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Påverka själv din hälsa med fysisk aktivitet vid 

Övervikt och fetma
•  Allt som kan göras, oavsett hur lite, är bättre än stillasittande.

• Ökad muskelmassa som kan uppnås vid fysisk aktivitet ökar basalomsättningen (den energi som  
 kroppen gör av med i vila) och gör viktkontrollen enklare.

• För de allra flesta verkar fysisk aktivitet leda till att de aptitreglerande hormonerna ökar mättnads 
 känslan direkt efter ett träningspass.

Studier har visat att ”smygmotion” i vardagen har påvisbara effekter och kan på sikt innebära större 
möjligheter att hålla kroppen i energibalans. Exempelvis att välja att stå, promenera, cykla eller ta trap-
porna framför att sitta, ta bilen eller rulltrappor. 

När man är överviktig eller har fetma kan det finnas mekaniska begränsningar att röra på sig, det kan 
vara smärta från t ex knälederna. Därför är det viktigt att börja försiktigt och öka den fysiska aktiviteten 
långsamt, dels för att minska risken för skador och dels för att vänja sig vid ett nytt förhållningssätt till 
fysisk aktivitet. En ökning av det man gör av med 50-100 kilokalorier (kcal) per dag är en framgång om 
det upprätthålls. Måttliga men regelbundna aktiviteter kan hålla kroppsvikten i balans.

Oavsett vilken vikt man har är fysisk aktivitet förenat med minskad risk för ohälsa. Exempelvis minskar 
risken för diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, stroke, vissa typer av cancer och förtida död. Studier har 
visat att konditionsträning har bäst effekt för viktnedgång. Högintensiv konditionsträning och muskel-
stärkande träning kan leda till en ökad energiförbrukning efter träningspasset och denna effekt kan 
kvarstå mellan 14 och 48 timmar. 

 Hur vara fysiskt aktiv vid fetma?

 • Konditionsträning

  – Måttlig intensitet: Minst 300 minuter i veckan uppdelat på 5-7 pass.

  –  Hög intensitet: Minst 75 minuter i veckan uppdelat på 3-5 pass.

 • Muskelstärkande fysisk aktivitet

  –  8-10 övningar, 8-12 repetitioner, minst 1 omgång, 2-3 gånger i veckan.
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