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Ekonomisk utveckling och medicinska framsteg ha gjort att vi håller 
oss friska och lever längre. Men när färre är fysiskt aktiva i sitt yrke 
ökar andelen överviktiga och feta, och fler får välfärdssjukdomar. 
Våra studier visar att träning minskar fettmängden och tycks skapa 
en hälsosammare fettfördelning.

I  d a g s å  d ö r ungefär varannan person i 
en hjärt- kärlsjukdom (1). I Sverige 
beräknas cirka 45 procent av alla vuxna 
uppfylla kriterierna för övervikt (BMI 
25-29.9) och 10 procent för fetma 
(BMI>30) (2), och prevalensen av över-
vikt och fetma hos unga svenska män har 
tredubblats respektive fyrdubblats de 
senaste 35 åren (3). 

Risker med stillasittande livsstil
I en studie undersökte vi relationen 
mellan fett och riskfaktorer för hjärt-kärl-
sjukdom i en kohort bestående av knappt 
600 män och kvinnor där de flesta var 
fysisk inaktiva (4). Kroppssammansätt-
ning mättes med hjälp av DEXA (dual-
energy x-ray absorptiometry, GE Lunar) 
som är en lågdosröntgenundersökning. 
För både män och kvinnor så var bukfett 
starkare kopplat till högre blodsockerni-
våer, systoliskt och diastoliskt blodtryck 
samt triglycerider än både body mass 
index (BMI, kg/m2) och totalt fett. Även 
gynoid fettmassa som antas vara det mest 
hälsosamma fettet visade starka positiva 
samband till flertalet av riskfaktorerna. 
Kvoten gynoid fettmassa och totalt fett var 
dock kopplat till lägre nivåer av i princip 
alla riskfaktorer. Fysisk aktivitet var 
kopplat till mindre totalt fett, bukfett och 
gynoid fettmassa. Det som var mest 
intressant var emellertid att fysisk aktivi-
tet även var relaterat till förbättrade 
kvoter mellan bukfett och gynoid fett-
massa och gynoid fettmassa och totalt 

Hälsosamt fet av träning

fett. Detta tyder på att fysisk aktivitet inte 
bara är bra för att bli av med extrakilon, 
utan kan även skapa en hälsosammare 
fettfördelning i kroppen med främst 
högre andel gynoid fettmassa.

Men hur ser det då ut på sikt efter lång 
tids inaktivitet och utvecklade riskfakto-
rer för hjärt- kärlsjukdom? I en annan 
studie undersökte vi totalt fett, bukfett 
och gynoid fettmassa i relation till risken 
för hjärtinfarkt hos 3258 män och 
kvinnor (5). Kohorten med en medelålder 
på 53 år följdes under cirka åtta års tid 
efter kroppssammansättningsmätning. 
Under denna uppföljningstid inträffade 
104 hjärtinfarkter som kunder valideras 
vid eftergranskning. Det fanns ett klart 
samband mellan bukfetma och risken för 
hjärtinfarkt hos kvinnor, medan gynoid 
fettmassa, uttryckt i kvoten gynoid 
fettmassa och totalt fett, var kopplat till 
lägre risk. Även hos män så var gynoid 
fettmassa kopplat till lägre risk för 
hjärtinfarkt medan bukfetman tenderade 
att vara starkast kopplat till ökad risk för 
hjärtinfarkt, dock inte signifikant.

Stroke är en annan viktigt manifesta-
tion av hjärt- kärlsjukdom. Även här har 
kroppssammansättningen betydelse för 
sjukdomsutvecklingen. I en kohort 
bestående av 2751 män och kvinnor 
analyserades kroppssammansättning i 
form av total fettmassa och bukfetma 
mot risken för stroke (6). Under en 
uppföljningstid på nio år inträffade 91 
strokes som kunde valideras vid efter-

Peter Nordström
professor, överläkare. 

Institutionen för Samhälls-
medicin och rehabilitering, 
Geriatrik, Umeå universitet

Anna Nordström
specialist i Rehabiliterings-

medicin, Foass. Institutionen för 
Kirurgisk och perioperativ 
vetenskap, Idrottsmedicin, 

Umeå universitet 



1/2011  svensk idrottsforskning   67

granskning. Återigen visades det sig att 
bukfetma var den starkaste risfaktorn för 
sjukdomsutveckling. En stor del av de 
skadliga effekter som sågs mellan kropps-
fett och stroke tycks bero på fettets 
association med andra kända riskfaktorer 
som nedsatt glukostolerans, högt blod-
tryck och rökning.

Sammanfattningsvis tycks totalt fett 
och framför allt bukfetma vara en starkt 

bidragande orsak till riskfaktorer för och 
utveckling av hjärt- kärlsjukdom medan 
andelen gynoid fettmassa är kopplat till 
lägre riskfaktornivåer och lägre risk att 
insjukna. Totalt fett, bukfett och gynoid 
fettmassa tycks alla vara relaterade till 
fysisk aktivitetsnivå. Fynden stödjer alltså 
tidigare studier som framhåller fysisk 
aktivitet som en viktig faktor i preventio-
nen av hjärt- kärlsjukdom (7).  

Figur. Viktökning i bukområdet 
(äppelfetma) är farligare för 
riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom 
och risken för utvecklande av 
hjärt- kärlsjukdom än viktökning i 
höftområdet (päronfetma).
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Betydelsen av fettets fördelning
En stor del av forskningen kring hjärt- 
kärlsjukdomar har fokuserat på fetma, då 
feta personer med högt BMI löper ökad 
risk för att drabbas av en hjärtinfarkt (8). 
Det är dock skillnad på fett och fett som 
kan exemplifieras genom begreppen 
äppelfetma och päronfetma. Äppelfetman, 
eller den centrala fetman, anses vara den 
farliga fetman och kallas en typisk manlig 
fettfördelning med fett inlagrat centralt 
runt magen medan päronfetman, eller 
den gynoida fetman, å andra sidan 
innebär fettansamling runt höfter och lår. 
Skillnaden är att den centrala fetman ofta 
innebär att fettet lagras in som visceralt 

fett, det vill säga fett som omger organen i 
bukhålan, istället för subkutant fett som 
vid gynoid fetma runt höfterna. Viscerala 
fettceller skiljer sig betydligt från deras 
subkutana motsvarigheter. Viscerala 
fettcellerna är insulinresistenta och dåliga 
på ta upp och lagra fria fettsyror ur blodet. 
Detta leder i förlängningen till ökad 
generell insulinresistens, ökad atheroskle-
ros och ökad risk för sjukdom (9). 
Gynoida fettceller däremot är insulin-
känsliga och bra på att lagra fria fettsyror 
vilket kan minska risken för det ovanstå-
ende (10). Att just det viscerala fettet och 
det gynoida fettet har stor betydelse visar 
sig i att midjemått och midja-stusskvot är 
starkare mått på risken för hjärtinfarkt än 
BMI (11). Klassiska riskfaktorer för 
hjärtinfarkt där en livsstilsförändring kan 
ha stor effekt inkluderar förutom fetma 
bland annat minskad fysisk inaktivitet, 
rökning, högt blodtryck och höga blodfet-
ter. Detta stämmer alltså väl överens med 
våra tidigare fynd där bukfetma generellt 
var starkast relaterat till de olika kardio-
vaskulära riskfaktorerna, hjärtinfarkt och 
stroke. 

Träning minskar fettmängden
Hur ser då förändringarna i kroppssam-
mansättning ut i ungdomsåren? Redan 
efter pubertet sker en ökning av total 
fettmassa och bukfett. I en studie följde vi 
107 unga män från puberteten och åtta år 
fram i tiden (12). Under denna tidsperiod 
fanns en klar ökning av både total fett-
massa och bukfett. Den starkaste förkla-
rande faktorn för dessa ökningar var 
åldern vilket talar för att detta är en del av 
det normala åldrandet, i varje fall i 
Sverige. Om det är normalt med ökningar 
i fettmassan under denna tidsperiod så 
uppstår frågan: är det då farligt? Det finns 
data som tyder på att fetma även i denna 
åldersgrupp ger en ökad risk för framtida 
kardiovaskulär sjuklighet och till och med 
död (13). Vid studiestart var 80 av män-
nen aktiva atleter och tränade i snitt nio 
timmar per vecka och 27 stycken var 
inaktiva kontroller med en medeltränings-
mängd av 2,6 timmar per vecka. Under 
studiens gång upphörde 56 av männen 
med sin idrott och deras träningsmängd 
sjönk till tre timmar per vecka. Data från 
vår studie visar klart att det spelar roll om 
man tränar för utvecklingen av både total 
fettmassa och även bukfett. De pojkar som 
var aktiva under hela studien samlade på 
sig cirka sex procent mindre bukfett vilket 
skulle innebära 37 procent lägre risk för 
hjärtinfarkt enligt andra studier (11). 
Således är fetmautveckling redan i unga 
år ett reellt problem som går att påverka 
med träning.  

Sammanfattningsvis visar våra studier 
starka samband mellan framför allt 
bukfetma, kardiovaskulära riskfaktorer, 
hjärtinfarkt och stroke. Fysisk aktivitet 
minskar fettmängden och verkar även 
kunna skapa en hälsosammare fettfördel-
ning med en mindre del bukfett. Dessa 
resultat stödjer tidigare studier som 
framhåller fysisk aktivitet som en viktig 
del i preventionen av fetma och de 
relaterade hjärt- kärlsjukdomarna. 
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”Att just det viscerala fet-
tet och det gynoida fettet 
har stor betydelse visar sig 
i att midjemått och midja-
stusskvot är starkare mått 
på risken för hjärtinfarkt 
än BMI”


