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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Fetma och förhöjt blodtryck är redan i barndomen associerat med förändringar i 

hjärta och kärl samt riskfaktorer för kardiovaskulär och metabol sjukdom. Få studier har 

undersökt samband mellan Body Mass Index (BMI) och blodtryck samt familjära kopplingar 

hos barn så unga som fyra år i Sverige.  

Syfte Syftet med studien var att undersöka eventuella samband mellan BMI och blodtryck hos 

fyraåringar i Umeå samt eventuella samband mellan föräldrarnas BMI respektive blodtryck 

och barnens blodtryck.  

Metod Studien baserades på data från 127 fyraåringar och deras föräldrar. Barnen 

rekryterades ursprungligen till en undersökning om fytatintagets påverkan på järn- och 

zinkstatus under spädbarnsåret. Uppgifter som användes var BMI vid olika åldrar och 

blodtryck vid fyra års ålder, liksom föräldrarnas BMI och blodtryck. Data bearbetades och 

analyserades i statistikprogrammet PASW Statistics 18.  

Resultat Signifikanta samband fanns mellan BMI vid sex, tolv och 18 månaders ålder samt 

fyra års ålder och blodtryck vid fyra års ålder. Ett signifikant samband sågs mellan mammans 

systoliska blodtryck och barnens systoliska blodtryck. Två stegvisa multivariata 

regressionsanalyser visade att mammans systoliska blodtryck och barnens BMI vid tolv 

månders ålder har störst effekt på barnens systoliska blodtryck vid fyra års ålder, samt att 

BMI vid fyra års ålder har störst effekt på barnens diastoliska blodtryck vid fyra års ålder. 

Slutsats Blodtryck hos fyraåringar korrelerar med BMI redan från tolv månders ålder. 

Samband ses även mellan fyraåringarnas systoliska blodtryck och mammans systoliska 

blodtryck.  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background Obesity and elevated blood pressure are already in childhood associated with 

cardiovascular changes and risk factors for cardiovascular and metabolic disease. Few studies 

have investigated the associations between Body Mass Index (BMI) and blood pressure as 

well as familial associations among children as young as four years of age in Sweden. 

Objective The aim of this study was to investigate possible associations between BMI and 

blood pressure among four year old children in Umeå as well as possible associations between 

parental BMI and blood pressure and four year old childrens’ blood pressure.  

Method The study was based on data from 127 four year olds and their parents. The children 

were originally recruited for a study on the influence of the phytate intake on iron and zinc 

status during infancy. Information included in this study was BMI at different ages and blood 

pressure at four years of age, as well as parental BMI and blood pressure. The data was 

processed and analyzed in PASW Statistics 18.  

Results Significant correlations were found between BMI at age six, twelve and 18 months 

and four years and blood pressure at four years of age. A significant correlation was seen 

between maternal systolic blood pressure and childrens’ systolic blood pressure at age four. 

Stepwise multivariate regression analysis showed that maternal systolic blood pressure and 

the childrens’ BMI at age twelve months have the greatest effect on childrens’ systolic 

bloodpressure at age four. A second stepwise multivariate regression analysis showed that 

BMI at age four has the greatest effect on childrens’ diastolic blood pressure at age four. 

Conclusion Blood pressure in four year olds correlates with BMI from twelve months of age. 

Correlation between the four year olds’ systolic blood pressure and maternal systolic blood 

pressure is also seen.  
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1 BAKGRUND 

Under de senaste decennierna har prevalensen och svårighetsgraden av övervikt och fetma 

ökat bland barn och ungdomar i Sverige (1). På senare år verkar dock ökningen av andelen 

överviktiga och feta fyraåringar ha avstannat något (2).   

Redan i barndomen är fetma associerat med ogynnsamma hälsoeffekter (3). Bland annat ses 

kardiovaskulära riskfaktorer som dyslipidemi, förändringar i hjärta och kärl, hyperinsulinemi, 

insulinresistens och förhöjt blodtryck. Fetma hos barn tenderar att bestå till vuxen ålder och är 

associerat med ökad mortalitet. 

För att klassificiera övervikt och fetma används Body Mass Index (BMI), där BMI ≥25 kg/m
2 

och ≥30 kg/m
2 

definierar övervikt respektive fetma hos vuxna (4, s. 539). Dessa gränsvärden 

är inte applicerbara på barn då barns BMI förändras med ålder och varierar mellan kön (5, s. 

589). The International Obesity Task Force (IOTF) har genom Cole et al. därför utvecklat 

gränsvärden för BMI som tar hänsyn till dessa faktorer (6).  

Barns blodtryck varierar med ålder, kön och längd (7). Ett förhöjt blodtryck hos barn kan 

förutom övervikt och genetisk predisponering även bero på underliggande sjukdom, låg 

födelsevikt och troligen livsstil (7, 8, s. 1989). Hypertoni hos barn kan leda till hypertrofi av 

hjärtats vänsterkammare samt förtjockning av halspulsåderns (Arteria carotis) kärlvägg (7). 

Denna förtjockning anses vara en markör för en preklinisk ateroskleros. I likhet med övervikt 

kan ett förhöjt blodtryck i barndomen bestå till vuxen ålder.  

Fetma hos barn och dess negativa hälsoeffekter har blivit ett allt mer uppmärksammat 

område. Ett stort antal studier har undersökt samband mellan barns BMI och blodtryck. BMI 

har visats påverka både systoliskt och diastoliskt blodtryck (9-11). Hos två grupper, sex till 14 

år respektive två till 19 år, sågs att ju högre BMI, desto högre blodtryck (10, 11). En iransk 

studie på barn i åldrarna ett till sex år fann liknande samband mellan BMI och systoliskt 

blodtryck, dock inte mellan BMI och diastoliskt blodtryck (12).   

Även familjära kopplingar gällande BMI respektive blodtryck har undersökts. En studie på 

fyraåringar i Sverige fann samband mellan barnets BMI vid fyra års ålder och föräldrarnas 

BMI, speciellt pappans (13). Det fanns även samband mellan barnets BMI vid fyra års ålder 

och barnets BMI tidigare i livet. Få studier har undersökt eventuella samband mellan 

föräldrars BMI och barns blodtryck. Dock har Lawlor et al. påvisat samband mellan såväl 

mammans som pappans BMI och barnets blodtryck (14).   

Familjära samband har även påvisats när det gäller föräldrars blodtryck och barns blodtryck. 

En 27 år lång uppföljningsstudie visade att barn vars båda föräldrars blodtryck låg i den 

högsta tertilen hade högre blodtryck jämfört med de barn som hade en eller ingen förälder i 

högsta tertilen (15). I en grupp barn, tre till 18 år gamla, sågs att barn som hade minst en 

förälder med hypertoni hade signifikant högre blodtryck än de barn som hade två normotona 

föräldrar (16). 

Få studier har undersökt eventuella samband mellan BMI och blodtryck hos barn så unga som 

fyra år, och ännu färre bland barn i Sverige. Då studier visat samband mellan föräldrars 

blodtryck och barns blodtryck är det av intresse att undersöka detta i den aktuella studien. 

Eventuella samband mellan föräldrars BMI och barns blodtryck är ett område där mycket få 

studier utförts, varav inga på unga barn i Sverige.  
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2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka eventuella samband mellan BMI och blodtryck hos 

fyraåringar i Umeå och eventuella familjära samband.  

Specifika frågeställningar: 

 BMI och blodtryck: 

- Finns samband mellan barnens BMI och barnens blodtryck vid fyra års ålder? 

- Finns samband mellan barnens BMI vid födsel, sex, tolv samt 18 månaders ålder 

och barnens blodtryck vid fyra års ålder?  

 Familjära samband: 

- Finns samband mellan föräldrarnas BMI och barnens blodtryck vid fyra års ålder? 

- Finns samband mellan föräldrarnas blodtryck och barnens blodtryck vid fyra års 

ålder? 

 

3 METOD  

 

3.1 Urval 

Studien baserades på data från 127 fyraåringar och deras föräldrar. Barnen rekryterades 

ursprungligen till en undersökning om huruvida fytatintaget under spädbarnsåret påverkade 

järn- och zinkstatus (17). Rekrytering genomfördes från december 1995 till juni 1998 (18). 

Inbjudan till studien skickades ut till samtliga barnavårdscentraler i Umeå och intresserade 

familjer anmälde sig (I. Öhlund, personlig kommunikation, september, 2010). Friska, 

fullgångna barn (n=300) med en födelsevikt över 2500 gram inkluderades före sex månaders 

ålder (18). Barn med järnbristanemi, allvarlig sjukdom, problem med matning samt allergi 

eller intolerans mot produkter som användes i studien exkluderades.  

År 2001 bjöds 234 barn och deras föräldrar in till en uppföljningsstudie (18). Dessa barn hade 

månatliga kostregistreringar och kompletta antropometriska mätningar mellan sex och 18 

månaders ålder. De barn och föräldrar som tackade ja till denna studie utgör populationen i 

den aktuella undersökningen. 

Anledningar till att tacka nej till uppföljningsstudien samt avbrutet deltagande innan 18 

månaders ålder var ovilja att ta blodprov eller utföra kostregistrering, ny bostadsort, 

allergiutveckling, sjukdom eller annan anledning (19, 20). 

3.2 Tillvägagångssätt 

Uppgifter som användes från tidigare studier var BMI och blodtryck. Den aktuella studien 

baserades på data vid födsel, sex, tolv och 18 månaders ålder samt vid fyra års ålder. 

Antropometriska mått togs månadsvis mellan sex och tolv månaders ålder och varannan 

månad mellan 14 och 18 månaders ålder (21). Mellan sex och 18 månaders ålder vägdes 

barnen med en digital våg för spädbarn till närmsta 0,01 kg (13). Vid fyra års ålder användes 

en digital våg för vuxna och vikt mättes till närmsta 0,1 kg.  Mellan sex och 18 månaders 

ålder mättes längden liggande till närmsta millimeter. Vid fyra års ålder mättes längd stående 

till närmsta millimeter. Vid barnens fyraårskontroll mättes även föräldrarnas vikt och längd 

med samma mätinstrument. Studiedeltagarna mättes och vägdes iförda underkläder och utan 

skor (I. Öhlund, personlig kommunikation, september, 2010). Blodtrycksmätning utfördes vid 

ett tillfälle på barnen och föräldrarna vid barnens fyraårskontroll. Mätningen utfördes med 
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automatisk apparatur och blodtrycksmanschetternas storlek var anpassad efter barn och 

föräldrar. 

BMI (kg/m
2
) beräknades för samtliga och barn och föräldrar delades in i BMI-kategorier 

enligt Cole et al. respektive World Health Organization (WHO) (6, 22, s. 329). Vid fyra års 

ålder fanns BMI för 122 barn (61 flickor och 61 pojkar) och kompletta blodtrycksmätningar 

för 108 barn (55 flickor och 53 pojkar). BMI-värden fanns för 240 föräldrar (122 mammor 

och 118 pappor) och blodtrycksmätning för 235 föräldrar (121 mammor och 114 pappor).  

3.3 Analys  

Data bearbetades och analyserades i statistikprogrammet PASW Statistics 18 (IBM). 

Parametriska tester användes för normalfördelade variabler och icke-parametriska tester 

användes för variabler som ej var normalfördelade. Signifikansnivån p<0,05 valdes för 

samtliga testfunktioner.  

För att jämföra medelvärden för mammors och pappors BMI användes t-test. Vid jämförelse 

av medelvärden för systoliskt respektive diastoliskt blodtryck mellan mammor och pappor 

användes Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test användes även för att jämföra 

medelvärden för BMI vid olika åldrar mellan pojkar och flickor samt medelvärden för 

systoliskt respektive diastoliskt blodtryck mellan pojkar och flickor vid fyra års ålder.  

Spearmans rangkorrelationskoefficient användes för att testa för graden av linjärt samband 

mellan BMI vid olika åldrar och blodtryck vid fyra års ålder. Spearmans 

rangkorrelationskoefficient användes även för att testa graden av linjärt samband mellan 

föräldrarnas BMI och barnens blodtryck samt mellan föräldrarnas blodtryck och barnens 

blodtryck. Signifikanta samband testades i univariata regressionsanalyser (data visas inte). 

Samtliga tester utfördes på gruppnivå och där skillnad förelåg mellan pojkars och flickors 

BMI utfördes även testerna fördelat på kön. 

Två stegvisa multivariata regressionsanalyser genomfördes. Variabler med p<0,05 i de 

univariata regressionsanalyserna användes i modellerna. I modell ett användes barnens 

systoliska blodtryck vid fyra års ålder som beroende variabel. BMI vid tolv och 18 månader 

samt fyra år och mammans systoliska blodtryck användes som förklarande variabler. Modell 

två innehöll barnens diastoliska blodtryck som beroende variabel och BMI vid tolv och 18 

månader samt fyra år som förklarande variabler. Konditionsindex (CIi) användes som mått på 

multikollinearitet. 

3.4 Etiska aspekter 

Författarna hade ingen kännedom om deltagarnas identitet då barn och föräldrar kodats i 

datat. Blodtrycksmätning och antropometriska mått som vikt och längd är noninvasiva och 

vållar vanligtvis inte fysiskt obehag.  

Studien erhöll skriftligt informerat samtycke från barnens föräldrar och är godkänd av 

regionala etikprövningsnämnden i Umeå (17). 

4 RESULTAT 

Förekomsten av övervikt och fetma bland fyraåringarna var 14,8 % (n=18) respektive 2,5 % 

(n=3). Bland flickorna var 14,8 % (n=9) överviktiga och 1,6 % (n=1) feta, motsvarande      

14,8 % (n=9) och 3,3 % (n=2) bland pojkarna. Det fanns ingen skillnad mellan pojkars och 

flickors BMI vid födsel och fyra års ålder (Tabell 1). Vid sex månaders ålder hade pojkar ett 
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högre BMI än flickor liksom vid tolv och 18 månaders ålder. Ingen skillnad förelåg mellan 

pojkars och flickors systoliska respektive diastoliska blodtryck (Tabell 2). 

Mammornas ålder var 25-46 år och medelåldern var 34 ± 4 år. Pappornas ålder var 25-53 år 

och medelåldern var 35 ± 5 år. Bland föräldrarna var 28,8 % överviktiga och 8,3 % feta. 

Fördelat på kön uppgick andelen överviktiga mammor till 20,5 % och andelen feta till 7,4 %. 

Bland papporna var 37,3 % överviktiga och 9,3 % feta. Papporna hade signifikant högre BMI 

och blodtryck än mammorna (Tabell 1 och 2).  

 

Tabell 1. Vikt, längd och BMI för de deltagande fyraåringarna vid olika åldrar samt vikt, 

längd och BMI för föräldrarna vid barnens fyraårskontroll.  

Ålder Kön Vikt (kg) Längd (cm) BMI (kg/m
2
) 

0 mån Flicka  (n=63) 3,53 ± 0,44 50,48 ± 1,85 13,81 ± 1,18 

 Pojke  (n=62) 3,59 ± 0,50 50,96 ± 2,42 13,74 ± 1,13 

 Alla  (n=125) 3,56 ± 0,47 50,72 ± 2,16 13,78 ± 1,15 

6 mån Flicka  (n=63) 7,64 ± 0,84 67,33 ± 1,82 16,85 ± 1,76 

 Pojke  (n=64) 8,34 ± 0,91 68,65 ± 2,14 17,68
 

±
 

1,52
** 

 Alla  (n=127) 7,99 ± 0,94 67,99 ± 2,09 17,27 ± 1,69 

12 mån Flicka  (n=63) 9,69 ± 1,00 75,65 ± 1,73 16,91 ± 1,55 

 Pojke  (n=63) 10,57 ± 1,13 77,47 ± 2,22 17,58
 

±
 

1,44
* 

 Alla  (n=126) 10,13 ± 1,15 76,56 ± 2,18 17,25 ± 1,53 

18 mån Flicka  (n=63) 11,21
 

±
 

1,11
a 

82,40 ± 2,14 16,56
 

±
 

1,39
a 

 Pojke  (n=63) 12,13 ± 1,37 84,00 ± 2,46 17,16
 

±
 

1,43
* 

 Alla  (n=126) 11,67
 

±
 

1,32
b 

83,21 ± 2,44 16,87 ± 1,44
b
 

4 år Flicka  (n=61) 17,7 ± 2,3 105,1 ± 3,2 16,00 ± 1,62 

 Pojke  (n=61) 18,1 ± 2,5 105,7 ± 4,0 16,08 ± 1,49 

 Alla  (n=122) 17,9 ± 2,4 105,4 ± 3,6 16,04 ± 1,55 

Vuxen Mamma (n=123) 67,2 ± 11,8 167,7
 

±
 

6,3
c 

23,83
 

±
 

3,55
c 

 Pappa  (n=118) 83,4 ± 12,1 181,3 ± 6,2 25,33
 

±
 

3,10
*** 

Data anges som medelvärden och standardavvikelser. n har samma värde för vikt, längd och 

BMI som för kön om annat ej anges. 
a
n=61, 

b
n=124, 

c
n=122. 

*
p<0,05, 

**
p<0,01, 

***
p<0,001 

för skillnader mellan kön. 

 

Tabell 2. Systoliskt och diastoliskt blodtryck för de deltagande fyraåringarna och deras 

föräldrar. 
 Systoliskt blodtryck

1 

  

(mm Hg) 

Diastoliskt blodtryck
1
  

(mm Hg) Flickor  (n=55) 100 ± 4 58 ± 5 

Pojkar  (n=53) 99 ± 4 58 ± 5 

Alla  (n=108) 100 ± 4 58 ± 5 

Mammor (n=121) 115 ± 11 72 ± 9 

Pappor  (n=114) 127
 

±
 

13
*** 

77
 

±
 

8
*** 

Data anges som medelvärden och standardavvikelser. 
1
mm Hg. 

***
p<0,001 för skillnader 

mellan kön. 

4.1 BMI och blodtryck  

Vid fyra års ålder fanns ett signifikant samband mellan systoliskt respektive diastoliskt 

blodtryck och BMI för hela gruppen (Tabell 3). Vid tolv och 18 månaders ålder fanns ett 

signifikant samband mellan barnens BMI och systoliska respektive diastoliska blodtryck vid 
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fyra års ålder. Vid sex månaders ålder fanns ett signifikant samband mellan BMI och 

diastoliskt blodtryck men inte systoliskt.  

Fördelat på kön fanns ett signifikant samband mellan flickors diastoliska blodtryck vid fyra 

års ålder och BMI vid tolv och 18 månaders ålder (p<0,05). För pojkar fanns ett signifikant 

samband mellan systoliskt blodtryck vid fyra års ålder och BMI vid tolv och 18 månaders 

ålder (p<0,01 resp. p<0,05).  

 

Tabell 3. Samband mellan de deltagande barnens BMI vid olika åldrar och blodtryck vid fyra 

års ålder. 

BMI
 

Systoliskt blodtryck 
 

Diastoliskt blodtryck 
 

0 mån  -0,057
a 

0,041
a 

6 mån  0,115
b 

0,206
b*

 

12 mån  0,272
b**

 0,216
b*

 

18 mån  0,255
a**

 0,250
a** 

4 år 
 0,281

b**
 0,238

b*
 

Samband analyserades med Spearmans rangkorrelationskoefficient (r). 
a
n=106, 

b
n=108. 

*
p<0,05, 

**
p<0,01. 

4.2 Familjära samband  

Det fanns ett signifikant samband mellan mammans systoliska blodtryck och barnens 

systoliska blodtryck men inte mellan mammans diastoliska blodtryck eller pappans blodtryck 

och barnens blodtryck (Tabell 4). Det fanns inga signifikanta samband mellan föräldrarnas 

BMI och barnens blodtryck vid fyra års ålder.  

 

Tabell 4. Samband mellan föräldrarnas BMI respektive blodtryck och barnens blodtryck vid 

fyra års ålder.  

 Systoliskt blodtryck
 
barn

 
Diastoliskt blodtryck barn

 

BMI mamma
 0,051

a 
0,104

a 

BMI pappa
 0,064

b 
-0,102

b 

Systoliskt blodtryck mamma
 0,258

c**
   - 

Diastoliskt blodtryck mamma
   - 0,110

c 

Systoliskt blodtryck pappa
 0,181

d 
  - 

Diastoliskt blodtryck pappa
   - -0,048

d 

Samband analyserades med Spearmans rangkorrelationskoefficient (r). 
a
n=107, 

b
n=105,          

c
n=108, 

d
n=103. 

**
p<0,01.  

4.3 Multivariata regressionsanalyser 

I modell ett var BMI vid tolv månader och mammans systoliska blodtryck signifikant 

associerat med barnens systoliska blodtryck vid fyra års ålder (Tabell 5). Konditionsindex 

(CIi) var 21-33. I modell två var BMI vid fyra års ålder associerat med diastoliskt blodtryck 

vid fyra års ålder (CIi=20). Variansen (R
2
) var 0,184 för modell ett och 0,075 för modell två. 
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Tabell 5. Multivariata regressionsanalyser (n=106). Beroende variabel för modell ett är 

barnens systoliska blodtryck vid fyra års ålder. Beroende variabel för modell två är barnens 

diastoliska blodtryck vid fyra års ålder. 
 Modell 1 

BMI 12 mån, 

BMI 18 mån, 

BMI 4 år, SBT
1
 

mamma 

Modell 2 

BMI 12 mån, 

BMI 18 mån, 

BMI 4 år 

BMI 12 mån 0,818
*** 

 ¤ 

BMI 18 mån   ¤  ¤ 

BMI 4 år   ¤ 0,818
** 

SBT
1
 mamma 0,094

** 
- 

Konstant 74,721
***

 44,399
*** 

Data anges som ostandardiserade regressionskoefficienter (B). 
1
systoliskt blodtryck.             

¤Exkluderad variabel.
 **

p<0,01, 
***

p<0,001.  

5 DISKUSSION  

 

5.1 Metod 

Studiens urvalsmetod kan klassificieras som ett tillfällighetsurval/urval genom självselektion, 

det vill säga ett icke-sannolikhetsurval (23, s. 183). Detta eftersom de deltagande familjerna 

fick information om studien via barnavårdscentraler och självmant anmälde sig. Ett icke-

sannolikhetsurval kan medföra att urvalet inte är representativt, det vill säga att deltagarna 

avviker från populationen (23, s. 183). Dock hade alla barn från Umeå yngre än sex månader 

möjlighet att vara med i studien. Huruvida skillnad föreligger mellan deltagande och icke-

deltagande familjer är okänt, vilket påverkar generaliserbarheten negativt. Då det krävdes 

stora insatser av föräldrarna med upprepade blodprover och antropometriska mätningar samt 

kostregistreringar kan det tänkas att det var föräldrar med ett  större intresse av hälsofrågor 

som anmälde familjen till studien.  

Bortfallet i den aktuella studien kan påverka generaliserbarheten på liknande sätt som urvalet. 

Ju större bortfall, desto större är risken för felaktiga generaliseringar (24, s. 34.). En 

bortfallsanalys som gjordes visade inte några skillnader gällande vikt och längd vid födsel och 

tolv månader samt energiintag vid tolv månader mellan de deltagande barnen (n=127) och de 

som avböjde uppföljningsstudien (n=107) (13). Dock fanns skillnader i föräldrarnas 

utbildningsnivå, fler föräldrar till de deltagande barnen hade universitetsutbildning. Huruvida 

skillnad fanns mellan de deltagande barnens och de icke deltagande barnens längd, vikt och 

blodtryck efter tolv månaders ålder är okänt. Om skillnad förelåg medför detta att urvalet i 

denna studie inte är representativt för populationen och resultaten kan ha påverkats i endera 

riktningen. Syftet med orginalstudien (17) var inte att undersöka eventuella samband mellan 

BMI och blodtryck. Hade data samlats in enkomt för det aktuella syftet hade antalet deltagare 

förmodligen varit högre då en stor andel av bortfallet berodde på att kostregistreringen 

upplevdes som mödosam.  

Vikt och längd mättes med hög precision och på samma sätt för samtliga individer. BMI 

räknades ut med hjälp av ett statistikprogram vilket minimerar risken för avrundningsfel. 

Detta gör att BMI troligtvis inte är någon större felkälla.  

Även blodtrycksmätningen utfördes på samma sätt för samtliga individer. Att automatisk 

blodtrycksmätning användes kan vara till en fördel då apparaturen är lätt att använda och 

risken att användaren gör fel är liten. Dock beräknas systoliskt och diastoliskt blodtryck enligt 
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algoritmer, vilka skiljer sig mellan producenter och enskilda instrument, varför auskultation är 

att föredra vid blodtrycksmätning på barn (25). I den aktuella studien användes en 

blodtrycksmanschett av lämplig storlek, vilket är en styrka då blodtrycksmätningar på barn 

bör genomföras med en sådan (25). Blodtrycket mättes endast vid ett tillfälle på varje 

deltagare. Detta är en svaghet då blodtryck inte är statiskt utan varierar även under vila (25). 

För att förbättra blodtrycksmätningens reliabilitet föreslås beräkning av ett medelvärde 

baserat på upprepade blodtrycksmätningar då detta ger en bättre uppskattning av individens 

blodtryck (25). Ett annat alternativ är att använda sig av ambulatorisk blodtrycksmätning 

(Ambulatory Blood Pressure Monitoring, ABPM). Ambulatoriskt blodtryck mäts 

kontinuerligt med ett portabelt mätinstrument över en längre tid (normalt 24 timmar) och kan 

användas för att beräkna till exempel medelvärdet för blodtrycket under dagtid respektive 

nattid (25). Trots att ambulatorisk blodtrycksmätning troligtvis ger ett än mer med 

verkligenheten överensstämmande blodtrycksvärde, är det tidigare förslaget att föredra då 

ABPM kräver personal med speciell utbildning. Dessutom kan den i praktiken vara svår att 

genomföra på små barn.  

5.2 Resultat 

Prevalensen av övervikt och fetma bland pojkarna var jämförbar med en större studie gjord på 

fyraåringar (n=4407) i Västerbotten (26). Hos flickor var förekomsten av övervikt och fetma 

lägre i den aktuella studien. Tänkbara förklaringar till dessa skiljda resultat kan vara internt 

bortfall och litet urval. Om föräldrarna till barnen i denna studie var mer hälsomedvetna än 

andra, som spekulerats i tidigare, kan detta vara ytterligare en förklaring. Prevalensen av 

övervikt och fetma varierar dessutom mellan olika regioner, något som tillskrivs 

socioekonomiska skillnader (2).  

I likhet med ett flertal andra större studier på både yngre och äldre barn sågs samband mellan 

BMI och blodtryck (9-12, 14, 27). En uppföljningsstudie som gjordes då barnen i den aktuella 

studien var tio år visade även den samband mellan BMI och blodtryck (28). Sambanden i den 

aktuella studien var svaga, dock var korrelationernas styrkor jämförbara med de som sågs i 

uppföljningsstudien då barnen var tio år (28). Samband fanns även mellan de studerade 

fyraåringarnas BMI vid olika åldrar och blodtryck vid fyra års ålder. Detta kan tänkas bero på 

”BMI-tracking”, då BMI vid olika åldrar i den studerade populationen har visats korrelera 

med varandra, det vill säga att de kan följas över tid från sex månaders ålder (13). Det är 

oväntat och förvånansvärt att könsskillnader gällande samband mellan BMI och blodtryck 

hittades då andra studier inte hittat några skillnader mellan pojkar och flickor (11, 27, 28). 

Intressant nog uppträder inget konsekvent mönster i dessa skillnader, vilket gör det svårt att 

förklara resultatet. I en kinesisk studie där 1322 barn deltog sågs samband mellan BMI och 

systoliskt respektive diastoliskt blodtryck hos både pojkar och flickor (27). I en annan studie 

där 1899 barn deltog sågs även där samband mellan BMI och systoliskt respektive diastoliskt 

blodtryck oberoende av kön (11). Även uppföljningsstudien som gjordes då de studerade 

fyraåringarna var tio år (n=144) har visat liknande resultat (28). Det kan tänkas att 

skillnaderna mellan dessa studiers resultat och den aktuella studiens resultat beror på 

skillnader i urvalsstorlek. Resultaten från den aktuella studien tyder på att samband mellan 

BMI och blodryck finns redan från tolv månders ålder och kan följas över tid. 

Trots att samband påvisats mellan fyraåringarnas BMI och pappans BMI (13), visade den 

aktuella studien inga samband mellan föräldrarnas BMI och barnens blodtryck. Detta kan 

styrkas av resultaten från He et al.(27). I motsats till den aktuella studien fann  Lawlor et al. 

samband mellan mammans respektive pappans BMI och barnens (n=3864) blodtryck (14). Att 

forskningsresultaten skiljer sig åt kan indikera att eventuella samband påverkas av yttre 
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faktorer, som exempelvis fysisk aktivitet, omgivning och kost. Om eventuella samband enbart 

berodde på genetik, kan det tänkas att forskningsresultaten skulle vara mindre varierande. Att 

samband mellan föräldrars BMI och barns blodtryck inte enbart behöver bero på genetisk 

predisponering diskuteras även av Lawlor et al. (14). Tidigare studier har visat familjära 

kopplingar mellan föräldrars och barns blodtryck (15, 16). Resultaten i den aktuella studien 

stöds till viss del av resultaten av Alpay et al. där barn till mammor med högt blodtryck hade 

högre systoliskt blodtryck än barn till normotensiva mammor (16). Med ”traditionell” 

blodtrycksmätning fanns ingen skillnad i blodtryck mellan barn som hade föräldrar med 

hypertoni och barn som hade normotensiva föräldrar. När blodtrycket mättes med ABPM 

fanns dock en signifikant skillnad. Om ABPM eller ett medelvärde av flera 

blodtrycksmätningar hade använts i den aktuella studien kan det tänkas att resultaten blivit 

annorlunda. Resultaten i den aktuella studien indikerar få familjära samband gällande BMI 

och blodtryck i den aktuella populationen. 

De multivariata regressionsanalyserna visade att BMI vid tolv månader hade störst effekt på 

barnens systoliska blodtryck vid fyra års ålder, följt av mammans systoliska blodtryck. Dessa 

två variabler kunde förklara 18,4% av variationen i systoliskt blodtryck. BMI vid fyra år hade 

störst effekt på barnens diastoliska blodtryck vid fyra års ålder och kunde förklara 7,5% av 

variationen i diastoliskt blodtryck. Att observera är att dessa analyser hade höga 

konditionsindex (CIi=20-33). Höga konditionsindex indikerar multikollinearitet, det vill säga 

att de förklarande variablerna är korrelerade med varandra (29, s. 89). CIi mellan tio och 30 

indikerar måttlig till stark multikollinearitet och CIi över 30 är allvarlig multikollinearitet. Att 

de förklarande variablerna korrelerar med varandra kan medföra att koefficienternas värden 

avviker från populationen (29, s. 84). Resultaten från de multivariata analyserna bör därför 

tolkas med försiktighet.  

Den aktuella studien indikerade positiva samband mellan BMI och systoliskt respektive 

diastoliskt blodtryck redan från tolv månaders ålder hos friska fyraåringar. Detta innebär att ju 

högre BMI desto högre blodtryck. Att observera är att dessa samband inte behöver vara 

orsakssamband och att det kan finnas andra samband än linjära. Då högt blodtryck har visats 

kunna ge förändringar i hjärta och kärl redan i barndomen (7), kan screening för högt 

blodtryck utvärderas hos barn med högt BMI. Den aktuella studien undersökte samband 

mellan BMI vid olika åldrar och blodtryck vid fyra års ålder. Fler studier behövs där samband 

mellan BMI och blodtryck vid samma ålder undersöks på barn i Sverige.  

Övervikt och fetma är inte ofarligt i barndomen då fetma hos barn har associerats med 

riskfaktorer för metabol och kardiovaskulär sjukdom (3). I uppföljningsstudien då de 

studerade barnen var tio år gamla påvisades dessa riskfaktorer även hos barn med måttligt 

förhöjt BMI (28). Ytterligare longitudinella studier om livsstil och hälsa bland barn bör 

initieras för att se om dessa riskfaktorer kan kopplas till BMI även i yngre åldrar. Då det 

visats att BMI vid tidigare åldrar korrelerar med BMI vid senare åldrar och att fetma hos barn 

kan bestå till vuxen ålder (3, 13, 28), bör livsstilsintervention redan tidigt i barndomen 

utvärderas för eventuella hälsoeffekter senare i livet. Intervention som leder till sänkt BMI har 

visats sänka blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer hos tonåringar (30). 

6 SLUTSATS 

Blodtryck hos fyraåringar korrelerar med BMI redan från tolv månaders ålder. Samband ses 

även mellan fyraåringarnas systoliska blodtryck och mammans systoliska blodtryck. Studier 

där BMI och blodtryck registreras vid samma tidpunkt behövs för att utvärdera hur tidigt 

samband mellan BMI och blodtryck ses hos barn i Sverige.  
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