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Det här projektet genomfördes under åtta månader 2008-2009 och syftet 
var att se om kost-och motionsrådgivning har någon effekt på anställdas 
vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterol.  
Målgruppen var tio hantverkare på ett mindre företag i renoveringsbran-
schen i södra Småland.  
Metoden som användes var kontinuerliga mätningar av vikt och koleste-
rolhalt och beräkning av BMI och midja-stusskvot. Dessa värden delgavs 
deltagarna. Detta kombinerades med individuella kost- och motionssamtal 
samt personliga informationsbrev med individuellt anpassade råd och för-
slag på lämpliga maträtter. Vidare gjorde deltagarna en summativ utvärde-
ring i intervjuform, där de fick ge sin syn på de använda påverkanssätten, 
bedöma sannolikheten för att de skulle fortsätta på den inslagna vägen mot 
förbättrad hälsa och ge förslag på förbättringar av programmet.  
Resultatet på gruppnivå visade att deltagarna reducerade sin vikt, BMI och 
sitt kolesterolvärde, medan midja-stusskvoten ökade något.  
Detta projekt pekar på att den använda metoden med kontinuerlig påver-
kan kan vara användbar i företagshälsovårdens livsstilsarbete. 
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Introduktion 
 

I mitt arbete som företagssköterska möter jag ofta kunder med höga kolesterolvärden och 

BMI (Body Mass Index) som överstiger 25. Företaget som ingår i projektet har sedan några år 

varit knutet till vår företagshälsovård, där jag har varit den företagssköterska som har haft den 

direkta kontakten med företaget. I samband med hälsoundersökningarna har jag uppmärk-

sammat att en stor del av personalen har BMI över 25 och ett kolesterolvärde över 5 mmol/l. 

Flera har också varit bekymrade över att de är så trötta när arbetsdagen är slut.  Samtidigt har 

de varit mycket intresserade av råd om hur de kan gå ner i vikt och sänka sitt kolesterolvärde.  

Vid samtal med företagets chefsgrupp har problemen aktualiserats och företagsledningen öns-

kade att företagshälsovården skulle starta ett projekt som syftade till att förbättra personalens 

fysiska status. I samråd med personalen togs ett gemensamt beslut om att starta ett sådant pro-

jekt. 

 Jag har funderat på hur jag ska hitta en praktisk användbar metod för att hjälpa anställda och 

arbetsgivare att minska de problem i arbetssituationen som har sin utgångspunkt i de anställ-

das övervikt.  

Resultatet av studien kan eventuellt användas som metod i praktiskt företagssköterskearbete.  

 

 

Bakgrund 

 

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för god hälsa för hela befolkningen. Den nationella folkhälsopolitiken utgår från elva målom-

råden där det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa.  

Målområde nummer 4 är här ökad hälsa i arbetslivet (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Forskningen har visat att personer med arbetaryrken har betydligt högre dödlighet och högre 

ohälsotal än tjänstemän i ledande ställning (Ågren, 2003). 

Målområde nummer 10 handlar om goda matvanor och säkra livsmedel. 

Vår mat har en avgörande betydelse för hälsan. I allt fler länder, däribland Sverige, håller 

övervikt på att utvecklas till ett dominerande hälsoproblem. Nästan 10 procent av den vuxna 

befolkningen är kraftigt överviktiga. Övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med betydande 

överrisk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, ledsjukdomar och en del cancerformer, bland annat 

tjocktarmscancer (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
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Fetma påverkar också livskvaliteten negativt. Ärftliga faktorer spelar stor roll för utveckling-

en av fetma, men en viktig orsak till övervikten är felaktigt sammansatt kost med alltför stort 

energiinnerhåll. Det är därför viktigt att öka medborgarnas kunskap om sambandet mellan 

kost och hälsa. Det är svårt att förebygga fetma, dock finns det program som varit framgångs-

rika. Vetenskapliga utvärderingar visar att rådgivning som förändrar kostvanorna, i första 

hand minskning av energi- och fettintaget, kan leda till viktreduktion och att regelbunden mo-

tion bidrar till viktminskning. Riskerna med fetma kan reduceras genom viktminskning, t.ex. 

ökad fysisk aktivitet och kontroll av blodfetterna (SBU rapport nr 160, 2002). 

 

Många arbetsplatser arbetar idag med att utveckla och införa hälsofrämjande program.  

Där är personalavdelningar och företagshälsovården betydelsefulla när det gäller att genomfö-

ra satsningar och verka för bättre hälsa och välbefinnande bland personalen.  

Bra arbetsplatsprogram resulterar i minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, ökad 

produktivitet och stärkt arbetsmoral (Ewles & Simnett, 2005).  

 

 

 

Introduktion till problemområdet 

 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009, sägs att minst hälften av män och drygt en tredjedel 

av kvinnor mellan 16-74 år i Sverige är överviktiga eller har fetma. Detta bidrar till förekoms-

ten av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Där anges också att fysisk aktivitet ger ett antal posi-

tiva hälsoeffekter som förbättring av blodfetterna, viktstabilitet eller viktnedgång. Trots denna 

ökande övervikt har hjärt- och kärlsjukdomar fortsatt att minska, och insjuknandet i typ-2 

diabetes har heller inte ökat. En anledning kan vara att hälsokonsekvenserna av övervikt ännu 

inte visat sig. En annan orsak kan vara att rökningen har minskat bland män. USA ligger tio år 

före Sverige i överviktsutvecklingen, och där ökade typ-2 diabetes först i mitten av 1990-talet. 

Sedan år 2000 ökar även hjärt- och kärldödligheten bland amerikanska kvinnor i åldern 35–54 

år efter decennier av sjunkande dödlighet och bland amerikanska män i samma åldersgrupp 

har nedgången mattats av. Anledningen anses vara att övervikt har blivit vanligare. 

Hjärt- och kärlsjukdomar var tidigare den vanligaste dödsorsaken i Sverige (SCB: s nationella 

dödsorsaksregister, 2005). Numera är det den näst vanligaste dödsorsaken, efter cancersjuk-

domar. Edén skriver i artikeln ”Övervikt och fetma minskar kvinnors fertilitet” (Läkartidning-

en nr 49, 2003) att fertiliteten för kvinnor avtar vid övervikt. 
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Övervikt och fetma - definitioner, risker och åtgärder 

 

Att mäta BMI är en metod som visar en persons övervikt. BMI räknar man ut genom att divi-

dera vikten (kg) med längden (meter) i kvadrat. WHO (World Health Organization) definierar 

kroppsvikt och olika grader av övervikt utifrån följande BMI: undervikt < 18,4, normalvikt 

18,5-24,9, övervikt 25-29,9, fetma grad I 30-34,9, fetma grad II 35-39,9, fetma grad III >40. 

Förändringar av midjeomfånget visar därför bättre än BMI hur mängden bukfett varierar över 

tid och har också ett starkare samband med insjuknandet i bl.a. typ 2-diabetes.  

Det är oklart vid vilka midjemått riskerna ökar, men oftast märks en påtagligt ökad sjuklighet 

vid ett midjeomfång över 102 cm hos män och 88 cm hos kvinnor (Folkhälsorapporten, 

2009).                                                                    

Kolesterol är ett fettämne som framförallt bildas i levern och som finns naturligt i blodet. Det 

är inte farligt så länge det inte finns för mycket av det. Kolesterolinnehållet i blodet är för 

högt om det finns mer än 5 mmol/liter blod (Läkemedelsverket, 2005).  

För att sänka kolesterolhalten kan man träna regelbundet. All träning har en positiv effekt på 

blodets innehåll av kolesterol.  

Rätt kost är också viktigt i kampen för att sänka kolesterolhalten. Man bör äta frukt och grönt, 

grova och fiberrika livsmedel t.ex. fullkornspasta, magert kött utan skinn och nyttigt fett t.ex. 

olivolja. Man bör undvika kakor, chips, vitt mjöl, smör, feta pålägg, ost, grädde och alkohol 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2009). 

 Sammanfattningsvis vet vi alltså att ett antal åtgärder kan ge oss ett längre och friskare liv 

med bättre livskvalitet. 

 

Beskrivning av företaget 
 

Den arbetsplats jag valde för mitt projektarbete är ett familjeföretag inom renoveringsbran-

schen där man har både butiksförsäljning och hantverkare som åker ut och renoverar.  

Man har både privata och offentliga uppdragsgivare. De är ett 15-tal anställda i åldern 40-64 

år fördelade på tre kvinnor och 12-14 män beroende på arbetsbelastningen. Geografiskt har de 

Småland, Halland och Skåne som arbetsfält. Arbetsuppgifterna kräver fysiskt sett bl.a. god 

kondition, styrka och smidighet. 
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Syfte 
 

Projektet syftade till att undersöka eventuella effekter av kost- och motionsrådgivning och 

delgivande av deltagarnas mätresultat för deras vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterolvär-

den. 

 

 

Metod  
 

Urval 
 

Målgruppen var 10 anställda med BMI på 25 eller mer och/eller ett kolesterolvärde över 5 

mmol/l.. Det blev sju män och tre kvinnor i åldern 40 till 64 år. Deras medelvärde på BMI var 

26. Deltagandet var frivilligt och de kunde när som helst avbryta sin medverkan.  

 

Instrument 
 

Deltagarna vägdes på samma elektriska digitalvåg, en Umedico BWB-600, varje gång. De 

hade ungefär samma typ av kläder de gånger de vägdes. Inget avdrag gjordes för vikten på 

kläderna, men deltagarna tömde fickorna på nycklar, mobiltelefoner, plånböcker och diverse 

verktyg. 

Midjemåttet mättes med ett måttband på det smalaste stället på buken, mellan nedre revbenet 

och höftbenskammen, och stussen mättes på det bredaste stället. 

Midja-stusskvoten beräknades som midjevärdet dividerat med stussvärdet. 

BMI-värdet beräknades vid hälsokontrollerna med s.k. BMI-snurra. Dessa värden kontroll-

räknades med miniräknare och i förekommande fall justerades. Vid mättillfällena användes 

enbart miniräknare.  

Vid kolesterolmätningarna var deltagarna inte fastande. Kolesterolvärdena mättes vid varje 

tillfälle med samma kolesterolmätare, en Cardiochek TM P. A., med ett blodprov i fingret.  
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Genomförande och upplägg 
 

Upplägget blev en form av kvantitativ fallstudie med aktionsforskningsansats. Typiskt för 

aktionsforskning är att forskaren aktivt arbetar för förändring för att sedan studera vad som 

blir resultatet och sedan delger deltagarna resultatet. Steg 1 är alltså en diagnos av aktuella 

problem. Steg 2 innebär ett gemensamt engagemang för att komma till rätta med problemet. 

Steg 3 är en direkt påverkan och det sista steget är utvärdering av resultaten. Aktionsstudier 

anses lämpliga för konkreta problem. Detta är en modell som jag ansåg vara passande för mitt 

projekt, därför mitt val av metod (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 

Genomförandet inleddes med en hälsokontroll, där vikt, BMI, kolesterolvärde och midja-

stusskvot kontrollerades. Dessa utgjorde baslinjedata. I interventionen ingick två kost- och 

motionssamtal, ett vid hälsokontrollen och ett efter två månader. Fyra personliga informa-

tionsbrev delades ut angående kost och motion (bilaga 1), där även några hälsofrämjande mat-

recept fanns med (bilaga 2). Det första delades ut vid hälsokontrollen och det andra efter två 

månader i samband med kost- och motionssamtalen. Det tredje brevet skickades ut efter fyra 

månader och det sista efter sex månader. Mättillfällena var vid hälsokontrollen i september 

2008, efter två månader i november 2008, efter fem månader i februari 2009 och slutligen 

efter åtta månader i maj 2009. 

Samtalet med deltagarna inleddes med diskussion om kostvanorna, tidpunkten för och fre-

kvensen av dagens måltider och vad som åts. Sedan diskuterades motionsvanor varvid delta-

garna uppmanades att dagligen använda stegräknare för att få ett mått på den faktiska var-

dagsmotionen. Även här gavs muntliga rekommendationer. 

Utifrån dessa samtal utformades sedan personliga informationsbrev med tips och råd för den 

enskilde deltagaren. 

Resultatet av interventionen var en individrelaterad bedömning som utvärderades kontinuer-

ligt vid mättillfällena. Efter sista mätningen beräknades medianvärden för variablerna. I sam-

band med det avslutande mättillfället ställdes också ett antal frågor till deltagarna i syfte att få 

deras syn på programmet, sina resultat och på förslag till förbättringar som kan göras i pro-

grammet (bilaga 3). 
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Analys/Bearbetning 
 

Mätdata meddelades varje deltagare i samband med mättillfället och insamlade data bearbeta-

des sedan i anslutning till besöken. Här kontrollerades de olika variablerna och resultaten do-

kumenterades. Efter sista mättillfället sammanställdes de individuella resultaten och föränd-

ringar på individnivå beräknades. Vidare beräknades medianvärdenas förändring på gruppni-

vå och olika tendenser kunde därigenom fastställas. Uträkningarna gjordes i dataprogrammet 

Excel. 

 

 

Etisk avvägning 
 

I allt påverkansarbete inställer sig ett antal etiska frågor som i detta projekt var påtagliga. Den 

stora frågan i folkhälsoarbete är om det är etiskt försvarbart att påtvinga människor informa-

tion om hälsorisker (Pellmer & Wramner 2007). Dessutom infann sig dessa frågor: 

Vem vinner mest på att arbetstagaren är frisk, företaget eller individen? 

Vem bestämmer vad som är en hälsosam livsstil?  

I detta projekt fanns ett av både ledning och anställda tydligt uttalat intresse för att genomföra 

projektet. Dessutom var deltagandet frivilligt och den anställde kunde när som helst avsluta 

sin medverkan. Detta innebär att informationen inte kan ses som påtvingad. När det gäller 

frågan om vem som är vinnare, så är det tydligt att både företaget och den anställde drar nytta 

av resultatet. I vilken mån är däremot svårt att fastställa. 

När det handlar om hälsosam livsstil kan detta ses som att man har god livskvalitet, dvs. inte 

har hälsorelaterade fysiska eller psykiska faktorer som förhindrar ett aktivt liv. Här pekar ock-

så forskningen på ett antal riskfaktorer som kan påverka livskvalitén och i detta projekt har 

jag använt några av dessa som variabler. En studie av Fontaine K, Barofsky I, Bartlett S, 

Franckowiak S, Andersen R (2004) pekar på att övervikt och fetma ger negativa effekter på 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Sammanfattningsvis ser jag alltså inte de använda kost- och motionssamtalen som påtvingade 

utan som önskade och frivilliga. Vidare menar jag att både den anställde och arbetsgivaren 

drar nytta hälsomässigt, prestationsmässigt och ekonomiskt av en god hälsa hos den anställde. 

Slutligen ser jag en hälsosam livsstil som en viktig förutsättning för god livskvalitet. 
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Vetenskapsrådet (2002) framhåller forskarens ansvar när det gäller studiens utformning och 

hur resultaten publiceras. Fyra principer ska vara vägledande för vetenskapliga studier: 

1. Informationskravet, som innebär att syftet och ingående moment ska tydliggöras för 

de berörda. 

2. Samtyckeskravet, som betyder att deltagaren ska samtycka att delta, kunna avbryta när 

han/hon vill utan negativa konsekvenser, och att han/hon inte ska utsättas för påtryck-

ningar. 

3. Konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifterna förvaras på ett betryggande sätt, 

att personuppgifterna inte ska vara möjliga att komma åt av utomstående och att upp-

gifterna ska hanteras med största möjliga konfidentialitet. 

4. Nyttjandekravet, dvs. att uppgifterna endast ska användas för undersökningen. 

 

Princip 1 hanterades så att information om syfte och ingående moment dels gavs till företags-

ledning och dels till deltagarna innan projektet inleddes. I samband med denna information till 

dem som frivilligt anmälde sig tydliggjordes också att deltagarna när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan några negativa konsekvenser dvs. princip 2.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att uppgifterna anonymiserades, att uppgifterna 

förvarades på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kunde komma åt dom.  

Princip 4, nyttjandekravet, tillgodosågs genom att enskilda uppgifter endast blev kända för 

den berörde och att de bearbetade, anonymiserade uppgifterna endast används i rapporten.   

 

 

Resultat 
Här följer deltagarnas resultat i figurer för respektive variabel i form av uppmätt förändring 

från utgångsläget (I) till den avslutande mätningen (IV) (figur 1-4).  

Dessutom anges utvecklingen av försökspersonernas vikt (i kg), BMI, kolesterolvärdet 

(mmol/l) (mätning I och III) vid mätningarna I och IV samt midja-stusskvot i tabellform (ta-

bell 1).  

Vidare visas utvecklingen av gruppens medianvärden för de valda variablerna (figur 5-8). 
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Resultat på individnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Deltagarnas viktförändring i kilogram (kg) mellan första och sista mättillfället. 
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Figur 2. Deltagarnas BMI-förändring mellan första och sista mättillfället. 
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Figur 3. Deltagarnas förändring på midja-stusskvoten mellan första och sista mättillfället. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 4. Deltagarnas förändringar på kolesterolhalten (mmol/l) i blodet mellan första och sista 

mättillfället. 
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Summering av data på individnivå 

 

Tabell 1. Baslinjedata (M1) och förändringar av till sista uppföljningen (M4) för varje delta-

gare avseende vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterol*. 
 Vikt (kg)  BMI Midja-stusskvot Kolesterol (mmol/l) 

Person M1 M4-M1 M1 M4-M1 M1 M4-M1 M1 M3-M1 
A 103,0 - 4,9 29,0 - 1,5 0,95 - 0,03 4,09 - 0,35
B 82,2 0,3 24,8 0,1 0,85 0,00 6,45 - 0,06
C 76,9 - 2,1 25,1 - 0,7 0,90 0,05 5,24 - 0,15
D 68,7 4,6 26,0 1,8 0,82 0,01 8,07 - 2,65
E 81,4 - 0,1 26,4 0,0 0,85 0,02 5,68 - 0,45
F 89,5 - 0,6 26,8 - 0,3 0,94 - 0,02 7,71 - 0,75
G 70,5 - 3,2 24,7 - 1,2 0,89 0,01 7,18 - 0,87
H 73,0 - 1,1 25,3 - 0,4 0,86 0,03 5,80 - 0,44
I 69,4 - 0,5 25,8 - 0,2 0,81 - 0,06 5,43 0,36
J 79,3 - 0,6 26,2 - 0,7 0,89 0,05 5,93 - 0,71

* För kolesterol saknades värden vid M4 och förändring till M3 är istället rapporterad. 

 

Som framgått har åtta deltagare minskat sin vikt under projekttiden, medan två personer ökat 

den.  

När det gäller BMI så har sju anställda minskat sitt BMI, två personer ökat värdet och en är 

oförändrad. I båda fallen var det följdriktigt samma personer som ökat sin vikt. 

Tre personer minskade sin midja-stusskvot, en behöll den oförändrad och sex ökade den.  

Kolesterolmätningarna visade att nio anställda sänkte sitt värde och en ökade värdet margi-

nellt. 

 

Resultat på gruppnivå 

 

Här presenteras dels medianvärdena för de olika variablerna vid de olika mätningarna och 

dels medianvärdeutvecklingen under programmets gång. Syftet här är att ge en bild av even-

tuella tendenser på gruppnivå. 

På gruppnivå sågs en minskning av medianvikt över tid, som framförallt skedde mellan andra 

och tredje mätningen och stod sig till den sista mätningen (figur 5). 
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Figur 5. Medianvärdesutveckling för vikt (kg) på samtliga deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Medianvärdesutvecklingen för BMI på samtliga deltagare. 
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Figur 7. Medianvärdesutvecklingen på midja-stusskvoten för samtliga deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Medianvärdesutvecklingen på kolesterolnivån för samtliga deltagare. 
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Programutvärdering 

 
I direkt anslutning till det avslutande mättillfället (IV) genomfördes en strukturerad utvärde-

ringsintervju med deltagarna i programmet (bilaga 3). Där avhandlades kost- och motions-

samtalen, informationsbreven, det individuella resultatet och viljan att fortsätta med aktivt 

hälsoarbete. Här ingick också några öppna frågor kring problem som deltagaren mött och för-

slag till förbättringar av programmet. 

Detta kan ses som en summativ utvärdering utifrån deltagarperspektiv. En summativ utvärde-

ring summerar erfarenheterna av ett program till en slutbedömning (Carlström & Carlström 

Hagman, 2006). 

Resultatet blev som följer: Fem av deltagarna ansåg att kost- och motionssamtalen varit gans-

ka lätta att förstå och resterande fem svarade att de varit mycket lätta att förstå. När det gällde 

att följa råden ansåg en deltagare att detta varit ganska svårt, sju att det varit ganska lätt och 

två att detta varit mycket lätt. En person ansåg att det varit ganska svårt att följa råden i bre-

ven, medan sju tyckte det varit ganska lätt och två mycket lätt.  

Bland de angivna problemen som de anställda mött, och som kan ha haft viss påverkan på 

resultaten, var dels yttre omständigheter som tid, familj och ”renovering hemma” och dels 

inre faktorer som motivation, sjukdom och dålig karaktär. Frågan om de varit nöjda med re-

sultatet gav följande utfall: en deltagare svarade varken eller, fem var ganska nöjda och fyra 

mycket nöjda. En av deltagarna svarade att han/hon sannolikt kommer att aktivt arbeta vidare 

för bättre hälsa och resterande nio svarade att detta var mycket sannolikt.  

Deltagarnas förslag till förbättringar av programmet handlade om att kortare intervaller mel-

lan mättillfällena, eftersom ”man skärper sig mer då”. 

 

 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 

Att arbeta med en aktionsforskningsansats, dvs. att arbeta med mätningar, där mätresultatet 

delges deltagaren kombinerade med kost- och motionssamtal och åtföljande personliga brev 

med råd och recepttips verkar kunna fungera, när det gäller viktreduktion, minskning av BMI 

och reduktion av kolesterolvärden. För midja-stusskvoten blev effekten inte den avsedda. Det-
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ta kan bero på att mätningen inte skedde vid samma tidpunkt på dygnet varje gång. T.ex. 

gjordes en del mätningar direkt efter lunchen. En annan felkälla kunde vara om man skött 

magen samma dag eller inte. En svaghet med BMI är att måttet inte skiljer mellan fett- och 

muskelmassa. Att använda BMI som mått på övervikt har kritiserats av bl.a. Bengtsson et al i 

Läkartidningen nr 26-27 (2009). Även Rosengren har i Läkartidningen nr 9 (2006) hävdat att 

BMI kanske bör överges och att midja-stusskvot är bättre. Att jag trots kritiken av BMI an-

vänder variabeln BMI beror dels på att detta hjälpte mig vid valet av målgrupp och dels på att 

deltagarna väl känner till detta begrepp och att eventuella förändringar då blir lättförståeliga 

för dem.  

Kapillär kolesterolmätning kanske bör ändras till venös provtagning då det ger ett vetenskap-

ligt säkrare svarsresultat. Men eftersom det bara var förändringarna i kolesterolhalten som 

skulle undersökas och inte om deltagarna skulle sättas in på kolesterolsänkande medicin så 

tycker jag att kapillär provtagning är användbar. Fördelen med det var att jag kunde ge delta-

garen svaret direkt och att vi kunde diskutera vidare kost-och motionsförändringar.  

Sammanfattningsvis visade utvärderingsintervjuerna att de genomförda kost- och motions-

samtalen av majoriteten av deltagarna ansågs ha legat på en lättförståelig nivå och att det varit 

ganska lätt att följa råden som gavs där. När det gällde råden i informationsbreven dominera-

de åsikten att det också här varit ganska lätt att följa dem. Rådgivningsverksamheten kan allt-

så sägas ha fungerat som avsett.  

Bland de problem som angavs fanns, som väntat, både ett antal yttre faktorer, prioriteringar i 

livssituationen, och inre sådana som sjukdom och motivation.  

Nästan alla deltagare sa att det var mycket sannolikt att de aktivt skulle arbeta vidare mot bätt-

re hälsa. Det vore därför mycket intressant att göra en uppföljning om ca ett år för att se om 

ambitionerna och effekterna finns kvar.  

Förbättringsförslagen för programmet handlade om att skapa kortare intervaller mellan 

mättillfällena för att stärka den egna motivationen och med hänsyn till resultatet verkar detta 

rimligt. Vidare bör kolesterolmätningarna göras vid varje mättillfälle också för att stärka mo-

tivationen.  

Programmet bör tidsmässigt vara sex månader med mätningar varje månad för att säkra och 

förankra goda vanor när det gäller kost och motion i syfte att skapa en bra livsstil hos delta-

garna. 
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Resultatdiskussion och förslag 
 

Första delen av min frågeställning var om företagshälsovården via kontinuerliga uppföljningar 

av yrkesverksammas vikt, samtal med kost- och motionsrådgivning och personliga informa-

tionsbrev kan påverka deras vikt. Resultaten visar att detta verkar möjligt -medianvärdena för 

vikten sjönk något. När det gäller andra delen av frågeställningen: påverkan på BMI, så är 

tendensen densamma. Kolesterolvärdena, tredje delen av frågeställningen, mättes bara vid två 

tillfällen, vid inledningen och vid mättillfälle III. Även här kan en smärre minskning noteras, 

även om programmet då ännu inte avslutats. För fjärde delen av frågeställningen rörande mid-

ja-stusskvoten visar resultatet däremot en mindre ökning. Anledningen till detta kan vara att 

mätningarna ibland genomfördes direkt efter lunchen och att deltagarna kanske inte skött ma-

gen samma dag.  Resultatet av detta mindre projekt går helt i linje med rapporten från SBU 

(2002) och SCB: s nationella dödsorsaksregister (2003), där det sades att en förändring av 

kostvanorna via rådgivning och regelbunden motion kan leda till viktreduktion och förbättring 

av blodfetterna.  

Vid kost-och motionssamtalen berättade alla deltagarna att de hade ökat sin motionsfrekvens 

och även försökt att ändra sina kostvanor. 

Projektet visar sammanfattningsvis att företagshälsovården tycks ha möjligheter att, via de 

valda arbetssätten, kunna minska yrkesverksammas vikt, BMI och kolesterolvärden. När det 

gäller midja-stusskvoten verkar detta tveksamt. Dock ska man se resultatet i perspektiv av att 

endast en mindre grupp deltog i programmet.  

De felkällor som redovisats i metoddiskussionen, att företagssköterskan var känd av deltagar-

na och att påverkan egentligen endast pågick under en liten del av den reella programtiden. 

Det senare innebär att ett antal andra, av företagssköterskan, ej kontrollerbara faktorer har 

påverkat resultatet. Det fanns t ex omständigheter (se programutvärdering s. 15) som försvå-

rade genomförandet under delar av programmet för vissa deltagare. Utan sådana problem 

kunde möjligen resultaten ha varit ännu bättre. Dock gör jag bedömningen att det valda ar-

betssättet kan vara verksamt vid företagshälsovårdens livsstilsarbete och jag föreslår att ett 

något justerat upplägg prövas i större skala, där den totala tiden blir sex månader med mättill-

fällen med kost- och motionsrådgivning och kolesterolkontroll varje månad, samt informa-

tionsbrev varannan månad och en summativ utvärdering i likhet med detta projekt. 
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Bilaga 1 (3) 

Hej! 

Vill börja med att tacka dig för att du vill vara med i mitt projektarbete! 

Jag har valt att följa några personer som har BMI över 25. Det jag ska kontrollera är om kost 

och motionsrådgivning vid hälsokontroller har någon positiv effekt på vikt, BMI, kolesterol-

värde och midja-stuss kvot. 

Normalvärdet för BMI (Body Mass Index) är mellan 18,5 till 25. 

Övervikt BMI mellan 25-29. 

Fetma mellan 30-34. 

Kolesterolvärdet ska ligga under 5 mmol/l. 

Midja-stusskvoten mäter man där midjan är som smalast och stussen där den är som bredast. 

Kvinnor bör ligga under 0.8 och män under 1.0. Fettet man har på buken är farligare för hjär-

tat än det som sitter på stussen. 

 

Din midja-stusskvot klarar sig och ditt BMI ligger på 29 så det hade varit bra om du kunde gå 

ner 5-6 kg. Ditt kolesterolvärde ligger på 4.09 så det är bra. Du behöver öka din motion så att 

du kan gå ner i vikt. Du kan kolla så att du får tillräckligt motion med en stegräknare, du bör 

gå minst 10 000 steg per dag, och äta en sund kost med mycket fibrer, grönsaker och fet fisk. 

Du bör undvika vitt mjöl, socker, godis, vitt bröd och läsk. 

 

Bifogar ett förslag på en lunch som är lättlagad och som du kan ha med som lunchlåda till 

jobbet. 

 

Lycka till! 

 

Mvh Ellinor 



 

 

Bilaga 2 (3) 

Grillad lax med potatissallad a la Provence 

 

4 portioner 

 

600g färskpotatis 

1/2 burk sardellfilèer 

½ ask cocktailtomater 

2 msk olivolja 

2 dl marinerade blandade oliver 

1 klyfta vitlök 

2 msk crème fraiche 

Blandade örter 

1 litet knippe ruccola sallad 

Svartpeppar och medelhavssalt 

 

Koka potatisen i lättsaltat vatten. Picka lite med kniv på tomaterna och droppa olivolja över. 

Rosta tomaterna i ugn i 30 min på 150 grader. Ta ut dem ur ugnen och blanda med oliverna. 

Blanda crème fraiche med den hackade vitlöksklyftan, salta, vispa ner olivoljan. Lägg den 

varma potatisen på ett fat och fördela sardellerna ovanpå. Klicka ut crème fraiche och slå över 

oliverna/tomaterna. Placera lite örter och ruccolasallad, strö medelhavssalt och svartpeppar 

över. Grilla laxen i grillpanna med lite olivolja, svartpeppar och salt ca 3 min på varje sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 (3). 

Utvärderingsformulär 

 
1A. Hur tycker du att kost och motionssamtalen varit att förstå? 

 

Mkt svårt, Ganska svårt, Varken eller, Ganska lätt, Mkt lätt 

 

B. Att följa? 

 

Mkt svårt, Ganska svårt, Varken eller, Ganska lätt, Mkt lätt 

 

2A. Hur tycker du att informationsbreven har varit att förstå? 

 

Mkt svårt, Ganska svårt, Varken eller, Ganska lätt, Mkt lätt 

 

B. Att följa? 

 

Mkt svårt, Ganska svårt, Varken eller, Ganska lätt, Mkt lätt 

 

3. Vilka problem har du mött? 

 

4. Är du nöjd med resultatet? 

 

Mkt missnöjd, Ganska missnöjd, Varken eller, Ganska nöjd, Mkt nöjd 

 

5. Kommer du att gå vidare med att aktivt arbeta för en bättre hälsa? 

 

Helt osannolikt, Ganska osannolikt, Varken eller, Ganska sannolikt, Mkt sannolikt 

 

6. Hur tycker du att detta program kan förbättras? Lite tips till mig!  
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