
InBody kroppsskanning   
Malax I Form För Livet ordnar denna InBody- 

Kroppsskanning och tackar för ditt intresse för din hälsa.  

InBody-kroppssammansättningsmätningen ger en objektiv bild av kroppen. InBody-

mätningen är till hjälp vid uppföljningen av hälsa, matvanor, viktkontroll och vid andra 

levnadsförändringar. Förberedelser inför Inbody-mätningen: 

 Mätningen sker så att du står barfota på apparaten och håller i handtagen under ett 

par minuters tid. 

 Mätningen bör göras på fastande mage, gärna minst två timmar efter maten 

 Besök toaletten före mätningen 

 Ingen idrott, bastu eller dusch före mätningen 

 Stå minst 5 min före mätningen 

 För att få den rätta vikten, klä dig i tunna kläder 

 Uppföljningsmätningarna borde göras vid liknande förhållanden som tidigare 

mätningar 

 Mätning kan inte göras om du är gravid, har en pace maker eller har ett amputerat 

ben eller en amputerad arm. 

 Mätningsresultatet kan bli felaktigt ifall du äter vätskeutdrivande mediciner, har 

mens, är mycket svullen eller har metall-implantat. 

 

Förklaring till testresultatet 

1. Personlig information (ID) – kön, ålder, vikt, längd och datum för testningen.  
 

2. Kroppens sammansättning (Kehon koostumus) – Innehåller preciserad information 

om kroppens sammansättning. Kroppens vätskor: ICW (intracellulär) anger totala 

mängden vätska inuti cellerna och ECW (extratracellulär) anger vätskemängden 

utanför cellerna. ICW och ECW tillsammans utgör den totala vätskemängden i 

kroppen. Vätskan utanför cellerna (ECW) berättar om din vätskebalans. Ifall för 

mycket vätska samlas utanför cellerna förorsakar det svullnad (ödem).  

Proteinmängd: proteiner är musklernas och hudens huvuduppbyggnadsmaterial.  

Mineraler: mineraler finns både i skelettet (ca 80 %) och i kroppens vätskor (ca 20 % 

av totala mineralmassan). Värdet anger totala mineralmängden i kg samt totala 

skelettmassan (= osseous). Mineralmängden kan inte direkt mätas med denna analys, 

utan är endast uppskattat utifrån de andra värdena. 

Fettmängd: totala mängden fett, inbegripet underhudsfett, fett mellan organen och fett 

i musklerna. Totala mängden massa: massa utan fett + massa med fett. 

Viitearvo = referensvärde eller normalvärde för en person av samma kön och samma 

längd. 
 

3. Muskel-fett balans (Lihas-Rasvadiagnoosi) – i analysen jämförs relationen mellan 

totala vikten, musklernas vikt och fettets vikt. Sträcket anger viktens relation jämfört 

med en lika lång persons referensvärde (100 %). Värdet framför sträcket anger din 



verkliga vikt samt mängden muskler och fett. Av dessa värden kan du utläsa vad som 

utgör största delen av din vikt. Idealiskt är om staplarna bildar ett D, dvs. att den 

relativa andelen muskelmassan är stor och fettmängden liten. Kost och motion 

påverkar muskelmassan positivt (mera) och fettmängden negativt (mindre).  
 

4. Viktanalys – Analysen har samlat ihop de vanligaste värdena inom viktkontroll: 

viktindex (kg/m2, normalvärde 18,5-25,0), fettprocent (normalvärde: män <20% och 

kvinnor <28%) samt midja-höft-relation. OBS! Midja-höftrelationen är inte att lita på, 

så den ska ni helt bortse från. Om viktindexet överstiger normalvärdet och mängden 

muskler är riklig behövs ingen viktnedgång! 
 

5. Muskelbalans – Översta sträcket anger muskelmassan (kg) jämfört med en jämnlång 

persons referensvärde, mellersta sträcket anger kroppsdelens muskelmassa i % jämfört 

med en jämnlång persons referensvärde och understa prickade sträcket visar 

muskelmassan (%) jämfört med din egen vikt. Det understa sträcket har ingen egentlig 

betydelse, så den kan vi bortse från.  
 

6. Visceral Fat – Anger mängden fett i buken runt de inre organen. Värdet presenteras i 

kvadratcentimeter (cm2) och mäts i midjan.  Rekommenderat värde oberoende av ålder 

är under 100 cm2. Detta är ett viktigt värde med tanke på hälsan och ett värde över 100 

tyder på ökade hälsorisker. Speciellt risken för diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar 

ökar kraftigt.  
 

7. Vätskeindex – Indexet till vänster anger relationen mellan vätskan utanför cellerna 

samt kroppens totala vätskemängd (ECF/TBF) och normalvärdet är 0,31-0,35. Indexet 

till höger (ECW/TBW), vars normalvärde är 0,36-0,40, anger kroppens vätskemängd i 

förhållande till kroppsvikten. Med detta värde kan man se om det finns ansamlat extra 

vätska i någon del av kroppen (segmentellt vätskeindex). En onormal vätskebalans kan 

bero på bl.a. följande saker; medicinering, hjärtsvikt eller annan sjukdom, ifall du suttit 

eller stått en längre tid i samma ställning, bastubad, ifall du ätit nära inpå testet, 

mensperioden, graviditet eller tung träning. Andra orsaker kan vara undernäring hos 

åldringar eller sarkopeni, dvs. muskelförtvining hos åldringar. Personer med hög fetma 

får vanligen också ett högre vätskeindex pga. att det inne i fettceller finns mindre 

mängd vätska än i andra celler.  
 

8. Allmänna värden, sammandrag – De allmänna värdena i högra kanten 

(näringsutvärdering, viktkontroll, viktanalys osv) visar en allmän utvärdering av 

kroppens sammansättning. Du får en snabb överblick av de olika delområdena ifall de 

är normala eller inte. Ju mer markeringar som finns i det blåa fältet, i desto bättre skick 

är kroppens sammansättning. 
 

9. Viktkontroll – Visar hur mycket du skulle behöva öka/minska i vikt eller 

muskelmassa. Detta kan motivera dig och är ett bra riktmärke för motionärer. Om du 

är 0-5 kg från din idealvikt kan du räkna att du har normalvikt. Idealvikten är uträknad 

för män med en fettprocent på 15 % och för kvinnor med en fettprocent på 23 %. Din 



önskvärda vikt är således din nuvarande vikt +/- viktkontroll och viktkontrollen är 

fettkontroll + muskelkontroll. 
 

Fitness-index – Resultatet är närmast ett index som man kan följa med ifall man mäter 

flera gånger, ett högre värde är bättre. Det är inte meningsfullt att jämföra sig med 

andra. Riktvärden för detta index är att under 70 tyder på spinkighet eller fetma, ett 

index på 70-90 är normalt och ett värde över 90 tyder på att man är kraftig/muskulös.  
 

10. Impedans – InBody-apparaten mäter kroppssammansättningen med impedans 

(electriskt motstånd) och med 6 olika frekvenser för att få ett så tillförlitligt (+- 2 %) 

resultat som möjligt. 
 

11. Mätningshistoria (Body Compasition History) – Apparaten har möjlighet att spara 

din personliga information (ID) och skriver ut uppföljningstabeller av dina senaste 10 

mätningar, så att dina egna jämförelser blir lätta. I Malax kommer vi inte att mata in ID 

och spara, så du bör själv spara dina utprintade lappar så att du nästa gång kan 

jämföra resultaten. 
 

12. Tilläggsuppgifter – Apparaten visar även värdena obesity degree (viktindexet i % av 

mitten på normalområdet 21,75), kroppens cellmassa (cellernas inre vätskemängd + 

proteinmassa, BCM), skelettets mineralmassa (BMC), överarmens omkrets (AC), 

uppskattad basförbrukningen av energi per dygn (BMR) och armens fettfria omkrets 

(AMC). 
 

Förkortningar: 

WHR = Waist Hip Ratio – förhållandet mellan midja och höft 

ECW = External Cell Water – vatten utanför cellen 

TBW = Total Body Water – kroppens totala vattenmängd  

ECF   = External Cell Fluid – vätska utanför cellen  

TBF   = Total Body Fluid – kroppens totala vätskemängd 

BCM = Body Cell Mass – kroppens cellmassa 

BMC = Bone Mineral Content – benmärgens mineralmängd 

BMR = Basal Metabolic Rate - basalomsättningen 

AC     = Arm Circumference – armens omkrets 

AMC = Arm Muscle Circumference – armens muskelyta 

 

 

 

 

Ifall du har något som du funderar på när det gäller denna kroppsanalys, kan du kontakta  
 

Sara-Lotta Huhtaoja sara-lotta.huhtaoja@malax.fi , tfn 050 389 4450  
 

eller  
 

fritidssekreterare Anders Hendricksson, anders.hendricksson@malax.fi, tfn 050 373 8346 
 

mailto:anders.hendricksson@malax.fi


 



  Grejor du kan låna från Malax kommun/fritidskansliet 

 

Kontakta Sara-Lotta Huhtaoja sara-lotta.huhtaoja@malax.fi , tfn 050 389 4450 ifall du vill låna 

motionsredskap. 
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