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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Det finns ännu inga etablerade officiella gränsvärden för övervikt och fetma som 

är baserade på proportionen fettmassa (FM%) utan de gränsvärden som finns är utgår body 

mass index (BMI) eller midjemått. 

Syfte Att utveckla modeller för att prediktera FM, procentuellt och i kg, utifrån 

antropometriska mått hos unga och medelålders (20-49 år) svenska män. Vidare syftar 

uppsatsen till att undersöka vilka värden för FM% som motsvarar 25 kg/m
2
 och 30 kg/m

2 
i 

BMI och samt för 94 cm och 102 cm i midjemått. 

Metod Männen har rekryterats med hjälp av en mödravårdscentral, kvinnohälsan, i Linköping 

i samband med ett projekt om utveckling av barnfetma. Totalt 136 män undersöktes med Bod 

Pod, en maskin som mäter kroppssammansättning med hög validitet. Vidare mättes 

antropometriska mått såsom vikt, längd och midjemått vid mättillfället. 

Resultat Regressionsmodellerna med midjemått och BMI (r=0,94) samt midjemått (r=0,94) 

var de som var signifikant högst korrelerade till FM (kg). De regressionsmodellerna som 

förklarade mest av variansen i FM% var de med 1) M/L (midja/längd), midjemått och BMI 2) 

M/L och 3) midjemått som oberoende variabler (r=0,86-0,88). Ett BMI på 25 kg/m
2
 och 30 

kg/m
2 

motsvaras av 23, respektive 32 FM%. Motsvarande värden för midjemått 94 och 102 

cm var 25, respektive 31 FM%. 

Slutsats Midjemått och M/L (midjemått/längd) är bäst för att prediktera mängden fettmassa 

(FM), både i procent och kg. BMI 25 kg/m
2 

motsvarar 23±1 i FM% och BMI 30 kg/m
2 

korresponderas av 32±2 i FM%. 

 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 
Introduction Currently, no official cut-offs regarding overweight and obesity based on 

proportion fat mass (FM%) are available. Existing cut-offs are instead derived from body 

mass index (BMI) and waist circumference. 

Aim To develop equations to predict FM, in percent and kg, from anthropometric measures in 

young and middle aged (20-49 years of age) Swedish men. Also, this paper aims to 

investigate which values for FM% that corresponds to firstly 25 kg/m
2
 and 30 kg/m

2 
in BMI 

and secondly to 94 cm and 102 cm in waist circumference. 

Methods The men in the study were recruited in collaboration with a maternity clinic, 

kvinnohälsan, in Linköping. In total, 136 men were measured by the means of Bod Pod, a 

device that measures body composition in a valid manner. Anthropometric measures such as 

weight, height and waist circumference were measured. 

Results The regression models with waist circumference and BMI (r=0,94) and waist 

circumference (r=0,94) were significantly strongest related to FM (kg). The regression models 

who explained most of the variability in FM% were the ones with 1) W/H (waist 

circumference/height), waist circumference and BMI 2) W/H and 3) waist circumference as 

independent variables. A BMI of 25 kg/m
2
 and 30 kg/m

2
 corresponds to a FM% of 23 and 32, 

respectively. Corresponding values for waist circumference (94 and 102 cm) were 25 FM% 

and 31 FM%, respectively. 

Conclusion Waist circumference and W/H were the best variables to predict fat mass, both in 

percent and kg. BMI 25 kg/m
2
 corresponds to a FM% of 23±1 while BMI 30 kg/m

2 
is 

equivalent to 32±2 in FM%. 
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1. INLEDNING 
Fetma och övervikt är tillstånd som karaktäriseras av ett överskott av kroppsfett som innebär 

ökad risk för negativa hälsokonsekvenser. Prevalensen av fetma och övervikt ökar globalt och 

enligt WHO uppskattas ungefär 400 miljoner personer vara feta och 1,6 miljarder människor 

vara överviktiga (1). I Sverige har andelen vuxna med fetma fördubblats sedan 80-talet (2). År 

2008 beräknades 42 % av männen och 28 % av kvinnorna i Sverige vara överviktiga (3). 

Proportionen av feta uppskattades till att vara 12 % av männen och 11 % av kvinnorna. Fetma 

och övervikt ökar risken för att drabbas av för tidig död, diabetes, hjärtkärlsjukdom, vissa 

typer av cancer, psykisk ohälsa och minskad livskvalité (1, 4).  

 

Enligt WHO definieras fetma som ett BMI (body mass index) 30 kg/m
2
 eller mer. 

Definitionen för övervikt är ett BMI större eller lika med 25 kg/m
2
 (1). BMI har ett starkt 

samband både med mängden fettmassa i kilogram (FM) och i procent (FM%) (5-8). Dock är 

BMI endast en indikator för kroppssammansättning. Personer med stor muskelmassa kan vara 

klassificerade som feta eller överviktiga utan att ha stor mängd fettmassa. Vidare kan personer 

med väldigt liten muskelmassa och stor andel fettmassa vara klassificerade som att vara 

normalviktiga enligt BMI (9). Även midjemått kan användas för att bedöma risken att drabbas 

av metaboliska konsekvenser av övervikt och fetma. Enligt WHO ökar risken för sådana 

konsekvenser vid midjemått över 94 cm hos män och vid midjemått över 102 cm anses risken 

vara kraftigt ökad (10). 

 

Det finns dock många andra metoder för att uppskatta och/eller mäta mängden fettmassa.  

Vanliga metoder som används för att mäta mängd fettmassa i laboratoriemiljö är bland andra 

mätning av totalt kroppsvatten, bioimpedans, DXA (dual-energy X-ray absorptiometry) och 

densiometri (11, 12). Den sistnämnda är en metod där densiteten beräknas genom mätning av 

volym och vikt. Det är möjligt att mäta volymen genom undervattensvägning och 

helkroppsplethysmografi (Bod Pod). Ovannämnda metoder är bland andra de som ligger till 

grund för de ekvationer som finns för beräkna FM och FM% ifrån antropometriska mått (5-7, 

9, 10, 13-17). Förutom vikt/längd mått såsom BMI och midjemått används även 

hudvecksmått, midja-längd kvot samt midja-höft kvot för att prediktera FM och/eller FM%  

 

Vidare finns det inga allmänt accepterade gränsvärden för vad som är fetma och övervikt 

utifrån FM%. Det finns dock föreslagna gränsvärden, bland annat anser National Institute of 

Health i USA att gränsen för fetma utifrån FM% är 25 % hos män (18). En studie av 

Gallagher visar att gränsen vid övervikt (BMI = 25 kg/m
2
) hos vita män motsvarar 21 FM%. 

Korresponderade värde för fetma (BMI = 30 kg/m
2
) var 26 FM% (9). Ovanstående tyder på 

att ett gränsvärde kring 25 FM% vore rimligt för att definiera fetma hos vita män. Dock har 

WHO beskrivit att ett BMI på 30,0 kg/m
2 

har motsvarats av 30 FM % hos holländska män 

(10). Dessutom har det beskrivits att en definition av fetma som >25 FM% ej skulle motsvara 

det BMI-definierade gränsvärdet för fetma (8). Hos män skulle en sådan definition av fetma 

(>25 FM%) ha en väldigt hög specificitet (95 %), men väldigt låg sensitivitet (36 %), vilket 

skulle innebär att det nuvarande gränsvärdet för BMI-definierad fetma enbart skulle upptäcka 

ungefär en tredjedel av feta personer om gränsvärdet för fetma var 25 FM% hos män. Även 

andra har rapporterat liknande problem med underdiagnosticering (15). Det är mycket viktigt 

att ett gränsvärde både har acceptabel specificitet och sensitivitet, därför måste ett gränsvärde 

för fetma utifrån FM% vila på en stabil vetenskaplig grund. 
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2. SYFTE 
Syftet är att utveckla modeller för att prediktera fettmassa, procentuellt och i kg, utifrån 

antropometriska mått hos unga och medelålders (20-49 år) svenska män med BMI >18,5 

kg/m
2
. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka vilka värden för FM% som motsvarar de 

gränsvärden som definierar övervikt (25 kg/m
2
) och fetma (30 kg/m

2
)
 
utifrån BMI samt för 94 

cm och 102 cm i midjemått. 

 

3. METOD  
3.1 Studiedesign 
Denna studie är en del av ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet som undersöker 

mekanismer till utveckling av barnfetma. Föräldraparen i studien har rekryterats genom en 

mödravårdscentral, kvinnohälsan, i Linköping. Vid inskrivningsbesöket, som sker ungefär i 

graviditetsvecka 10-12, erhåller föräldraparen skriftlig information angående studien av 

barnmorskorna. Om föräldraparen skickar in en intresseanmälan kontaktas dem för ytterligare 

information angående studien. Vid mätningstillfället var männen fastande sedan minst två 

timmar och hade ej tränat under samma dag som mätningen. Vidare undersöktes männen 

längd, kroppsvikt, FM, FFM (fettfri massa) och stående midjemått. Kroppsvikten mättes till 

närmsta g och längd samt midjemått mättes till närmsta 0,5 cm. Vidare har männen svarat på 

ett formulär som bland annat innehåller frågor angående social status, hälsa, mediciner och 

rökning. Mätningarna av männen har skett mellan januari 2009 och februari 2010. Totalt 

genomfördes 136 observationer av vilka 134 är kompletta, i två fall saknas uppgifter om 

midjemått vid mätningstillfället. 

 

3.2 Metoder 
FM och FFM har mäts genom Bod Pod (19) som bygger på densiometri, vilket har visat sig 

ha mycket hög validitet och reliabilitet (20, 21). Detta är ett mätinstrument som mäter både 

vikt och volym, vilket gör det möjligt att räkna ut densiteten på en person. Då densiteten för 

FM (≈0,9 kg/m
3
) och FFM (≈1,1 kg/m

3
) är olika stora är det möjligt att beräkna FM% (11, 

12). I denna studie har Siris två-komponentmodell, FM% = (4.95/kroppsdensitet - 4.50)*100), 

använts för att bestämma kroppssammansättning (22). Männens längd har mäts med en 

väggstadiometer. Midjemått har mätts, av forskningspersonerna själva, med hjälp av ett 

måttband i höjd med naveln. 

 

3.3 Etik 
Studien är godkänd vid den regionala etiska kommittén vid Linköpings Universitet (2007-12-

12: Dnr M187-07). Informerat samtycke har registrerats innan mätningarna har genomförts. 

 

3.4 Databearbetning 
Variablerna vikt/längd (V/L) och midjemått/längd (M/L) och BMI har räknats ut från värdena 

på vikt, längd och midjemått vid mätningstillfället. Linjär regression har använts för att skapa 

de olika modellerna för skattning av FM och FM% och skillnader mellan två korrelationer i 

samma populationer har hypotesprövats enligt Kleinbaum et al. (23). En stegvis (stepwise) 

multipel regression har använts i de fall där den ” bästa möjliga modellen” har skapats. 

Modellkontroll genomfördes för att kontrollera normalfördelning, linjäritet (om sambandet 

mellan två variabler var linjärt), homoscedasticitet (lika varians för alla observationer). Vidare 

har 95 % -iga konfidensintervall för skattningar av vilka värden för FM% som motsvaras av 

BMI (25 och 30), midjemått (94 och 102) skapats. Gruppdata presenteras som medelvärde ± 

standardavvikelse (SD). Signifikansnivån har bestämdes till 5,0 %. Alla dataanalyser, förutom 

test av skillnad av korrelationer som räknades för hand, har utförts med hjälp av SPSS 12.0. 
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4. RESULTAT 
4.1 Beskrivande och grundläggande data 
Fullständiga data kunde samlas in hos 134 av de 136  deltagande männen, uppgifter om ålder 

och antropometriska mätningar presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivande data av männen i studien (n=136). Linköpings Universitet, jan 2009-

feb 2010.  

Variabel n Medel±SD Min Max 

Ålder 136 32±4 20 45 

FM% 136 23,0±8,6 2,0 44,1 

FM (kg) 136 19,8±9,7 1,5 56,1 

FFM (kg) 136 63,2±6,8 46,1 87,1 

Vikt (kg) 136 83,0±12,0 58,2 128,2 

Längd (cm) 136 182±6 167 200 

BMI (kg/m
2
) 136 25,1±3,8 19,3 43,3 

V/L (kg/m) 136 45,6±6,5 33,6 74,5 

Midjemått (cm) 134 92±10 71 125 

M/L 134 0,50±0,06 0,40 0,72 
V/L = vikt/längd, M/L= midjemått/längd 

 

Det fanns signifikanta korrelationer mellan FM%, FM (kg) och samtliga variabler (Tabell 2)  

( r =0,66-0,94). FFM (kg) korrelerade signifikant med vikt, BMI, V/L och midjemått 

(r= 0,22-0,60). Dock fanns det ej något samband mellan FFM (kg) och M/L.  Vidare fanns det 

inget signifikant samband mellan ålder och FM%, FM (kg) eller FFM (kg) (data redovisas ej). 

 

Tabell 2. Korrelationer (r) mellan 1) FM%, FM, FFM och 2) antropometriska mått samt vikt 

(n=136). Linköpings Universitet, jan 2009-feb 2010.  

 Vikt BMI V/L Midjemått M/L 

FM% 0,66
***

 0,77
*** 

0,74
***

 0,86
***

 0,87
***

 

FM (kg) 0,83
***

 0,89
*** 

0,89
***

 0,94
***

 0,92
***

 

FFM (kg) 0,60
***

 0,29
**

 0,45
***

 0,22
*
 0,12  

V/L = vikt/längd, M/L= midjemått/längd, FM% = Fettmassa i procent, FM (kg) = Fettmassa i kg, FFM (kg) 

Fettfrimassa i kg.* = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

 

4.2 Modeller för skattning av FM (kg) 
Samtliga regressionsmodeller, där y = FM (kg), var signifikanta (Tabell 3, Bilaga 1). 

Sambandet med FM (kg) var signifikant större för midjemått och BMI samt enbart midjemått 

än övriga variabler. Vidare var korrelationen för M/L signifikant större än BMI  men ej 

signifikant skiljt från V/L. Vikt hade signifikant lägst korrelation med FM (kg) av alla 

parametrar. Även en modell med längd, vikt och midjemått som oberoende variabler 

förklarade en stor del av variansen (R
2
=88,7 %) (data redovisas ej). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Tabell 3. Korrelationer (r), enkla regressionsmodeller samt multipel regressionsmodell för att 

prediktera (y) FM (kg) (n=136). Linköpings Universitet, jan 2009-feb 2010. 

Variabel Namn Regressionsmodell r Förklaringsgrad (R
2
) 

Midjemått x1 Y= -65,6 + 0,932x1 0,94
1
 88,0 % 

M/L x2 Y= -56,0+ 150,4x2 0,92
2
 83,3 % 

V/L x3 Y= -40,1+ 1,315x3 0,89
2,3

 78,4 % 

BMI x4 Y= -37,2 + 2,282x4 0,89
3
 79,0 % 

Vikt x5 Y= -35,3 + 0,664x5 0,83
4
 68,2 % 

Midjemått, 

BMI 

x1 

x3 

Y= -61,8 + 0,743 x1 

+ 0,536 x3 

0,94
1
 

 

88,8 % 

Korrelationer med olika upphöjda siffror är signifikant skiljda från varandra (p<0,05). FM = Fettmassa, V/L = 

vikt/längd, M/L= midjemått/längd, BMI = body mass index. 
 

4.3 Modeller för skattning av FM% 
Alla de regressionsmodellerna som skapades för att prediktera FM% var signifikanta (Tabell 

4, Bilaga 2). Modellerna med M/L, midjemått och BMI, M/L och midjemått hade signifikant 

högre korrelation med FM% än övriga parametrar. Vidare var korrelationen för BMI starkare 

än den för V/L som i sin tur hade en korrelation som var större än vikt, den variabel som hade 

svagast samband med FM%. 

 

Tabell 4. Korrelationer (r), enkla regressionsmodeller samt multipel regressionsmodell för att 

prediktera (y) FM% (n=136). Linköpings Universitet, jan 2009-feb 2010. 

Variabel Namn Regressionsmodell r Förklaringsgrad (R
2
) 

M/L x1 Y= -40,9 + 127,0x1 0,87
1
 75,2 % 

Midjemått x2 Y= -46,0 + 0,753x2 0,86
1
 72,9 % 

BMI x3 Y= -21,1 + 1,762x3 0,77
2
 59,7 % 

V/L x4 Y= -21,4+ 0,976x4 0,74
3
 54,8 % 

Vikt x5 Y= -16,0 + 0,470x5 0,66
4
 43,4 % 

M/L, 

Midjemått, 

BMI 

x1 

x2 

x3 

Y= -48,3 + 110,603x1 

+ 0,347x2 - 0,645x3 

 

0,88
1
 

 

 

77,3 % 

Korrelationer med olika upphöjda siffror är signifikant skiljda från varandra (p<0,05). FM = Fettmassa, V/L = 

vikt/längd, M/L= midjemått/längd, BMI = body mass index. 
 

4.4 Skattning av gränsvärden för FM% 
De predikterade 95%- iga konfidensintervallen visade att BMI 25,0 kg/m

2
 och 30,0 kg/m

2
 

korresponderas av 22,9±0,9, respektive 31,7±1,5 i FM% (Tabell 5). Motsvarade 

konfidensintervall för midjemått (94 cm och 102 cm) var 24,8±1,6, respektive 30,8±1,1 

FM%. 

 

Tabell 5. Predikterade 95 % -iga konfidensintervall för värden på FM% vid förutbestämda 

värden på BMI och midjemått (n=136). Linköpings Universitet, jan 2009-feb 2010. 

 

 

 

 

 

 
FM = Fettmassa, BMI = body mass index. 

 
 

Variabel Värde på 

variabel 

95 % KI 

BMI 25 kg/m
2
 22,9±0,9 

BMI 30 kg/m
2
 31,7±1,5 

Midjemått 94 cm 24,8±1,6 

Midjemått 102 cm 30,8±1,1 
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5. DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 
Urvalet i denna studie är som i många andra medicinska studier ej slumpmässigt, vilket är en 

svaghet. I denna studie var genomsnitten för vikt, längd och BMI 83,0 kg, 182 cm respektive 

25,1 kg/m
2
. Detta överensstämmer bra med data från SCB från 2004-2005 som visade att 

genomsnittlig längd, vikt och BMI hos 25-34 åriga män var 81,7 kg, 181,3 cm och 24,9 kg/m
2
 

(24). Motsvarade siffror för 35-44 åriga män var 85,1 kg, 180,3 cm och 26,2 kg/m
2
. Detta 

tyder på, trots att urvalet ej var slumpmässigt, att ett material som är jämförbart med 

riksgenomsnittet i vikt och längd och valts ut.  

 

För att erhålla så tillförlitliga regressionsmodeller som möjligt hade ett tillvägagångssätt med 

så kallad korsvalidering kunnat användas (23). I den metoden används en del av 

observationerna för att skatta själva ekvationen medan de andra används för att validera 

modellen, det vill säga hur de predikterade värdena skiljer sig mot de ”sanna”. Detta hade 

dock haft som konsekvens att de predikterade konfidensintervallen för FM% hade blivit 

osäkrare och större, eftersom färre observationer hade använts för att skatta 

regressionsekvationen. Eftersom huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka vilka värden 

på FM% som korresponderar gränsvärden för övervikt och fetma utifrån BMI skapades därför 

regressionsmodeller utan korsvalidering. Slutligen tyder det faktum att konfidensintervallen 

blev relativt snäva att tillräckligt många individer har mäts i denna studie för att kunna skapa 

tillförlitliga estimat. 

 

Majoriteten av deltagarna i studien mätte sina egna midjemått, vilket är en potentiell felkälla. 

Dock gav testledaren instruktioner hur midjemåtten skulle tas. Vidare är styrkan i sambanden 

mellan midjemått och FM% likande det som rapporterats tidigare, vilket tyder på att 

midjemåtten till största del har mätts på ett korrekt sätt (6, 7, 14). Slutligen informerades 

männen om att de skulle vara fastande minst två timmar innan mätningen och att de ej skulle 

ha tränat samma dag som mättillfället. . Detta eftersom detta har en inverkan på densiteten hos 

forskningspersonen, vilket i sin tur kan leda till felaktiga mätresultat.  

 

5.2 Modeller för skattning av FM (kg) 
Midjemått respektive midjemått och BMI var de modeller som hade starkast samband 

(r=0,94) med FM (kg). Eftersom korrelationerna för dessa två modeller ej var signifikant 

skiljda från varandra finns det ingen uppenbar fördel av att använda sig av den större 

modellen (med midjemått, BMI). Vidare var styrkan på sambanden med FM (kg) liknande de 

som Ingrid Larsson et al. fann hos svenska män (6). De fann att den bästa modellen med 

längd, vikt och midjemått förklarade 88 % av variansen av FM (kg), vilket är i paritet med 

förklaringsgraderna för modellerna med midjemått i denna studie ((R
2
= 88,0-88,8 %). M/L 

var den variabel som enskilt hade den näst största korrelation med FM (kg) (r=0,92), vilket 

var signifikant högre än för BMI, men ej än för V/L. Slutligen var förklaringsgraden för 

modellen med V/L som oberoende variabel (R
2
= 78,4%) liknande den som tidigare 

rapporterats hos svenska män (R
2
=82%). Dock var V/L lika starkt korrelerad till FM (kg) som 

BMI var. Detta betyder att i denna studie kunde V/L ej prediktera FM (kg) bättre än BMI, 

vilket avviker från tidigare resultat (6). 
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5.3 Modeller för skattning av FM% 
De regressionsmodeller som förklarade mest av variansen i FM% var de med 1) M/L, 

midjemått och BMI, 2) M/L och 3) midjemått som oberoende variabler. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan de olika modeller för hur starkt samband med FM% de hade 

(r=0,86-0,88). Då den mer specificerade modellen (med M/L, midjemått och BMI) ej 

förklarar signifikant mer kan M/L och midjemått lika väl användas för att prediktera FM%. 

Styrkan hos korrelationerna med M/L och midjemått är liknande de som rapporterats av 

tidigare (r=0,86-,0,88) (7, 14). Vidare var M/L och midjemått signifikant starkare korrelerat 

med FM% än index med vikt och längd såsom BMI och V/L något som också 

överensstämmer med tidigare forskning (7, 14).  

 

5.4 Skattning av gränsvärden för FM%  
I denna studie motsvarade cut-off för BMI-definerad övervikt (25 kg/m

2
) en FM% på 22-24. 

Konfidensintervallen för midjemått 94 cm (23-27 FM%) överensstämmer även väl med detta, 

vilket tyder på att cut-off för FM %-definerad övervikt bör vara kring 23%. Vidare det visats 

att BMI 25 kg/m
2
 motsvarade 25 FM% hos vuxna amerikanska män (14).  

 

Resultatet från denna studie visar att cut-off för BMI-definerad fetma (30 kg/m
2
) motsvaras av 

30-34 FM%, vilket motsvarar konfidensintervallet för FM% då midjemått är 102 cm (30-32 

FM%). En rimlig cut-off för FM%-definerad fetma bör därför vara kring 32%. Detta är 

konsistent med tidigare studier av amerikanska samt holländska män där en 30 FM% 

motsvarar BMI 30 kg/m
2
 (10, 14).  

 

Resultaten i denna studie motsäger tidigare resultat som föreslagit gränsvärden för fetma hos 

vita män vid 25 FM% (9, 18). Skillnaden i resultaten kan eventuellt förklaras genom urvalet. I 

studien av Gallagher rekryterades forskningspersonerna genom ett bekvämlighetsurval, bland 

annat genom annonser i lokala tidningar samt utdelande av flyers. Detta kan ha haft som 

konsekvens att en större proportion personer som är intresserade av kost och träning, d.v.s. 

personer med mer muskelmassa och mindre fett, har rekryterats till studien än vad som fanns i 

målpopulationen. Detta skulle i så fall innebära att FM% vid ett givet BMI skulle underskattas 

jämfört med populationen som avsetts att undersökas. I den aktuella studien skedde 

visserligen inget slumpmässigt urval, men huvudsyftet var ej att undersöka 

kroppssammansättning hos männen. Dessutom överstämde vikt, längd och BMI väl med 

medelvärdet för jämförbara män. Vidare är resultaten i denna studie jämförbara med de Flegal 

et al. fann genom ett slumpmässigt populationsbaserat urval av amerikanska män (14). Detta 

tyder på att resultaten i vår studie är rimliga.  

 

6. SLUTSATS 
Midjemått och M/L (midjemått/längd) är bäst för att prediktera mängden fettmassa (FM), 

både i procent och kg. BMI 25 kg/m
2 

motsvarar 23±1 i FM% och BMI 30 kg/m
2 

korresponderas av 32±2 i FM%. 

 

7. TACK 
Ett mycket stort tack till de män som deltog i detta forskningsprojekt. Jag vill också tacka 

Elisabet Forsum, Marie Löf och Britt Eriksson för hjälp med datainsamling samt råd och stöd 

med forskningsarbetet. Daniel Bello Henriksson ska ha ett stort tack för hjälp med 

administration . Vidare vill jag även tacka Hanna Olsson för korrekturläsning och synpunkter 

på uppsatsen.  
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Sambandsdiagram mellan FM (kg) och antropometriska mått 
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Sambandsdiagram mellan FM% och antropometriska mått 
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