
 

Metabola syndromet kopplat till fysisk         
aktivitet och konditionsstatus 

 
Victoria Karlsson & Erik Sjöström  

Idrottsmedicin F, 15 hp 
Kandidatexamanensuppsats 

Våren 2014 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Michael Svensson, Lektor                      Examinator: Jiguo Yu, Lektor 
Idrottsmedicinska enheten                                                         Idrottsmedicinska enheten 
Institutionen för Kirurgisk och                                                  Institutionen för Kirurgisk och  
Perioperativ Vetenskap                                                                                     Perioperativ  Vetenskap 
   



    
 2(11) 

Abstract  
 

The development and onset of diseases such as cardiovascular disease (CVD) and Type 2 diabetes are closely 

linked to genetics and lifestyle factors including physical activity and diet. A cluster of metabolic disorders 

called the metabolic syndrome (MetS) is a high-risk factor in developing these diseases. Acording to the 

International diabetes institute, one fourth of the worlds adult population has MetS. These individuals are 

twice as likely to die from CVDs compared to individuals without MetS. Physical activity (PA) and exercise 

has been shown to provide a number of positive effects that are considered to reduce the risk of developing 

sickness and premature mortality among both men and women of all ages, independent of other risk factors. 

    

Therefore our objective with this litterature-study was to establish the components of MetS, the relationship 

between PA, cardiorespiratory fitness and MetS, and the effects of exercise on MetS through intervention-

studies. 

 

Results: There are several components included in MetS and to be diagnosed with it you have to have at 

least three of the following: Abdominal obesity, hypertriglyceridemia, hypertension, abnormal glucose levels 

and/or low levels of HDL cholesterol. Close connections can be found between PA and CRF, and there are 

strong indications that an increase in PA and/or CRF have positive effects on the various components in 

MetS. This is supported by numerous intervention-studies with physical exercise targeting metabolic factors 

included in MetS. 

 

Conclusion: The results indicate that PA and CRF have an important role to play in the prevention and 

treatment of the various components included in MetS. These variables can also, to some degree, predict the 

risk of developing MetS.   
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Utvecklingen av insjuknande i ohälsotillstånd så som: hjärt- och kärlsjukdom (CVD), typ 2 diabetes, demens, 

smärttillstånd i rörelseapparaten och vissa cancerformer har till stor del en nära koppling till livsstilsfaktorer. 

Dock anses interaktionen mellan livsstil och genetiska faktorer som den mest avgörande. (Ahmad, Varga, 

och Franks 2013) Riskfaktorer för att insjukna i främst CVD och typ 2 diabetes har ett starkt samband med 

individers livsstil så som fysisk aktivitet (PA) och kostvanor (Buscemi et al. 2014). Riskfaktorerna är en 

samling av metabola störningar i kroppen som går under diagnosen metabola syndromet (MetS) (Wissing och 

Pipeleers 2014). De metabola störningarna är insulinresistans, hög andel visceralt fett (bukfetma), 

hypertriglyceridemi (lipidrubbning), hypertoni (högt blodtryck), onormala glukosnivåer och låga värden av 

HDL-kolesterol i blodet (Buscemi et al. 2014). 

 

De största riskfaktorerna för utveckla MetS är bukfetma och insulinresistans. Andra riskfaktorer är åldrande, 

gener, hormonrubbningar och brist på PA. Individer som har MetS har ofta även onormalt hög 

blodkoagulering och förhöjda markörer för inflammation i kroppen. (A.D.A.M. Medical Encyclopedia, 2012) 

Enligt International diabetes federation (2005) har en fjärdedel av världens vuxna befolkning MetS, dessa 

individer lider två gånger så stor risk att dö i CVDs jämfört med individer utan MetS. 

PA och träning har visat sig ge en rad positiva effekter som anses minska risken för utveckling av 

ohälsotillstånd och förtidig död bland både män och kvinnor i alla åldrar (Farahmand 2003, Blair 1989). Blair 

(1989) menar att det även är oberoende av andra riskfaktorer.  

 

Syftet med studien är att undersöka det metabola syndromet kopplat till fysisk aktivitet och konditionsstatus.  

 

Utifrån detta har vi formulerat en frågeställning: 

 Vad består Metabola syndromet av? 

 Vilka samband mellan fysisk aktivitet, konditionsstatus och Metabola syndromet? 

 Vilka effekter har fysisk träning på Metabola syndromet visat genom interventionsstudier? 

 

Metod 
Vi har gjort en litteraturstudie där vi valt att söka artiklar i databaserna PUBMED och google scholar. 

Sökorden vi använt oss av är: metabolic syndrome, aerobic fitness and metabolic syndrome, physical activity 

and cardiorespiratory fitness, exercise and cardiovascular risk, effect of exercise on cardiovascular risk 

factors, metabolic syndrome and mortality, insuline resistance and cardiorespiratory fitness, physical activity 

and cardiovascular disease, exercise capacity and mortality, Cardiorespiratory fitness and coronary heart 

disease, metabolic syndrome and cardiovascular risk, prediction of metabolic syndrome, exercise and 

metabolic syndrome, resistance training and metabolic syndrome. 

 

Resultat/Diskussion 

 
Metabola syndromets beståndsdelar 
För att fastställa den kliniska diagnosen MetS krävs det att ett visst antal av riskfaktorerna finns närvarande 

hos individen. Katzmarzyk (2005) fastställer diagnosen med att tre av riskfaktorerna är närvarande. Enligt 

Alberti, Zimmet och Shaw (2006) så krävs det att individen har central fetma och två av återstående 

riskfaktorer. De menar också på att insulinresistans är en viktig faktor. Buscemi et al. (2014) och Bertoli et al. 

(2003) skrivet att MetS diagnostiseras genom att det finns insulinresistans hos individen. Följt av att en 

anhopning av de övriga riskfaktorerna finns närvarande. Buscemi et al. (2014), Katzmarzyk (2005), Alberti et 

al. (2006) och Blair (2009) menar att MetS ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Buscemi et al. (2014), 

Katzmarzyk (2005) och Alberti et al. (2006) skriver också att MetS ökar risken för diabetes typ 2. Medans 

Blair (2009) räknar in diabetes typ 2 som en faktor i MetS. Katzmarzyk (2005) tar även upp att MetS ökar 

risken för förtidig död. Alberti et al. (2009) och Alberti et al. (2006) menar på att det finns antydningar om att 

insulinresistans är länken mellan riskfaktorerna för MetS, men att det inte har kunnat fastställas. Alberti et al. 

(2006) skriver att bukfetma och triglyceridnivåer är de faktorer som har starkast koppling till insulinresistans. 

 

International diabetes federation (IDF) och The world health organizations (WHO) gränsvärden för 

komponenterna i MetS (Alberti et al. 2009, Eckel 2010) 
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Midjemått: beroende av population/etnicitet, Triglycerider: 1.7mmol/L (  ≥150 mg/dL) 

HDL-kolesterol:  Man < 1.0mmol/L (< 40 mg/dL) , Kvinnor  < 1.3mmol/L (<50mg/dL) 

Blodtryck:  Systoliskt ≥ 130 mm Hg, Diastoliskt ≥ 85 mm Hg 

Fasteglukos: >5.5 mmol/L (>100 mg/dL) 

 

Wissing och Pipeleers 2014 skriver att insulinresistans uppkommer vid stora volymer av visceralt fett. 

Visceralt fett är det fett kring buken, en annan benämning för samma område är androgent fett. Det viscerala 

fettet har ett större metaboliskt svar än övrigt fett i kroppen. I McArdle (2010)  står det att mätmetoden för att 

mäta bukfetma för att diagnostisera MetS är midjemåttet. Som tabellen ovan visar är IDF och WHOs värde 

på midjemåttet beroende på vilken population/etnicitet man tillhör. IDF har riskgränsen för bukfetma för 

europeér ≥ 94 cm för män och ≥ 80 cm för kvinnor. WHO har två nivåer för vita människor där ≥94 cm för 

män och ≥80 cm för kvinnor ger en ökad risk, ≥102 för män och ≥88 cm för kvinnor ger en ytterligare högre 

risk. Alberti et al. (2009) Visceralt fett hos överviktiga personer leder till en ökning av fria fettsyror i 

kroppen, de i sin tur orsakar insulinresistans på grund av att de hämmar singnalering från insulinreceptorer 

(Wissing och Pipeleers 2014). Kim och Park (2013) skriver att den största riskfaktorn för att få 

insulinresistans är fetma. Insulinresistans i tidig ålder ger en ökad risk för CVD senare i livet. Den hämmar 

även nybildning av glukos i levern och glukosupptag i muskler och fettvävnad som leder till glukosintolerans 

som är förstadie till diabetes typ 2. Wissing och Pipeleers (2014) menar att fetma ökar också nivåerna av 

cirkulerande insulin vilket leder till minskad insulinkänslighet. Med en minskad insulinkänslighet finns det 

också en stor risk att utveckla diabetes typ 2 (Kim och Park 2013). 

 

Högt blodtryck gör det svårare för hjärtat att pumpa ut blod till kroppen genom att det skapar förändringar i 

blodkärlens väggar som gör kärlen mindre elastiska, detta leder i sin tur till ökad risk för en rad 

komplikationer, så som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom och försämrad blodcirkulation 

(Vårdguiden, 2012) Det uppskattas idag att ungefär 1,8 miljoner människor (ca 27 procent) av den vuxna 

svenska befolkningen lider av högt blodtryck och att det är lika vanligt bland kvinnor som män (SBU, 2004) 

Ett normalt blodtryck ligger på 120 mmHg systoliskt och 80 mmHg diastoliskt. Högt blodtryck ansvarar för 

ca 45 procent av dödsfallen i hjärtfel och 51 procent av dödsfallen när det kommer till stroke (WHO, 2013) 

 

I blodet finns flera olika typer av fett, där vissa anses som nyttiga och vissa som skadliga. De olika typerna av 

fetter som brukar mätas och bedömas är total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. 

Vid för höga värden av de skadliga fetterna, framförallt LDL-kolesterol, men även triglycerider, så finns det 

en ökad risk för åderförfettning, vilket i sin tur kan leda till att blodkärlen täpps igen och ökar risken för 

CVDs. HDL är känt som det nyttiga kolesterolet som transporterar bort de skadliga fetterna från blodkärlen 

och på så vis ger en skyddande effekt mot CVDs. För individer med försämrade blodfettsvärden så är det inte 

ovanligt att de dels har en höjning av LDL-kolesterol och triglycerider, men även en sänkning av HDL-

kolesterol. I sverige så har mer än hälften av alla män och kvinnor förhöjda kolesterolvärden, där andelen 

ökar med stigande ålder. (Vårdguiden, 2013) 

 

Det författarna är överens om är att MetS diagnostiseras av att flera riskfaktorer uppnår sina gränsvärden hos 

individen. Det finns delade meningar om att vissa riskfaktorer skulle väga högre än andra, då vissa tar upp 

insulinresistans och andra fetma som den centrala faktorn. Då både Wissing och Pipeleers (2014) och Kim 

och Park (2013)  tar upp att visceralt fett eller fetma påverkar insulinnivåerna i kroppen negativt samt att 

Alberti et al. (2006) skriver att bukfetma har stark koppling till insulinresistans så är tolkningen att det borde 

finnas ett samband. Det viscerala fettet verkar påverka både insulinnivåer och glukosnivåer i kroppen just på 

grund av att de har ett högt metaboliskt svar med bland annat högre frisättning av fria fettsyror och 

kolesterol. Det finns ingen lika tydlig koppling mellan hypertoni och de övriga riskfaktorerna, men det råder 

ingen tvekan om att det är ett stort hälsoproblem. Att det är ungefär 27 procent av den svenska befolkningen 

som har högt blodtryck tyder också på att det är ett samhällsproblem. 

 

Katzmarzyk (2005) har kollat på MetS kopplat till normalvikt, övervikt och fetma och såg att individer med 

övervikt eller fetma har en högre risk att utveckla MetS än en normalviktig person. Samtidigt fortsätter de 

med att individer med övervikt eller fetma inte nödvändigtvis utvecklar MetS. Så trots att det verkar finnas 

ett samband mellan framför allt fetma och insulinresistans så är det vissa som lider av fetma som inte visar 
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denna metabola rubbning eller då utvecklar andra komponenter i MetS. Riskvärdet för midjemått är som 

tidigare skrivet beroende av vilken etnicitet man tillhör enligt IDF och WHO (Alberti et al. 2009). De 

grundar det på att till exempel så har asiater högre risk för att utveckla diabetes typ 2 med mindre bukfett än 

européer (Alberti et al. 2006).Alberti et al. (2009) menar på att det är och kommer vara skillnader både 

mellan kön och etnicitet. De skriver också för att nå mer tillförlitliga mått på gränsvärden för olika etniska 

grupper och då speciellt för kvinnor, menar de på att det krävs mer långsiktiga studier. Det är något vi håller 

med om, då fetma och övervikt är något som påverkar kroppen med alla metabola komplikationer de verkar 

medföra. Att hitta ett mått som korrelerar bra med risken för utveckling av andra metabola komponenter 

känns aktuellt, inte minst då fetman sprider sig i världen. Kanske borde det läggas mer vikt på att hitta olika 

nivåer av gränsvärden på fler etniciteter så som WHO har på vita människor. 

 

Många komponenter i MetS verkar vara sammanlänkade men det visar att det finns frågetecken kring vissa 

komponenter och kopplingen till andra. Kahn (2008) menar på att man kanske ska fokusera på 

komponenterna för sig i stället för på syndromet och att till exempel fasteglukos predikerar bättre mot risken 

för diabetes typ 2 än vad MetS gör. Vi känner att vi har lite för lite kunskap om detta för att dra några 

slutsatser om MetS är bättre eller sämre än komponenterna var för sig. Men vi håller med Kahn (2008) om att 

individer troligen tar bättre tag i sin livsstil och gör förändringar om de får diagnosen MetS än att de får reda 

på att de har riskvärden på några enskilda komponenterna. 

 

Samband mellan fysisk aktivitet, konditionsstatus och MetS 
Fysisk aktivitet (PA) kan definieras som kroppslig rörelse skapad av skelettmuskulatur, detta skapar en högre 

energikonsumption än stillasittande, vilket kan mätas i Kcal eller kJ. Mängden energi som förbrukas under 

PA varierar stort mellan individer och aktivitet, och bestäms av mängden muskelmassa som producerar 

rörelsen och med vilken intensitet och frekvens som muskeln jobbar med under en viss tid. Exempel på PA är 

promenader, dans och trädgårdsarbete. Träning är ett annat exempel på PA som är planerad och strukturerad, 

där det ofta finns motiv av att förbättra eller underhålla konditionsstatus och/eller annan form av fysisk 

status. (Caspersen, Powell och Christenson 1985) 

 

Konditionsstatus (CRF) är nära kopplat till PA och träning (Wang et al. 2004, Pollock et al. 1998), och kan 

beskrivas som en individs förmåga att genom cirkulations- respirations- och muskelsystemen förse kroppen 

med syre under långvarig fysisk aktivitet (Lee et al. 2010). CRF uttrycks oftast i maximalt syreupptag 

(VO2max) eller metabola ekvivalenter (METs), vilka uppmäts av olika tester, till exempel på löpband eller 

testcykel (Lee et al. 2010). 

 

Alberti et al. (2006) och Sassen et al. (2009) har rapporterat att en ökad CRF ger positiva effekter på de 

riskfaktorer som finns för att utveckla MetS och då öka risken för CVD, bland annat blodtryck, blodfetter, 

glukosmetabolism och kroppsvikt. Även vid givna nivåer av midjeomfång, visceralt fett och subkutant fett så 

har en hög CRF visat sig ha positiva effekter på triglycerider, HDL-kolesterol, blodtryck, och den relativa 

risken för att utveckla MetS. Individer med låg CRF har 1,8 gånger så hög risk att utveckla MetS och medel 

CRF har 1,6 gånger så hög risk att utveckla MetS, jämfört med individer med hög CRF (Lee et al. 2005). 

 

Vidare har Sassen et al. (2009) sett att PA och CRF kan ha positiva effekter på de ingående komponenterna i 

MetS (bukfetma, hypertoni, triglycerider, blodglukos och HDL). Då det finns många nivåer av PA, så har 

författarna delat upp dessa i olika intensiteter. Där visar resultaten att hög intensitet är den viktigaste faktorn 

för PA och dess påverkan på risken för CVD. Vid jämförelse mellan PA och CRF, så visar CRF en bättre 

effekt på riskfaktorerna att insjukna i CVD, och på de ingående komponenterna i MetS (Sassen et al. 2009). 

Detta stärks även av Ekblom-Bak et al. (2010) som skriver att en hög CRF, oavsett PA, ger en signifikant 

lägre risk för alla riskfaktorer för CVD. Studien visar dock att PA kan påverka blodfetter och 

triglyceridnivåer, även om PA inte gett någon effekt på CRF, vilket även stödjer deras resultat om att 

individer med både en hög CRF och hög grad av PA har absolut lägst risk för att insjukna i CVD, upp till tio 

gånger lägre risk än de som uppvisar låg CRF och PA. 

 

I motsatts till föregående studier så visar Eklund et al. (2005) att PA och dess energiförbrukning är en bättre 

markör för risken att utveckla MetS än till exempel CRF och fetma. Till skillnad från många andra studier, 
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som använder sig av subjektiva enkäter som mätmetod för PA, så har denna studie använt sig av en objektiv 

beräkning av PA och energiförbrukning genom att individuellt kalibrera puls mot energiåtgång. 

 

Både en hög PA och CRF visar på goda resultat gällande många av de metabola faktorerna i MetS, det är 

dock delade meningar på huruvida vilken av dessa som bäst predikerar MetS oberoende av andra faktorer. De 

motsägelsefulla resultaten skulle kunna bero på hur de olika studierna beräknat PA, där en vanlig mätmetod 

är enkäter där testpersonerna får uppskatta sin egen grad av PA, vilket ibland kan ge missvisande resultat. 

Den studie som visade på bättre predikering av PA jämtemot CRF, använde sig av en annan metod där de 

beräknade PA genom en mer objektiv metod, där de dessutom  räknade all aktivitet med intensiteter högre än 

vila som PA (vilket ofta inte är fallet, det är vanligt att bara räkna PA som kommit upp i en viss intensitet) 

(Eklund et al. 2005). 

 

Den tid man utför högintensiv PA visar ge en signifikant förbättring på riskfaktorer för CVD, medans lägre 

intensiteter och den sammanlagda tiden PA menar de inte leder till någon signifikant förbättring (Alberti et 

al. 2006, Sassen et al. 2009). Så om man utgår från deras argument så är det enbart högintensiv träning som 

är intensiteten av PA som ger effekt på riskfaktorerna. Både Ekblom-Bak et al. (2010) och Sassen et al. 

(2009) skriver att en kombination av PA och CRF ger bäst effekt. Sassen et al. (2009) menar på att PA borde 

ligga så pass högt att den utvecklar CRF, på så sätt ger det maximal effekt. Ekblom-Bak et al. (2010) menar 

att ta båda variablerna i beaktning när man utvärderar hälsa hos individer ger en bättre bild av hälsostatusen. 

Sassen et al. (2009) skriver att PA är lättare att använda sig av om man ska undersöka stora grupper/ 

populationer än CRF. Ekblom-Bak et al. (2010) tar upp exempel då PA kan blir väldigt missvisande, speciellt 

då om individer själva ska skatta sin PA. Hela 15% av kvinnor och 14% av män som skattade att de hade lågt 

PA testades senare och visade sig ha högt CRF. Samma sak hittades också fast omvänt att 16% av kvinnorna 

och 15% av männen skattade sitt PA som högt men vid test visade ha låg CRF. 

 

Att få individer att skatta sitt PA genom till exempel enkäter är både kostnads- och tidseffektivare än om man 

skulle testa alla indviders CRF, det är dock inte lika objektivt eller har samma höga validitet som att mäta 

CRF genom labb- eller fält-testning. Då båda variablerna verkar ge positiva effekter på MetS, även 

oberoende av varandra, så bör det vara av intresse att mäta båda.   

   

Effekter av fysisk träning på metabola syndromet som visats genom interventionsstudier 
Interventionsstudier med fysisk träning har visat goda resultat på MetS och dess ingående komponenter 

(Pattyn et al. 2013), både genom konditionsinriktad träning (Katzmarzyk et al. 2003, Dumortier et al. 2003, 

Watkins et al. 2003, Irving et al. 2008, Tjønna et al. 2008) och styrketräning (RT) (Strasser, Siebert och 

Schobersberger 2010, Honkola, Forsén och Eriksson 1997, Moe et al. 2011). 

 

Vid en studie med 20 veckors aerob träning så minskade 30,5% av individerna som hade MetS sina metabola 

riskfaktorer med så pass mycket att de inte längre klassades inneha MetS. De största förbättringarna visades 

på triglyceridnivåer, blodtryck och midjeomfång, men förbättringar på HDL-kolesterol och fasteglukos fanns 

också Katzmarzyk et al. 2003). Även Dumortier et al. (2003) visar i sin studie på förbättrad insulinkänslighet 

vid fysisk träning, vilket ytterligare stärks av Watkins et al. (2003), vilka även rapporterar en sänkning av 

blodtryck. 

 

Irving et al. (2008) har undersökt skillnader mellan olika träningsintensiteter och dess effekter på bukfettet 

som ingående komponent i MetS. De två intensiteterna som användes var lågintensiv träning och högintensiv 

träning, där bägge träningspassen var tidsanpassade för att bränna lika många kcal/tillfälle. Resultaten visade 

på tydliga skillnader mellan de bägge intensiteterna, där den högre intensiteten visade goda resultat på totalt 

bukfett, subkutant bukfett och visceralt bukfett. Inga signifikanta skillnader kunde uppmätas utifrån dessa 

parametrar från den lågintensiva träningen. Tjønna et al. (2008) har gjort en liknande studie där man jämfört 

intensiv aerob intervallträning med kontinuerlig måttlig aerob träning som behandling för MetS. Likt 

föregående studie visade den mer intensiva intervallträningen på bättre resultat för de flesta parametrarna, så 

som blodkärlsfunktion, insulinsignalering, blodglukos och liponeogenes i fettväven. Bägge intensiteterna 

visade liknande förbättringar på blodtryck, vikt- och fettminskning. 
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Balducci et al. (2004) undersökte resultatet av kombinerad konditions- och styrketräning på de metabola 

faktorerna i individer med typ-2 diabetes under ett år. De såg signifikanta sänkningar på BMI, fettmassa, 

midjeomfång, blodglukos, kolesterol, triglycerider, systoliskt- och diastoliskt blodtryck, och även förhöjda 

värden av fettfri massa och HDL-kolesterol. Författarna kunde även se tendenser att medicinering kunde 

sänkas under året. 

 

Enbart RT har också visat sig ha god påverkan på flera faktorer inom MetS, Moe et al. (2011) har hittat 

positiva effekter på blodtryck och Honkola, et al. (1997) rapporterar dessutom signifikanta skillnader på 

kolesterol och triglycerider efter en träningsintervention på fem månader. RT har dessutom visat signifikanta 

skillnader på fasteglukos och insulinnivåer efter relativt korta interventioner på 8 veckor  (Dunstan et al. 

1998), respektive 10 veckor (Baldi och Snowling 2003). 

 

I studien av Baldi och Snowling (2003) kunde de efter tio veckor se en ökning i fettfrimassa hos individerna 

som styrketränat, en sänkning av fettmassa och en ökning i totala kroppsmassan. Honkola et al. (1997) såg 

ingen förändring i interventionsgruppen i sin studie, dock en ökning av kroppsvikten hos kontrollgruppen 

efter fem månader. Dunstan et al. (1998) såg inga signifikanta skillnader på kroppsmassan efter åtta veckors 

träning. 

 

Som resultatet visar så påverkar PA och träning de metabola faktorerna positivt, att både aerobträning, 

styrketräning och kombinerad träning ger signifikanta skillnader visar på att det sker resultat av träning. 

Många studier visar positiva resultat redan efter några veckors träning vilket vi tycker visar att träning snabbt 

ger positiva effekter på hälsan. Det är intressant att se om den positiva trenden håller i sig under längre 

perioder också, vilket vi anser att den högst troligt gör. 

 

Utifrån de studier som vi kollat på verkar konditionsträning ge bäst effekt på komponenterna i MetS. Att 

konditionsträningen visar goda effekter på både insulinsignalering, blodglukos/fasteglukos, blodtryck, 

midjeomfång, triglyceridnivåer och HDL-kolesterol som alla är komponenter i MetS. Att den dessutom ger 

positiva effekter på blodkärlsfunktion, liponeogenes och fettminskning som indirekt påverkar MetS. 

 

Styrketräning som visat positiva effekter på blodtryck och signifikanta skillnader på kolesterol, triglycerider, 

fasteglukos och insulinnivåer har därimot inte visat så stora positiva effekter på kroppsvikten. En av de tre 

studier som kollat på kroppsvikt fick positiva resultat. Studien av Moe et al. (2011) kollade inte direkt på 

kroppsmassan som helhet utan mätte kroppsdelar var för sig, men menade på att BMI var oförändrad för 

styrketräningsgruppen. Det som är aktuellt för just MetS är fettmassan, specifikt bukfettet/viscerala fettet 

som är i fokus. Baldi och Snowling (2003) skriver att ökningen av fettfrimassa är korrelerat till de positiva 

effekterna på fasteglukos. De fortsätter med att det kan vara så att den glykemiska kontrollen förbättras med 

ökad muskelmassa. Att den totala kroppsmassan kan minska med styrketräning verkar ske under längre 

studier där träningen har varit mellan 9-12 månader. 

 

Så aerob träning verkar ge snabbast effekt på komponenterna för MetS, speciellt för midjemått då Baldi och 

Snowling (2003) menar på att det krävs lång styrketräningsperiod för att märka effekt. 

Däremot nämner de att styrketräning visar vara ett bra komplement till den aeroba träningen för positiva 

effekter. 

 

Slutsats 

 
Det finns delade meningar kring MetS beståndsdelar och om det är några som påverkar syndromet mer än 

andra. Oklarheterna om syndromet predikerar bättre mot ohälsotillstånd än de enskilda komponenterna gör 

att mer forskning krävs. Däremot finns det tydliga samband mellan MetS, PA och CRF, både när det gäller 

enskilda komponenter, och MetS som helhet. Både PA och CRF visar på goda resultat när det gäller att 

predikera risken för utvecklandet av MetS hos individer. Fysisk träning har visat, genom interventionsstudier, 

att både konditionsträning och RT kan ge positiva förändringar på många av de metabola faktorer som ingår i 

MetS. Resultaten tyder dock på att en kombination av de båda verkar vara mest gynnsam. 
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