
ABSTRAKT 
 
Övervikten har ökat drastiskt i Sverige de senaste åren vilket medför en stor hälsofara och en 
stor kostnad för samhället. En stor del till övervikten är förändrade levnadsvanor, vilket forskare 
försöker motverka med enkla metoder. Frågeformulär med skattningsskalor är en metod som 
kan visa på onormala levnadsvanor, vilket har testats mest på normalviktiga och visat goda 
resultat. Internet är ett av verktygen som ofta används vid epidemiologiska studier. Denna studie 
undersökte om det fanns någon skillnad mellan hur normalviktiga och överviktiga män skattade 
fysisk ansträngning med Trolles aktivitetsmatris och Borgskalan vid tester på cykelergometer. 
Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan hur överviktiga och normalviktiga män 
skattade fysisk ansträngning. Däremot fanns en skillnad vid skattningen med Borgskalan mellan 
de som ansåg sig mer aktiva och de mindre aktiva, oberoende av vikt. De som ansåg sig vara mer 
fysiskt aktiv skattade lägre på Borgskalan på låga och höga intensiteter än fysiskt inaktiva. Trolles 
aktivitetsmatris visade ingen skillnad här, vilket gör att den är en bättre skattningsskala vid stora 
studier på en befolkning som har varierande aktivitetsnivå. 
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1. INTRODUKTION 

 

Antalet överviktiga i Sverige har ökat de senaste åren. En studie gjord på män som mönstrar till 

den allmänna värnplikten visar på att antalet överviktiga var tre gånger fler 2005 än 1969, en 

ökning från ca 112 000 till 324 000 (Neovius & Rasmussen, 2008). Det finns en stor hälsofara 

med att vara överviktig och inaktiv. Fysisk aktivitet sänker bland annat blodtrycket i kroppen 

och motverkar övervikt (Warburton et al. 2006, Pols et al. 1998). Då antalet överviktiga har ökat, 

ökar också behovet av hjälp och vård. Vården riktad mot överviktiga räcker inte till alla som 

behöver det. Behovet av vård i t.ex. USA är 25 och 44 % högre hos överviktiga (BMI ≥25) 

respektive grovt överviktiga (BMI ≥30) än hos normalviktiga (Neovius et al., 2008). Dessutom 

är bra överviktsbehandling mycket kostsamt. Forskare försöker nu få fram metoder för självhjälp 

som ska fungera via Internet. Med hjälp av skattningsskalor som är databaserade ska det kunna 

mätas hur fysiskt aktiva personer är och se om det finns någon hälsofara hos dem.  

 

I Sverige har 84 % av alla hushåll tillgång till Internet hemma (Statistiska Centralbyrån, 2008). 

Således har en stor del av befolkningen tillgång till Internet, vilket gör att man når ut till en stor 

del av befolkningen och kan ge hjälp till flera. Enligt Borg (1990) finns det flera orsaker till att 

intresset ökat mer för användningen av skattningsskalor. Det vetenskapliga intresset om 

forskning i allmänhet är en orsak. En annan orsak är att skattning kan avslöja viktiga 

förändringar i kroppens omgivning med hjälp av sinnesorgan och medvetandets 

uppfattningsförmåga. Alltså visas information som inte är så lätt att mäta fysiskt eller från 

fysiologiska reaktioner. En skattningsskala som används i stor utsträckning inom idrott är 

Borgskalan. Den är framtagen för att kunna se sambandet mellan skattad ansträngning och 

stimulus i kroppen vid aerobt arbete (Borg, 1990). Ett annat vanligt användningsområde för 

skattningsskalan är på patienter med hjärtproblem eller respiratoriska störningar (Joo et al. 2004, 

ACSM 2006). Det normala sambandet mellan arbetsintensiteten och hjärtfrekvensen ändras 

radikalt vid dessa sjukdomar vilket bidrar till att skattningen är ett bra verktyg. Det finns 

forskning som visar på att den skattade ansträngningen ökar med ökat arbete (Borg, 1990). 

 

Ett alternativ till Borgskalan inom epidemiologisk forskning är Trolles aktivitetsmatris. Den är 

framtagen för att mäta fysisk aktivitet via frågeformulär i stora befolkningsgrupper. Trolles 

aktivitetsmatris är en skala framtagen för att fungera på Internet. Tidigare studier med Trolles 

aktivitetsmatris har genomförts på normalviktiga och visat på en god korrelation vid 24 timmars 

återberättning av fysisk aktivitet (Trolle Lagerros, 2006). Det finns inga studier som visar om 
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matrisen fungerar på överviktiga, om korrelationen är lika god hos dem. Syftet med denna c-

uppsats är att se om det finns någon skillnad i hur överviktiga och normalviktiga män skattar 

fysisk ansträngning.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar alla typer av aktivitet i musklerna som gör att energiförbrukningen 

ökar, vilket är detsamma som fysisk ansträngning. Regelbunden träning och strukturerad fysisk 

aktivitet som utförs med ett speciellt mål är den främsta typen av aktivitet som nämns som fysisk 

aktivitet. Ur ett hälsoperspektiv så är det den totala mängden av fysisk ansträngning under ett 

helt dygn som skall räknas in, allt från sömn, arbete och till fritidsaktiviteter (Shephard, 2003). 

 

2.2 BMI 

På 1900-talet utvecklades en längd och viktkvot för användning inom sjukvården. Runt 1950 

började Ancel Keys använda detta och kallade det för Body mass index (BMI). BMI är för 

närvarande ett bra redskap för att uppskatta en persons hälsa (Hall & Cole, 2006). BMI räknas ut 

genom att ta vikten (kg) dividerat med längden (m) i kvadrat. T ex. om en person väger 70 kg 

och är 1.75 m räknas BMI ut på följande vis: BMI = 70 (kg) / 1.75 (m2) = 22.9. BMI delas in i 

olika grupper (se Tabell 1). Hälsoproblem som är relaterade till övervikt utvecklas vid BMI över 

25 (World Health Organisation, 2008). Enligt Hall och Cole (2006) är BMI är oberoende av kön 

och ålder bland vuxna. Det går inte utläsa personens fettmassa, muskelmassa, benmassa eller 

blodtryck med hjälp av BMI. Vältränade kan t ex anses som överviktiga om hänsyn tas till BMI, 

medan vissa som klassas som normalviktiga kan i själva verket vara underviktiga.  

 

Tabell 1. Enligt World Health Organisation (2008) är detta de aktuella värdena för BMI, oberoende av kön och ålder 

Grupp BMI (kg/m2) 

Underviktig < 18,5 

Normalviktig 18,5 - 24,99 

Överviktig ≥ 25 

Fetma ≥ 30 

 

2.3 Energiförbrukning 

Basalmetabolism är den energi kroppen gör av med vid vila, med andra ord vilometabolism. Den 

totala energiförbrukningen under en dag är basalmetabolismen plus den energi som förbrukas 

vid fysisk ansträngning och den energi som behövs för måltidsinducerad energiförbrukning, dvs. 

matens termogena effekt. När den totala energiförbrukningen är densamma som energiintaget 

finns det jämvikt i energin och en stabil kroppsvikt kan bibehållas. Med fysisk ansträngning ökar 
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den totala energiförbrukningen. En ökning av intensiteten i den fysiska ansträngningen leder till 

en ökad energiförbrukning. Intensitet i arbeten mäts i watt, vilket är svårt att använda vid 

uträkningar i epidemiologiska studier. När intensiteten ska räknas ut hos en person är det lättare 

att använda sig att watt per kg eller metabolic energy turnover (MET). MET är ett värde som 

används vid uträkning av intensitet eller energiförbrukning. 1 MET är lika med 

basalmetabolismen, vilket är 1,16 watt/ kg och motsvarar en energiförbrukning på 1 kcal/ (kg ×  

h) (Trolle Lagerros, 2006). MET-värdet kan variera beroende på intensiteten, t ex att dansa vals 

eller bowling ligger på 3 MET medan att gå i snabb takt ligger på 4 MET enligt Ainsworth et al 

(1993). För att få ut energiförbrukningen hos en person används följande formel: MET ×  

kroppsvikten ×  antal timmar. Det innebär för en person som väger 70 kg som dansar vals i 30 

min: 3 ×70 × (30/60) vilket ger en energiförbrukning på 105 (kcal). 

 

2.4 Internet som verktyg 

I Sverige har 84 % av alla hushåll tillgång till Internet hemma, varav 82 % kvinnor och 85 % 

män (Statistiska Centralbyrån, 2008). En nyligen gjord studie av Cook et al. (2007) visar på att 

Internet-baserade program är mer effektiva än ett i pappersform. Databaserade frågeformulär 

och interventioner ökar allt mer både i hemmet och på arbetsplatserna. Behovet av kunskap och 

hjälp inom området för hälsa och friskvård blir allt större, vilket gör att det blir allt vanligare med 

Internet-baserade självhjälpsprogram för en förbättrad hälsa. En annan studie visar också att 

resultatet är det samma, web-användning ger ökad träningstid, ökad kunskap om kost, ökad 

kunskap om olika behandlingar inom astma, ökad kroppsmedvetenhet och lyckade 

viktminskningar. Under en sju-års period mellan 1996-2003 ökade citeringar för ”web-based 

therapies” med 12 gånger på Medline, vilket tyder på att en förändring i samhället är på gång. 

Internetanvändare söker information om hälsa och sjukvård. Internet-sidor med chat ger även 

ökat socialt stöd och personligt utformade program ger goda resultat (Wantland et al, 2004).  

 

Medan traditionell och personbunden rådgivning är koncentrerad till vissa orter och platser i 

landet så är Internet mer geografiskt obundet vilket möjliggör ett större upptagningsområde. Det 

finns även nackdelar t.ex. att Internet inte finns i vissa delar av världen. De som inte har tillgång 

till dator och Internet kommer att bli uteslutna och detta kan påverka resultaten. En lösning till 

detta kan vara att placera datorer på sjukhus och hälsocentraler, där patienter får använda dem 

gratis (Col, 2007).  En annan nackdel som Kuhl et al (2006) tar upp, är att det kan vara svårt att 

göra undersökningar på äldre via Internet. Äldre har otillräckliga kunskaper om hur användning 

av dator och Internet fungerar. Då är det viktigt att undersöka sin målgrupp och ta fram något 
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mer passande. En annan undersökning om hjärt- och kärlsjukdomar gör sig inte bra via Internet 

för att de flesta deltagarna i studien är äldre. För att bemästra detta problem har forskare 

utvecklat ett övningsunderlag för de äldre som de kan träna på innan de gör den riktiga 

undersökningen (Atkinsson & Gold, 2002). 

 

Fördelar med Internet som verktyg är att data som skrivs in är lättillgänglig. Blodtryck, längd och 

vikt kan lätt och snabbt överföras in på en webbsida eller från en webbsida in i en databas. Detta 

gör att analysprocessen blir effektivare än med motsvarande undersökning i pappersformat som 

kräver manuell hantering och stor mängd lagring av data. En annan fördel är att utveckla 

personlig feedback. Patienten kan då få snabb hjälp av en läkare eller specialist för att bedöma 

hälsostatusen. Internet är ett bra verktyg för att det är kostnadseffektivt.  Det sparar pengar 

genom att minska på den mänskliga kontakten som annars skulle kosta tid och pengar. En annan 

ekonomisk faktor är också möjligheten att uppdatera materialet på Internet snabbt och lätt och 

det kostar inte lika mycket som att göra nytt material (Col, 2007). 

 

2.5 Skillnaden i aktivitetsnivå hos överviktiga och normalviktiga  

Allvarlig övervikt, fetma, ansågs tidigare oftast ha en genetisk bakgrund vilket kan uppkomma av 

flera orsaker. Även om gener är viktiga så är det inte den enda bidragande orsaken till övervikt. 

Fetma har blivit alltmer vanligt i dagens samhälle och verkar ha sin bakgrund i kombination av 

högre energiintag och minskad fysisk aktivitet (Sikaris, 2004). Det finns en studie som visar på 

att överviktiga är mindre fysiskt aktiva och spenderar mer tid framför tv:n än normalviktiga. 

Resultat visar på att länder där den större delen av befolkning är normalviktiga även är mer 

fysiskt aktiva. Men det finns inga klara resultat som pekar på exakt vad som ligger bakom 

övervikt (Janssen et al, 2004).  

 

2.6 Skattningsskalor och frågeformulär 

Pålitliga mätmetoder av fysisk aktivitet och hälsa behövs för goda rekommendationer för en 

bättre hälsa och för den framtida forskningen inom området. Vid undersökning av en mindre 

grupp och deras aktivitetsmönster används med fördel direkt kalorimetri, dubbelmärkt vatten, 

rörelsesensorer eller pulsklockor. Men vid större epidemiologiska studier är det svårt att 

undersöka en större grupp människor på detta sätt (Shephard, 2002). Frågeformulär sparar både 

tid och pengar på grund av en mindre arbetsinsats (Trolle Lagerros & Lagiou, 2007). Det har 

därför blivit det enda möjliga metoden att fastställa mönster av fysisk aktivitet i större 

befolkningar. Skattningar kommer aldrig få så hög reliabilitet och validitet som tester utförda i 
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laboratorium, men det är den bästa metoden än så länge. Valet av typ av frågeformulär beror helt 

på vilket syfte studien har, hur mycket tid och finansieringsmöjligheter som finns. Det svåraste 

är att uppskatta de lägre nivåerna av fysisk aktivitet och det är även de som är de mest 

förekommande under ett dygn av aktivitet (Shephard, 2002).  

 

Det finns många olika typer av sätt att rapportera sin fysiska aktivitet, t.ex. dagboksform, 

loggbok, återberättning och frågeformulär av olika slag. Dagboksanteckningar kan vara bra vid 

mindre studier då det tar lång tid för forskaren att gå igenom omfattande material. Loggböcker 

är lättare att bearbeta men där finns risken att viktig information inte kommer med och att 

lättare sysslor som hushållsarbete inte tas upp. Återberättning har en lägre felmarginal än dagbok 

och loggar. Deltagaren återberättar aktiviteterna till en rutinerad intervjuare inom en tidsram 

alltifrån 24 timmar, ett dygn, ett år eller hela livet. Rutinerade intervjuare ställer frågor som 

medför att det mesta av informationen kommer fram. Frågeformulär är lätta att administrera och 

kräver inte lika stor tid eller motivation från deltagaren som de tidigare alternativen (Trolle 

Lagerros, 2006). Frågeformulär kan variera mycket i utformning och tiden som undersökningen 

pågår. De kan vara allt från några få enkla frågor till ett formulär som kan ta upp till en timme att 

slutföra. Även typ av aktivitet, intensitet och frekvens kan ha stora variationer i ett 

frågeformulär. Därför är det viktigt att utveckla ett standardiserat instrument som fungerar inom 

många områden och framför allt ett instrument som täcker upp de lägre intensitetsnivåerna hos 

den stillasittande delen av befolkningen (Shephard, 2002). 

 

2.6.1 Borgskalan 

Borgskalan, som inom engelskan kallas ”rate of perceived exertion” (RPE), är en skala som 

skattar upplevd fysisk ansträngning (se Bilaga 1). Den togs fram för att se det linjära sambandet 

mellan den skattade ansträngningen och stimulits intensitet, hjärtfrekvens och syrekonsumtionen 

vid aerobt arbete under steady state på en cykelergometer. I flera studier har det hittats goda 

samband mellan ansträngningen av arbetet och den skattade ansträngningen (Borg & Kaijser, 

2006). I flera studier har det setts ett starkt samband med hjärtfrekvens och blodlaktat vid ökat 

arbete. Det finns också studier som visar på att den ökade skattningen vid ökat arbete kan bero 

på andra fysiologiska variabler från perifera och centrala delar (Borg, 1990). Våra sinnen är bra 

verktyg för att uppfatta och identifiera förändringar i och runtomkring vår närmiljö. Vi har även 

möjligheten att kategorisera upplevelserna och att skatta dem. En ökning i stimuli ger även en 

ökning i reaktion (Borg, 2007). 
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Flera studier har försökt hitta den bakomliggande faktorn för vad som gör att skattningen av 

ansträngning följer den fysiologiska ansträngningen så väl. Hjärtfrekvensen har visat sig ha en 

stor korrelation med skattningen, men det är antagligen inte den viktigaste faktorn, då den lätt 

kan påverkas av andra faktorer så som värme eller medicin etc. Syreförbrukning är också en 

faktor som kan ligga bakom, men ingen har bevis för att det skulle vara den påverkande faktorn 

(Hassmén, 1991). Robertson (1982) har visat på att t ex cardiac output, slagvolym och blodtryck 

har en större betydelse för centrala signaler som borde påverka skattningen. Känslan av 

förändringar i ventilationen verkar vara en betydande faktor, då kroppen kontinuerligt behöver 

nytt syre för att kunna arbeta. Den ventilatoriska påverkan verkar dock inte ha en så stor 

betydelse vid lågintensivt till moderat arbete, då kroppens syrebehov är lätt att tillgodose. Blod 

och muskellaktat koncentration är en annan faktor som kan påverka skattningen. Hög laktathalt 

tros påverka kroppen till att sända ut signaler om smärta och obehag i de arbetande musklerna. 

Muskelvärk och trötthet som inte kommer ifrån laktatbildning är en annan faktor. Denna känsla 

av värk och trötthet är signaler från proprioceptorer, vilket är känselreceptorer i leder, senor och 

muskler. Vid skattning står den fysiologiska delen för två tredjedelar och en tredjedel är 

psykologiska faktorer inom laboratoriska studier (Hassmén, 1991).  

 

Psykologiska tillstånd som t.ex. depression och oro är faktorer som har setts påverka resultat av 

skattning. Olika personlighetstyper kan påverka upplevelsen av skattningen beroende på 

inåtvänd eller utåtriktad personlighet. Utåtriktade personer skattar ofta sin ansträngning att vara 

lättare än vad en mer inåtvänd person gör. Viljan att utföra en handling ses som den största 

psykologiska faktorn. Motivation att utföra en fysisk ansträngning eller motivation att utföra 

skattning kan reflektera i en helt annan upplevelse än den som var tänkt att undersökas 

(Hassmén, 1991). 

 

2.6.2 Trolles aktivitetsmatris 

Under de senaste åren har det setts ett behov av en skala/ frågeformulär som fångar upp 

aktivitet och inaktivitet med ett antal få frågor, som också kan omvandla resultaten till 

energiförbrukning. Trolle Lagerros (2006) har utvecklat ett instrument som nu används inom 

flera studier. På denna skala delas all fysisk aktivitet in i nio olika intensitetsnivåer, från sömn till 

tung ansträngning. Varje nivå på aktivitetsmatrisen har ett givet MET värde. Vid cykeltest 

används en konstant för varje nivå för omräkning till watt. Konstanten räknas fram genom att 

multiplicera cykelns verkningsgrad med 1,16 (omräkningsfaktorn från MET till watt) och MET-

värdet för den nivån minus basalmetabolismen (1 MET). För MET-nivå 3 blir t.ex. konstanten 
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0,77 ( 216,133,0 ×× ) (se Tabell 2), där 0,33 motsvarar cykelns verkningsgrad (Ainsworth et al, 

1993). T.ex. om personen väger 70 kg och ska cykla på 3 MET beräknas cykelns belastning ut 

genom ekvationen 77,070 × , vilket motsvarar 54 watt. 

 

Tabell 2. Bokstäverna i Trolles aktivitetsmatris och de motsvarande MET-värdena och konstanterna (Trolle Lagerros, 

2006) 

Skalbokstav MET Konstant 

A 0,9   

B 1   

C 1,5 0,19 

D 2 0,38 

E 3 0,77 

F 4 1,15 

G 5 1,54 

H 6 1,92 

 

Vid ett undersökningstillfälle skall deltagarna registrera hur många timmar och minuter de ägnar 

åt respektive nivå under en dag i aktivitetsmatrisen (se Bilaga 2). Varje nivå har också ett antal 

exempel för att lättare kunna relatera och förstå ansträngningsnivån, t ex nivå C är sticka, sy, sitta 

i möte eller kontorsarbete. Dessa exempel togs fram genom en studie för att de skulle vara lätta 

att förstå för alla. Studien gjordes på 94 vuxna försökspersoner med olika bakgrund och olika 

uppfattning om aktiviteter. De fyra i genomsnitt mest korrekt skattade aktiviteterna på varje nivå 

blev de slutliga exemplen. Skalan har testats på normalviktiga för att se om den fysiska 

aktiviteten verkligen speglar energiförbrukningen. Energiförbrukningen räknas ut genom 24 -

timmars återberättning, vilket har hög validitet enligt en tidigare studie (Trolle Lagerros et al. 

2006). Enligt studien var korrelationen god och visade på att skalan är användbar för att skatta 

fysisk aktivitet. 

 

Fördelen med skattningsskalor som Trolles aktivitetsmatris är att den har bestämda nivåer med 

absoluta intensiteter, vilket t ex Borgskalan saknar. Borgskalan har nummer och muntliga uttryck 

vilket inte är lika användbart i epidemiologiska studier där de helst vill få kunskap om den exakta 

energiförbrukningen (Trolle Lagerros, 2006).  
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2.6.3 Skattning – pålitligt eller inte? 

Det finns begränsad kunskap om huruvida det föreligger en skillnad mellan hur överviktiga och 

normalviktiga skattar fysisk ansträngning. De flesta studier som är gjorda om skattning visar på 

att de flesta överskattar sin ansträngning (Rasmussen et al, 2006). Enligt en studie av Sallis et al 

(1993) är skattningen av hård träning väldigt bra, medan moderat träning underskattades av de 

flesta oberoende av vikten (Hayden et al, 1998). Buchowski et al (1999) har gjort en studie på om 

ökad procent kroppsfett har någon betydelse för hur fysisk ansträngning skattas. Deras resultat 

visar på att de med en ökad mängd kroppsfett överskattar hård ansträngning, medan moderat 

träning underskattas. En missvisande skattning är inte relaterad till kön, ålder, rökning, 

utbildning, BMI eller synen på deras egen hälsa enligt Rasmussen et al (2006). Enligt Norman et 

al (2001) överskattar både normalviktiga och överviktiga fysisk aktivitet, men korrelationen är 

högre hos de normalviktiga än hos de överviktiga. De menar även på att äldre män (65-78 år) 

skattar högre än yngre män (44-64 år). I en annan studie jämfördes hur tränade och otränade 

skattade fysisk ansträngning (Rasmussen et al, 2006). De såg då att de som anser sig vara 

vältränade och fysiskt aktiva överskattar den fysiska ansträngningen jämfört med otränade och 

fysiskt inaktiva. En studie av Hassmén (1990) motsäger dock detta och visar på att otränade 

skattar högre än vältränade. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med denna c-uppsats är att se om det finns någon skillnad i hur överviktiga och 

normalviktiga män skattar fysisk ansträngning.  

 

Forskningsfrågorna är: 

1. Finns det någon skillnad i hur överviktiga och normalviktiga män skattar fysisk 

ansträngning? 

2. Finns det någon skillnad i skattning mellan hög och låg aktivitetsnivå? 

 

Hypotes: 

Hypotesen är att överviktiga kommer att skatta högre på skattningsskalorna än vad 

normalviktiga skattar på samma relativa intensitet. Detta pga. att överviktiga är sämre tränade 

och inte lika vana vid fysisk aktivitet vilket skulle medföra att de tycker det är mer 

ansträngande än normalviktiga. 
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4. METOD 

 

4.1 Försökspersoner 

Män i åldern 25-65 var målgruppen för studien. Det var 17 Fp i vardera gruppen (normalviktiga 

respektive överviktiga), dvs. totalt 34 deltagare. De överviktigas medelålder var 50 ±  10, medan 

de normalviktiga hade ett medel på 48 år ±  9. Se Figur 1 för gruppernas åldersfördelning.  De 

överviktiga försökspersonerna (Fp) hade ett BMI på 37 ±  4 (se Figur 2) och rekryterades från 

gruppbehandlingen på Överviktsenheten på Karolinska Sjukhuset, Huddinge. Informationsbrev 

skickades ut till de överviktiga en vecka före försöket (se Bilaga 3). En genomgång av 

testförfarandet och förklaring av skattningsskalorna presenterades innan försöket. Fp fick skriva 

under en blankett där de försäkrade att de inte var hjärtsjuka och att de när som helst kunde 

avbryta försöket (se Bilaga 4). Alla överviktiga deltagare hade ett anmärkningsfritt EKG taget 

senast en månad före studien. Blodtryck och auskultation av hjärtat genomfördes av 

sjuksköterska respektive läkare efter påskrift. Ytterligare 5 personer bjöds in att delta men avstod 

på grund av hjärtproblem eller brist på tid.  

 

De normalviktiga Fp hade ett BMI på 24 ±  2 (se Figur 2) och rekryterades genom annonsering 

på Huddinge sjukhus och i Östersund på Mittuniversitetet genom mail till personal (se Bilaga 5). 

En kontrollfråga om vikt visade att tre av personerna som anmälde intresse för att ingå i denna 

grupp enligt strikt definition inte var normalviktiga (se Tabell 2) då de hade ett BMI strax över 

25. Vi valde ändå att inkludera dem i denna grupp då de viktmässigt skilde sig markant från 

individerna i gruppen med överviktiga (se Figur 2). Antalet normalviktiga vid testgenomförandet 

på Huddinge sjukhus var inte tillräckligt många, varvid en testdag på Vintersportcentrum i 

Östersund fick anordnas. Blodtryck, men inte EKG, togs innan testerna på de normalviktiga, i 

övrigt var upplägget detsamma som ovan. Fp, såväl överviktiga som normalviktiga, hade 

varierande träningsbakgrund. Alla Fp fick fylla i sin skattade aktivitetsnivå jämfört med andra i 

samma ålder. Skalan gick från 1 till 5, där 1 är mycket mindre, 2 lite mindre, 3 ungefär lika 

mycket, 4 lite mer och 5 mycket mer än andra i samma ålder (se Figur 3). 
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Figur 1. Åldersfördelningen hos de överviktiga och de normalviktiga. 
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Figur 2. Spridningen av BMI hos de överviktiga och de normalviktiga Fp. 
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Figur 3. De överviktiga och normalviktigas skattade aktivitetsnivå jämfört med andra i deras ålder. 

 

4.2 Studiedesign 

Cykeltestet genomfördes på Fysioterapiavdelningen på Huddinge sjukhus, i en lokal med två 

Monark Ergomedic 839E testcyklar och med tillhörande Monark pulsband. I Östersund 

användes samma modell på cykeln men med en Polarklocka, Polar S625X med tillhörande 

pulsband. Fp lottades ut till 2 olika belastningar på cykeltestet. Totalt sett 4 belastningar var, 

varvid Fp var oviss om belastningarna. Belastningarna var tagna från Trolles aktivitetsmatris med 

belastningar från C till H, vilket motsvarade arbete från 1,5 MET till 6 MET. Belastningen för 

varje Fp räknades fram genom att multiplicera vikten med en konstant som finns för varje MET-

värde (se Tabell 2).   

 

Fp cyklade på två belastningar och skattade helhetskänslan i kroppen direkt efter varje nivå med 

antingen Trolles aktivitetsmatris eller Borgskalan (se Bilaga 6 resp. 1). Efter andra belastningen 

fick Fp en paus på 4 minuter. Därefter fick de cykla samma två belastningar, varvid den andra 

skattningsskalan användes. Vilken skala som användes före respektive efter pausen var 

randomiserat. Tiden för varje arbete varierade från 2 min vid arbeten under 40 watt, 3 min vid 

40-100 watt och 4 min vid arbeten över 100 watt, där vilotiden mellan belastningarna var 1 min, 

2 min respektive 3 min (se Tabell 3). Vilotiden varierande beroende på intensiteten på arbetet, då 

ett tyngre arbete tar längre tid att återhämta sig ifrån. Vid slutet av varje belastning skulle Fp ha 
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stabil puls, ± 3 slag och efter pausen skulle pulsen vara tillbaka på samma nivå som innan 

belastningen plus 15 slag/min (Åstrand, 2003). Testupplägget är från en tidigare c-uppsats av två 

sjukgymnaster där de utförde validering av Trolles aktivitetsmatris på normalviktiga (Bolin & 

Nordlander, 1998). 

 

Tabell 3. Testupplägg för cykelstudien, med arbetstid och vilotid för varje belastning 

Intensitet 

(watt) 

Arbete 

(min) Vila (min) 

0-39 2 1 

40-99 3 2 

>100 4 3 

  

 

4.3 Statistik 

Statistiken som använts är icke-parametriskt Mann -Whitney test för att se om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan hur överviktiga och normalviktiga skattar fysisk ansträngning med 

hjälp av Trolles aktivitetsmatris och Borgskalan. Samma test har även använts vid jämförelse 

mellan aktivitetsnivå och skattning. Vid sammanslagning av gruppernas värden är det medianen 

som visas. Statistisk signifikans är satt till 0,05. I analyser där skillnader mellan låga och höga 

intensiteter studerats har intensitetsnivåer slagits samman och benämnts låga respektive höga. 

Låga intensiteter motsvarar 1,5 till 3 MET och höga 4 till 6 MET. Även aktivitetsnivån är indelad 

i två grupper, låg aktivitetsnivå och hög aktivitetsnivå, där låg är nivå 1 och 2, medan hög är nivå 

4 och 5, för att kunna analysera skillnader.  
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5. RESULTAT 

 

Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mellan hur överviktiga och normalviktiga 

män skattade fysisk ansträngning med Trolles aktivitetsmatris. Däremot fanns det en tendens att 

överviktiga män skattar högre totalt sett än normalviktiga (p=0,08) (se Figur 4). Skattning på 

höga intensiteter tenderade att underskattas av alla Fp, oberoende av vikt (p=0,08). 
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Figur 4. Jämförelse mellan hur överviktiga och normalviktiga skattade fysisk ansträngning, där varje 

värde är median av respektive grupps skattning. Den verkliga intensiteten visas i figuren, för att visa på 

antydan till underskattning vid höga intensiteter. 

 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan hur överviktiga och normalviktiga skattade 

ansträngning med Borgskalan. En tendens till att överviktiga skattade högre än normalviktiga 

fanns med Borgskalan (p=0,06) (se Figur 5). 
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Figur 5. Jämförelse mellan hur överviktiga och normalviktiga skattade fysisk ansträngning, där varje 

värde är medianen av respektive grupps skattning.  

 

Vid jämförelse mellan låga och höga intensiteter fanns det ingen skillnad på skattning mellan 

överviktiga och normalviktiga med Trolles aktivitetsmatris eller Borgskalan (se Figur 6 resp. 7). 

Skillnad i skattning med Trolles aktvitetsmatris vid låga och höga intensiteter
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Figur 6. Jämförelse mellan hur överviktiga och normalviktiga skattade låga och höga intensiteter, där 

varje värde är median av respektive grupps skattning. 
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Skillnad i skattning mellan låga och höga intensiteter med Borgskalan
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Figur 7. Jämförelse mellan hur överviktiga och normalviktiga skattade låga och höga intensiteter, där 

varje värde är medianen av respektive grupps skattning. 

 

Vid jämförelse mellan de som anser sig ha låg aktivitetsnivå och de med hög aktivitetsnivå sågs 

ingen skillnad med Trolles aktivitetsmatris, däremot fanns det signifikanta skillnader med 

Borgskalan (se Figur 8 resp. 9). De med hög aktivitetsnivå skattade lägre på Borgskalan både på 

låga och höga intensiteter (p=0,02 resp. 0,03). Det var signifikant fler överviktiga som skattade 

sig ha låg aktivitetsnivå jämfört med normalviktiga (p= 0,04). Det fanns även en tendens till att 

det var fler normalviktiga som skattade sig ha hög aktivitetsnivå jämfört med överviktiga (p= 

0,1) (se Figur 3). Vid jämförelse mellan låg och hög aktivitetsnivå vid både låga och höga 

intensiteter sammanlagt fanns ingen skillnad. 
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Skillnad i skattning på Trolles aktivitetsmatris mellan låga och höga 
intensiteter beroende på aktivitetsnivå
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Figur 8. Jämförelse av skattning vid låga, höga och låga + höga intensiteter beroende på aktivitetsnivå, 

där medianen och antal (n) Fp för varje grupp visas. 

Skillnad i skattning på Borgskalan mellan låga och höga intensiteter beroende 
på aktivitetsnivå
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Figur 9. Jämförelse av skattning vid låga, höga och låga + höga intensiteter beroende på aktivitetsnivå, 

där medianen och antal (n) Fp för varje grupp visas. Signifikans markeras med * (p< 0,05). 

* 

* 
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6. DISKUSSION 

 
Hypotesen var att överviktiga skulle skatta högre än normalviktiga på samma relativa intensitet. 

Studien visar inte på någon signifikant skillnad mellan hur överviktiga och normalviktiga skattar 

fysisk ansträngning med Trolles aktivitetsmatris eller Borgskalan. Det finns dock en tendens till 

att överviktiga skattar högre än normalviktiga totalt sett på både Trolles aktivitetsmatris och 

Borgskalan. Vid jämförelse låga och höga intensiteter var för sig finns ingen skillnad med Trolles 

aktivitetsmatris eller Borgskalan. På hög intensitet kan det ses en tendens till att alla underskattar 

ansträngningen, oberoende av vikt. Det finns signifikanta skillnader i skattning på Borgskalan 

när vikten bortses och man istället tar hänsyn till Fp skattade aktivitetsnivå. Denna skillnad finns 

dock inte vid skattning med Trolles aktivitetsmatris. Med Borgskalan visar det sig att de med låg 

aktivitetsnivå skattar signifikant högre än de med hög aktivitetsnivå vid både låga och höga 

intensiteter. 

 

Överviktiga tenderar att skatta högre än normalviktiga med både Trolles aktivitetsmatris och 

Borgskalan. Detta har tidigare visats av Norman et al (2001) som visar på att överviktiga skattar 

högre än normalviktiga. En orsak till att normalviktiga tenderar att skatta lägre kan bero på att de 

var medvetna om att de skulle jämföras med överviktiga, vilket kan påverka dem att skatta lägre 

än vad de egentligen kände. De mest förekommande aktiviteterna under ett dygn är låga 

intensiteter (Shephard, 2002). Dessa intensiteter tenderar att skattas lägre av normalviktiga, vilket 

kan bero på att de kanske är mer aktiva än överviktiga och därför utsätts de för dessa oftare. 

Detta skulle kunna resultera i att låga intensiteter känns lättare för normalviktiga. Tidigare studier 

(Hassmén, 1991) har visat att skattning av ansträngning korrelerar med personligheten. En 

inåtvänd person skattar ofta sin ansträngning högre än en utåtriktad. Att normalviktiga skattar 

lägre kan tyda på att de är mer utåtriktade och har säkrare personlighet. En utåtriktad person kan 

anses ha bättre självförtroende och klara av det mesta i livet lättare än en inåtvänd person, därför 

kan de tycka att fysisk ansträngning är lättare än vad en inåtvänd person tycker. Resultaten hade 

kanske varit ännu tydligare om skattningen varit uppdelad i andning och ben, då en större 

skillnad kanske hade synts.  

 

Vid skattning med Trolles aktivitetsmatris finns det ingen skillnad mellan de med låg och hög 

aktivitetsnivå. Skattning med Borgskalan visar däremot att de som anser sig som fysiskt aktiva 

skattar signifikant lägre på både låga och höga intensiteter än vad de inaktiva skattar. Detta 

resultat kontrasterar mot resultat från en studie av Rasmussen et al (2006) som visar på att fysiskt 

aktiva skattar högre än de inaktiva. Resultaten med Borgskalan bekräftar dock tidigare resultat av 
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Hassmén (1990) som visar på att fysiskt aktiva personer skattar lägre på Borgskalan jämfört med 

inaktiva. Att fysiskt aktiva skattar lägre på Borgskalan kan bero på att de lättare kan syresätta 

musklerna vid aerobt arbete. Skillnaden i skattning kan också bero på att inaktiva inte är lika 

vana med träning och tycker att fysisk aktivitet är jobbigt och därigenom skattar högre på skalan. 

En fysiskt aktiv person är mer van vid ansträngning och kan lättare relatera till olika intensiteter. 

Resultaten i denna studie visar att det är signifikant fler överviktiga som skattar sig ha låg 

aktivitetsnivå jämfört med normalviktiga. Det finns även en tendens till att fler normalviktiga 

skattar sig ha hög aktivitetsnivå jämfört med överviktiga. Alltså skattar de överviktiga högre och 

anser sig ha låg aktivitetsnivå, medan de normalviktiga skattar lägre och anser sig ha hög 

aktivitetsnivå. Detta visar på att det kanske i grund och botten är den fysiska aktivitetsnivån som 

är avgörande för hur man skattar fysisk ansträngning. Att det finns en skillnad vid skattning med 

Borgskalan kan vara att den är svår att relatera till för fysiskt inaktiva. Trolles aktivitetsmatris 

relaterar däremot till nivåer av olika vardagssysslor, vilket gör att de flesta kan känna igen sig i en 

viss intensitet oberoende av aktivitetsnivå. 

 

Det finns flera felkällor i studien som kan ha påverkat reabiliteten. En orsak kan vara antalet Fp i 

studien och att det finns outliers som avviker från de övriga. En större grupp Fp skulle sannolikt 

givit mer tydliga resultat. Valet av metod kan vara en bidragande faktor, då cykeltest inte är 

viktbärande, vilket skulle kunna gynna de överviktiga. Eftersom överviktiga har en stor tyngd att 

bära upp med benmusklerna, har de en stor kraft att lägga på pedaltagen. Ett steptest kanske 

skulle visa andra resultat, då detta är viktbärande och därför tyngre för de överviktiga. Om de 

överviktiga är fysiskt aktiva och har den konditionen som behövs för att syresätta musklerna vid 

aerobt arbete kan cykeltest vara missvisande. Samtidigt kan de överviktiga missgynnas av sin vikt 

om dessa är otränade, då effekten på cykeln är uträknad utifrån vikten. De får då en högre 

belastning trots att muskelmassan kanske är densamma som hos de normalviktiga. Att 

testförfarandet gjordes på olika ställen kan också vara en bidragande orsak, då de överviktiga 

testades på ett sjukhus, medan flera av de normalviktiga testades på ett testcentrum. Platserna 

kan ha påverkat Fp till olika känslor och upplevelser som kan ha påverkat skattningen. De 

överviktiga fick cykla två och två och dessutom var resterande Fp för testdagen i samma rum, 

vilket kan ha påverkat skattningen. De kan ha lyssnat på varandra och omedvetet påverkats av 

varandras skattningar. De flesta av de normalviktiga cyklade ensamma utan några andra Fp i 

rummet. Att testledarna var kvinnliga kan ha påverkat de manliga Fp till att skatta annorlunda. 

Eftersom det var öppen skattning, alltså inte hemligt, kan Fp blivit påverkade och skattat 

felaktigt för att verka duktigare och mer vältränad. 
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 
Denna studie visar på tendenser till att överviktiga skattar fysisk ansträngning högre än 

normalviktiga män, vilket är i enlighet med tidigare studier. Det finns även en signifikant skillnad 

i skattningen med Borgskalan mellan de som skattar sig som aktiva i vardagslivet och de som 

skattar sig som inaktiva. Det aktiva skattar lägre än de inaktiva. Denna skillnad ses inte med 

Trolles aktivitetsmatris, vilket tyder på att Borgskalan är mindre bra vid jämförelse av skattning 

på personer med varierande aktivitetsnivå. Trolles aktivitetsmatris är därför en bättre 

skattningsskala vid stora studier på en befolkning som har varierande aktivitetsnivå. Det skulle 

vara intressant att göra en studie på fysiskt aktiva personer och jämföra med fysiskt inaktiva, för 

att se om det verkligen skiljer sig på skattning beroende på aktivitetsnivå. 



 24

8. TACK TILL 

 
� Linda Bakkman som varit vår handledare och gett oss chansen att genomföra våra tester 

på Karolinska Institutet i Huddinge. 

� Ylva Trolle Lagerros som hjälpte oss genomföra testerna och varit till stor hjälp vid 

skrivandet. 

� Lena Mannström Svensson på överviktsenheten som gav oss möjlighet att göra 

cykeltesterna på sina patienter. Tack även till de överviktiga som ställde upp. 

� De normalviktiga försökspersonerna som genomförde cykeltestet. 

� Elisabeth Grimholm som gjorde det möjligt att få genomföra testerna på 

fysioterapiavdelningen på Huddinge Sjukhus. 

� Vintersportcentrum för att vi fick vara där och genomföra en del av testerna. 

� Stipendiefonden för bidraget till vår resa till Stockholm. 

 



 25

9. REFERENSER 

 

ACSM (2006) Guidelines for exercise testing and prescription. (7th edition) USA. Lippincott Williams

  and Wilkins.  Sid 76-78, 146  

Ainsworth B.E., Haskell W.L., Leon A.S., Jacobs D.R.JR., Montoye H.J., Sallis J.F.and

  Paffenbarger R.S.JR. (1993) Compendium of physical activity: classification of 

 energy costs of human physical activities. Medicine and Science in Sports and Exercise.

  25 (1): 71-80  

   Atkinsson N.L and Gold R.S (2002) The promise and challenge of eHealth interventions.

  Behaviour 26(6):494-503 

Bolin J. and Nordlander M. (1998) Validering av skattningsskala för vardaglig fysisk aktivitet. 

 Examensarbete, sjukgymnastprogrammet, Uppsala universitet. 

Borg. E and Kaijser. L (2006) A comparison between three rating scales for perceived exertion

  and two different work tests. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 16

  (1), 57–69.  

Borg E. (2007) On Perceived Exertion and its Measurement. (avhandling för doktorsexamen.

  Department of Psychology. Stockholm University, Sweden). 

Borg G. (1990) Psychophysical scaling with applications in physical work and the perception

  of exertion. Scandinavian Journal Work Environ Health. 16 (1): 55-58 

Buchowski M.S., Townsend K.M., Chen K.Y., Acra S.A. and Sun M. (1999) Energy

  Expenditure Determined by Self-Reported Physical Activity Is Related to Body

  Fatness. Obesity Research 7: 23-33 

Col N.F. (2007) Using Internet technologies to improve and simplify counselling about

  menopause: the WISDOM website. Maturitas 57(1): 95-9. 

Cook R.F., Billings D.W., Hersch R.K., Back A.S. and Hendrickson. A. (2007) A Field Test of 

 a Web-Based Workplace Health Promotion Program to Improve Dietary 

 Practices, Reduce Stress, and Increase Physical Activity: Randomized Controlled

  Trial. Journal of Medical Internet Research 9(2):e17 

Hall D.M.B and Cole T.J. (2006) What use is the BMI? Archives of disease in childhood. (91): 283-

 286 

Hassmén P. (1990) Perceptual and physiological responses to cycling and running in groups of

  trained and untrained subjects. European Journal of Applied Physiology. 60:445-451 

Hassmén P. (1991) Perceived exertion: applications in sports and exercise. (avhandling för 

  doktorsexamen. Department of Psychology Stockholm University, Sweden).  



 26

Hayden H.A, Sallis J.F, Armstrong C, Whalen K and Sarkin J (1998) Evaluation of the phone

  version of the seven day physical activity recall. Medicine and Science in Sports and

  Exercise. 30: 14  

Janssen I., Katzmarzyk P.T., Boyce W.F., King M.A. and Pickett W. (2004) Overweight and

 obesity in Canadian adolescents and their associations with dietary habits and 

 physical activity patterns. The Journal of Adolescent Health 35(5):360-7. 

Joo K.C, Brubaker P.H, MacDougall A, Saikin A.M., Ross J.H.and Whaley M.H. (2004) 

 Exercise Prescription Using Resting Heart Rate Plus 20 or Perceived Exertion in

  Cardiac Rehabilitation. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 24:178-186 

Kuhl E.A., S.F. Sears and Conti J.B. (2006) Internet-based behavioural change and

  psychosocial care for patients with cardiovascular disease: a review of cardiac 

 disease-specific applications. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 35

  (6): 374-82. 

Neovius N. and Rasmussen F. (2008) Place of Residence and Obesity in 1,578,694 Young 

 Swedish Men Between 1969 and 2005. Obesity. E-published ahead of print

  (doi:10.1038/oby.2007.115) 

Neovius N., Teixeira-Pinto A. and Rasmussen F. (2008) Shift in the composition of obesity in

  young adult men in Sweden over a third of a century. International Journal of Obesity. 

 32: 832–836 

Norman A., Bellocco R., Bergström A and Wolk A. (2001) Validity and reproducibility of self-

 reported total physical activity – differences by relative weight. International Journal 

 of Obesity 25: 682-688 

Pols M.A., Peeters P.H.M., Kemper H.C.G. and Grobbee D.E. (1998) Methodological aspects 

 of physical activity assessment in epidemiological studies. European Journal of 

 Epidemiology. 14: 63-70  

Rasmussen L.B., Matthiessen J., Biltoft-Jensen A. and Tetens I. (2006) Characteristics of

  Misreports of Dietary Intake and Physical Activity. Public Health Nutrition 10 (3):

  230-237 

Robertson R.J. (1982) Central signals of perceived exertion during dynamic exercise. Medicine

  and Science in Sports and Exercisee. 14 (5): 390-396 

Sallis J.F., Buono M.J., Roby J.J., Micale F.G. and Nelson J.A. (1993) Seven-day recall and 

 other physical activity self-reports in children and adolescents. Medicine and Science 

 in Sports and Exercise 25: 99-108.  



 27

Shepard R.J. (2003) Limits to the measurements of habitual physical activity by questionnaires.

  British Journal of Sports Medicine 37: 197-206 

Sikaris K.A. (2004) The clinical biochemistry of obesity. Clinical Biochemistry Review. Aug;

  25(3):165-81. 

Statistiska Centralbyrån (2008) www.scb.se/templates/tableOrChart____187901.asp 

Trolle Lagerros Y. (2006) Physical Activity, from the Epidemiological Perspective- Measurement Issues and

  Health Effects. (avhandling för doktorsexamen. Department of Medical

  Epidemiology and Biostatistics. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden). 

Trolle Lagerros Y. and Lagiou P. (2007) Assessment of physical activity and energy 

 expenditure in epidemiological research of chronic diseases.  European Journal of 

 Epidemiology 22:353-362 

Trolle Lagerros Y., Mucci L.A., Bellocco R., Nyrén O., Bälter O. and Bälter K.A. (2006)

  Validity and reability of self-reported total energy expenditure using a novel 

 instrument. European Journal of Epidemiology 21: 227-236 

Wantland D.J., Portillo C.J., Holzemer W.L., Slaughter R. and McGhee E.M. (2004) The 

 Effectiveness of Web-Based vs. Non-Web-Based Interventions: A Meta-Analysis

  of Behavioural Change Outcomes. Journal of Medical Internet Research 6(4):e40 

Warburton D.E.R., Nicol C.W. and Bredin S.S.D (2006) Health benefits of physical activity:

  the evidence. Canadian Medical Association Journal. 174 (6): 801-809 

World Health Organisation (2008) www.who.int 

Åstrand P-O (2003) Textbook of work physiology. (4th edition). USA. Human Kinetics.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

10. BILAGOR 

BILAGA 1  
Borgskalan 

 

 
 
 

 



 29

                      BILAGA 2 
 

TROLLES AKTIVITETSMATRIS 
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BILAGA 3 

 
 

 
Satsa en halvtimme och medverka i ett forskningsprojekt! 

 
Till dig som är med i Lenas grupp, är hälsointresserad och inte har några hjärtproblem. 
 
Kanske du redan hört talas om möjligheten att vara med i ett forskningsprojekt nästa gång du 
kommer på gruppträff den 10 april?  
 
Vi försöker att ta reda på hur väl man kan skatta fysisk ansträngning och hur stor en 
normalportion vanlig mat upplevs. För detta behöver vi din hjälp! Om du vill vara med så 
kommer det att gå till så här: 
 
1. Vi ses uppe i konferensrummet på Överviktsenheten klockan 8.00 som vanligt. 
Därefter kommer de som vill gå ner till Fysioterapin på plan 4. 

 
2. Deltagarna kommer där att få ett formulär, där de svarar på några frågor om längd, 
vikt och fysiska aktivitet. På det formuläret får man också godkänna att man vill vara 
med i studien.  

 
3. Vi kommer sedan att ha en genomgång av själva testet och av hur skattningsskalorna 
fungerar.  

 
4. Därefter cyklar du på en testcykel vid fyra olika belastningar och får skatta hur 
jobbigt det är i förhållande till andra aktiviteter med hjälp av olika skalor. Vi kommer 
att mäta din puls, men är inte ute efter att mäta din kondition. Det handlar om 
ansträngningsnivåer som man kan nå upp till i vardagslivet. 

 
5. Du kommer också via en dator få lägga upp vad du uppfattar som en normalstor 
portion mat. 

 
Deltagandet är förstås helt frivilligt. Du kan när som helst ändra dig och avbryta deltagandet 
utan att ange några särskilda skäl. Det påverkar inte din fortsatta behandling på enheten. 
 
Hör gärna av dig om det är något du undrar över.  
 
 
 
 
Angelica Gustafsson, Student Mittuniversitetet Ylva Trolle Lagerros, Leg Läkare 
Maria Hägg, Student Mittuniversitetet            
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BILAGA 4 
 

                    Försöksperson nr: _____ 
 
  Man      
    
  Kvinna 
 
Ålder: _____år 
 
Vikt: _____kg 
 
Längd: _____cm 
 
Hur mycket rör Du Dig sammanlagt på fritiden och på arbetet jämfört med jämnåriga av samma 
kön? 
 
  Mycket mindre (1) 
  Lite mindre (2) 
  Ungefär lika mycket (3) 
  Lite mer (4) 
  Mycket mer (5) 
 
Genom att underteckna detta dokument bekräftar jag följande: 
 
Jag har inte några kända hjärtproblem. Jag har informerats om studien, tagit del av skriftlig 
information och har haft möjlighet att ställa frågor angående studien. Jag är medveten om att 
mitt deltagande är frivilligt och vet att jag när som helst, utan förklaring kan avbryta studien. 
 
Jag ger mitt medgivande att delta i studien: 
 
 
 
………………………………………   ……………………… 
Namnteckning försöksperson    Datum 
 
 
 
……………………………………… 
Namnförtydligande 
 
 
 
………………………………………………………….. ……………………… 
Ansvariga testledare    Datum 
 
 
 
………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
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BILAGA 5 

 
 

Friska män sökes till skattning av fysisk 
ansträngning och matintag! 

 
Vi försöker finna faktorer av betydelsen för en hälsobefrämjande livsstil. 
Vi söker därför friska män i åldrarna 30 till 65 år som ska utföra ett 
måttligt ansträngande cykeltest och lägga upp en normalportion mat med 
hjälp av ett dataprogram. Beräknad tidsåtgång; drygt 30 minuter. 
 
Testerna kommer att utföras på Överviktsenheten, Karolinska Sjukhuset, Huddinge den 9:e -

16:e april. Som ersättning får du en biobiljett. 

 
Studien är en del av en C-uppsats och är ett samarbete mellan Mittuniversitetet i Östersund och 

Karolinska Institutet. Vi vill undersöka hur män skattar fysisk ansträngning och storleken på en 

normalportion mat. 

 
Kontakta Angelica Gustafsson eller Maria Hägg om du är intresserad. 
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BILAGA 6 

TROLLES AKTIVITETSMATRIS 
 

 

 


