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Bakgrunn: 

Flegal et al. (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555137#Abstract) publiserte i 

2013 en metastudie av internasjonal forskning der de konkluderte med at dødelighet (uansett årsak) 

var assosiert med fedme. De fant, overraskende nok, at overvekt (BMI på 25 - 30) (BMI = kg/m
2
) og 

laverste kategori av fedme (BMI på 30 - 35) ikke økte dødsrisikoen sammenlignet med normal BMI 

(18,5 – 25), men faktisk var litt lavere (odds ratio (OR) på 0,94 og 0,95), mens det var klar økning i 

dødsrisikoen for de med BMI over 30 (OR = 1,29). Studien ble kommenterert i en lederar i 

tidsskriftet ( http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555106) der det kommer fram at 

normal BMI kan være for vidt definert, og at de med laveste nivå innen normal-BMI (18,5 – 22) i de 

fleste studier også har forhøyet dødsrisiko sammenlignet med en BMI på mellom 22 og 25. De 

henviser bl.a. til (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673609603184), en Lancet 

review-artikkel fra 2009 som viser til lavest dødelighet for BMI mellom 22,5 – 25 kg/m
2
 og omtrent 

30 % økning i dødelighet for hver 5 kg/m
2
 økning i kroppsmasse. 

 

Overvekt og fedme er et økende helseproblem også i Norge (http://tidsskriftet.no/article/1473366). 

Imidlertid krever forståelse av sammenhengene mellom fedme på den ene siden og helserisiko og 

dødelighet på den andre langt større kompleksitet enn slike grove overordnede sammenhenger. En  

studerer bl.a. effekten av ulike andre riskofaktorer i samspill med ulike nivåer av BMI. I Lancet-

studien fant de at røyking var en svært viktig belastende faktor som var vesentlig med på å økt 

dødsrisikoen for de med lav BMI inkludert de mellom 18,5 og 22,5. Blant positive vinklinger ser det 

ut til å at fysisk aktivitet virker som en vesentlig buffer mot sykdomsrisiko for fete personer og det 

stilles spørsmål ved om ikke BMI i hovedsak er et symptom på inaktiv livsstil og dårlig fysisk form, 

og ikke en egen riskofaktor for sykdom (http://tidsskriftet.no/article/227187). I et forebyggende 

perspektiv rettet mot hele befolkningen kan det derfor være spesielt stor helsegevinst (både fysisk og 

psykisk) ved øke det generelle aktivitetsnivået. 

 

Helseminister Jonas Gahr Støre ble nylig intervjuet av Silje Dyregrov (Oslopuls, Aftenposten.no, 

21.feb. 2013: http://www.osloby.no/sprek/Hva-er-ditt-beste-tips-for-a-fa-folk-i-aktivitet-

7127706.html). Han sier han setter stor pris på initiativet fra Allaktivitetsalliansen som nylig startet 

kampanjen "Fiks kommunen min" på facebook. Målet deres er å få flere voksne og barn i aktivitet 

sammen. Vi har hatt møter med Aktivitetsalliansen, og vi har fått skriftlige innspill til 

folkehelsemeldingen, sier Støre. Til våren kommer han med en stortingsmelding om folkehelse. Der 

vil fysisk aktivitet være en viktig del, sier Støre. En mer fysisk aktiv befolkning er ikke noe jeg som 

helseminister kan beslutte. For å få til dette, må vi mobilisere langt utenfor helsesektoren. Bedre 

folkehelse gir oss mulighet til systematisk og langsiktig arbeid på tvers av sektorer, både nasjonalt, 

regionalt og lokalt. Jeg ønsker tiltak som kan legge forholdene bedre til rette for aktivitet på de 

arenaene folk befinner seg - i nærmiljøet, i skolen, i barnehagen og på arbeidsplasser, sier Støre. 

Ekstra viktig blir skolene … Den favner alle barn - også de som trenger ekstra oppfølging og 

motivasjon. I forrige uke besøkte jeg Trudvang skole i Sogndal. Her har elevene minimum 30 

minutter fysisk aktivitet hver dag. Dette gir bedre trivsel og helse, og et bedre grunnlag for læring. 

Jeg mener dette er et eksempel til etterfølgelse, og jeg vil arbeide for å få mer fysisk aktivitet inn i 

skolen, sier Støre. 

 

Allaktivitetsalliansens kampanje er en typisk intuisjonsbasert kampanje som beskrevet i Hansen og 

McNeal (1996) ein artikkel på pensum. Velmenende folk som gjør en innsats uten at noen vet om 

innsatsen vil føre til et høyere aktivitetsnivå i befolkningen. Du får derfor i oppgave å utforme en 
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forskningsbasert holdningskampanje som kan hjelpe Støre med å nå målet om å få økt fysisk  

aktivitet blant elevene i skolen. Målgruppen som skal lese beskrivelsen din vil være fagfolk 

(inkludert psykologer) i helsedirektoratet som trolig også vil bearbeide teksten og gjøre 

fagterminologien din forståelig for politikere og andre. Økonomien i en slik kampanje er ikke gitt, og 

du har i utgangspunktet svært vide rammer for godt begrunnede tiltak. Du må begrense teksten til 

mellom 3500 og 4000 ord, så du må prioritere det viktigste og senere komme tilbake med utfyllende 

detaljer dersom fagfolkene i helsedirektoratet anbefaler kampanjen din. Støre kan godt tenkes å 

godkjenne en kampanje til 50 millioner kroner eller kanskje til og med mer om han tror det du 

foreslår kan være viktig nok for å oppnå målet. Du skal derfor ikke tilpasse kampanjen til en gitt 

økonomisk ramme nå. I håp om å oppnå støtte for kampanjen du foreslår bør du framheve positive 

aspekter i den grad det er mulig, selvfølgelig uten å gå på akkord med din faglige integritet eller å 

unnlate å fortelle om eventuelle negative aspekter. 

 

 

Eksamensoppgaven skal besvare følgende: 

1.  Hvordan bør en holdningskampanje utformes for å gi mest mulig støtte for at flest mulig elever i 

Norge skal få minst 30 minutters fysisk aktivitet hver dag i løpet av skoledagen. 

 

2. Begrunn utformingen av holdningskampanjen med sosialpsykologisk teori og empiri. Prøv å få 

klart fram hvorfor du tror kampanjen kommer til å virke (teoretisk begrunnelse). Vær presis på 

hvilke holdninger som bør påvirkes og hvilke målgrupper som kampanjen bør rettes mot (og 

hvorfor), og få klart fram hvordan implementeringen av kampanjen bør foregå. 

 

3. Hvilke realistiske forventninger kan helsemyndighetene ha til å oppnå de holdningsendringene du 

anbefaler at kampanjen rettes mot. Begrunn forventningene empirisk (fra forskningslitteraturen). 

 

4. Hvordan kan effekten av kampanjen evalueres? Vurder også om det finnes utilsiktede eller 

uønskede følger av kampanjen som bør kartlegges i effektevalueringen. 

 

5. Diskuter om aspekter av kampanjen du foreslår kan ha noen uheldige konsekvenser, som for 

eksempel å stigmatisere tykke og fysisk lite flinke barn, øke mobbing av disse eller om du vil advare 

om andre etiske problemer som kan oppstå som følge av holdningskampanjen du foreslår. 

 


