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Förord 

Först vill jag rikta ett stort tack till samtliga testpersoner som deltagit i denna studie. Även tre 

stora tack vill jag skänka till Britta Wåhlin-Larsson, Anita Hurtig-Wennlöf och Andreas Nilsson 

för inspiration, kloka tankar och rådfrågning. 



Abstrakt 

Inledning Det råder en omfattande hälsoproblematik idag och fysisk inaktivitet är en bidragande 

orsak. Stillasittandet har ökat i västvärlden och för att fånga även dessa individer erbjuder Tv-

spelsmarknaden fysiskt aktiva spel. Handkontroll och stillasittande byts ut mot individens 

kroppsrörelser. Det finns till och med spel som räknar individens kaloriförbrukning under spelets 

gång. 

Syfte Syftet med studien är att se om det råder en signifikant skillnad gällande kaloriförbrukning 

mellan Your shape och indirekt kalorimetri samt hur Your shape förhåller sig mot Nintendo Wii 

boxing utifrån de fysiologiska variabler hjärtfrekvens och kaloriförbrukning. 

Metod En experimentell studiedesign genomfördes på 12 deltagare (7 kvinnor och 5 fem män 

med en medelvärdeskaraktärisering på 22.2 år, 67,9 kg, 171,3 cm och 23,0 BMI) med hjälp av 

indirekt kalorimetri i form av en portabel Oxycon Mobile Pro. VO2 och HF uppmättes under 

testet för att därefter räkna ut testpersonernas kaloriförbrukning.  Spelkonsolen bestod av 

Microsoft xbox 360 med tillhörande kinect samt AVG-spelet Your shape. Av de fyra 

träningspassen som Your shape erbjuder valdes konditionsboxning ut till denna studie. Den 

statistiska beräkningen sattes till P = 0.05 och ett parat T-test genomfördes i SPSS. 

Resultat En signifikant skillnad existerade (P = 0.03) gällande kaloriförbrukning mellan Your 

shape och Oxycon Mobile Pro. Medelvärdet för testet gällande tid var 32 min och Your shape 

resulterade i ett medelvärdet på 139.7 kcal och Oxycon Mobile Pro 157.8. En skillnad på 12 %. 

Your shape underestimerar kaloriförbrukningen jämfört mot Oxycon Mobile Pro. 

Your shape redovisade högre resultat för både kcal/min och HF jämfört mot Nintendo Wii 

boxing.  

Slutsats Det finns en signifikant skillnad mellan Your shape och Oxycon Mobile Pro, nämligen 

en underskattning från Your shape med 12 %. Vilket ger en god uppskattning av kalorimätaren. 

Your shape är ett modernare AVG-spel jämfört mot Wii boxing men kräver liknande fysisk 

påfrestning. 

Nyckelord Active video gaming, Your shape, kaloriförbrukning, fysisk aktivitet 

 

 



1 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning      2 

1.2 Fysisk Aktivitet     3 

1.2.1 Body Mass Index    3 

1.3 Fysiologiska mätmetoder    4 

1.4 Active Video Gaming    6 

1.5 Forskningsläget          6 

2. Syfte      9 

2.2 Frågeställning     9 

3. Metod      10 

3.2 Urvalsgrupp     10 

3.3 Design      11 

3.4 Testprocedur     11 

3.5 Analys      12 

3.6 Etiska Aspekter     12 

4. Resultat      14 

5. Diskussion      16 

5.2 Resultatdiskussion    16 

5.3 Metoddiskussion     18 

6. Slutsats                19 

7. Vidare forskning     19 

8. Referenslista     20 

Bilaga 1      23 



2 

 

1. Inledning 

Fysisk inaktivitet hos dagens människor spelar en bidragande roll till hälsoproblematiken, till 

och med en av de största bidragande orsakerna på 2000-talet. Vid fysisk inaktivitet ökar risken 

dramatiskt för kroniska sjukdomar. Sextio procent av den globala populationen uppnår inte den 

rekommenderade träningsfrekvensen (Wittink, 2011), 30 - 60 minuter av måttlig till intensiv 

fysisk aktivitet per dag (WHO, 2010), ca 630 joule bör förbrukas hos en vuxen individ under 

aktiviteten (Wulf, 2008). Exempel på kroniska sjukdomar är diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar 

och cancer, men även ohälsosamma levnadsvanor i vardagslivet ökar risken att personen drabbas 

av ohälsa (Spear 2007). En faktor till fysisk inaktivitet är den höga frekvensen, räknat i tid, 

många väljer att spendera framför olika former av skärmar, exempelvis TV-skärmar och 

dataskärmar, främst i västvärldens samhällssituation (White, 2010). Det finns studier som tydligt 

indikerar på att tiden framför skärmar hos unga är 2.5 – 4 h per dygn, men även studier som 

påvisade att tiden framför skärmar mycket väl kan uppgås till hela 4 - 10 h per dygn under helger 

och ledighet (Spinks, 2007) &
 
(Ministry of health, 2003). För mycket stillasittande beteende har 

ett positivt samband med systoliskt blodtryck och högt kolesterol, vilket utgör att en del 

forskning anser att tiden framför stillasittande tv-spel borde reduceras.
 
För att omvandla denna 

problematik och dra nytta av en alltmer stillasittande livsstil har ett nytt begrepp och en ny 

träningsmetod växt fram. Detta kallas för the new-generation active computer and video console 

games (Daley, 2009). Fritt översatt, den nya generationens aktiva virtuella träning.  

Att fysiskt aktivt spela tv-spel kallas för exergaming eller AVG (active video gaming). AVG är 

en framväxande teknologi som har potential att övervinna hinder för att öka fysisk aktivitet hos 

människor. Det som skiljer AVG-spelen mot ”vanliga” Tv-spel (SVG – sedentary video game) är 

att den konventionella handkontrollen och stillasittandet framför en skärm är bortarbetad. Nu 

sker en djupare interaktion mellan spelet och utövaren och detta leder till att en fysisk aktivitet är 

ett krav (Mears, 2009) &
 
(Trout, 2007). Det existerar ett ganska brett forskningsläge angående 

ifall AVG faktiskt bidrar till en ökning av fysiologiska parametrar eller inte, gälland exempelvis 

hjärtfrekvens och energiförbrukning (Daley, 2009). Den största delen av forskningen är inriktad 

på att undersöka konsoler som existerat på marknaden ett par år, exempelvis Playstation 2 och 

Nintendo Wii. Denna uppsats har som avsikt att studera spelkonsolen Microsofts Xbox 360 med 

tillbehöret Kinect och AVG-spelet Your shape (YS). Det som skiljer detta specifika AVG-spel 
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mot andra spel som finns idag är att Your shape visar på en fortlöpande kaloriförbrukning i 

realtid.  

 

1.2 Fysisk aktivitet 

När mätningar genomförs är definitionen av fysisk aktivitet viktig. Ett elementärt fenomen som 

människan styrs av är att vi bevarar och förbrukar energi, vilket innebär att vi också måste 

utvinna energi från föda. Mätningar av fysisk aktivitet utrycks många gånger som 

energiförbrukning (EE). Alternativen till energiförbrukning är att fysisk aktivitet benämns som 

mängden watt (w), tiden aktiviteten tar (min) eller enheter av rörelse (steg) etc. Detta kan 

sammanfattas som tre dimensioner i form av frekvens, varaktighet, och intensitet (Montoye, 

1996). I denna uppsats definieras fysisk aktivitet som ett uttryck i energiförbrukning.  

Det är cellerna i kroppen som har behov av energi för att förmå ett arbete och en hög andel av 

arbete går åt till skelettmuskulaturen. De näringsämneskällorna som inkluderas i energibegreppet 

är proteiner, fetter och kolhydrater. Dessa tre energikällor bryts ned i olika steg för att i slutändan 

spjälkas och utvinnas i form av adenosintrifosfat (ATP) (Michalsik & Bangsbo, 2004). När 

proteiner bryts ned i kroppen omvandlas de till aminosyror och återfinns i blodet för att figurera i 

cellerna som byggstenar. Fetter i sin tur spjälkas i kroppen och omvandlas till särskilda 

fettdepåer som kallas triglycerider. Det är i muskulatur och fettvävnad som dessa triglycerider 

förvaras i väntan på att omvandlas till energi, då bryts dessa depåer ned och frigör fettsyror, 

denna process kallas för betaoxidation (Nilsson, 1998). Kolhydrater spjälkas också och utvinns 

som glukos för att transporteras ut i blodet för att förvaras som glykogen i muskulatur och 

levern. Kolhydrater kännetecknas som snabb energi eftersom det krävs mindre syre vid 

framställandet av ATP och fett som mer långsam energikälla men mer energirik på grund av att 

fett kan utvinna mer ATP per gram (McArdle, 2007). 

 

En människa förbrukar energi på tre olika sätt. En viss mängd energi går åt till att bibehålla 

kroppstemperaturen, ofrivilliga muskelkontraktioner så som respiratoriska systemet (andning) 

och cirkulation (blod). Detta läge kallas för basalmetabolism (BMR) och ligger på ungefär 0.3 

liter O2/min (Wilmore, 2008). BMR påverkas av vikt och ämnesomsättning i vävnader och 

organ. Exempelvis om en person med kortare längd (cm) och mindre vikt (kg) är väldigt aktiv, 
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kommer förbrukningen under ett dygn vara relativt lika jämfört mot en större person som inte är 

lika aktiv. Slutsatsen av detta blir då att om träning ska uttryckas som energiförbrukning i joules 

(J) eller kilokalorier (kcal) så måste kroppssammansättningen involveras i beräkningen 

(Montoye, 1996). Vilande muskler har en förbrukning på ca 10 till 30 gånger lägre än 

exempelvis lever, hjärna och hjärta (Lazzer, 2008). Därefter finns en energiåtgång för att uppta 

och smälta föda. Dessa två lägen representerar en liten del av den totala energiförbrukningen 

(TEE) i kroppen.  Den absolut största energiutgiften går åt till skelettmuskulaturens arbete. Med 

detta inkluderas allt vi gör i vardagen. För att nämna några exempel på aktiviteter som inkluderar 

aktiva muskelkontraktioner är snöskottning, träning, arbete, handla, borsta tänderna, köra bil etc.  

(Montoye, 1996). 

 

1.2.1 Body Mass Index 

Ett ordinärt uttryck som används flitigt när det sker en beskrivning om hur kroppens 

sammansättning ser ut är Body Mass Index, förmodligen mer känt under förkortningen BMI, och 

uttrycks genom ett värde efter uträkningen kg/längden
m

 som betyder kilogram dividerat med 

längden gånger längden. Detta värde minskar eller ökar när balansen mellan energiintag och 

energiförbrukning inte är tillräckligt balanserat. Exempelvis om energiintaget (föda) ligger på 

3800 kcal och energiförbrukningen (fysisk aktivitet) enbart genererar i 1800 kcal ett par dygn, 

kommer vikten öka och vice versa om energiförbrukningen överstiger energiintaget, vilket 

påverkar BMI. Detta värde kategoriserar individen, nämligen som överviktig, underviktig eller 

normalviktig (WHO, 2011). Viktigt att understryka är att BMI inte tar hänsyn till om vikten kan 

härledas från muskler eller exempelvis fett. Även ålder och kön är viktigt att ha i åtanke när BMI 

används, brister har även redovisats när BMI ska mätas på barn (BMI guiden, 2011). 

 

1.3 Fysiologiska mätmetoder 

Energiutnyttjande vid kontraktioner av muskelfibrer under fysisk aktivitet kan inte exakt mätas. 

Men det existerar ett antal kliniska metoder som kalkylerar hela kroppens energiförbrukning vid 

både vila och fysisk aktivitet. Några metoder som mäter EE har nyttjats sedan tidigt 1900-tal 

medan några är framtagna på senare tid för att brukas inom träningsfysiologi (Wilmore, 2008). 

Den metod som många gånger benämns som ”the gold standard” och som har högst validitet är 
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dubbelmärkt vatten (DLW). Försöksperson dricker vatten som innehåller speciella isotoper som 

genererar i ett urinprov. Detta prov analyseras därefter i att laboratorium (Ekelund, 2001). För 

rutinstudier är denna metod alldeles för dyr ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta bidrar istället till 

att denna metod fyller sin funktion som validering åt andra mätmetoder, bland annat då indirekt 

kalorimetri (Emons, 1992). Kroppens användning av energi delas upp till att ungefär 40 % går 

till metabolismen av kolhydrater och fett, som i sin tur producerar ATP, och resterande 60 % 

konverteras till värme. I och med detta kan ett metodval vara att mäta kroppens 

värmeproduktion, detta kallas för direkt kalorimetri
 
(Wilmore, 2008). 

 

Huvudsubstraten för fysisk aktivitet är kolhydrater och fetter som förlitar sig på tillgången av 

syre, produktionen av koldioxid CO2 och vatten H2O. Utbytet och frekvensen av O2 och CO2 i 

lungorna är normalt lika med frekvensen av användningen och frigörelsen i kroppens vävnader.   

Detta genererar i ett annat metodval som ger en möjlighet att mäta kaloriförbrukning, nämligen 

genom att mäta den respiratoriska andningen, VO2. Denna mätmetod kallas för indirekt 

kalorimetri (McArdle, 2006). Därefter konverteras VO2 till kilokalorier genom ekvationer. En 

beräkning utförs genom att ta hänsyn till val av substrat/energiresurs (fett eller kolhydrat) vid ett 

arbete. När substratet är fastställt går det att utläsa utifrån en tabell (Zunts & Schumberg, 2011) 

hur många kalorier det går på 1 liter O2 (McArdle 2006).  

 

Respiratoriska kvoten (RQ) är ett värde som visar på vilken eller vilka energiresurser kroppen 

använder sig av för att utföra en fysisk rörelse. Detta kan utföras på några olika vis men denna 

uppsats har som tidigare nämnt använt indirekt kalorimetri som tillvägagångssätt.  RQ-värdet nås 

genom att mäta O2 konsumtionen (VO2) och koldioxidproduktionen (VCO2)
 
(Cadena, 2006) och 

där efter beräknas kvoten koldioxidproduktion/syrekonsumtion (Wilmore 2008). Eftersom just 

VO2 och VCO2 är proportionerlig med energiförbrukningen ger det en möjlighet att systematiskt 

beskriva vilket/vilka ämne som ger kroppen energi och även beräkna vilken energimängd som 

förbrukas. Efter en gasanalys av kroppens utandningsluft redovisas RQ-kvoten genom att visa ett 

värde någonstans mellan ca 0.7 upp till 1.0. Om kroppen använder sig av enbart fett som 

energikälla vid ett fysiskt utförande visar RQ-värdet ungefär 0.7. Använder sig kroppen av flera 

energikällor samtidigt, fett och kolhydrater uppnås ett RQ-värde runt ca 0.85. Är det enbart 
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kolhydrater som brukas som elementär energiresurs väntas RQ-värdet förevisa ett värde på 1.0 

(Wilmore 2008). 

Hjärtfrekvens (HF) är antal slag per minut som hjärtmuskeln kontraherar för att få blodet att 

cirkulera i kroppen. Det är antal kontraktioner som hjärtmuskeln genomför som utläses av en 

hjärtfrekvensmätare, även kallad pulsmätare. (Ainslie, 2003) 

Hjärtfrekvensen går enkelt att avläsa med hjälp av exempelvis pulsklocka eller palpativ mätning 

(fingrar på halsartär eller handled) och det går att använda på många individer samtidigt och är 

relativt billigt. Hjärtfrekvensen har ett linjärt samband med arbetsintensiteten och VO2 

(Bellardini, 2009). 

 

1.4 Active video gaming 

Som det nämndes kort i inledningen krävs det viss utrustning för att kunna utöva AVG. Det 

grundläggande är att det krävs en spelkonsol med ett tillhörande spel och en teveapparat. Nästa 

steg är att det finns en kamera med inbyggd rörelsesensor för att kunna identifiera och scanna av 

individen. Det är just denna specifika kamera som skiljer AVG mot det traditionella tv-spelandet. 

En virtuell avatar (spelfigur) replikerar utövarens rörelsemönster på tv-skärmen. Det finns olika 

märken som distribuerar olika varianter av AVG och exempel på dessa, utöver Microsofts kinect, 

är Playstation 3 med eyetoy och Nintendo Wii och dess olika tillbehör (Maddison. R, 2007).  

Your shape är tillverkat av Ubisoft Montreal för Microsoft Xbox 360 konsol med tillhörande 

kinect. Spelet är bland de första som visar en visuell räknare av kaloriförbrukning och inte 

innefattar någon slags handkontroll, sladd eller dosa. Your shape erbjuder 4 olika spel, gymspel, 

personlig träning, Zen och konditionsboxning.  

 

 

1.5 Forskningsläget  

Träningsverktyg och apparater på försäljningsmarknaden har en tendens att under- eller 

överestimera antalet förbrukade kalorier med 15-30 procent. En felberäkning inom denna 

gränszon räknas ändå som överkomlig (Basset 2005). Ytterligare en studie visar på att 

medelvärdesfel på ca 3 till 20 % är det lägsta uppskattningsfel som går att förväntas vid 
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kaloriberäkningar utifrån träningsverktyg som ger fysiologi information angående 

kaloriförbrukning (Levine, J.A. 2005). 

 

En tvärsnittsstudie hade som avsikt att undersöka 282 ungdomar i åldrarna 14-18 år för att 

identifiera ett samband mellan tiden (min), typ av digital skärm, blodtryck och lipider hos både 

överviktiga och feta ungdomar. En multipel linjär regression användes för att jämföra 

stillasittande beteende med blodtryck och lipider. Resultatets utfall visade på att tv-spelande hade 

ett positivt samband med både systoliskt blodtryck (r = 0.13, β = 1.1, p <0.05) och 

totalkolesterol/HDL-kvoten (r = 0.12, β = 0.14, p <0.05). Resultaten pekade på att tidsmängden 

framför stillasittande tv-spel borde reduceras för att undvika och förebygga förekomsten av hjärt-

kärlsjukdomar för ungdomar i högriskgruppen övervikt och feta. (Goldfield, 2011) 

 

Studier med syfte att undersöka skillnad mellan AVG utövande och SVG utövande har 

likvärdiga resultat. Alla tre undersökningar mätte samma parametrar, HF och VO2 med indirekt 

kalorimetri. För 11-17 åringar som utövade AVG var HF och V02 signifikant högre än vid 

utövandet av SVG (Graves. L E, 2008), även studier utförd på vuxna visar liknande resultat 

(Barkley, 2009)
 
& (Lanningham-Foster, 2009). 

 

I en annan studie undersökte de energiförbrukningen på 11 normalviktiga och 13 överviktiga 

barn inom åldersramen 8-12 år. Studien syfte var att undersöka 4 olika aktiviteter, vila, gå på 

rullband (1.5 miles h
–1

, 1 miles = ca 1.6 km), stillasittande Tv-spel (Wii PunchOut!) och AVG 

spelande (Wii Sports Boxing). Resultatet visade på att medelvärdet för HF och VO2 var 

signifikant högre för AVG spelet jämfört mot resterande aktiviteter.  (Barkley, 2010)  

 

Ytterligare en studie jämförde olika aktiviteter, klättring (prusik climbing), promenad (brisk 

walkning) och Wii Boxing, för att se eventuell signifikanta skillnader gällande 

kaloriförbrukning. 24 studenter, 24 ± 4 år, deltog och fick deras energiförbrukning uppmätt. Den 

aktivitet som hade högst medelvärde gällande kaloriförbrukning var klättring, vilket också hade 

en signifikant skillnad mot rask promenad och Wii boxing. Det förelåg ingen signifikant skillnad 

mellan Wii boxing och rask promenad. (Sell, 2011)  
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Inom den forskning som genomfört undersökningar för att se vilken spelkonsol som alstrar högst 

kaloriförbrukning och hjärtfrekvens är det Nintendo Wii som visat sig ge individen högst 

förbrukning. Se tabell 1,2 & 3 för referens. 

Tabell 1. Resultattabell utifrån utövandet av Nintendo Wii Boxing. n= 24 Ålder= 24 ± 4 

VO2 (ml*kg
-1 

min 
-1

) 

HF (slag/min) % av HF
max 

EE (kcal*min
-1

) RQ 

16.2  123.0  63 6.1 0.88 

Medelvärde (mv) gällande Syreupptag, hjärtfrekvens, procent av maximal hjärtfrekvens, energiförbrukning och 

respiratoriska kvoten.
 
(Sell, 2011) 

 

Tabell 2. Resultattabell utifrån utövandet av Nintendo Wii Boxing. n= 11 Ålder= 11-17 

VO2 (L*kg
-1

 min 
-1

) HF (slag/min) % av HF
max 

EE (J*kg
-1

 min
-1

) 

0.82 136.7 66 267.2 

mv gällande syreupptag, hjärtfrekvens, procent av maximal hjärtfrekvens, energiförbrukning. (Graves, 2008) 

 

 

Tabell 3. Resultattabell utifrån utövandet av Nintendo Wii Boxing. n= 26 Ålder= 11,4 ± 0,8 

VO2 (ml*kg
-1 

min 
-1

) HR (slag/min) % av HF
max 

EE (J*kg
-1

 min
-1

) 

20.2 140 67 411 

mv gällande Syreupptag, hjärtfrekvens, procent av maximal hjärtfrekvens och energiförbrukning. (White, 2010) 

 

Slutsatserna av det rådande forskningsläget är att AVG-spelande genererar betydligt högra 

syrekonsumtion, hjärtfrekvens och rörelseaktivitet än mot SVG-spelande. SVG-spelande 

innefattas även utav ett samband med ohälsa i form av högt blodtryck och stillasittande beteende. 

Det AVG-spel som framkallar högsta värden av fysiologiska variabler är Nintendo Wii boxing, 

men det går att jämföra med raskare promenader. Procenten av den maximala hjärtfrekvensen ser 

relativt lika ut mellan olika åldrar som utövat just Wii boxing.  

I och med att tekniken går framåt vill jag undersöka om Your shape kan ge någon klarhet ifall 

AVG-spelandet kan erbjuda högre fysiologisk påfrestning än tidigare AVG-spel samt att se om 

det går att rekommendera Your shapes kalorimätning. 
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2. Syfte 

Syftet i denna studie är att se om kaloriförbrukningen gällande Your shape överensstämmer med 

indirekt kalorimetri samt se om Your shape kan erbjuda högre fysiologiska påfrestningar än 

Nintendo Wii Boxing. 

  

 

2.2 Frågeställning 

1. Existerar det en signifikant skillnad i kaloriförbrukning gällande Your Shape och indirekt 

kalorimetri? 

2. Genererar utövandet av Your shape ökad fysisk ansträngning, gällande VO2, 

hjärtfrekvens, procent av maximal hjärtfrekvens, RQ och kaloriförbrukning, gentemot 

Nintendo Wii Boxing? 
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3. Metod 

3.2 Urvalsgrupp 

För att matcha vissa åldrar från forskningsläget genomfördes urvalet mot ålderskategorin 

gymnasiet/komvux, det vill säga cirka 16-28 år och sju kvinnor och fem män deltog. Den 

geografiska regionen begränsades till Mellansverige på grund av bekvämlighet. Från ett 

hälsourval var kriterierna att testpersonerna skulle vara friska från sjukdom och skada, för att inte 

påverka spelet. 

 

Tabell 4. Karaktäristisk tabell över testpersonerna 

Testperson Ålder Kön Vikt Längd BMI 

1 23 Kvinna 62 167 22.2 

2 22 Kvinna 67 174 22.1 

3 26 Kvinna 57 159 22.5 

4 25 Man 77 176 24.9 

5 26 Man 68 176 22 

6 28 Man 82 180 25.3 

7 24 Kvinna 64 166 23.2 

8 25 Man 75 175 24.5 

9 16 Kvinna 70 172 23.7 

10 17 Kvinna 55 163 20.7 

11 17 Man 80 187 22.9 

12 

Medelvärde 

18 

22,2 

Kvinna 58 

67.9 

161 

171.3 

22.4 

23.0 

 ålder (år), kön, vikt (kg), längd (cm) & BMI 
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3.3 Design 

Eftersom tillvägagångssättet var att mäta olika fysiologiska variabler vid ett testtillfälle för att 

därefter jämföra data innefattas denna uppsats inom den experimentella kategorin. Även en 

standardisering bör inkluderas i studien (för att uppnå högre testreliabilitet) som innebär att 

procedur, miljö, utrustning och testledare är enhetliga vid alla tester (Bellardini, 2009). 

Testpersonerna (TP) fick information om testet och vilka förberedelse som skulle eftersträvas. 

Denna standardisering omfattades av att undvika kost och tobak två timmar innan men även 

undvika centralstimulerande medel i form av alkohol och medicin ett dygn innan testet, och 

vilken klädsel som ansågs lämplig, det vill säga träningskläder. Information gällande själva 

testproceduren gavs även innan allt startade och några frågor angående testpersonernas 

hälsotillstånd. Den rådande årstiden gav lite smått förkylda testpersoner men både testledaren 

och de drabbade testpersonerna ansåg att testet skulle gå och genomföra utan problematik 

eftersom det inte rörde sig om något maximalt test. Fokuset vid testproceduren låg på 

användandet av indirekt kalorimetriutrustningen.  

Det existerar forskning som visar på att indirekt kalorimetri har hög validitet och räknas som 

evidensbaserad och vedertagen (Ainslie, 2003) &
 
(McArdle 2006). Oxycon Mobile Pro och 

utläsningen av vad spelet Your Shape redovisade för kaloriförbrukning. Pilotstudien resulterade i 

att det var konditionsboxning som ansågs passa in i denna studie på grund av arbetet krävde 

högre hjärtfrekvens och frekventare andning och passen är tidsmässigt längre utan avbrott 

tillskillnad mot exempelvis Zenpasset 

Varje pass pågick i ungefär 4 minuter med ca 40 sekunder vila mellan passen och testpersonerna 

genomförde mellan ca 7 till 11 pass. Det fanns en tydlig progression gällande intensitet och 

avancerade övningar där varje testperson startar på nivån Brons del 1 för att stegvis gå mot högre 

nivåer. Eftersom Your shape beräknar kcal oavsett hur många minuter spelandet utförs kunde 

testpersonerna spela olika länge.  

 

3.4 Testprocedur  

Kalibrering av utrustning och framtagande av alla tv-spelstillbehör gjordes innan testpersonen 

anlände för att skapa ett lugnt och säkert intryck samt kontrollering av eventuella fel kunde 

åtgärdas. Till en början genomförde testledaren en manuell mätning av testpersonernas längd och 
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vikt för att föras in som patientdata i Oxycon Mobile Pro. Testpersonerna scannades därefter av 

Your shape som mätte längd och testpersonen skrev manuellt in sin vikt, exakt den samma som 

uppmättes av testledaren. Därefter fick testpersonerna bära ett pulsband med tillhörande 

pulsklocka (polar pro) och även en väst med en SdX-dosa och en DeX-dosa. SdX-dosan 

kopplades med en samplingsslang och en flödesslang till en flödesmätare och ansiktsmask. SdX-

dosan var kopplad till DeX-dosan som i sin tur sände data till PCan genom telemetri. PCan 

kopplades samman med en dator samt en transportabel analysator, breath by breath, för mätning 

av syreupptagningsförmågan. Insamling av data startades i samma stund som spelandet av your 

shape startade. Testledaren skrev manuellt upp kaloriförbrukningen från Your shape samt 

hjärtfrekvensen från polar pro och breath by breath var 30:e sekund. RQ och VO2 registrerades 

av indirekt kalorimetri automatiskt var 15 sekund. Den statistiska beräkningen utgick från data 

från breath by breath (RQ och VO2) och polar pro (HF).  

 

3.5 Analys  

VO2 och RQ beräkningen utfördes genom att ta data var 15 sekund under 4 min för att få fram 

två medelvärden. Medelvärdet för RQ sattes in i en tabell för att på så sätt få fram kalorier per 

liter syre. Medelvärdet för VO2 användes i ekvationen VO2/ml/min*kg=X, därefter 

multiplicerades X med kcal (X*kcal=Z) för att tillsist multiplicera Z med antal minuter (Z*min= 

kaloriförbrukning). Uträckningen visade kaloriförbrukning för ett pass, alltså var 4:e min. 

Därefter adderades alla värden från passen ihop för att på så sätt få den totala 

kaloriförbrukningen. Your Shape redovisade automatiskt testpersonens totala kaloriförbrukning i 

slutet av testet. Hypotesprövning skedde med hjälp av ett parat T-test i SPSS med en 

signifikansnivå på 0.05. 

 

3.6 Etiska aspekter 

En risk TV-spelande medför är att personer kan drabbas av illamående och anfall av epileptisk 

karaktär. Brukas även medicin av personen avråds spelande helt. Detta fick testpersonerna 

information om. Information gavs även angående studiens syfte, mätutrustning och resultat för 

att testpersonerna skulle få en inblick i vad deras deltagande handlade om.  
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Testpersonerna fick även information att deras resultat är konfidentiellt fram till publicering och 

ämnar enbart nyttjas för att tjäna studiens syfte. Vid publicering kommer det inte att gå att 

identifiera testpersonerna Eftersom testpersonerna utsattes för ett aktivt deltagande med mask 

och apparater på ryggen var det av ytterst vikt att påpeka att de kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien (Ejvegård 2003) &
 
(Hassmén m.fl 2008).
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4. Resultat
 

Efter hypotesprövning upptäcktes en signifikant skillnad gällande den totala kaloriförbrukningen 

under testet mellan Your shape och Oxycon Mobile Pro (P = 0.003). Se bilaga 1.
 
Resultat från 

testpersoners individuella och medelvärde för den totala kaloriförbrukningen vid utövande av 

Your shape. SD = 14 ± kcal och SD = 7 ± för den procentuella skillnaden. Your shape 

överestimerar endast en testperson, TP 6 och resterande TPs blir underestimerade. Medelvärdet 

resulterar i att Your shape underestimerar kaloriförbrukningen med 18.1 kcal och en procentuell 

skillnad på 12 %.
 

Tabell 5.  Medelvärden av testpersonernas kaloriförbrukning mellan Your shape och Oxycon. 

Testperson Kcal Your Shape Kcal Oxycon Skillnad kcal     Skillnad i %       Tid 

    

1 130 139 +9                         7                  35 

2 145 178   +33                        19                 40 

3  111 113  +2                         2                  35               

4 251 294    +43                      15                 40 

5 161 210    +49                      24                 35 

    

6 160 151 -9                         6                 30 

7 52 60  +8                        14                20 

8  248 260    +12                      5                  35 

9 149 171    +22                      13                40 

10 

11 

12 

62 

138 

  70 

79 

 154 

   85 

   +13                      22                20 

   +16                      11                30 

   +15                      18                25 

Medelvärde 139.7 157.8 18.1                     12                32 

Kcal= kaloriförbrukning. Tid=minuter. Plustecken=Oxycons överskattning Minustecken=Oxycons underskattning, 

skillnad i procent vid kaloriförbrukningen mellan Your shape och Oxycon. 
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Resultatet av de fysiologiska variablerna enligt Oxycon Mobile Pro vid spelandet av Your shape. 

Tabell över testpersonernas syrgasförbrukning, hjärtfrekvens, procent av maximala 

hjärtfrekvensen (grundat på att HF
max 

är 220-ålder), respiratoriska kvoten och kaloriförbrukning 

per minut. Dessa fysiologiska variabler (med undantag av RQ) visar på en ökning jämfört mot 

spelandet av Wii boxing med liknande ålderskategori, se tabell 1 för jämförelse.  

Tabell 6. Medelvärden av testpersonernas fysiologiska parametrar  

Testperson VO2 (ml*kg
-1

min
-1

) HF (slag/min) % av HF
max                      

RQ                Kcal/min
                    

 

    

1  16,8 134 68                           0,84             4,99   

2  16,9 130 65                           0,85             5,43 

3  17,9 125    64                           0,89             4,89 

4 25,1 126 65                           0,92             9,47 

5 22,4 128 66                           0,89             7,35 

    

6 20,4 121 63                           0,90             8,19 

7 16,2 120 61                           0,84             4,97  

8  24,3 127    65                           0,93             8,93 

9  16,5 136 67                           0,85             5,54 

10  

11       

12  

16,0                                                                          

23,1 

16,9 

126 

131                                          

128 

  62                           0,84             4,22 

   65                           0,96             10,0 

   63                           0,86             4,70 

Medelvärde 19,3 127 65                           0,89             6,48 

Procent av HF
max

  är baserat på 220-ålder 
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5. Diskussion 

5.2 Resultatdiskussion 

AVG-spelet Your shape utlovade en viss kaloriförbrukning och det var detta som var en av 

huvudfrågorna i denna studie, om den kaloriförbrukningen överensstämmer med indirekt 

kalorimetri. Resultatet visar på att Your shape generellt sätt underestimerar den totala 

kaloriförbrukningen för aktiviteten. Men trots att det finns en skillnad bör dessa värden sättas i 

perspektiv. Tas de bägge medelvärdena från Your shape och Oxycon Mobile Pro, finns en 

skillnad på 18.1 kcal och SD på ± 14 kcal och det kan jämföras med ungefär en tugga banan. 

Men det värdet går ej att generalisera eftersom det värdet är beroende av olika variabler som 

exempelvis tid. Det som är mer väsentligt och intressant är den procentuella skillnaden. En 

skillnad på 12 procent råder angående medelvärdet för kaloriförbrukningen. Utifrån tidigare 

forskning är 12 % en mycket god felberäkning eftersom en överkomlig felberäkning inryms i 15-

30 % marginalen (range). Detta innebär att Your shapes kalorimätare ger en god uppskattning av 

individens kaloriförbrukning. Detta är en positiv överraskning för min del. Inte nog att 

kalorimätningen anses ha god uppskattning, den underestimerade med 12 %. Jag anser att det är 

bättre att träningsverktyg ger information om en lägre kaloriförbrukning än ger förhoppningar 

om att individen haft en hög kaloriförbrukning. Jag anser att blir vanligare och vanligare att 

individer använder just kalorimätare för att planera kost och träningsintensitet och om en mätare 

visar mindre förbrukning av kalorier får det anses som en bonus. Sen finns det scenarier att 

beakta där undernärda individer kommer fara illa av att de tränar för hårt och inte får tillräckligt 

med näring i form av en begränsad kostmängd eftersom de får information om en mindre 

förbrukning av kcal än vad de egentligen gör. För att göra förbrukningen av kcal mer påtaglig 

hos exempelvis gymnasieelever kan de jämföra deras kcal vid spelandet och jämföra detta mot 

vilket kost som motsvarar samma kcal. Då kan de få en känsla av vad som krävs för att 

omvandla energin i chipsen till rörelser. 
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Resultatet gällande hur Your shape förhåller sig jämförelsevis mot Nintendo Wiis boxing skiljer 

sig inte parametrarna mycket, men de visar ändå på en ökning för samtliga fysiologiska 

variabler, vid en jämförelse av medelvärden, tabell 1.
45

  

24 deltagare, 6 män och 18 kvinnor, mv 175,4 cm och 78.9 kg deltog i studien och spelade i 30 

minuter, vilket är 11 kg tyngre och 4,1 cm längre än deltagarna i min studie. Denna skillnad i 

medelvärde av deltagare för den tidigare studien och min studie är av intresse på grund av att 

desto mer kilo och längre längd kommer deltagaren ha en högre förbränning av kcal.  

Trots detta anser jag att Your shape inte genererar en större fysiologisk påfrestning än Wii 

boxing just på grund av att de fysiologiska parametrarna inte har en tillräcklig stor skillnad och 

på grund av några avgörande variabler. Vid konditionsboxningen i Your shape följer utövaren en 

virtuell tränare genom varje pass, detta begränsar deltagaren vid förutbestämda rörelser och 

intensitet. Wii boxing studien lät deltagarna boxas i valfritt tempo, alltså kan de själva 

kontrollera intensiteten, alltså VO2, HF, RQ. En annan viktig aspekt är att procent av HF
max

 är 

baserat på 220-ålder. Detta är en generaliserande ekvation och ger bara en uppskattning av den 

egentliga maximala hjärtfrekvensen. Det som skulle styrkt mitt resultat vore om även min studie 

hade undersökt Wii boxing med samma testpersoner som utövade Your shape. 

Sammanfattningsvis menar jag på att det sker en utveckling av spel, från SVG till AVG som ur 

ett träningsperspektiv är positivt. En vuxen individ bör vara måttlig till intensiv fysisk aktiv 

minst 30 minuter per dag och då förbruka ca 630 joule = 153 kcal. (1 kcal = 4.1 J) (McArdle, 

2006). Medelvärdet för testpersonerna i denna studie förbrände 157,8 kcal på 32 min. Detta 

resultat visar på att AVG-utövandet närmar sig den rekommenderade fysiska aktivitet hos en 

vuxen individ.  Siar jag om framtiden anser jag att om något år kan AVG-spel mycket väl 

fungera som redskap för att uppnå fysisk aktivitet (kondition) på grund av den snabba utveckling 

speltekniken har. Fler träningsapparater och verktyg som har god kvalité ute på marknaden kan 

erbjuda människor en mer omväxlande undervisning eller träningsupplägg. Ur ett rent 

fysiologiskt perspektiv finns förutsättningar att genomföra stora gruppträningar med fokusering 

på en virtuell tränare på en stor skärm, likt aerobicpass och viss skolidrott.   
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5.3 Metoddiskussion  

En grundläggande tanke om att mäta kaloriförbrukning är att det faktiskt är omöjligt att beräkna 

exakt. Detta på grund av många olika faktorer som en kalorimätare inte kan ha kunskap om, 

syreupptagningsförmåga, muskelmassa och förhållandet mellan intensitet och maxpuls. Värt att 

beakta gällande resultatet är att det är utom min vetskap hur Your shape beräknar spelarens 

kaloriförbrukning, till skillnad mot denna uppsats där både testerna och beräkningar har strävat 

efter replikerbarhet. De försöken att kontakta speltillverkaren, företaget och olika speltidningar 

har mötts av tystnad. Om jag tar mig friheten och gör en kvalificerad gissning utgår spelet från 

kön, längden, vikten och BMI och att varje pass har en konstant kaloriförbrukning i grunden. 

Därefter läggs de dessa parametrar in och en förbrukning kan utryckas i kcal utifrån en 

prediktering.  

Designen, experimentell studie, i denna uppsats bör anses som ett av de mest lämpade utifrån 

syftet. Studera kaloriförbrukning hos individer med hjälp av exempelvis enkäter eller intervjuer 

ansågs inte kunna uppfylla syftet lika väl.  För att undersöka en individs kaloriförbrukning vid ett 

fysiskt arbete finns flera metoder. Metoder med både högre validitet och reliabilitet men även de 

som har lägre än indirekt kalorimetri. Men för denna undersökning var en portabel analysator, i 

form av Oxycon Mobile Pro, nästintill ett måste eftersom utövandet krävde ett visst 

rörelseutrymme och ett rörelsemönster som innebar bland annat hopp i sidled och hukningar.  

Svårigheter med denna typ av designstudie är att få så lik standardisering som möjligt. Som 

forskare kan denna enbart ge instruktioner och förklara att det är viktigt att testpersonerna följer 

standardiseringen men det är nästintill omöjligt att veta om den verkligen har uppfyllts. Ett sätt 

att få en relativt god överblick över förväntade värden är att titta vad tidigare forskning visat för 

resultat och utifrån det se om standardiseringen verkar rimlig. En styrka med insamlingen av data 

var att det var samma testledare som genomförde alla tester, på så vis genomfördes testerna så 

likt varandra som möjligt. 
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6. Slutsats 

Det finns en signifikant skillnad gällande kaloriförbrukning mellan Your shape och Oxycon 

Mobile Pro (P = 0.003) och en medelvärdesskillnad på 12 %. Your shapes kalorimätare ger en 

god uppskattning av kaloriförbrukningen och har lite högre fysiologisk påfrestning gentemot 

Nintendo Wii boxing i denna undersökning. Men det är för många variabler som påverkar att en 

generalisering, av att Your shape erbjuder högre fysisk påfrestning än Nintendo Wii boxing, 

utesluts. 

 

7. Vidare forskning 

Tekniken utvecklas konstant, på några år har spelindustrin kunnat gå från tvådimensionell 

spelupplevelse till att i skrivande stund kunna erbjuda tredimensionella träningspass där 

spelutövaren är delaktig med hela kroppen. Frågeställningar angående utifall det kommer gå att 

enbart använda morgondagens AVG-spel för att exempelvis förbättra kondition, rytm och 

vighet? Ur ett skolperspektiv går det att tänka sig vilka idrottsaktiviteter som motsvarar AVG - 

utövande under en viss tid. Men även mer kvalitativ forskningsinriktning som syftar till att 

undersöka hur en realtidsmätning av kaloriförbrukning påverkar individen psykoligiskt, 

exempelvis finns risken att träning enbart kommer handlar om kaloriförbränning istället för 

rekreationsverktyg? Att undersöka varför de flesta forskningsartiklar angående AVG tar avstamp 

i debatten kring övervikt vore intressant eftersom det finns fler perspektiv att beakta än fysisk 

aktivitet. 

Det finns en uppsjö av apparater idag som erbjuder redogörelse av kaloriförbrukning exempelvis 

mobilappen runkeeper, pulsklockor och löpband, men håller dessa vad de utlovar?  
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Bilaga 1 

Parat T-Test i SPSS 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
KcalGame 139,7500 12 63,67835 18,38236 

KcalOxycon 157,8333 12 71,22159 20,55990 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 KcalGame & KcalOxycon 12 ,976 ,000 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

KcalGame - 

KcalOxycon 
-18,08333 16,63216 4,80129 -28,65090 -7,51576 -3,766 11 ,003 

 

http://chestofbooks.com/health/nutrition/Food-Chemistry/Respiration-Experiments.html
http://chestofbooks.com/health/nutrition/Food-Chemistry/Respiration-Experiments.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/physical-activity
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/physical-activity
http://www.bmiguiden.se/bmi-for-barn/
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
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