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”Den som inte vill avsätta tid för fysisk aktivitet  

kommer förr eller senare bli tvungen att avsätta tid för sjukdom” 

-Edward Stanley 
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Abstrakt 

Inledning: Regeringens folkhälsopolitik syftar till att förmedla kunskap och insikt vilket 

gör det möjligt för människor att kunna utveckla de färdigheter som krävs för en 

hälsosam livsstil. När det gäller förändringar på den egna livsstilen behöver man 

investera tid och resurser för att uppnå sina mål.  

Syfte: Syftet med studien är att utvärdera den tio veckors hälsofrämjande 

livsstilsintervention som Karlskrona kommun i samarbete med en extern aktör låtit 

anställda i kommunen genomföra. Utvärderingen sker utefter följande frågeställning: 

Har deltagarnas kroppsfettprocent (%BF), Body Mass Index (BMI) och maximala 

syreupptagningsförmåga (VO2max) förändrats under interventionen?  

Metod: Forskarna har valt att göra en interventionsstudie med kvantitativa metoder. En 

utvärdering har gjorts på 37 deltagare som ingått i tio veckors intervention.  

Resultat: %BF visade ingen signifikant skillnad (p=0,095) mellan testtillfällena. BMI 

visade en signifikant minskning med 0,37kg/m
2
 (p=0,011). VO2max visade en 

signifikant ökning med 2,28 ml/kg/min (p=0,00). I hur stor utstäckning deltagare 

närvarade hade ingen statistisk signifikant skillnad på %BF (p=0,826), BMI (p=0,426) 

eller VO2max (p=0,491).  

Konklusion:Interventionen kan för deltagarna ha bidragit till hälsoförbättringar i BMI 

och VO2max. 
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1 Bakgrund 

 

 

1.1 Folkhälsa 

Hälsoläget för en nation eller delar av den beskrivs som folkhälsa och framställs ofta 

med hjälp av statistik. Man får därmed en bild av hälsoläget och vet mot vad eller vilka 

grupper folkhälsoarbetet bör riktas i samhället, både hälsofrämjande och 

ohälsoförebyggande (Hanson 2014). Folkhälsoarbetet är alla de hälsofrämjande och 

förebyggande insatserna som görs för att bibehålla och utveckla befolkningens hälsa 

(Winroth & Rydqvist 2012). För att minska skillnaderna i hälsan och för att förbättra 

folkhälsan mellan olika befolkningsgrupper föreslog regeringen 2002 att skapa ett 

övergripande folkhälsomål för att “skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen.” (Regeringen 2002, s.1). Regeringens 

folkhälsopolitik syftar till att förmedla kunskap och insikt vilket gör det möjligt för 

människor att både fatta självständiga hälsobeslut som är faktagrundande men också 

skapa möjlighet för att kunna utveckla sådana färdigheter som krävs för en hälsosam 

livsstil. Om den enskilde ges möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin hälsa kan också 

förbättringar av folkhälsan åstadkommas. Som grund bör folkhälsoarbetet vila på 

människors valfrihet och behov av integritet samt bygga på sambandet mellan 

individens förutsättningar och hälsans villkor (Regeringen 2007). “Det hälsofrämjande 

inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör betonas. Kommuner och landsting har 

en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen förbättra och utveckla 

sina metoder och verktyg.”(Regeringen 2007, s.6)  

 

1.2 Hälsofrämjande arbete 

Det finns kriterier för vad det hälsofrämjande arbetet ska innefatta. Dessa kriterier bör 

vara kunskapsbaserade, långsiktiga, bygga på samverkan, ge delaktighet och inflytande 

samt att man ska utgå ifrån och sträva mot att minska ojämlik hälsa (Schäfer Elinder & 

Kwak 2014; Pellmer, Wramner & Wramner 2013). För att en intervention där en metod, 

insats, program eller arbetssätt ska kunna ses som evidensbaserat krävs prövningar 

enligt vetenskapliga kriterier. Insatserna bör bland annat utvärderas i flera studier för att 

undersöka om den ger bättre effekt än andra insatser eller ingen effekt alls. I det 

evidensbaserade folkhälsoarbetet ingår att bygga ihop gapet mellan forskning och 
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praktik där det anses vanligt att forskare och praktiker levt i olika världar (Schäfer 

Elinder & Kwak 2014). 

Folkhälsoarbetet innefattar alla hälsofrämjande och förebyggande insatser. KAP- 

modellen är en av de vanligaste modellerna vilken berör samspelet mellan kunskap, 

attityd och genomförande (knowledge, attitude och performance). Modellen bör dock 

sättas in i ett större sammanhang för individen då modellen som ensam strategi har ett 

begränsat värde. Modern forskning visar att människors beteenden är mer komplexa än 

att det räcker med ökad kunskap för att ändra människors attityder och därigenom skapa 

beteendeförändringar. När det gäller förändringar på den egna livsstilen, exempelvis att 

öka sin fysika aktivitet eller skapa sundare matvanor, måste uppoffringarna vägas mot 

eventuella vinster. Detta innebär att en ökad form av hälsoupplysning som även 

innefattar begrepp som empowerment
*
 och delaktighet är mer adekvat för att uppnå 

förändringar (Pellmer, Wramner & Wramner 2013). Att förändra ett beteende för ökad 

fysisk aktivitet är en komplicerad och energikrävande process där man behöver 

investera tid och resurser för att uppnå långsiktiga mål samt kontrollera 

kortsiktiga behov. Forskning visar att spridning av information och fakta om 

hälsovinster med ökad fysisk aktivitet inte verkar främja den fysiska aktiviteten. Om en 

individ inte lyckades förändra sina vanor ansågs detta vara bristande motivation och 

svag vilja, personer ska klara av förändring på kort tid, man missar att se till att 

beteendeförändring tar lång tid och bortser från att stor del inte är redo för en 

förändring. Beteendeförändring bör istället ses som en dynamisk process där man 

förflyttas gradvis mot ett hälsosammare beteende  (Faskunger & Nylund 2014). 

 

“Hälsa är den enskilde individens viktigaste resurs. Motsatsen, ohälsa, leder till sämre 

livskvalitet, utslagning från arbetslivet, ekonomiskt oberoende och minskad kontroll 

över den egna livssituationen” (Medin & Alexandersson 2014) 

 

1.3 Arbetsplatsen som arena för att förebygga ohälsa 

Långsiktighet är nödvändig för att uppnå tydliga effekter av folkhälsoarbete men ofta 

ges anslag till kortsiktiga projekt (Pellmer et.al. 2013). Målet med att bedriva 

hälsopromotiva aktiviteter är bland annat för ökad produktivitet och effektivitet, 

                                                 
*
 Empowerment inbegriper egenskaper som t.ex. självtillit, egenkontroll självstyre, samarbete och 

deltagande (Askheim & Starrin 2007)  
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minskad sjukfrånvaro, ökad hälsa samt att minska ekonomiska förluster enligt 

Folkhälsoinstitutet & Prevent 2001 (Tangen & Conrad 2009). I det hälsopromotiva 

arbetet anses det viktigt att beräkna vinsterna av insatsen ekonomiskt. Det är 

problematiskt att genomföra aktiviteter som inte innebär kostnadsbesparingar, 

hälsofrämjande effekter och ekonomiska vinster (Tangen & Conrad 2009).  

Hälsopromotiva aktiviteter kan innefatta utbildning i bland annat hälsa och arbetsmiljö 

som skapar förutsättningar för lärande. Satsningar på samverkan kan göras i samarbete 

med arbetaren i olika sociala grupper och även strukturella satsningar för att bryta 

barriärer mellan olika människor genom aktivitet. Ett hälsopromotivt utfall är resultat av 

aktiviteterna och kan beskrivas som att individen får hälsoförståelse och 

hälsomedvetenhet. Detta kan i sin tur påverka individens motivation och förmåga att 

använda kunskapen om hur den ska främja och bibehålla en god hälsa. Hälsopromotiva 

aktiviteter bör alltså främja individens förutsättningar till utveckling av en hälsosam 

livsstil genom att exempelvis skapa aktiviteter med fysisk aktivitet (Tangen & Conrad 

2009). 

 

1.4 Utfall av hälsoarbete på arbetsplatser 

Friskvårdssatsning beskrivs som viktigt i och med att fysisk aktivitet har kända positiva 

effekter och med en seriös och välplanerad satsning kan detta bli lönsamt för företag 

(Ekblom & Nilsson 2000). Stephard (1992) menar att på kort sikt verkar arbetsplatsens 

hälsoprogram ge förmåner men att detta skulle stärkas av mer kontrollerade experiment. 

Ett arbetsplatsbaserat hälsopromotivt program med fysisk aktivitet kombinerat med 

nutritionsrådgivning visade en förbättring i fysisk aktivitet och matvanor men ingen 

signifikant viktreduktion hittades utöver en minimal minskning av BMI (Mache, Jensen, 

Linning, Jahn, Steudtner, Ochsmann & Preuß 2015). I ett arbetsplatsbaserat viktkontroll 

på överviktiga och obesa vuxna arbetare visade man däremot en viktreduktion på 1,9 kg 

(2,2%; 2014), 2,5 kg (2,8%; 2015) och 2,4 kg (2,7%; 2016) i olika grupper under tre år. 

Resultatet av interventionen var effektivt och med en meningsfull viktnedgång för 

många deltagare. Förutom ett 12 veckors lång interventionsprogram med bland annat 

kostråd och fysisk aktivitet skänktes även 1£ (≈12skr) till välgörenhet för var pound 

(0,45kg) som deltagarna tappade. (Bennett, Owen & Bradley 2017). 
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1.5 Hälsa på lika villkor – Folkhälsorapport Blekinge 2014 

Kommunen gör fortlöpande utvärderingar av folkhälsoarbetet för att kontrollera en 

förbättring av folkhälsan och därefter kunna effektivisera arbetssättet. Många insatser 

och investeringar krävs i samarbete med flera aktörer. ”Resultaten av ett gott 

folkhälsoarbete kommer inte omedelbart utan visar sig först på längre sikt. Att arbeta 

uthålligt och konsekvent är två viktiga framgångsfaktorer” (Karlskrona kommun u.å.). I 

åldern 16-84 är det 66% som uppger att de är fysiskt aktiva på minst en måttlig nivå, det 

vill säga minst 30 minuter om dagen. Dock uppger 70,2% av alla män och 72% av alla 

kvinnor att de vill öka sin fysiska aktivitet. Av dessa vill 17,7% av männen och 20,9% 

av kvinnorna ha stöd i att öka sin fysiska aktivitet (Landstinget Blekinge 2014a). 

 

1.6 Folkhälsopolicy i Blekinge Län 

Kommunerna ansvarar för flertalet verksamhetsområden som är av stor vikt för 

folkhälsan. Det framställs lokala handlinsplaner i kommunerna baserat på behov och 

förutsättningar utifrån den länsgemensamma folkkhälsopolicyn (Landstinget Blekinge 

2014b).  

 

1.7 Folkhälsoarbetet i Karlskrona Kommun  

Med hjälp av verkamhetsplanering och budgetering ska ett långsiktigt arbete leda till 

folkhälsoförbättringar genom tydliga och mätbara mål vilka sedan följs upp och 

utvärderas. Åtgärder och aktiviteter som bidrar till att upppfylla folkhälsoplanens 

inriktning ska årligen tas fram av varje bolag och nämnd. Dessa ska även formuleras i 

verksamhetsplan och budget. Det är sedan nämnderna och förvaltningarna själva som 

ansvarar för att åtgärderna och aktiviteterna genomförs. 

Kommunens övergripande plan för folkhälsoarbete ska alla anställda känna till  

(Karlskrona kommun 2016). 

    

1.8 Mäta och bedöma befolkningens hälsa 

Sedan 1749 har Sverige fullständig data över befolkningsstorleken och dess 

förändringar genom åren tack vare prästernas noggranna och utförliga kyrkobokföring. 

Detta tillsammans med de årliga provinsialläkarrapporterna blev mycket viktigt för ny 
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kunskap för att exempelvis kunna klarlägga orsakssamband (Pellmer, Wramner & 

Wramner 2013). 

Förekomsten av olika sjukdomar och faktorer eller förhållanden som kan påverka 

uppkomsten av sjukdomar bland befolkningen studeras genom epidemiologiska 

undersökningar.  Vanligen skiljer man på tre olika typer av epidemiologiska studier; 

Deskriptiva studier som bland annat belyser förekomsten av en sjukdom över tid eller i 

olika områden. Analytiska studier som studerar samband mellan sjukdomar och 

exponeringar för att belysa orsakssamband samt utvärderande studier som belyser hur 

olika förebyggande insatser kan påverka sjukdomar eller risk- och skyddsförhållanden 

eller om en sjukdoms utbredning minskar om man tillför en friskfaktor eller tar bort ett 

skadligt ämne (ibid.). 

För att få en så klar bild som möjligt när det gäller befolkningens hälsoläge så bör man 

använda flera metoder parallellt som exempelvis registerdata, ohälsotal, enkäter och 

intervjuer (ibid.). 

 

1.9 Mäta och bedöma individens hälsa 

Sammansättningen av kroppen är av stor vikt av flera skäl. Ett av folkhälsoproblemen är 

en ökad förekomst av fetma. Att ta reda på kroppens sammansättning används bland 

annat för att utvärdera träningsprogram, kartlägga riskfaktorer samt vägledande vid 

diagnostisering av sjukdom (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009). 

 

1.9.1 Kroppsfettprocent - %BF 

För att mäta andelen kroppsfett i procent (%BF) kan mätning med bioimpedans (BIA, 

bioelectrical impedance analysis) användas. Detta för att se fördelningen mellan fett och 

icke fett (som muskler, ben och vätska). Bioimpedans leder elektriska impulser genom 

kroppen där den leds olika snabbt genom muskler och fett och på så sätt få ut 

fördelningen (FYSS 2009; Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009). En mätning av 

totalt fett speglar ett mer riktigt värde av överviktsrelaterade hälsorisker än enbart ett 

Body Mass Index (BMI) (Buchard, Blair & Huskell 2012). 
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1.9.2 Body Mass Index - BMI 

För att räkna ut BMI används total kroppsvikt och total kroppslängd där uppgifterna 

sätts in i ekvationen BMI=vikten (kg)/längden²(m). Resultatet utvärderas sedan utefter 

en klassifikationstabell enligt WHO (bilaga A). Ökad vattenhalt i kroppen kan leda till 

höjda BMI-värden vilket innebär att BMI inte enbart återspeglar fettandelen. Det går 

inte heller att utläsa vad vikten består av då metoden inte tar hänsyn till 

kroppskompositionen (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009). Därför undersöks 

även kroppsfettprocent för att få en bild av kroppskompositionen. BMI kan dock vara 

en bra markör för totalt fett på populationsnivå och ger emellertid användbar 

information om risker för olika sjukdomar, det finns samband med förekomst av bland 

annat högt blodtryck, stroke, vissa cancertyper och typII diabetes (Jeukendrup & 

Gleeson 2014). 

 

1.9.3 VO2max 

VO2max (Max O2 ml/(kg*min) är benämningen för maximal syreupptagningsförmåga 

(Bouchard, Blair & Haskell 2012). Detta mäts när stora muskelgrupper involveras och 

uppnås när syreupptaget inte stiger trots en ökad arbetsbelastning (Larsen & Mattsson 

2013; Andersson 2014). Ett testvärde av VO2max på 35 ml/kg/min eller lägre innebär 

ökad risk av förtidig död och ohälsa (Larsen & Mattsson 2013). Ju lägre testvärde en 

individ har desto större är riskerna. Konditionsvärdet visar sig även sjunka med stigande 

ålder hos befolkningen och vid en ålder på 35-49 år har 45% av kvinnorna och 65% av 

männen når de inte upp till ett konditionsvärde på 35 ml/kg/min (Andersson 2014 ). 

 

1.10 Utvärderingar av folkhälsoarbete 

Utvärderingar kan ge en överblick om definierade mål har uppnåtts, upptäckt av möjliga 

negativa effekter av interventionen, främja interventionsutvecklingen som utvärderats, 

se om resurser fördelas rationellt och förbättra politiker och chefers beslutsfattning 

(Schäfer Elinder & Kwak 2014). 

Karlskrona kommun har anlitat en extern aktör för att ge anställda inom de kommunala 

förvaltningarna tio veckors hälsofrämjande livsstilsintervention i syfte att öka hälsotalen 

på de anställda.  
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2 Syfte 

 

 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utvärdera den tio veckors hälsofrämjande livsstilsintervention 

som Karlskrona kommun i samarbete med en extern aktör låtit anställda i kommunen 

genomföra.  

 

Har det skett någon hälsoförändring efter tio veckors deltagande i hälsoprojektet utifrån 

följande frågeställning: 

Har deltagares %BF förändrats från baseline till återtest? 

Har deltagares BMI förändrats från baseline till återtest? 

Har deltagares VO2max förändrats från baseline till återtest? 
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3 Metod 

 

 

3.1 Studiedesign 

För att kunna uttala sig om hälsoprojektet är effektivt, lovande eller ineffektivt på 

befolkningsnivå, valdes en interventionssudie med kvantitativa metoder som 

studiedesign. Detta för att i form av mätbara siffror kunna urskilja en eventuell statistisk 

förändring (Ejlertsson 2012; Schäfer Elinder & Kwak 2014) av hälsomarkörerna. 

Utvärderingar på grupper inom kommunal verksamhet har gjorts vid baseline och efter 

tio veckors intervention. Kroppsfettprocent och BMI mättes med bioimpendansvåg och 

kondition mättes genom ett VO2max test vid båda testtillfällena. 

 

3.2 Urval 

Tre kommunala förvaltningar har gett sina anställda möjlighet att delta i hälsoprojektet. 

Totalt har 79 deltagare ur förvaltningarna startat programmet. Vid återtest kvarstod 37 

deltagare (26-63år), ur förvaltning ett deltog 12 deltagare (32,4%) ur förvaltning två 

deltog 7 deltagare (18,9%) och ur förvaltning tre deltog 18 deltagare (48,6%). Totalt 

deltog 5 män (13,5%)  och 32 kvinnor (86,5%)  i interventionen.  

 

3.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

De deltagare som medverkat i livsstilsinterventionen på tio veckor och gjort BIA 

mätning och/eller VO2max test vid baseline och återtest har inkluderats i studien. 

 

De deltagare som har gjort en 20 veckors intervention har exkluderats med anledning av 

att det inte hittats någon daterad mellantidsutvärdering efter tio veckor. Den grupp som i 

materialtet kallats för specialgrupp och inte har gjort några konditionstester har 

exkluderats ur studien då det inte finns några mätbara värden.  

 

3.3 Material 

En BIA-metod har använts som mätinstrument för kroppssammansättning där %BF och 

BMI analyseras. Deltagarna har innan testerna blivit informerade om kostrestriktioner i 

samband med mätningarna. Detta innebär att deltagarna ska vara fastande. Deltagarna 
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har efter ankomst till testlabbet fyllt i ett hälsoformulär och information om 

testutförandet och därefter placerats på en InBody 720 (InBody Co., Ltd, Seoul, Korea). 

Deltagaren testades ståendes barfota, iklädda endast underkläder,  placerade på 

elektrodplattor under häl och framfot samt hållande i handtag med elektrodplattor. 

Armarna sträcktes sedan en bit ut från kroppen. De elektriska frekvenserna (1 kHz, 5 

kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz 1 MHz) mäter de olika motstånden i kroppen (InBody 

720 u.å.). Mätningen pågick under cirka 40 sekunder och deltagarna ombeds att vara 

tysta under hela testet. Testledaren ger därefter klartecken när mätningen är slutförd. 

Elektrodplattorna torkades av med desifiseringsservetter (InBody Tissue) mellan varje 

testdeltagare.  

Beep-test har använts för att mäta konditionsvärdet. Testdeltagaren genomför löpning 

mellan två sträckor med successivt ökad hastighet som anges genom en ljudsignal. 

Utrustning som användes var en bandspelare som spelade upp ljudsignalen. En sträcka 

uppmätt på 15 eller 20 meter markerad med linjer. Beeptestet ufördes inomhus på 

tesltabbets löparbana. Testpersonerna sprang ett antal sträckor i ökande tempo och 

beroende på hur många sträckor deltagaren sprang kunde man få fram ett uppskattat 

VO₂max-värde (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009). Om inte deltagarna själva 

avbröt testet när de inte inte längre orkade/hann till linjen kunde de under testet få en 

varning om att öka tempot för att hinna slutföra sin sträcka innan nästa signal. Vid andra 

varning avslutades testet. Testresultatet utläses sedan från en tabell (Légers protokoll) 

beräknad enligt formeln (Y, ml kg-1 min-1) från hastigheten (X, km h-1) som motsvarar 

det steget (hastighet = 8 + 0,5 steg nr) och ålder (A, år): Y = 31.025 + 3,238 X - 3,248A 

+ 0,1536 (Léger, Mercier, Gadoury & Lambert 1988). Testvärdet anges i ml/kg/min.  

 

3.4 Procedur 

3.4.1 Rekrytering 

Rekryteringen av deltagarna till livsstilsinterventionen har skett genom en ansvarig på 

kommunen. Tre förvaltningar har ingått, i förvaltning ett gav man först en förfrågan till 

de man ansåg behövde en livsstilsförändring och sedan låtit övriga delta i mån av plats. 

Till förvaltning två och tre gavs förfrågan till samtliga.  

 

https://www.tandfonline.com/author/L%C3%A9ger%2C+L+A
https://www.tandfonline.com/author/Gadoury%2C+C
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3.4.2 Interventionsprogram 

På detta sätt beskrivs livsstilsinterventionens tillvägagångssätt utifrån aktörens 

uppgifter: 

Interventionen startade med ett före-test som aktören kallade för nulägesanalys. Man har 

mätt kondition genom ett Beep-test där deltagarnas hjärtfrekvens kontrollerats med 

pulslogg. För att mäta kroppsammansättning (%BF) användes BIA mätning (InBody) 

för att på så vis få fram hälsomarkörer. Ett hälsoformulär användes för att individen 

skulle delge sin upplevda hälsa och fysiska status för framtida utveckling. Deltagaren 

fick individuell feedback på kroppsammansättningen. Konditionsresultat utlästes 

individuellt och feedback gavs i grupp i form av projektorbild med tabell var ur 

deltagarna kunde kategorisera sitt värde.. 

Fysisk träning utfördes i grupp på ett testlabb eller utomhus i närmiljö med 60 minuter 

per vecka. En träningsrådgivare ledde träningspassen med fokus på muskulärt 

belastande samt pulshöjande träning för bättre kondition. För att anpassa träningen 

fanns övningsvariationer för att individen skulle kunna anpassa övningens 

svårighetsgrad utefter sin förmåga. De ville ha kvalité men även  progression som 

innebar att träningsrådgivaren utvecklade övningarnas svårighetsgrad under 

interventionen. 

Det gavs en föreläsning under tio veckor som handlade om inspiration, livsstil, kost 

eller motion, detta valdes efter deltagarnas önskemål. Utefter valt önskemål tilldelas de 

den föreläsaren som aktören ansåg hade mest kompetens inom valt område. 

Vid periodens slut gjordes samma tester en gång till för att kontrollera förändring, 

sammanfatta och utvärdera. 

 

3.5 Databehandling 

Datamaterialet samlades in från år 2017 där programmen bedrivits i flertal omgångar 

och i olika grupper. Insamlingen av interventionens testmaterial har gjorts manuellt och 

pappersformulären har bearbetats systematiskt. De deltagare som tackat nej till att ingå 

vid forskning har sedan plockats bort. Därefter har formulären kodats och relevant data 

har sammanställts i det datoriserade statistikprogrammet Statistical Package of Social 

Siences (SPSS) version 24.  
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I ett första steg analyserades bortfallet genom att datan kodades om i två grupper 

beroende på om deltagarna fullföljde interventionen eller inte fullföljde genom att inte 

delta i återtest och därmed räknades som bortfall. Därefter jämfördes datan vid baseline 

för %BF, BMI och VO2max mellan interventionsgruppen och bortfallet med ett 

parametriskt test, Independent T-test, då datan var normalfördelad. 

 

Som steg två beräknades differensen mellan baseline och återtest för %BF, BMI och 

VO2max. Differenserna används som beroende variabler i de olika testerna. Härefter 

analyserades normalfördelningen av differenserna i grupperna och utlästes efter ett 

Shapiro-Wilks test. Då datan var normalfördelad enligt differensen på %BF och BMI 

gjordes ett parametriskt test, Dependent T-test. Differensen för VO2max var 

snedfördelad och därmed gjordes ett icke-parametriskt test, Wilcoxon-Signed rank.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Studien har genomförts med hänsyn till de forskningsetiska aspekterna (Patel & 

Davidson 2014; Vetenskapsrådet 2017). 

Informationskravet – Den externa aktören har gett sitt godkännande att testmaterialet 

används i studien i syfte att utvärdera interventionen.  

Samtyckeskravet - Deltagarna har via ett hälsoformulär medgivit att dess testresultat får 

användas i forskningssyfte. Har deltagarna inte fyllt i eller tackat nej har de exkluderats 

från studien.  

Konfidentialitetskravet - Materialet har behandlats konfidentiellt och författarna har inte 

medverkat vid träning eller tester. Personliga uppgifter om deltagarna har inte samlats in 

eller behandlats under studien. Det går inte heller att binda insamlade uppgifter eller 

studieresultat till särskilda förvaltningar inom kommunen. 

Nyttjandekravet  - Det material och de uppgifter som samlas in under studien kommer 

enbart att används för studiens forskning. 
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4 Resultat 

 

 

4.1 Bortfallsanalys 

Syftet med studien var att utvärdera den tio veckors hälsofrämjande livsstilsintervention 

som Karlskrona kommun i samarbete med en extern aktör låtit anställda i kommunen 

genomföra. Studien kan dock inte redogöra för antal tillfrågade för att ingå i 

interventionen och kan därför inte beräkna objektsbortfallets storlek (Japec, Ahtiainen, 

Hörngren, Lindén,  Lyberg & Nilsson 2000). Vid baseline deltog totalt 79 deltagare på 

BIA mätning. Vid återtest för BIA deltog 29 deltagare (36,7%), därmed ett bortfall på 

50 deltagare (63,3%). Vid baseline deltog 70 deltagare vid VO2max test. De jämförbara 

resultaten från VO2max är från 28 deltagare (40,6%) och bortfallet var 41 (59,4%) 

personer.  

 

Tabell 1. Redovisar skillnader i testvärde mellan interventionsgruppen och 

bortfallsgruppen. 

 

 

4.2 Interventionsanalys 

%BF (n=29) visade en minskning med en medeldifferens på -0,66% (SD 2,06) där det 

inte visades en signifikant skillnad (p=0,095) se Tab. 2. 

 BMI (n=29)visade en signifikant minskning  med en medeldifferens på -0,37 kg/m
2
 

(SD 0,73) (p=0,011) se Tab. 2.  

VO2max (n=28) visade en signifikant ökning av konditionsvärdet där medeldifferensen 

var 2,28 ml/kg/min (SD 2,8) (p= 0,000) se Tab. 2. 

 

 Bortfall 

medelvärde±SD 

Intervention 

medelvärde±SD 

P-värde 

%BF 32,3±9,6 (n=50) 31,3±8,1 (n=29) 0,636 

BMI 26,7±5,1 (n=50) 25,9±5,1 (n=29) 0,486 

VO2max 35,5±8,0 (n=42) 37,2±6,1 (n=28) 0,322 
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Tabell 2. Redovisar medelvärde och standardavvikelse i %BF, BMI (kg/m
2
) och 

VO2max (ml/kg/min) mellan  Baseline (T1), Återtest (T2) samt differens och 

standardavvikelse mellan T1 och T2. 

 T1 
medelvärde±SD 

T2 
medelvärde±SD 

T1 – T2 
medelvärde±SD 

P-värde 

%BF (n=29) 31,3±8,1 30,7±8,2 -0,66±2,06 0,095 

BMI (n=29) 25,9±5,1 25,5±4,9 -0,37±0,73 0,011 

VO2max (n=28) 37,2±6,2 39,5±6,1 2,28±2,8 0,000 
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5 Diskussion 

 

 

5.1 Metoddiskussion  

I och med att hälsomarkörer i form av mätbara siffror då tester har gjorts i en 

intervention med före och eftertester anses att rätt metod valts utefter vårt syfte. 

Däremot får man ingen djupare förståelse för individernas situation och upplevda hälsa 

då det hade behövts en mer kvalitativ design eller enkätformulär i tillägg där Pellmer 

et.al. (2013) också menar att man behöver använda flera metoder parallellt för att skapa 

en helt klar bild om hälsoläget. 

 

5.1.1 Extern utredare 

Det finns för- och nackdelar med att ha en extern utredare av ett material.  Ur en extern 

utredares perspektiv kan det innebära att man har distans till det som sker, man är 

allsidigt belysande och innehar kunskap om forsknings-och undersökningsmetodik. 

Däremot kan en extern utredare sakna programkännedom som den interna har. Det kan 

brista i engagemanget i de idéer som ligger bakom och svårigheter att anpassa resultaten 

så de blir användbara för vidare utveckling av programmet (Schäfer Elinder och Kwak 

2014). Det har gett denna studien begränsningar gällande att vara en extern utredare då 

man inte varit med i tillvägagångssättet för programmen utan enbart tagit del av 

information från dem som leder programmet.  

 

5.1.2 Kontroll, standardisering och påverkansfaktorer under interventionen 

Studien har inte någon kontrollgrupp och detta kan leda till en begränsning i att dra för 

stora slutsatser, även det faktum att kommunen samtidigt gör flera folkhälsosatsningar 

inom andra områden begränsar kausaliteten i studien. Dock har tillämpad eller 

verksamhetsbaserad forskning inte alltid möjlighet att inkludera kontrollgrupp av etiska 

eller praktiska skäl. Slutsatserna som kan dras av verksamhetsbaserad forskning är att 

resultaten som uppnås ofta är realistiska för större delen av befolkningen, det vill säga 

mer generaliserbar med anledning av att de är mindre kontrollerade, de har sitt ursprung 

i samhällsproblem och genomförs som i detta fallet av praktiker. Det krävs dock minst 

två studier med vetenskaplig relevans helst oberoende av varandra med positivt resultat 

för att uppnå ett högt bevisvärde. Innan ett interventionsprogram tas i bruk i större 
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omfattning bör man fundera över hur stor effekten är (Schäfer Elinder & Kwak 2014), 

därför är det intressant att ta reda på om förändringarna är tillräckligt stora för att ha en 

betydelsefull effekt på samhällsnivå. Att jämföra slutsatser av denna typ av forskning är 

dock osäker jämtemot mer kontrollerade studier (ibid.)Om deltagarna har utfört fysisk 

aktivitet utöver interventionen eller om de aktivt gjort förändringar av matvanor har inte 

kontrollerats.  

Eftersom hälsoprojektet innehåller både fysisk aktivitet och föreläsning kan inte 

resultatet riktas till endast fysisk aktivitet eller endast föreläsningen. Träningen har även 

varierats under interventionen och därför dras inte slutsatsen att det är en specifik typ av 

övningar under träning som gett de förbättrade resultaten, utan snarare att 60 minuters 

fysisk aktivitet kan ha bidragit till gruppens resultat. Variation av ledare vid 

träningstillfälle kan också påverkat gruppen i olika grad genom exempelvis personlighet 

och sätt att motivera olika individer etc., men även gruppdynamiken och gemenskap.  

Dessa aspekter försvårar replikerbarheten för framtida forskning med svårigheter att 

återskapa dessa förhållanden gällande tillvägagångssätt och gruppdynamik.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Bortfall innebär problem eftersom sannolikheten är stor att de som inte fullföljer sitt 

deltagande skiljer sig från de som fullföljer (Bell & Waters 2016), dock finns det inga 

signifikanta skillnader mellan bortfallsgruppen och interventionsgruppen i denna studie. 

Ett stort bortfall kan innebära skeva resultat (ibid.). Vid interventionsstudier är bortfallet 

ofta en begränsande faktor vilket bekräftas av Abdulmeaty (2016). KAP- modellen kan 

ses utgöra grunden för aktörens upplägg av interventionen eftersom det kan vara 

tidsmässigt svårt och resurskrävande att göra en större individuell insats. Därför har 

också interventionen ett begränsat värde (Pellmer, Wramner & Wramner 2013) och 

dessa begränsningar kan vara en anledning till bortfallet. Modern forskning visar att 

människors beteenden är mer komplexa. När det gäller förändringar på den egna 

livsstilen måste uppoffringarna vägas mot eventuella vinster (Pellmer, Wramner & 

Wramner 2013). Alla är inte redo för en beteendeförändring. Utifrån den transteoretiska 

modellen kan deltagaren befinna sig i en ”ej beredd fas” eller ”begrundande fas”. Detta 

innebär att de inte är förberedda och därmed  inte handlingsbenägna för att upprätthålla 

en annan livsstil (Faskunger & Nylund 2014). Deltagarna kan ha upplevt interventionen 

som känsligt eller krävande (Japec et al. 2000). Enligt Blekinges folkhälsopolicy (2014) 
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uppges att 17,7% av männen och 20,9% av kvinnorna vill ha stöd för att öka sin fysiska 

aktivitet. Eventuellt skulle delar av bortfallet kunna utgöras av de som vill veta sina 

testresultat men egentligen inte söker stöd genom interventionen. Det kan även finnas 

vissa svårigheter att genomföra ett Beep-test. En förenklad testmetod skulle möjligen 

vara fördelaktig på folkhälsonivå för att få fler att delta i konditionstestet och därmed ett 

minskat bortfall. En oro av att inte uppnått tillfredställande resultat för en ny InBody-

mätning kan möjligen gjort att deltagare inte gjort återtest.  

 

För %BF visades ingen signifikant skillnad, vilket kan innebära att interventionen inte 

varit tillräckligt bra designad för att minska %BF, mycket tyder på att fysisk aktivitet 

som ensam metod inte är effektiv för minskning av fett (SBU 2002). Ofta ges även 

anslag till kortsiktiga projekt (Pellmer et.al. 2013) men det kan tänkas ta längre tid att få 

tydliga effekter och att arbeta långsiktigt kan vara nödvändigt.  

Vid baseline klassificerades medelvärdet av BMI som övervikt oavsett om de ingick i 

interventionsgruppen eller bortfallssgrupp. I interventionsgruppen visade BMI en 

signifikant minskning vid återtest men klassificeras fortfarande som övervikt. Mache et 

al. (2015) redovisade också en liten minskning av BMI i sin studie. Kliniskt innebär 

detta att trots minskningen av BMI befinner sig denna grupp inom gränserna för 

övervikt och därmed fortsatt lätt ökade hälsorisker (se bilaga A) (Schäfer Elinder & 

Kwak 2014).  

I analysen av VO2max hade interventionsgruppen 37,2 ml/kg/min vid baseline och 39,5 

ml/kg/min vid återtest vilket innebär att de deltagare som genomförde interventionen 

inte är de som har en ökad risk för förtidig död eller ohälsa på grund av konditionen då 

dess konditionsvärde överstiger 35 ml/kg/min (Larsen & Mattson 2013; Winroth & 

Rydqvist 2012). Utifrån ett hälsopromotivt utfall är detta resultat förbättrat och kan ha 

påverkat individen att främja och bibehålla en god hälsa (Tangen Conrad 2009).  

På medelvärdet för både BMI och %BF visades något högre värden vid baseline för 

bortfallsgruppen jämfört med interventionsgruppen. Likaså visades lägre VO2max vid 

baseline för bortfallsgruppen än för interventionsgruppen även om dessa värden inte 

uppvisade någon signifikant skillnad. Enligt kriterier för hälsofrämjande arbete ingår att 

minska ojämlik hälsa (Schäfer Elinder & Kwak 2014; Pellmer, Wramner & Wramner 

2013). Vid stora bortfall skulle det eventuellt påvisa svårigheter med att arbeta för en 

jämlik hälsa. Detta eftersom de som inte fullföljer interventionen eventuellt behåller 
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sina värden medans de som fullföljer får bättre hälsovärden för BMI och V02max. 

Därmed kan tänkas att förändra beteenden för dessa deltagarna som fallar bort är mer 

komplicerat, energikrävande och tidskrävande (Faksunger & Nylund 2014). Samt att det 

är komplext att förändra attityder och beteende (Pellmer, Wramner & Wramner 2013). 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Beep-testet rekommenderas inte på folkhälsonivå enligt Bellardini, Henriksson, & 

Tonkonogi (2009) och därmed skulle resultatet kunnat påverkas eller få ett annat 

resultat om det anpassades med ett test som rekommenderas på folkhälsonivå. Utifrån 

det kan det ge en lägre validitet i mätningen men samma test har använts vid båda 

mättillfällena och ger därmed lika förutsättningar och ett mer tillförligtligt resultat. I 

validering av Beep-testet (kan definieras 20-m shuttle run, 20MSR, ‘‘Course Navette’’, 

“PACER”, “Multistage fitness test” Beep, Bleep, PACER, Bip) hade måttligt till hög 

valitidet för att uppskatta den maximala syreupptagningen. Giltigheten för Legers 

protokoll var högst för vuxna (r=0,94). Man bör som utvärderare vara medveten om att 

Beep-testet är en uppskattning och inte en direkt mätning av kardiorepsiratiorisk 

kondition. Hos vuxna verkar prestationsresultatet vara en stark bedömning av kondition. 

Vid mätning av den maximala syreupptagningsförmågan och resurserna inte tillåter 

labaratiorietest är Beep-testet ett användbart alternativ för att uppskatta 

kardioprespiratorisk kondition (Mayorga-Vega, Augilar-Soto & Viciana
 
 2015). Testet 

anses därmed tillförlitligt för vuxna att utföra för att bedöma konditionen. 

 

BIA-metoden är kliniskt validerat verktyg för att mäta övervikt och överviktsfaktorer 

under förutsättning att testpersonen har en stabil vätskebalans (Abulmeaty 2016). När 

man validerat Inbody 720 i jämförelse med DXA är fetmassan (FM) giltig för män och 

kvinnor (Anderson, Ercege & Schroeder 2012). Däremot hade Fat mass index en högre 

positiv korrelation med BMI än %BF och därmed en bättre prediktor för övervikt 

(Abulmeaty, Almajwal, Alsaif, Hassan & Almansour, S.K. 2016). Om vi i stället skulle 

studerat Fat mass index hade resultatet kunnat vara mer tillförlitligt jämtemot BMI. 

 

I InBody 720 (u.å) manual beskrivs instruktionerna hur testet ska standadiseras för ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Instruktioner om att testats på fastande mage vid 

InBody-mätningen har inte följts av samtliga deltagare. Detta kan påverka resultatet då 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Mayorga-Vega%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26987118
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Viciana%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26987118
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0985056216300012#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S027153171200108X#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S027153171200108X#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S027153171200108X#!
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deltagarna kan ätit olika mycket mellan de olika tillfällena i anslutning till testet. Det 

har inte kontrollerats vilken tid på dygnet testerna utförts då InBody 720 

rekommenderar att göra testet på förmiddagen, samt att inte ha utfört fysisk aktivitet 

nära inpå testet. Dessa aspekterna kan påverka reliabiliteten och replikerbarheten. 

 

5.4 Rekrytering  

Eftersom en förvaltning rekryterat sina deltagare baserat först och främst på de som 

ansetts behöva en hälsoförbättring till skillnad från resterande två förvaltningar kan det 

påverka resultaten med högre medelvärden för exempelvis %BF och BMI samt lägre 

VO2max.  

 

5.5 Vidare forskning 

För en djupare förståelse kan studier göras där man intervjuar personer som inte fullföljt 

livsstilsinterventionen. Detta för att undersöka om det finns motiv till varför deltagaren 

inte fullföljer interventionen. Vad behöver man för att utveckla ett arbetssätt där 

deltagare fullföljer dessa interventioner? Vidare kan man undersöka om denna satsning 

håller i sig över tid där man återkallar personer som tidigare deltagit för att kontrollera 

om de upprätthållit en hälsoförbättring.  
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6 Slutsats 

Under hälsoprojektet har deltagarna förbättrat sina hälsomarkörer för BMI och VO2max 

men inte uppvisat någon signifikant förbättring av %BF. Interventionen kan därför ha 

bidragit till hälsoförbättringar i BMI och VO2max för deltagarna. 

 



  
 

20 
 

Referenser 
Abdulmeaty, M. (2016). Multimodal-lifestyle intervention produces reduction of the fat 

mass rather than body weight loss in men with obesity: A prospective cohort study. 

Nutrition Clinique et Métabolisme, 30(2), ss. 163-171. 

 

Abulmeaty, M.M.A., Almajwal, A.M., Alsaif, M.A., Hassan, .M.Z., & Almansour, S.K. 

(2016). Impedancemetry vs. anthropometry in the prediction of body adiposity and 

obesity diagnosis. Progress in Nutrition, Journal of nutritional and internal medicine, 

18(1), ss. 39-46. 

 

Andersson, G. (2014). Nya konditionstest på cykel - testledarutbildning. 3.uppl., 

Stockholm: SISU Idrottsutbildarna. 

 

Anderson, L.J., Erceg D.N. & Schroeder, T.E. (2012). Utility of multifrequency 

bioelectrical impedance compared with dual-energy x-ray absorptiometry for 

assessment of total and regional body composition varies between men and women.  
Nutrition Research,  32(7), ss. 479-485. 

 

Askheim, O.P. & Starrin, B. (red). (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: 

Gleerups Utbildning.  

 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. (2009). Tester och mätmetoder, för 

idrott och hälsa. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Bennett, D., Owen, T. & Bradley, D.T. (2017). The £ for lb. Challenge. Evaluation of a 

novel, workplace-based peer-led weight management programme, 2014–2016. Public 

Health, 150,  ss. 93-100. 

 

Bouchard, C., Blair S.N. & Haskell W.L. (2012). Physical activity and health. 2.uppl., 

Champaign: Human Kinetics Inc. 

 

Ejlertsson, G. (2014). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ekblom, B. & Nilsson, J. (2000). Aktivt liv - vetenskap och praktik. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker 

 

Faskunger, J. & Nylund, K. (2014). Motivation för motion - hälsovägledning för ökad 

fysisk aktivitet. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

FYSS- Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. (2009). 

Ordination Motion - vägen till bättre hälsa. Stockholm: Bromberg 

 

Hanson, A. (2014). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB 

 

InBody 720. (u.å.). The precision body composition analyser. User's Manual. 

https://www.manualslib.com/manual/1263562/Inbody-720.html#manual. 

 

Japec, L., Ahtiainen, A., Hörngren, J., Lindén, H., Lyberg, L. & Nilsson, P. (2000). 

Minska bortfallet. Örebro: SCB-tryck. 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/09850562
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S027153171200108X#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S027153171200108X#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S027153171200108X#!
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/02715317
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/02715317/32/7
https://www.manualslib.com/manual/1263562/Inbody-720.html#manual


  
 

21 

 

Jeukendrup, A. & Gleeson, M. (2014). Idrottsnutrition – för bättre prestation. 

Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Karlskrona kommun (2016). Övergripande plan av folkhälsoarbetet i Karlskrona. 

(Kommunfullmäktige i Karlskrona Kommun 2016-02-18, §51). Karlskrona: 

Kommunstyrelsen. 

 

Karlskrona Kommun (u.å.). Folkhälsopolicy för Blekinge 2014-2018 [broschyr]. 

https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-

med/folkhalsopolicy-blekinge.pdf [2018-05-16] 

 

Landstinget Blekinge (2014a). Tillsammans kan vi göra skillnad – Folkhälsorapprt 

Blekinge 2014 [broschyr]. http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-

folkhalsoarbete/folkhalsorapport_blekinge_2014_till-tryck.pdf [2018-05-31]. 

 

Landstinget Blekinge (2014b). Faktabakgrund till folkhälsopolicy för Blekinge Län 

2014-2019.  http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-

folkhalsoarbete/faktabakgrund-folkhalsopolicy-2014-11-21.pdf [2018-05-16]. 

 

Larsen, F. & Mattsson M. (2013). Kondition och uthållighet för träning, tävling och 

hälsa. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

Léger L.A., Mercier, D., Gadoury, C. & Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre 

shuttle run test for aerobic fitness. Journal of Sports Sciences, 6(2). ss. 293-101.  

 

Mache, S., Jensen, S., Linnig, S., Jahn, R., Steudtner, M., Ochsmann, E. & Preuß, G. 

(2015). Do overweight workers profit by workplace health promotion, more than their 

normal-weight peers? Evaluation of a worksite intervention . Journal of Occupational 

Medicine and Toxicology, 10(28). 

 

Mayorga-Vega, D., Aguilar-Soto, P. & Viciana, J. (2015).
 
Criterion-Related Validity of 

the 20 M Shuttle Run Test for Estimating Cardiorespiratory Fitness: A Meta-Analysis. 

Journal of sports sience and medicine, 14(3), ss. 536-547. 

  

Medin, J. & Alexanderson, K. (2014). Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - en 

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2014). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2013). Grundläggande folkhälsovetenskap. 

Stockholm: Liber AB 

 

Regeringen (2002). Mål för folkhälsan. (Regeringens proposition 2002/03:35). 

Stockholm: Regeringskansliet.  

 

Regeringen (2007). En förnyad folkhälsopolitik. (Regeringens proposition 

2007/08:110). Stockholm: Regeringskansliet. 

 

SBU – Statens Beredning för medicink utvärdering. (2002). Fetma – problem och 

åtgärder. 

https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med/folkhalsopolicy-blekinge.pdf
https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med/folkhalsopolicy-blekinge.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/faktabakgrund-folkhalsopolicy-2014-11-21.pdf
http://ltblekinge.se/globalassets/halsa-och-vard/landstingets-folkhalsoarbete/faktabakgrund-folkhalsopolicy-2014-11-21.pdf
https://www.tandfonline.com/author/L%C3%A9ger%2C+L+A
https://www.tandfonline.com/author/L%C3%A9ger%2C+L+A
https://www.tandfonline.com/author/Mercier%2C+D
https://www.tandfonline.com/author/Mercier%2C+D
https://www.tandfonline.com/author/Lambert%2C+J
https://www.tandfonline.com/author/Lambert%2C+J
https://www.researchgate.net/journal/0264-0414_Journal_of_Sports_Sciences
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1780690641&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,sarah%20jensen%20health&sortby=rank&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1780690641&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,sarah%20jensen%20health&sortby=rank&offset=0
http://apps.webofknowledge.com.proxy.lnu.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C5KQneo5xdMwK3ogrwq&author_name=Mayorga-Vega,%20D&dais_id=818262&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.proxy.lnu.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C5KQneo5xdMwK3ogrwq&author_name=Aguilar-Soto,%20P&dais_id=19896702&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage


  
 

22 

https://www.sbu.se/contentassets/5feb5706ab904687835b28d526f3229a/sammanfattnin

g.pdf  [2018-05-23] 

 

Schäfer Elinder, L. & Kwak, L. (2014). Evidensbaserat folkhälsoarbete. 

Studentlitteratur: Lund 

 

Stephard, R. J. (1992). A critical analysis of work-site fitness programs and their 

postulated economic benefits. Medicine & Science in Sports & Exercise, 24(3), ss.354-

370. 

 

Tangen, H. & Conrad, C. (2009). Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen. 

Studentlitteratur: Lund 

 

Vetenskapsrådet (2017). God Forskningssed. (VR 1708). Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Winroth, J. & Rydqvist, L-G. (2012). Hälsa & Hälsopromotion: Med fokus på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilaga A BMI 

 

Klassifikationstabell för BMI enligt WHO (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009) 

Klassifikation (alternativ benämning) BMI 

(kg/m²) 

Hälsorisk 

Undervikt 
 

<18,5 Riskerna varierar beroende på 

orsak 

Normalvikt 
 

18,5-24,9 Normalrisk 

Övervikt 
 

25-29,9 Lätt ökad risk 

Fetma Obesitas/kraftig 

övervikt 

30 Måttligt till mycket ökad risk 

-Fetma klass I Fetma 30,0-34,9 Måttligt ökad, ökad risk 

-Fetma klass II Kraftig/Svår fetma 35,0-39,9 Hög, kraftigt ökad risk 

-Fetma klass 

III 

Extrem fetma 40 Mycket hög, extrem riskökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


