),
jämfört med 22,0 %(95% CI: 19,9
%– 24,4 %) hos barn i skolor i mindre
städer eller på landsbygden, kontrollerat för kön, ålder och ekonomi.
Ekonomiska skillnader

I SIH-projektets enkät ingick frågor
om ekonomisk status. Det ﬁnns många
olika mått på ekonomi, t ex föräldrars utbildning, inkomst eller yrke.
Eftersom så pass unga barn som 10-

åringar studerats, valde vi att fråga efter
i vilken utsträckning barnens familjer
hade tillgång till vissa kapitalvaror och
vilken boendeform familjen hade. Med
denna metod kunde vi inte bekräfta
slutsatser från andra studier, som visat
att det föreligger en ekonomisk gradient i
förekomsten av övervikt och fetma. Hos
barn helt utan någon av de efterfrågade
tillgångarna var 19,6 % (95% CI: 12,7
% - 28,8 %) av barnen överviktiga
eller feta, jämfört med 20,1 % (95% CI:
16,4 % - 24,3 %) hos de med samtliga
efterfrågade tillgångar. Det skall understrykas att vid mätandet av ekonomi kan
dock metodvalet påverka utfallet kraftigt,
vilket gäller för alla undersökningar, och
att jämförelser med andra studier därför
bör göras med försiktighet.
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Förändringar i prestationsförmåga

I en studie av trender i fysisk prestationsförmåga hos barn och ungdomar
i Sverige under senare delen av 1900talet (16) visar att prestationsförmågan i vissa aspekter har förändrats till
de sämre under tiden från 1974 till
1995. I synnerhet visades att förmågan att göra sit-ups och bänkpress var
lägre vid den senare undersökningen.
Samtidigt var prestationerna i test av
benens funktion bättre hos det senare
urvalet av försökspersoner Som mått
på långvarig arbetsförmåga valdes
ett löptest, där prestationen mättes
i antal löpta meter. Resultaten från
det senare urvalet av försökspersoner
(1995) var något sämre. Emellertid,
kroppsvikten (samt kroppslängden
hos pojkar) skiljde sig genomsnittligt
mellan de två urvalen. Det är därför
svårt att uttala sig om hur mycket detta
kan ha påverkat löpförmågan. Någon
klar bild av eventuella förändringar av
barns och ungdomars fysiska prestationsförmåga framträder alltså inte i
den undersökningen. I SIH-studien har
delvis annan metodik använts, när det
gäller mätningen av fysisk prestationsförmågan. Därför är det svårt att göra
direkta jämförelser mellan studierna.
Flera intressanta likheter ﬁnns dock i
resultaten.
Resultaten från prestationstesterna
1987 och 2001 i SIH-projektet skiljde
sig enligt Tabell 1 där medianvärdena
jämförts och skillnader uttrycks i procent av värdet år 1987.
De största skillnaderna återﬁnns
i överkroppens muskler, i likhet med
resultaten från tidigare studier (16).
Övriga skillnader är mindre och faller
inom studiens statistiska felmarginal.
Regionala skillnader i prestationsförmåga

Liksom vid förekomsten av övervikt
kan skillnader i fysisk prestationsförmåga analyseras i ett geograﬁskt
perspektiv. Med indelning i fem geograﬁska regioner enligt ovan jämförs ett
sk styrkeindex där hängande i krokig
arm, sit-ups och vertikalhopp ingått
mellan de olika landsdelarna (Figur 3).
Resultaten visar att elever från skolor i
region 2 har något lägre resultat, jämfört med de övriga regionerna. Skillnaderna mellan regionerna kan betecknas
som stora och saknar f.n. förklaring.
I Figur 4 är syreupptagningsvärdena uttryckta i z-värden, dvs antal
standardavvikelser från det ålders- och
könsspeciﬁka medelvärdet för hela
landet. Osäkerheten i mätningarna
är i ﬂera fall mindre än skillnaderna
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mellan medelvärden. Avseende beräknad maximal syreupptagningsförmåga
var skillnaderna mellan de geograﬁska
områdena på ﬂera punkter olika den
för styrkeindex. Dock återﬁnns de
lägsta värdena i region 2. Det verkar
alltså som om muskulär funktion,
såsom det är mätt i SIH-studien, skiljer
sig något från beräknad syreupptagningsförmåga.
Konklusion

SIH-projektets medicinska-fysiologiska
undersökningar har påvisat att sedan
1987 har skett en ökning av förekomsten övervikt och fetma bland barn och
ungdomar 10 – 16 år i båda könen.
Framförallt märks denna i att det de
överviktiga blivit allt mer kraftigt överviktiga. Det förekommer också regionala skillnader då barn och ungdomar
från skolor i eller nära till storstäder
skiljer sig från motsvarande åldrar på
landsbygd och mindre samhällen vad
gäller förekomsten övervikt och fetma.
Däremot kan denna undersökning
inte veriﬁera att det ﬁnns någon social
gradient i förekomst av övervikt och
fetma.
Mätningarna av fysiska prestationsförmågan visar på generellt markant
försämrad armmuskelstyrka/uthållighet
och något försämrad bukmuskelstyrka/
uthållighet i bålen (sit-ups) i stort sett
alla åldersgrupper för båda könen,
medan benmuskelstyrka och -funktion
(vertikalhopp) verkar oförändrad i
alla grupper utom de äldsta pojkarna.
Beräknad maximal syreupptagningsförmåga tycks vara oförändrad hos 16 års
ﬂickor och signiﬁkant försämrad bland
16 års pojkar.
Det ﬁnns regionala skillnader i
uppmätta värden. Det verkar som om
förekomsten av övervikt är vanligare
utanför storstäderna, men också vanligare i det som i denna studie kallats
region 2 (Dalarna, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland).
När det gäller resultaten från testerna
av fysisk prestationsförmåga, hade
region 2 också något lägre värden.
Orsakerna till dessa regionala skillnader är sannolikt många och mer
forskning behövs för att vi skall fullt ut
förstå dessa skillnader.
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