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Abstrakt 
 
Övervikt och fetma är ett hälsoproblem som ökar i Sverige och stora delar av världen. Många 
faktorer bidrar till övervikt och fetma, bland annat genetiska faktorer, ett ökat intag av 
näringsfattig kost med ett högt energiinnehåll samt minskad mängd fysisk aktivitet. Syfte: Att 
ta reda på vilken effekt olika former av fysisk aktivitet har avseende viktreducering hos 
personer med övervikt och fetma. Metod: Sökning av artiklar som behandlar fysisk aktivitet 
avseende viktreducering vid övervikt och fetma, publicerade från 1996 och framåt, i 
databaserna Pubmed, Pedro, Cochrane, Cinahl och AMED. Totalt 16 studier granskades och 
kvalitetsvärderades. Resultat: I de studier där en signifikant viktminskning uppnåtts bestod 
den fysiska aktiviteten framförallt av cykling och promenader, både separat men även i 
kombination med varandra samt andra former av fysisk aktivitet som till exempel 
livsstilsaktivitet, styrketräning och jogging. I en majoritet av dessa studier förekom diet i 
kombination med den fysiska aktiviteten. Slutsats: Det är svårt att bedöma effekten av fysisk 
aktivitet på viktnedgång utifrån resultatet i denna litteraturstudie. Trots detta anser författarna 
att fysisk aktivitet är en viktig del i behandlingen av övervikt och fetma då fysisk aktivitet ger 
positiva hälsoeffekter även om viktnedgång uteblir. 
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1. Bakgrund 

 

Övervikt och fetma är ett hälsoproblem som ökar både i Sverige och i resten av världen (1, 2). 

En ökning som bland annat beror på ett ökat intag av näringsfattig kost med ett högt 

energiinnehåll i kombination med minskad fysisk aktivitet (2). Hos personer med fetma har 

även genetiska faktorer visat sig spela en betydande roll och det uppskattas att 40-50 % har 

bakomliggande genetiska faktorer som påverkat fetmans utveckling (3).    

 

Övervikt och fetma mäts ofta med hjälp av Body Mass Index – BMI som innebär 

kroppsvikten i kg dividerat med längden i kvadrat. Definitionen av övervikt är ett BMI mellan 

25-29.9 och definitionen av fetma är ett BMI på 30 eller mer. Detta kan jämföras med 

definitionen av normalvikt som innebär ett BMI mellan 19-24.9. BMI ger dock ingen 

uppfattning om hur stor del av kroppsvikten som består av muskler respektive fett. Personer 

med ett BMI över 30 löper större risk än normalviktiga att drabbas av sjukdomar som diabetes 

typ 2, hjärt- kärlsjukdomar, artrit och vissa cancersjukdomar (4). Risken att drabbas av 

barnlöshet och ledförslitningar är också större hos personer med fetma (4, 5). Även ett BMI 

mellan 25 och 30 ger en ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar (6) och från BMI 27 

ökar riskerna betydligt för bland annat högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2 

(7). 

 

Midjemått och midja/höftkvot är ytterligare två sätt att mäta övervikt och fetma på. 

Midjemåttet mäts med ett mjukt måttband mitt mellan nedersta revbensbågen och höftbenets 

översta kant (8, 9). Måttet ger en uppfattning om hur mycket fett som finns i buken. Ett 

midjemått över 80 cm för kvinnor respektive 94 cm för män i samband med ett BMI över 25 

ökar risken för att drabbas av följdsjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdomar och typ 2 

diabetes (8). Midja/höftkvot mäter förhållandet mellan midjans och höfternas omkrets. Ett 

midjemått som är större än höftmåttet är en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdomar. 

Midja/höftkvot räknas ut genom att mäta runt midjans smalaste del samt runt höfterna där de 

är som bredast. Därefter divideras midjemåttet med höftmåttet och den siffra man får fram bör 

vara lägre än 1 för män och lägre än 0.85 för kvinnor (8). 

 

År 2005 beräknade World Health Organisation att det i hela världen fanns cirka 1,6 miljarder 

människor över 15 år med övervikt och minst 400 miljoner människor över 15 år med fetma. 
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Dessa siffror beräknas stiga till 2,3 miljarder människor med övervikt samt 700 miljoner 

människor med fetma år 2015 (4).  

 

I Sverige har antalet personer med övervikt och fetma, mellan 16 och 84 år, ökat med drygt 

13 procentenheter från 1980 fram till 2005. 1980-1981 hade 30,6 % av den svenska 

befolkningen mellan 16 och 84 år övervikt eller fetma, 2005 var siffran 44 %. 51,8 % av de 

svenska männen samt 36,2 % av de svenska kvinnorna hade övervikt eller fetma år 2005 (10). 

I de 30 länder som ingår i Organisation for Economic Co-operation and Development - 

OECD, där bland annat Sverige, Japan och USA är medlemmar (11), är totalt fler män än 

kvinnor överviktiga. Skillnaden mellan könen är dock inte lika stor när det gäller fetma (12). 

 
Enligt Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet kostade övervikt och fetma 

sjukvården i Sverige tre miljarder kronor år 2003. Om antalet personer med övervikt och 

fetma i Sverige fortsätter att öka kommer en allt större andel av sjukvårdens resurser att 

användas till de följdsjukdomar som personer med övervikt och fetma ofta drabbas av (13). 

 

Statistik från SCB visar att en stor del av den svenska befolkningen spenderar omfattande 

delar av vardagen stillasittande då vi använder oss av transportfordon i stor utsträckning samt 

har stillasittande arbeten och en inaktiv fritid. Trots detta har den regelbundna motionen, det 

vill säga motion en gång per vecka, ökat bland svenska kvinnor och män sedan början på 

1980-talet. 1980-81 motionerade 43 % av de svenska kvinnorna och 47 % av de svenska 

männen mellan 16-74 år minst en gång i veckan. År 2002 var motsvarande siffra för 

kvinnorna 64 % och männen 59 % (14). 

 

Doll et al. (15) har i en studie från 2000 undersökt sambandet mellan fetma och fysiskt samt 

psykiskt välmående. Resultatet visade att personer med fetma upplevde sämre fysisk funktion 

och vitalitet än underviktiga, normalviktiga och överviktiga personer. När det gällde bland 

annat mental hälsa och social funktion hade personer med fetma liknande resultat som de 

underviktiga testpersonerna men sämre resultat än de normalviktiga och överviktiga 

testpersonerna (15).   

 

Shaw et al. (16) utförde en studie 2006 där sambandet mellan fetma och fysisk aktivitet 

undersöktes. Resultatet visar att fysisk aktivitet som tillägg till kostbehandling ger en ökad 

viktminskning i jämförelse med enbart förändring av kosten men att viktminskningen är liten 
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vid enbart fysisk aktivitet som behandling jämfört med ingen behandling alls. Samma studie 

visar även att man får andra positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet förutom viktnedgång, till 

exempel minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, detta även om viktminskning uteblir (16).  

 

Enligt WHO kan fysisk aktivitet även förbättra muskeloskeletal hälsa, sänka blodtryck och 

reducera depressionssymptom. I dag uppskattas det att 60 % av världens befolkning inte är 

tillräckligt fysiskt aktiva och enligt World Health Report 2002 beräknades fysisk inaktivitet 

orsaka 1.9 miljoner dödsfall i världen årligen (17). 

 

Wing et al. (18) redovisar att träning har effekt på viktnedgång hos personer med övervikt och 

fetma men att resultaten många gånger är blygsamma och att det behövs bättre mätmetoder 

för att kunna utvärdera träningens långtidseffekt på viktnedgång (18).  

 

Slentz et al. (19) samt Jefferey et al. (20) har i två olika studier undersökt hur en hög 

träningsintensitet påverkar viktnedgången i jämförelse med den normalt rekommenderade 

träningsintensiteten/lågintensiv träning hos överviktiga personer och personer med fetma. I 

båda studierna fann man att en hög träningsintensitetsnivå ger en större viktminskning jämfört 

med rekommenderad träningsintensitet/lågintensiv träning (19, 20). Jefferey et al. (20) studie 

visade även på en större minskning av fettmassa och midjemått hos de försökspersoner som 

tränade högintensivt jämfört med dem som tränade lågintensivt (20). 

 

En forskningsgrupp på Karolinska Institutet ledd av sjukgymnastproffessor Eva Mattson 

studerar fysisk förmåga och kapacitet samt konsekvenserna av träning hos personer med olika 

funktionshinder. Forskningsgruppen har kommit fram till att många kraftigt överviktiga 

personer samt personer med fetma ofta blir rekommenderade att ta långa promenader i 

viktminskande syfte. Svårigheterna för dessa personer är dock att de många gånger inte orkar 

promenera och/eller att de får ont i fot-, knä- eller höftleder. Därför rekommenderas dessa 

patienter nu att simma, cykla eller styrketräna för att minska belastningen på lederna (21). 

 

Eftersom övervikt och fetma är ett hälsoproblem som ökar i Sverige och resten av världen så 

tror författarna av denna litteraturstudie att sjukgymnaster kommer att träffa dessa personer i 

större utsträckning i framtiden. Detta medför i sin tur att behovet av sjukgymnastiska 

kunskaper om fysisk aktivitet för personer med övervikt och fetma blir större och därför valde 

författarna att göra en studie inom detta ämnesområde.  
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2. Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilken effekt olika former av fysisk aktivitet 

har avseende viktreducering hos personer med övervikt och fetma. 

 

3. Frågeställningar 

 

Vilka olika former av fysisk aktivitet har studerats i de valda studierna? 

Vilken effekt har de haft avseende viktreducering hos personer med övervikt och fetma? 

 

4. Metod/material 

 

Litteratursökningar genomfördes på databaserna PubMed, Pedro, Cochrane, Amed och Cinahl 

mellan december 2006 och mars 2007. Sökorden som användes var obesity, overweight, 

exercise, physical activity, training, treatment, weight loss. Sökningarna genomfördes 

gemensamt av båda författarna och totalt 16 artiklar som motsvarade de valda kriterierna 

valdes ut till den slutliga granskningen. 

 

Inklusionskriterier: 

• Studier som avhandlar fysisk aktivitet och viktnedgång hos personer med ett BMI över 

25, eventuellt i kombination med annan behandling 

• Artiklar på svenska eller engelska 

• Artiklar publicerade från 1996 till 2007 

• Randomiserade kontrollerade studier 

• Kliniska prövningar 

• Litteratursammanställningar från vilka artiklar valdes ut till granskningen 

 

Exklusionskriterier: 

• Artiklar där någon form av fysisk aktivitet ej ingår som behandling 

• Artiklar utan abstract om det inte går att utläsa från titeln att artikeln verkar uppfylla 

inklusionskriterierna 
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• Artiklar som behandlar förebyggande åtgärder av övervikt och fetma 

• Artiklar som behandlar bibehållen viktnedgång  

• Studier gjorda på personer under 18 år 

 

Tabell 1. Sökresultat obesity 

Sökord Antal träffar (antal utvalda) 
 PubMed Pedro Cochrane AMED/Cinahl 

Obesity, exercise, 

weight loss 

312 (3) 35 (1) 

 

 

107 (0) 1 (0) 

Obesity, physical 

activity, weight loss 

144 (0) 16 (1) 

 

 

100 (0) 0 (0) 

Obesity, training 

weight loss 

131 (0) 19 (0) 

 

 

69 (0) 0 (0) 

Treatment, obesity, 

exercise 

703 (0) 34 (0) 

 

 

6 (0) 0 (0) 

 

Obesity, exercise - 

 

- 

 

 

- 8 (0) 

Obesity, physical 

activity 

- - 

 

 

- 24 (0) 

Obesity, training - 

 

- 

 

 

- 1 (0) 

Obesity, treatment - 

 

- 

 

 

- 81 (0) 

Obesity, weight 

loss 

- - 

 

 

- 3 (0) 
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Tabell 2. Sökresultat overweight 

Sökord Antal träffar (antal utvalda) 
 PubMed Pedro Cochrane AMED/Cinahl 

Overweight, 

exercise, weight 

loss 

331 (4) 45 (0) 4 (0) 0 

Overweight, 

physical activity, 

weight loss 

147 (0) 21 (0) 3 (0) 0 

Overweight, 

training, weight 

loss 

130 (0) 15 (0) 1 (0) 0 

 

 

Treatment, 

overweight, 

exercise 

684 (7) 40 (0) 3 (0) 682 (0) 

 

Overweight, 

exercise 

- 

 

 

- - 1 (0) 

Overweight, 

physical activity 

- 

 

 

- - 5 (0) 

Overweight, 

training 

- 

 

 

- - 0 (0) 

Overweight, 

treatment 

- 

 

 

- - 0 (0) 

Overweight, weight 

loss 

- 

 

 

- - 1 (0) 

 

För att få en uppfattning om de 16 utvalda studiernas kvalitet utfördes en kvalitetsvärdering 

utifrån SBU: s mall för kritisk granskning av interventionsartiklar (22). Mallen modifierades 

för att passa det valda syftet (se bilaga 1). Den modifierade mallen bestod av totalt elva frågor 

som var och en gav en poäng för ”ja” och noll poäng för ”nej” vilket innebar att varje studie 

kunde få maximalt elva poäng. Studierna värderades därefter enligt följande bedömning: hög 

kvalitet 10-11 poäng, medelhög kvalitet 5-9 poäng samt låg kvalitet 0-4 poäng. En lista med 

ordförklaringar upprättades för att förklara förkortningar och svåra ord (se bilaga 2). 
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5. Resultat 
 

5.1 Interventionernas genomförande samt viktrelaterade resultat 
 

I Van Aggel-Leijssen et al. (23) studie randomiserades försökspersonerna till antingen en 

dietgrupp eller en diet/träningsgrupp. Träningsgruppen cyklade på ergometercykel, 

promenerade och vattenjoggade vid 40 % av VO2max fyra gånger/vecka, 60 minuter/gång. 

Från studiens start samt tio veckor framåt intog samtliga försökspersoner en kalorireducerad 

kost. Under studiens två sista veckor instruerades försökspersonerna att inte äta färre kalorier 

än de förbrukade, detta för att stabilisera kroppsvikten. En signifikant minskning av vikt, 

procent kroppsfett, fettmassa samt fettfri massa redovisades i båda grupper vid studiens 

avslutande. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende ovanstående 

variabler (23). 

 

I Andersen et al. (24) studie randomiserades försökspersonerna till en av två grupper: 

diet/aerobisk träning samt diet/livsstilaktivitet. Den aerobiska träningen bestod av step 

aerobics som utfördes tre gånger/vecka i 30 minuter/gång under första veckan och sedan 

adderades fyra minuter varje vecka så att passet till slut varade i 60 minuter/gång. Intensiteten 

motsvarade 7-8.5 METS. I livsstilsaktivitetsgruppen instruerades försökspersonerna att öka 

sin aktivitetsnivå med 30 minuter måttligt intensiv fysisk aktivitet under de flesta 

veckodagarna. De uppmuntrades till exempel att ta trapporna istället för hissen. Båda 

grupperna ombads att reducera sitt energiintag till 1200 kcal/dag och de deltog även i ett 

kognitivt beteendeprogram för viktnedgång. Vid vecka tolv redovisades en viktnedgång på 

6.5 ± 3.0 kg för båda grupperna. Ingen signifikant skillnad i viktnedgång kunde ses mellan 

grupperna. Ett år efter studiens start utfördes en uppföljning där samtliga deltagare som deltog 

i uppföljningen slogs ihop och delades in i tre grupper beroende på aktivitetsgrad (24). 

 

Andersen et al. (25) randomiserade försökspersonerna till två olika grupper: diet/aerobisk 

träning och diet/LIFE träning. Den aerobiska träningsgruppen kunde välja mellan cykling, 

raska promenader utomhus eller på löpband samt träning till videoband. Träningen utfördes 

tre till fyra dagar/vecka upp till 45 minuter/gång. Försökspersonerna instruerades att träna vid 

måttlig till hög intensitet, motsvarande 13-15 på Borg-skalan. LIFE-gruppen instruerades att 

engagera sig i fysisk aktivitet med måttlig intensitet, som till exempel kratta löv och städa 
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hemmet, motsvarande 12-13 på RPE-skalan, i minst 30 minuter/gång, minst fem 

gånger/vecka. Försökspersonerna i båda grupperna erhöll beteendeterapi samt instruerades att 

hålla en självvald diet på 1200-1800 kcal/dag. Vid studiens avslutande uppvisade båda 

grupperna en signifikant viktminskning. Aerobisk träningsgrupp: - 6.27 ± 3.2 kg, LIFE-grupp: 

- 5.21 ± 3.2 kg.  Minskningen av fettfri massa och fettmassa var -0.89 ± 1.29 kg respektive  

- 5.41 ± 2.84 kg för den aerobiska träningsgruppen och - 1.13 ± 2.56 kg respektive - 4.48 ± 

3.35 kg för LIFE-gruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad i viktminskning, fettmassa och 

fettfri massa mellan grupperna (25).  

 

Bond Brill et al. (26) randomiserade försökspersonerna till en av tre grupper: 

diet/kontrollgrupp, diet/promenader 30 minuter, diet/promenader 60 minuter. Kontrollgruppen 

uppmanades att fortsätta leva inaktivt. Båda promenadgrupperna promenerade fem 

dagar/vecka i självvald intensitet med skillnaden att den ena gruppen promenerade 30 

minuter/gång och den andra 60 minuter/gång. Samtliga grupper reducerade sin kost till 1200-

1400 kcal/dag. Alla tre grupper uppvisade signifikanta minskningar i vikt, procent kroppsfett, 

fettmassa samt fettfri massa. Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna 

avseende ovanstående variabler (26). 

 

Cox et al. (27) utförde en studie där försökspersonerna randomiserades till en av fyra grupper: 

lågintensiv träning, högintensiv träning, lågintensiv träning/diet, högintensiv träning/diet. Den 

lågintensiva träningen bestod av långsamma rörlighetsövningar en gång/vecka och cykling på 

ergometercykel utan motstånd två gånger/vecka. Varje träningstillfälle varade i 30 minuter. 

Varannan vecka fick försökspersonerna promenera istället för att cykla vid ett av 

träningstillfällena med ett tempo som inte fick överstiga två kilometer på 30 minuter. Den 

högintensiva träningen bestod av cykling 30 minuter tre gånger/vecka vid en intensitet av 60-

70 % av maximum workload. Deltagarna i dietgrupperna ombads att reducera sitt energiintag 

med 1005-1507 kcal/dag. Båda dietgrupperna visade en signifikant viktminskning vid 

studiens avslutande (-10.1 kg). Det fanns ingen signifikant viktminskning i de grupper som 

enbart tränade och inte heller någon signifikant skillnad i viktförändring dem emellan. 

Dietgrupperna minskade sin andel kroppsfett med 5.9 %, sin fettmassa med 7.7 kg och sin 

fettfria massa med 2.4 kg (27). 

 

I Donnelly et al. (28) studie randomiserades försökspersonerna till antingen kontinuerlig 

träning eller intermittent träning. Försökspersonerna i gruppen med kontinuerlig träning 
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tränade 30 minuter tre gånger/vecka vid 60-70 % av maximal aerobisk kapacitet. 

Försökspersonerna i gruppen med intermittent träning promenerade i rask takt 15 minuter två 

gånger/dag, fem dagar/vecka vid 50-65 % av HRR. Författarna redovisade att det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan grupperna avseende kroppsvikt och 

kroppssammansättning vid något av mättillfällena. Kroppsvikt, fettprocent och fettmassa 

minskade signifikant under hela träningsperioden för de som tränade kontinuerligt. För de 

som tränade intermittent minskade kroppsvikt, fettprocent och fettmassa signifikant under de 

första nio månaderna men vid studiens avslutande var värdena tillbaka till utgångsläget. Den 

fettfria vikten förändrades inte för någon av grupperna under studiens genomförande (28). 

 

Jakicic et al. (29) utförde en studie där försökspersonerna randomiserades till en av fyra 

träningsgrupper: diet/hög intensitet/hög duration, diet/måttlig intensitet/hög duration, 

diet/måttlig intensitet/måttlig duration, diet/hög intensitet/måttlig duration. Alla grupper 

tränade fem gånger/vecka, framförallt promenader på löpband. Träningsintensiteten 

bestämdes utifrån den åldersförväntade maxpulsen samt genom Borg-skalan. Träningen skulle 

genomföras i omgångar om minst tio minuter. Samtliga försökspersoner fick delta i ett 

beteendeterapiprogram för viktnedgång som baserades på en social kognitiv teori och de 

reducerade sitt energiintag till 1200-1500 kcal/dag. Samtliga grupper uppvisade en signifikant 

viktminskning: hög intensitet/hög duration - 8.9 ± 7.6 kg, måttlig intensitet/hög duration - 8.2 

± 7.6 kg, måttlig intensitet/måttlig duration - 6.3 ± 5.6 kg, hög intensitet/måttlig duration - 7.0 

± 6.4 kg (29).  

 

I Kirk et al. (30) studie randomiserades försökspersonerna till en kontrollgrupp eller en 

träningsgrupp. Träningsgruppen promenerade på löpband och vid 20 % av det totala antalet 

träningstillfällena tilläts även cykling och vattenaerobics. I början av studien tränade 

försökspersonerna tre dagar/vecka, 20 minuter/gång vid 60 % av HRR, vilket fram till månad 

sex utökades till fem dagar/vecka, 45 minuter/gång vid 75 % av HRR. Denna nivå 

upprätthölls fram till studiens avslutande. Försökspersonerna i de båda grupperna hade inga 

restriktioner gällande kost. Männen som tränade minskade sin vikt signifikant de första nio 

månaderna (5.3 kg). Från månad nio till 16 uppvisade de ingen signifikant viktförändring. 

Männen i kontrollgruppen hade ingen signifikant viktförändring. Kvinnorna som tränade 

uppvisade inga signifikanta viktförändringar medan kvinnorna i kontrollgruppen ökade i vikt 

under studiens genomförande. Männen som tränade var de enda som reducerade sin fettmassa 
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signifikant (- 5 kg). Det fanns inga signifikanta förändringar i fettfri vikt för någon av 

grupperna (30). 

 

Kraemer et al. (31) randomiserade försökspersonerna till en av fyra grupper: kontrollgrupp, 

dietgrupp, diet/aerobisk uthållighetsträningsgrupp samt en grupp med diet kombinerad med 

aerobisk träning och styrketräning. Kontrollgruppen instruerades att bibehålla sin vikt och 

sina normala aktiviteter, dietgruppen reducerade sitt kaloriintag samt bibehöll sina normala 

aktiviteter. Den aerobiska träningen bestod i båda träningsgrupperna av promenader eller 

jogging på löpband, cykling, rodd och trappgång vid 70-80 % av maximal hjärtfrekvens 30 

minuter/gång under första veckan vilket utökades till 50 minuter/gång under de följande 

veckorna. Styrketräningen utfördes i maskiner och involverade kroppens stora 

muskelgrupper. Under varje vecka varierades styrketräningen mellan 5-7 RM och 8-10 RM i 

ett set under första veckan vilket utökades till tre set under de två till tre första veckorna. Båda 

träningsgrupperna tränade tre dagar/vecka. Samtliga interventionsgrupper uppvisade en 

signifikant viktnedgång vid studiens avslutande: diet - 6.2 kg, aerobisk träning - 6.8 kg, 

aerobisk träning/styrketräning - 7.0 kg. Inga signifikanta viktförändringar kunde ses i 

kontrollgruppen. Vid vecka sex för dietgruppen och aerobiska träningsgruppen, respektive 

vecka tolv för aerobisk träning/styrketräningsgruppen observerades signifikanta minskningar 

av procent kroppsfett och fettmassa. Båda träningsgrupperna uppvisade dessutom en 

signifikant minskning av procent kroppsfett och kroppsmassa vecka tolv jämfört med värdena 

vecka sex. Vid vecka tolv var minskningen i procent kroppsfett - 5.8 % för dietgruppen, - 8.0 

% för aerobiska träningsgruppen, och - 4.3 % för aerobisk träning/styrketräningsgruppen. 

Inga signifikanta förändringar i fettfri massa kunde observeras för någon av grupperna (31).   

 

I Kraemer et al. (32) studie randomiserades försökspersonerna till en av fyra grupper: 

kontrollgrupp, dietgrupp, diet- och aerobisk träningsgrupp samt en grupp med diet i 

kombination med aerobisk träning och tung motståndsträning. Kontrollgruppen instruerades 

att bibehålla sin vikt och sina normala aktiviteter. Dietgruppen bibehöll sina normala 

aktiviteter samt reducerade sitt kaloriintag för viktminskning. Den aerobiska träningen bestod 

i båda träningsgrupperna av promenader eller jogging på löpband, cykling, rodd och 

trappgång vid 70-80 % av maximal hjärtfrekvens. Träningen utfördes i 30 minuter per gång 

under första veckan vilket utökades till 50 minuter per gång under de följande veckorna. Den 

tunga motståndsträningen bestod av styrketräning i maskiner för kroppens stora 

muskelgrupper. Under varje vecka varierades antalet RM mellan 5-7 och 8-10 i ett set under 
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första veckan vilket utökades till tre set under de två till tre första veckorna. Båda 

träningsgrupperna tränade tre dagar/vecka. Försökspersonerna i kontrollgruppen uppvisade 

inte någon signifikant viktminskning vid studiens avslutande (- 0.35 kg). Försökspersonerna i 

de övriga tre grupperna hade reducerat sin vikt vid studiens avslutande enligt följande: 

dietgrupp - 9.64 kg, diet/aerobisk träningsgrupp - 8.99 kg, diet/aerobisk träning/tung 

motståndsträningsgrupp - 9.90 kg. Under de sex första veckorna var viktminskningen 

signifikant och efter sex veckor fortsatte försökspersonerna att minska i vikt men 

minskningen var då inte signifikant. Det var endast kontrollgruppen som inte uppvisade 

någon signifikant minskning av procent kroppsfett och fettmassa vid studiens avslutande. 

Försökspersonerna i gruppen med tung motståndsträning hade en signifikant större minskning 

av procent kroppsfett vid studiens avslutande jämfört med övriga interventionsgrupper. 

Dietgruppen hade en signifikant minskning av fettfri massa vid studiens avslutande. Andelen 

fett av den totala viktminskningen var 69 % för dietgruppen, 78 % för diet/aerobiska 

träningsgruppen samt 97 % för gruppen med diet/tung motståndsträning (32). 

 

Lafortuna et al. (33) randomiserade försökspersonerna till en av två grupper: diet/ickespecifik 

träning eller diet/individuell träning utförd i grupp. Den icke specifika träningen bestod av 

aerobisk träning i form av cykling 30 minuter på ergometercykel med ett motstånd på 60 W 

och med en intensitet på 30-45 % av VO2max, fem dagar/vecka och promenader ca 3.5 

kilometer vid 45-60 % av VO2max två dagar/vecka. Den icke specifika träningsgruppen 

styrketränade även, med sin kroppsvikt som motstånd, 30 minuter fem dagar/vecka. 

Gruppträningen bestod av aerobisk träning i form av tio minuters cykling på ergometercykel 

med en hastighet på 50-60 RPM, och 20 minuter promenad på löpband samt fem minuter 

armergometerträning. All aerobisk träning utfördes vid 50-60 % av VO2max. 

Försökspersonerna i gruppträningsgruppen utförde även styrketräning i tre olika maskiner, 15 

repetitioner i ett set vid 40-50 % av max styrka. Båda grupperna tränade fem dagar/vecka och 

de reducerade sitt energiintag till 1200-1800 kcal/dag. De erhöll också daglig näringslära samt 

psykologisk rådgivning. Båda grupperna hade en signifikant viktminskning vid studiens 

avslutande: icke specifik träningsgrupp - 4.27 ± 1.14 %, gruppträningsgrupp - 4.17 ± 1.17 %. 

Sex månader efter interventionsperioden jämfördes grupperna och resultatet visade att 

diet/individuell gruppträningsgrupp fortsatt minska i vikt jämfört med diet/ickespecifik 

träningsgrupp som gått upp i vikt under uppföljningsperioden (33). 
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I Perri et al. (34) randomiserades försökspersonerna till en av två grupper: diet/gruppbaserad 

träning eller diet/hembaserad träning. Den gruppbaserade träningen bedrevs på klinik där 

försökspersonerna promenerade på löpband. Den hembaserade träningen utfördes i hemmiljö 

och bestod av promenader. Båda grupperna instruerades att utveckla ett promenadprogram 

med en intensitet på 60-70 % av maximal hjärtfrekvens, 30 minuter/dag, fem dagar/vecka. 

Båda grupperna fick samma kognitiva beteendeterapi två gånger/vecka samt instruerades att 

reducera sitt energiintag till 1200 kcal/dag. Försökspersonerna i gruppen med hembaserad 

träning hade minskat sin vikt mer än försökspersonerna i gruppen med gruppbaserad träning 

(-12.06 kg respektive - 8.13 kg) vid månad tolv. Tre månader efter interventionsperioden 

jämfördes grupperna vid en uppföljning och då hade diet/hembaserad träningsgrupp fortsatt 

att minska i vikt medan diet/gruppbaserad träning ökat i vikt (34).  

 

Sarsan et al. (35) randomiserade försökspersonerna till en av tre grupper: kontrollgrupp, 

motståndsträningsgrupp eller aerobisk träningsgrupp. Motståndsträningsgruppen tränade 

kroppens stora muskelgrupper med sju olika övningar. Vecka ett bestod träningen av 10 

repetitioner gånger ett set vid 40-60 % av 1RM, vecka två 10 repetitioner gånger två set, 

vecka tre 10 repetitioner gånger tre set. Vecka fyra till tolv ökades belastningen till 75-80 % 

av 1RM, 10 repetitioner gånger tre set. Den aerobiska träningsgruppen instruerades att 

promenera raskt i 15 minuter och därefter cykla på en ergometercykel vid 50-85 % av 

maximal hjärtfrekvens. Månad ett tränade de 12-15 minuter, tre dagar/vecka, månad två 20-30 

minuter, fyra dagar/vecka och månad tre 30-45 minuter, fem dagar/vecka. Samtliga 

försökspersoner instruerades att inte ändra sin kost under studien. Vid studiens avslutande 

kunde en viktminskning på 0.42 ± 2.04 kg för kontrollgruppen, 2.82 ± 3.54 kg för 

motståndsträningsgruppen och 3.52 ± 2.84 kg för den aerobiska träningsgruppen noteras (35). 

 

I Utter et al. (36) studie randomiserades försökspersonerna till en av fyra grupper: 

kontrollgrupp, dietgrupp, träningsgrupp eller diet/träningsgrupp. Kontrollgruppen utförde 45 

minuters stretching och lätt rörelseträning fyra dagar/vecka med en hjärtfrekvens under 100 

slag/minut. Dietgruppen reducerade sitt kaloriintag till 1200-1300 kcal/dag samt erhöll 45 

minuters undervisning om kost och diet/vecka. De utförde även samma stretching och lätta 

rörelseträning som kontrollgruppen. Träningsgruppen promenerade fem gånger/vecka, 45 

minuter/gång vid 60-80 % av maximal hjärtfrekvens. Diet/träningsgruppen tränade enligt 

samma program som träningsgruppen samtidigt som de följde samma kaloriintag samt erhöll 

samma information om kost som dietgruppen. Försökspersonerna i dietgruppen respektive 
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diet/träningsgruppen reducerade sin vikt med 7.8 ± 0.7 kg respektive 8.1 ± 0.6 kg. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i viktförändring mellan träningsgruppen och kontrollgruppen. 

Minskningen av procent kroppsfett samt fettmassa var signifikant större i dietgruppen och 

diet/träningsgruppen jämfört med träningsgruppen och kontrollgruppen (36). 

 

I Wadden et al. (37) studie som pågick i två skilda omgångar randomiserades 

försökspersonerna till en av fyra grupper: diet/aerobisk träning, diet/styrketräning, 

diet/kombinerad träning eller diet. Den aerobiska träningen bestod av step aerobics i måttlig 

intensitet vid 11-15 på Borg skalan, tolv minuter under vecka ett som sedan utökades med två 

minuter varje vecka till vecka 14 då träningen utfördes i 40 minuter. Styrketräningsgruppen 

styrketränade de stora muskelgrupperna med elva olika övningar. Vecka ett fick 

försökspersonerna först bekanta sig med träningsutrustningen och vecka två utfördes ett set av 

varje övning i 10-14 repetitioner. Till en början varade träningen i 20 minuter och mellan 

vecka 3-14 adderades ett set/övning till varje övning bestod av två set vilket innebar att 

träningen då varade 40 minuter/träningstillfälle. Försökspersonerna i gruppen med 

kombinerad träning tränade ungefär lika mycket och enligt samma progression som de andra 

två träningsgrupperna. 60 % av ett träningstillfälle ägnades åt styrketräning och 40 % åt 

aerobisk träning. Dietgruppen instruerades att bibehålla sina normala livsstilsaktiviteter. 

Samtliga grupper deltog i ett kognitivt beteendeprogram för viktnedgång samt följde samma 

kostprogram som varierades från 925 kcal/dag vid studiens början upp till 1500 kcal/dag i 

slutet av studien. De fyra olika grupperna sammanslagna för båda interventionsperioderna 

(totalt 128 deltagare) hade efter 48 veckor reducerat sin vikt enligt följande: diet/aerobisk 

träningsgrupp - 13.7 ± 8.7 kg, diet/styrketräningsgrupp - 17.2 ± 9.4 kg, diet/kombinerad 

träningsgrupp - 15.2 ± 9.1 kg, dietgrupp - 14.4 ± 6.2 kg. Inga signifikanta skillnader i 

viktnedgång, fettmassa och fettfri massa kunde ses mellan grupperna vid något tillfälle. Vid 

studiens avslutande bestod 83.8 % av den totala viktnedgången av fettmassa för samtliga 

försökspersoner (37). 

 

Weinstock et al. (38) randomiserade försökspersonerna till en av tre grupper: diet, 

diet/aerobisk träning eller diet/styrketräning. Dietgruppen uppmanades att fortsätta med sin 

normala aktivitetsnivå. Försökspersonerna i den aerobiska träningsgruppen utförde step 

aerobics i måttlig intensitet vid 11-15 på Borg-skalan, i tolv minuter under vecka ett som 

sedan utökades med två minuter varje vecka fram till vecka 14 då träningen utfördes i 40 

minuter. Försökspersonerna i styrketräningsgruppen styrketränade de stora muskelgrupperna 
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med elva olika övningar. Under vecka ett fick försökspersonerna bekanta sig med 

träningsutrustningen, vecka två utfördes ett set av varje övning i 10-14 repetitioner. Till en 

början varade träningen i 20 minuter och mellan vecka 3-14 adderades ett set/övning tills 

varje övning bestod av två set vilket innebar att träningen slutligen varade 40 

minuter/träningstillfälle. Samtliga grupper följde samma kostprogram som varierades från 925 

kcal/dag vid studiens början upp till 1500 kcal/dag i slutet av studien. Försökspersonerna i 

samtliga grupper reducerade sin vikt under de första 16 veckorna (- 13.8 kg) men ingen 

signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna. Viktminskningen som uppnåddes de första 

16 veckorna bibehölls fram till vecka 44. Vid vecka 96 hölls en uppföljning där samtliga 

deltagare som deltog i uppföljningen slogs ihop i en grupp (38).  

 

5.2 Sammandrag av interventionernas genomförande 
 

Tre huvudgrupper avseende fysisk aktivitet kunde urskiljas i de granskade studierna: aerobisk 

träning (23-38), styrketräning (31-33, 35, 37, 38) samt livsstilsaktivitet (24, 25). 

 

De vanligast förekommande aerobiska aktiviteterna var promenader i olika intensitet (23, 25-

36), cykling (23, 25, 27, 30-33, 35) och step aerobics (24, 37, 38). 

 

Interventionernas längd i de utvalda studierna varade mellan tre veckor som minst (33) till 18 

månader som mest (28). Majoriteten av studierna varade i tolv veckor (23, 25, 26, 31, 32, 35, 

36) följt av tolv månader (29, 34, 37, 38). 

 

Antalet försökspersoner varierade i studierna mellan 22 stycken som minst (28) och 201 

stycken som mest (29). Nio studier hade upp till 50 försökspersoner (23-25, 28, 31, 32-34, 

38), tre studier hade mellan 51-100 försökspersoner (26, 27, 35) och fyra studier hade 101 

försökspersoner eller mer (29, 30, 36, 37).  

 

I ett övervägande antal av studierna bestod försökspersonerna av enbart kvinnor (24, 26, 28, 

29, 31, 34-38). I tre av studierna bestod försökspersonerna av enbart män (23, 27, 32) och i tre 

av studierna bestod försökspersonerna av både kvinnor och män (25, 30, 33). 
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Medelåldern i de 16 utvalda studierna varierade mellan 21 år som yngst (30) och 54 år som 

äldst (28). Majoriteten av försökspersonerna hade en medelålder mellan 30-40 år (23, 25, 26, 

29, 31-33) och 40-50 år (24, 34-38). 

 

Medel-BMI varierade mellan 27.3 som lägst (31) och 40.4 som högst (33). I en majoritet av 

studierna (23-26, 28, 29, 33-38) hade samtliga interventionsgrupper ett medel-BMI som 

motsvarar fetma enligt WHO: s definition (3).  

 

I 13 av de totalt 16 studierna förekom någon slags diet (23-27, 29, 31-34, 36-38). I de studier 

där det förekom diet så jämförde man antingen diet med diet/träning (23, 26, 31, 32, 36-38) 

eller så hade alla interventionsgrupper diet (24, 25, 27, 29, 33, 34). 

 

I hälften av de 16 undersökta studierna finns flera eller samtliga gruppers verkliga energiintag 

redovisat och i dessa studier har antingen dietgrupper jämförts med varandra eller 

ickedietgrupper jämförts med varandra (26-32, 36). I majoriteten av de åtta studier som 

redovisat energiintag har inga skillnader eller inga signifikanta skillnader kunnat ses avseende 

energiintag mellan grupperna (26, 28-32). I en studie redovisas skillnad i energiintag mellan 

grupperna som bestod av två högenergigrupper och två lågenergigrupper (27). I en annan 

studie redovisas samtliga fyra gruppers energiintag vid studiens start men endast de två 

dietgruppernas energiintag vid studiens avslutande (36). 

 

I fyra av de totalt 16 studierna förekom uppföljning efter interventionperiodens slut (24, 33, 

34, 38).  

 

5.3 Sammandrag av viktrelaterade resultat 

 

Totalt tio av de 16 interventionsstudierna redovisade hos någon eller alla grupper en 

signifikant viktminskning vid något tillfälle under studiens gång (23, 25-33). I dessa 10 

studier var det sammanlagda antalet grupper 29 stycken och i totalt 24 av dessa uppnåddes en 

signifikant viktminskning. Av de 24 grupperna hade fyra stycken enbart diet (23, 26, 31, 32), 

17 stycken diet kombinerat med fysisk aktivitet (23, 25-27, 29, 31-33) och två stycken enbart 

fysisk aktivitet (28). I de två grupper där enbart fysisk aktivitet ingick och en signifikant 

viktminskning uppnåddes bestod den fysiska aktiviteten av promenader. Dessa två grupper 
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ingick i samma studie där kontinuerlig och intermittent träning jämfördes (28). I en av 

studierna där en signifikant viktminskning kunde ses var det enbart männen i träningsgruppen 

som minskade signifikant i vikt (30). 

 

I de grupper där fysisk aktivitet i kombination med diet gett signifikant viktminskning bestod 

de olika fysiska aktiviteterna av cykling (27), promenader (26, 29), livsstilsaktivitet (25), 

cykling/promenader/träning med videoband (25), cykling/promenader/styrketräning (33), 

cykling/promenader/vattenjogging (23), cykling/långsamma rörelseövningar (27), 

cykling/promenader/jogging/rodd/trappgång (31, 32), 

cykling/promenader/jogging/rodd/trappgång/styrketräning (31, 32). 

 

Sex av de totalt tio studier som mätt fettmassa uppvisade signifikanta minskningar hos en 

eller flera av grupperna vid någon tidpunkt (23, 26, 28, 30-32). I fyra av dessa grupper bestod 

interventionen av enbart diet (23, 26, 31, 32). I fem av grupperna kombinerades diet med 

framförallt promenader (23, 26, 31, 32) och i två kombinerades diet med promenader och 

styrketräning (26, 31, 32). I två grupper bestod interventionen av enbart fysisk aktivitet och då 

i form av promenader (28, 30). 

 

I två av de totalt åtta studier som mätt fettfri massa redovisades en signifikant minskning hos 

samtliga grupper. I dessa två studier bestod den fysiska aktiviteten främst av promenader i 

kombination med diet (25, 26). 

 

Fem av de totalt sju studier som mätt procent kroppsfett uppvisade signifikanta minskningar 

av procent kroppsfett i en eller flera grupper (26, 28, 31, 32, 36). I en av dessa studier hade 

diet/aerobisk/tung motståndsträning signifikant större minskning av procent kroppsfett 

jämfört med kontrollgrupp, dietgrupp samt diet/aerobisk träningsgrupp (32). Dietgruppen 

hade en signifikant minskning av fettfri massa (32). I en annan studie uppvisade dietgrupp 

samt diet/träningsgrupp en signifikant större minskning av procent kroppsfett och fettmassa 

jämfört med träningsgrupp och kontrollgrupp (36). 

 

5.4 Kvalitetsvärdering 
 
De 16 utvalda studierna kvalitetsvärde varierade mellan 6 poäng som lägst vilket motsvarar 

medelhögt kvalitetsvärde och 10 poäng som högst vilket motsvarar högt kvalitetsvärde. 

 16  



5.5 Översikt över de utvalda studierna        
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Författare 
År 

Design Intervention 
 

Försökspersoner  
(Män/ kvinnor)  
Ålder 

BMI Viktrelaterade mått 
(kroppsvikt, 
fettprocent, 
fettmassa, fettfri 
massa) 

Viktrelaterade resultat Kvalitets-
värde 

van Aggel-
Leijssen et 
al.  
2001 

Randomiserad 12 v. 
Diet (D), diet/träning 
(DT). 

40  
(40/0) 
D: 38.6 ± 6.5  
DE: 39.3 ± 7.7 

D: 32.0 ± 2.1  
DE: 32.6 ± 2.5 
 

V. 0, 12.  
Kroppsvikt, procent 
kroppsfett, fettmassa, 
fettfri massa. 

Signifikant minskning av vikt, 
procent kroppsfett, fettmassa och 
fettfri massa för både D och DT. 
Ingen skillnad mellan grupperna 
avseende ovanstående variabler. 

Medelhögt 
(9 p) 

Andersen et 
al.  
1999 

Randomiserad 16 v. 
Diet/strukturerad 
aerobisk träning (DA), 
diet/livsstilsaktivitet 
(DL). 

40  
(0/40) 
DA: 43.2 ± 9.1 DL: 
42.9 ± 7.9 

DA: 31.4 ± 3.7   
DL: 32.4 ± 4.5 
 

V. 0, 16. 
Kroppsvikt. 

Ingen signifikant skillnad i 
viktnedgång mellan grupperna. Vid 
vecka tolv var viktnedgången 6.5 ± 
3.0 kg. 

Medelhögt 
(8 p) 

Andersen et 
al.  
2002 

Randomiserad 12 v.  
Diet/aerobisk träning 
(DA), diet/LIFE träning 
(DL). 
 

43  
(Exakt antal ej 
angivet, majoritet 
kvinnor) 
DA: 37.6 ± 4.7 
DL: 37.6 ± 6.6   

DA: 30.8 ± 4.2 
DL: 31.0 ± 3.1 

V. 0, 12. 
Kroppsvikt, fettfri 
massa, fettmassa. 
 

Kroppsvikt: signifikant minskning 
för DA och DL. Minskning av 
fettfri massa och fettmassa för DA 
och DL. Ingen signifikant skillnad 
i vikt, fettfri massa och fettmassa 
mellan grupperna. 

Medelhögt 
(8 p) 

Signifikanta minskningar i vikt, 
procent kroppsfett, fettmassa samt 
fettfri massa för alla tre grupper. 
Inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna avseende ovanstående 
variabler. 

Medelhögt 
(8 p) 

Bond brill 
et al.  
2002 

Randomiserad 12 v. 
Diet/kontrollgrupp 
(DK), diet/promenader 
(DP1), diet/promenader 
(DP2). 
 

88  
(0/88) 
DK: 40.13 ± 1.49 
DP1: 38.67 ± 1.64 
DP2: 39.74 ± 1.94 
 

DK: 32.79 ± 
1.48 
DP1: 35.27± 
1.76 
DP2: 33.76 ± 
1.37 

V. 0, 12. 
Kroppsvikt, procent 
kroppsfett, fettmassa, 
fettfri massa. 

Medelhögt Cox et al. 
2003 

Randomiserad 
kontrollerad 

16 v. 
Lågintensiv träning (L), 
högintensiv träning (H), 
lågintensiv träning och 
diet (LD), högintensiv 
träning/diet (HD). 

60  
(60/0) 
Ålder ej angivet 

L: 29.7 ± 3.4 
H: 30.5 ± 3.9 
LD: 30.9 ± 4.3 
HD: 33.3 ± 3.6 

V. -2, 16. 
Kroppsvikt, procent 
kroppsfett, fettmassa, 
fettfri massa. 

Kroppsvikt: LD och HD 
signifikant viktminskning. 
Fettprocent: LD och HD -5.9%. 
Fettvikt: LD och HD -7.7 kg. 
Fettfri massa: LD och HD -2.4 kg. 

(8 p) 
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Författare 
År 

Design Intervention 
 

Försökspersoner  
(Män/ kvinnor)  
Ålder 

BMI Viktrelaterade mått 
(kroppsvikt, 
fettprocent, 
fettmassa, fettfri 
massa) 

Viktrelaterade resultat Kvalitets-
värde 

Donnelly et 
al.  
2000 

Randomiserad 18 mån. 
Kontinuerlig träning 
(KT), intermittent 
träning (IT). 

22 
(0/22) 
KT: 54 ± 9 
IT: 49 ± 8 

KT: 30.12 ± 
2.52 
IT: 32.33 ± 
5.11 

Mån. 0, 9, 18. 
Kroppsvikt, procent 
kroppsfett, fettmassa, 
fettfri vikt. 

Kroppsvikt: inga signifikanta 
skillnader mellan KT och IT. KT 
minskade kroppsvikt, fettprocent 
och fettmassa signifikant. IT 
minskade kroppsvikt, fettprocent 
och fettmassa signifikant under de 
första nio månaderna men vid 
studiens avslutande var värdena 
tillbaka till utgångsläget. Den 
fettfria vikten förändrades inte för 
någon av grupperna. 

Medelhögt 
(8 p) 

Jakicic et 
al.   
2003 

Randomiserad  12 mån. 
Diet/hög intensitet/hög 
duration (DHH), 
diet/måttlig 
intensitet/hög duration 
(DMH), diet/måttlig 
intensitet/måttlig 
duration (DMM), 
diet/hög 
intensitet/måttlig 
duration (DHM). 

201  
(0/201) 
DHH: 38.3 ± 5.4  
DMH: 36.8 ± 5.3 
DMM: 36.8 ± 6.0 
DHM: 35.9 ± 5.7 

DHH: 32.8 ± 
3.9 
DMH: 32.2 ± 
3.9 
DMM: 32.8 ± 
4.3 
DHM: 32.8 ± 
4.6 

Mån. 0, 6, 12.  
Kroppsvikt. 

Kroppsvikt: signifikant minskning 
för samtliga grupper. Ingen 
skillnad i effekt av varken duration 
eller intensitet på förändring i 
kroppsvikt mellan grupperna. 

Medelhögt 
(8 p) 

Kirk et al. 
2003 

Randomiserad 
kontrollerad 

16 mån. 
Kontrollgrupp (K), 
träningsgrupp (T). 

131  
(ej angivet vid 
studiens start) 
K kvinnor:21 ± 4 
K män:24 ± 4 
T kvinnor:24 ± 5 
T män:22 ± 4 

K kvinnor: 
29.3 ± 2.3 
K män: 29.0 ± 
3.0 
T kvinnor: 
28.7 ± 3.2 
T män: 29.7 ± 
2.9 

Mån. 0, 4, 9, 12, 16. 
Kroppsvikt, 
fettmassa, fettfri 
massa. 

Kroppsvikt: män (T) signifikant 
minskning mån. 1-9. Män (K) 
ingen signifikant förändring. 
Kvinnor (T) ingen signifikant 
förändring. Kvinnor (K) ökade i 
vikt. Fettmassa: Män (T) 
signifikant minskning. Kvinnor 
(K) ökade sin fettmassa.  Ingen 
signifikant förändring för övriga 
deltagare. 
Fettfri massa: inga signifikanta 
skillnader för någon av grupperna. 

Medelhögt 
(8 p) 
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Författare 
År 

Design Intervention 
 

Försökspersoner  
(Män/ kvinnor)  
Ålder 

BMI Viktrelaterade mått 
(kroppsvikt, 
fettprocent, 
fettmassa, fettfri 
massa) 

Viktrelaterade resultat Kvalitets-
värde 

Kraemer et 
al.  
1997 

Randomiserad 12 v.  
Kontroll (K), diet (D), 
diet/aerobisk träning 
(DA), diet/aerobisk 
träning/styrketräning 
(DAS). 

31 
(0/31) 
K:31.0 ± 9.6 
D:34.6 ± 10.2 
DA: 35.6 ± 8.5 
DAS: 36.5 ± 7.6 

K: 28.2 ± 4.0 
D: 27.3 ± 3.1 
DA: 28.3 ± 4.2 
DAS: 30.5 ± 
5.1 

V. 0, 6, 12.  
Kroppsvikt, procent 
kroppsfett, fettmassa, 
fettfri massa. 

Kroppsvikt: samtliga 
interventionsgrupper uppvisade en 
signifikant viktnedgång vid 
studiens avslutande (D: - 6.2 kg, 
DA: - 6.8 kg, DAS: - 7.0 kg). Inga 
signifikanta viktförändringar kunde 
ses i kontrollgruppen. Vid vecka 
sex för D och DA, respektive 
vecka tolv för DAS observerades 
signifikanta minskningar av 
procent kroppsfett och fettmassa. 
Vid vecka tolv var minskningen i 
procent kroppsfett - 5.8 % för D, - 
8.0 % för DA, och - 4.3 % för 
DAS. Inga signifikanta 
förändringar i fettfri massa kunde 
observeras i någon av grupperna.   

Högt 
(10 p) 
 
 

Kraemer et 
al.  
1999 

Randomiserad 12 v.  
Kontrollgrupp (K), 
dietgrupp (D), 
diet/aerobiskträningsgru
pp (DA), diet/aerobisk 
träning/tung motstånds-
träningsgrupp (DAT). 

35 
(35/0)  
K: 30.3 ± 7.4 
D: 40.0 ± 6.3 
DA: 37.8 ± 8.5 
DAT: 39.6 ± 6.4 

K: 27.9 ± 2.3  
D: 33.1 ± 4.3 
DA: 31.3 ± 3.1 
DAT: 29.2 ± 
2.9 

V. 0, 6, 12  
Kroppsvikt, procent 
kroppsfett, fettmassa. 

Kroppsvikt: signifikant minskning 
för D, DA, DAT. Procent 
kroppsfett och fettmassa: 
signifikant minskning för D, DA, 
DAT. DAT hade signifikant större 
minskning av procent kroppsfett 
jämfört med övriga grupper. D 
hade en signifikant minskning av 
fettfri massa. 

Medelhögt 
(9 p) 

Lafortuna 
et al.  
2003 

Randomiserad 3 v. 
Diet/ickespecifik 
träning (DIT), 
diet/individuell 
gruppträning (DIG). 

30  
(12/18) 
DIT: 34.3 ± 11.0 
DIG: 33.5 ± 7.8 

DIT: 40.0 ± 
4.7 
DIG: 40.4 ± 
3.3 

V. 0, 3. 
Kroppsvikt. 

Kroppsvikt: Signifikant minskning 
för både DIT och DIG. Ingen 
noterbar skillnad mellan 
grupperna. 

Medelhögt 
(7 p) 
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Författare 
År 

Design Intervention 
 

Försökspersoner  
(Män/ kvinnor)  
Ålder 

BMI Viktrelaterade mått 
(kroppsvikt, 
fettprocent, 
fettmassa, fettfri 
massa) 

Viktrelaterade resultat Kvalitets-
värde 

Perri et al. 
1997 

Randomiserad 12 mån.  
Diet/gruppbaserad 
träning (DG), 
diet/hembaserad träning 
(DH). 

49 
(0/49) 
DG: 48.72 ± 6.18 
DH: 48.91 ± 4.97 
 

DG: 34.04 ± 
4.54 
DH: 33.10 ± 
2.85 
 

Mån. 0, 6, 12.  
Kroppsvikt. 

Deltagarna i DH hade minskat sin 
vikt mer än deltagarna i DG (-
12.06 kg respektive -8.13) vid 
månad tolv.  
 

Medelhögt 
(6 p) 

Sarsan et al.  
2006 

Randomiserad 
kontrollerad 

12 v. 
Kontrollgrupp (K), 
motståndsträningsgrupp 
(MT), aerobisk 
träningsgrupp (AT). 

76  
(0/76) 
K: 43.60 ± 6.46 
MT: 42.50 ± 10.07 
AT: 41.65 ± 7.62 

K: 35.54 ± 
3.67 
MT: 33.73 ± 
2.92 
AT: 35.38 ± 
4.98 

V. 0 och 12. 
Kroppsvikt. 

K: - 0.42 ± 2.04 kg 
MT: - 2.82 ± 3.54 kg AT: - 3.52 ± 
2.84 kg 

Medelhögt 
(9 p) 

Utter et al. 
1998 

Randomiserad 
kontrollerad 

12 v. 
Kontrollgrupp (K), Diet 
(D), Träning (T), 
diet/träning (DT). 

102  
(0/102) 
K: 43.7 ± 2.4 
D: 45.4 ± 1.9 
T: 44.6 ± 2.5 
DT: 48.7 ± 2.2 

K: 32.8 ± 1.0 
D: 34.2 ± 1.6 
T: 32.3 ± 1.1 
DT: 32.6 ± 1.0 

Före studien samt v 
12. 
Kroppsvikt, procent 
kroppsfett, fettmassa.  

Kroppsvikt: Ingen signifikant 
skillnad i viktnedgång mellan D 
och DT. Ingen signifikant skillnad 
i viktförändring mellan T och K. 
Kroppsfett och fettmassa: 
signifikant större minskning för D 
och DT jämfört med T och K. 
Fettfri massa; ingen av 
interventionsgrupperna visade 
någon skillnad i jämförelse med K. 

Medelhögt 
(9p) 
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Författare
År 

Design Intervention 
 

Försökspersoner  
(Män/ kvinnor)  
Ålder 

BMI Viktrelaterade mått 
(kroppsvikt, 
fettprocent, 
fettmassa, fettfri 
massa) 

Viktrelaterade resultat Kvalitets-
värde 

Wadden et 
al.  
1997 

Randomiserad 48 v.  
Diet/aerobisk träning 
(DA), diet/styrketräning 
(DS), diet/kombinerad 
träning (DK), diet (D). 

128  
(0/128) 
DA: 40.8 ± 7.9 
DS: 40.0 ± 9.1 
DK: 42.8 ± 8.3 
D: 41.0 ± 8.8 

DA: 37.3 ± 5.1 
DS: 36.5 ± 6.0 
DK: 35.3 ± 4.4 
D: 36.4 ± 5.5 

V. 0, 8, 17, 24, 48. 
Kroppsvikt, 
fettmassa, fettfri vikt. 

Alla fyra grupper från studiens 
båda interventionsperioder (128 
st), hade vid 48 veckor reducerat 
sin vikt enligt följande: DA – 13.7 
± 8.7 kg, DS – 17.2 ± 9.4 kg, DK – 
15.2 ± 9.1 kg, D – 14.4 ± 6.2 kg. 
Inga signifikanta skillnader i 
viktnedgång kunde ses mellan 
grupperna vid något tillfälle. Inga 
signifikanta skillnader avseende 
fettmassa och fettfri massa mellan 
grupperna vid något tillfälle. Vid 
studiens avslutande bestod 83.8 % 
av den totala viktnedgången av 
fettmassa. 

Medelhögt 
(8 p) 

Weinstock 
et al. 
1998 

Randomiserad 48 v.  
Diet (D), diet/aerobisk 
träning (DA), 
diet/styrketräning (DS). 

45  
(0/45) 
D + DA + DS: 43.3 
± 1.1 
 

D: 35.2 ± 1.4 
DA: 36.4  ± 
1.1 
DS: 36.2 ± 1.9 

V. 0, 16, 24, 44, 48. 
Kroppsvikt. 

Samtliga grupper reducerade sin 
vikt under de första 16 veckorna (- 
13.8 kg). Det fanns ingen 
signifikant skillnad i 
viktminskning mellan grupperna 
under de 16 första veckorna. 
Viktminskningen bibehölls fram 
till v. 44. 

Medelhögt 
(9 p) 

 

 

 



6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Författarnas syfte var till en början att undersöka vilken effekt fysisk aktivitet har på fetma 

avseende viktnedgång. Efter en första litteratursökning med fetma som grundsökord visade 

det sig att träffarna var för få. Därför ändrades syftet till att även innefatta övervikt och en 

utökad sökning med övervikt som grundsökord utfördes. 

 

Det första syftet utformades då litteraturen visade att risken för följdsjukdomar ökar drastiskt 

för personer med fetma, det vill säga personer med ett BMI över 30 (3), vilket kan motivera 

en viktnedgång hos dessa personer. BMI ger dock ingen uppfattning om hur mycket av vikten 

som består av muskler respektive fett vilket gör att en person som har mycket muskelmassa 

kan räknas som överviktig och BMI blir då missvisande. Därför ansåg författarna till en 

början att risken för att inkludera dessa personer minskade om enbart studier där 

försökspersonerna hade ett BMI över 30 inkluderades. Efter att litteratursökningen med enbart 

fetma visat sig ge för få träffar bestämde sig författarna för att undersöka om det även fanns 

risk för överviktiga personer att drabbas av följdsjukdomar och hälsoproblem vilket skulle 

kunna motivera en viktreducering. Efter ytterligare litteratursökningar fann författarna 

litteratur som tyder på att även övervikt kan öka risken för vissa följdsjukdomar (5, 6), vilket 

var den avgörande orsaken till att författarna slutligen valde att ändra syftet och även 

inkludera studier som behandlar övervikt. 

 

De utvalda studierna kvalitetsvärderades med hjälp av SBU: s mall för kritisk granskning av 

interventionsartiklar (22). Mallen modifierades för att på bästa sätt kunna ge en uppfattning 

om studiernas kvalitet. Till exempel så ändrades en del frågors utformning för att endast 

kunna besvaras med ja eller nej, detta för att underlätta poängsättning och därmed också 

kvalitetsvärderingen av studierna. Författarna valde att utesluta en fråga som handlade om 

blindning av försökspersoner och personal, detta för att fysisk aktivitet inte går att blinda. 

Andra aspekter lades även till i mallen, som till exempel hur väl den fysiska aktiviteten var 

beskriven. Studierna har överlag fått höga poäng vilket till viss del kan ha påverkats av att 

frågan om blindning uteslöts men även att mallen inte behandlar alla kvalitetsaspekter som till 

exempel hur resultatet beskrivs i de utvalda artiklarna samt frågor om studiens storlek. 
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Samtliga studier kvalitetsvärderades först var för sig av författarna och sedan gemensamt för 

att stärka reliabiliteten (39).  

 

I resultatavsnittet presenteras enbart viktrelaterade resultat även om de flesta studierna 

redovisade andra effektmått. Detta gjordes för att fokus skulle ligga på de effektmått som var 

relevanta för syftet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Tre huvudgrupper avseende fysisk aktivitet kunde urskiljas i de granskade studierna: aerobisk 

träning (23-38), styrketräning (31-33, 35, 37, 38) samt livsstilsaktivitet (24, 25). De former av 

aerobisk träning som var vanligast förekommande i de utvalda studierna var cykling (23, 25, 

27, 30-33, 35), promenader i olika intensitet (23, 26, 28-30, 34, 36) och step aerobics (24, 37, 

38). Författarna tror att dessa former av fysisk aktivitet har valts då de är relativt enkla att 

utföra och instruera. Till exempel så hade kanske simning varit en lämpligare aktivitet för 

personer med övervikt och fetma med tanke på den ökade ledbelastningen hos dessa personer. 

Denna aktivitet kan dock vara svårare att genomföra då alla försökspersoner kanske inte är 

simkunniga samt att tillgång till bassäng krävs. När det gäller aktiviteternas intensitet är den 

svår att sammanfatta då studierna dels behandlar olika former av fysisk aktivitet, och dels 

använder olika mått för att beskriva intensiteten. 

 

Den kortaste av de 16 utvalda studierna sträcker sig över tre veckor (33). Författarna anser att 

tre veckor är för kort tid när det gäller att undersöka effekten av fysisk aktivitet på 

viktnedgång. Under en så kort period kan det vara svårt att åstadkomma viktförändringar, och 

även om så är fallet kan det vara svårt att avgöra om den eventuella viktminskningen beror på 

den fysiska aktiviteten eller bara tillfälligheter. Svårigheten med att ha en alltför lång studie är 

att det kan vara svårt att motivera försökspersonerna, både när det gäller träningsdeltagande 

men även när det gäller att delta i mätningar och tester under en längre tid. Resultaten i en 

längre studie kan däremot bli mer tillförlitliga eftersom det då blir säkrare att utvärdera om 

det är slumpen eller den aktuella interventionen som gett resultat. 

 

Författarna anser att antalet försökspersoner i en studie bör vara minst 30 stycken. Ju större 

studien är desto tillförlitligare blir resultatet. Dessutom påverkar ett eventuellt bortfall 
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resultatet mindre i en studie med många försökspersoner. Av de utvalda studierna har endast 

en studie färre än 30 försökspersoner (28). 

 

I majoriteten av studierna är försökspersonerna enbart kvinnor (24, 26, 28, 29, 31, 34-38). 

Med tanke på att kvinnor vanligtvis har ca 10 % lägre energiomsättning än män (40) så skulle 

de effekter som uppnås när det gäller viktrelaterade resultat kunna skilja sig mellan kvinnor 

och män. I en av de sammanlagt 16 studierna har män jämförts med kvinnor (30). 

Interventionen för båda grupper bestod av enbart träning i form av främst promenader och 

resultatet visade att männen uppnådde signifikanta minskningar i vikt men inte kvinnorna 

(30). Därför anser författarna att könsfördelningen i olika interventionsgrupper bör vara så 

jämn som möjligt för att undvika otillförlitliga resultat, om inte syftet är just en jämförelse 

mellan könen.  

 

Medelåldern för försökspersonerna varierade mellan 21 år som yngst (30) och 54 år som äldst 

(28). Dock har alla undersökta studier där åldern är redovisad en relativt jämn 

åldersfördelning mellan grupperna vilket därmed innebär att en eventuell skillnad i 

viktreducering mellan grupperna inte bör vara orsakad av åldern. 

 

Medel-BMI varierade hos försökspersonerna mellan 27.3 som lägst (31) och 40.4 som högst 

(33). Mätningar har visat att överviktiga nästan alltid har en högre basalmetabolism än 

normalviktiga, det vill säga att den överviktiga personen har en större metabolt aktiv 

kroppsmassa (4). Därför skulle författarna kunna tänka sig att personer med större övervikt 

har en i högre grad metabolt aktiv kroppsmassa vilket i sin tur skulle kunna betyda att dessa 

personer snabbare uppnår positiva viktrelaterade resultat än de som har mindre övervikt.  

 

I de studier där diet jämfördes med diet och träning (23, 26, 31, 32, 36-38) anser författarna 

av denna litteraturstudie att den fysiska aktivitetens effekt på viktnedgången kan särskiljas 

från dietens effekt på viktnedgången. I de studier där alla interventionsgrupper haft diet kan 

man jämföra effekten på viktnedgången mellan grupperna men det kan vara svårt att särskilja 

exakt hur stor del av viktnedgången som beror på diet och hur stor del som beror på fysisk 

aktivitet.  

 

I de åtta studier som redovisat energiintag bland flera eller alla grupper fanns både studier 

med och utan dietintervention representerade (26-32, 36). Författarna anser att det är en 
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svaghet att inte alla studier redovisat det verkliga energiintaget hos samtliga grupper oavsett 

om det förekommit diet i studien eller inte. Eftersom ett reducerat energiintag har en 

avgörande effekt på viktreducering så kan skillnader i energiintag mellan grupper ge ett 

missvisande resultat avseende den fysiska aktivitetens, men även energiintagets effekt. Det 

kan också vara svårt att utvärdera liknande fysiska aktiviteter i olika studier om inte 

energiintaget finns beskrivet, detta även om diet inte förekommer eftersom det kan även då 

kan förekomma olika energiintag hos deltagarna. Av de studier som redovisat att det inte 

funnits vare sig skillnader eller signifikanta skillnader mellan grupper avseende energiintag 

(26, 28-32) har både studier där diet funnits med som intervention ingått, men även studier 

där deltagarna inte haft några restriktioner gällande kosten. I en studie av de totalt åtta som 

redovisat flera eller samtliga gruppers energiintag visade resultatet en skillnad i energiintag 

(27) vilket är naturligt då grupperna i denna studie bestod av två högenergigrupper och två 

lågenergigrupper.  

 

Författarna tycker att det är intressant att skillnader i minskning av procent kroppsfett mellan 

olika typer av fysisk aktivitet har kunnat ses, och då framförallt att en studie (32) sett att 

diet/aerobisk/tung motståndsträning gett en större minskning av procent kroppsfett jämfört 

med kontrollgrupp, dietgrupp samt diet/aerobisk träningsgrupp. Dock anser författarna att det 

inte går att dra några slutsatser från detta resultat och att fler studier behövs för att kunna 

utvärdera fysisk aktivitet och dess effekt på kroppsfett. 

 

I fyra av de 16 utvalda studierna förekom uppföljning (24, 33, 34, 38). Det kan dock vara 

svårt att bedöma den fysiska aktivitetens effekt vid dessa uppföljningar då inte samtliga 

försökspersoner deltagit samt att försökspersonernas energiintag under perioden inte finns 

redovisat. Det är heller inte alltid redovisat vilka instruktioner försökspersonerna fått inför 

den period som följt efter interventionsstudiens avslutande och fram till uppföljningen vilket 

medför att faktorer som typ av aktivitet, intensitet och duration ibland är okänt. Författarna 

anser att det är viktigt med väl beskrivna och utförda uppföljningar av olika former av fysisk 

aktivitet för att kunna utvärdera den fysiska aktivitetens långtidseffekter.  

 

Det kan vara svårt att särskilja vilken intervention som ger effekt avseende viktreducering då 

den fysiska aktiviteten ofta är kombinerad med diet eller annan fysisk aktivitet och då det inte 

alltid finns någon kontrollgrupp. En annan orsak till att det är svårt att bedöma effekten av 

fysisk aktivitet på viktnedgång är att försökspersonerna kan ha olika fysiska förutsättningar, 
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att den fysiska aktiviteten haft olika duration och intensitet samt att intensiteten har definierats 

enligt olika mått i de olika studierna. Fysisk aktivitet är också svår att utvärdera i studier då 

det inte går att blinda försökspersoner och forskningspersonal samt att det är svårt att 

kontrollera att försökspersonerna tränat enligt föreskrivningarna i de fall där träningen inte 

sker under uppsyn. 

 

7. Slutsats 
 
Författarna av denna studie anser att det kan vara svårt att bedöma effekten av fysisk aktivitet 

på viktnedgång utifrån resultatet i denna litteraturstudie men att fysisk aktivitet ändå är en 

viktig del i behandling av övervikt och fetma. Detta grundar författarna på att resultaten i de 

undersökta studierna samt kvaliteten på dem inte är nog entydiga för att utesluta positiva 

effekter av fysisk aktivitet på viktnedgång hos personer med övervikt och fetma, men även på 

att fysisk aktivitet kan ge andra positiva hälsoeffekter förutom viktreducering även om 

viktminskning uteblir (16). Med tanke på detta tror författarna att utmaningen vid 

rekommendation av fysisk aktivitet vid denna typ av problematik ligger i att anpassa den 

fysiska aktiviteten utifrån individens fysiska förutsättningar och personliga intressen istället 

för bästa effektivitet avseende viktreducering. Detta för att få en varaktigt sundare och mer 

aktiv livsstil som på sikt leder till viktreducering. 
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Bilaga 1 

 

Mall för kvalitetsvärdering 
 

1. Randomiserades försökspersonerna till de olika behandlingsalternativen? 

 

2. Är randomiseringen tydligt beskriven: Hur många randomiserades och hur blev 

utfallet? 

 

3. Var grupperna likvärdiga vid studiens start avseende ålder, kön och BMI? 

 

4. Följdes alla patienter upp som randomiserades?  

 

5. Analyserades patienterna i den grupp som de ursprungligen randomiserats till?  

 

6. Behandlades grupperna likvärdigt ur den aspekten att de hade samma tillgång till hjälp 

och stöd vad gäller kost och träning? 

 

7. Är interventionerna väl beskrivna?  

 

8. Var interventionsdeltagandet, avseende fysisk aktivitet, i genomsnitt högre än 85 %? 

 

9. Användes kliniskt relevanta patientrelaterade effektmått samt var mätningen av dessa 

precis? 

 

10.  Kan resultaten appliceras på mina patienter? 

 

11.  Är den sannolika nyttan större än den potentiella skadan och kostnaderna? 

 

 

 

 

 

   



Bilaga 2 

Ordförklaringar 

 
Basalmetabolism- BMR: kroppens energiomsättning under viloförhållanden. 

Borg-skalan: en skala mellan 6-20 för upplevd ansträngning där 6 innebär ingen 

ansträngning alls och 20 är maximal ansträngning. 

Ergometercykel: stationär träningscykel med reglerbart motstånd. 

Fettfri massa: andelen kroppsvikt som består av fettfri massa angett i kilogram. 

Fettmassa: andelen kroppsvikt som består av fett, angett i kilogram. 

Fettprocent/procent kroppsfett: den del av kroppsvikten som består av fett, angett i procent. 

HRR: heart rate reserve – pulsreserv, det vill säga skillnaden mellan vilopuls och maximal 

hjärtfrekvens (maxpuls). 

Intermittent: intervaller. 

Kcal: kilokalori. Ett mått som används för att ange mängden energi i mat. 

Maximal aerobisk kapacitet: den maximala mängden syre som kroppen kan förbruka vid 

aktivitet, reflekterar kroppens förmåga att tillgodogöra sig syre.  

Maximal hjärtfrekvens: högsta antal slag ett hjärta kan slå, brukar definieras som 220 

slag/minut minus ålder. 

Maximum workload: maximal arbetsbelastning. 

METS: metabolic equivalents. Ett sätt att mäta intensiteten på fysisk aktivitet. 

RM: repetition maximum, den maximala vikt en person kan lyfta enbart en gång. 

RPE-skalan: rating of perceived exertion. En skala för upplevd ansträngning. 

RPM: varv per minut. 

Set: en omgång repetitioner utan vila mellan.  

VO max: se maximal aerobisk kapacitet.  2

W: Watt. Effektmått som anger belastning. 
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