
Gå ned i vikt
P Å  E N D A S T  1 0  M I N U T E R

Okej, jag tror att vem som helst kan förstå att du inte kan gå ned i vikt på bara 10 minuter. Men ifall du
bara har 10 minuter över till att läsa den här e-boken så kommer du veta precis hur du ska gå tillväga -
EN GÅNG FÖR ALLA.

Det första du kommer att behöva göra är att ta reda på din ENERGIBALANS. Hur gör du detta?
Steg 1 - Innan du börjar din resa

Det finns två tillvägagångssätt för att ta reda på detta. Det första sättet är att du googlar "mitt
kaloribehov" och använder dig utav en kalkylator. Där kommer du att få applicera din Längd, vikt, kön,
ålder och aktivitetsnivå. Den räknar sedan ut automatiskt ut hur många kalorier du "ungefärligen"
konsumerar på en dag.

                   Det andra sättet är att du själv räknar ut din energibalans med hjälp av den här formeln:

Formel för kvinnor:
(10x vikt i kg) + (6.25 x längd cm) – (5x ålder) - 161

 

Formel för män:
(10x vikt i kg) + (6.25 x längd cm) – (5x ålder) + 5

 

Efter att du har fått fram hur mycket energi (kalorier) som din kropp konsumerar behöver du även ta hänsyn till din
aktivitetsnivå. Beroende på hur fysiskt aktiv du är på dagarna. Sitter du stilla på ett kontor och inte rör dig speciellt
mycket kan du sikta på "en lägre aktivitetsnivå". Jobbar du exempelvis fysiskt inom hantverk skulle jag lägga mig på "en
högre aktivitetsnivå". Ta nu ditt energibehov och multiplicera med den figur som stämmer in bäst på dig nedanför.
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Bra jobbat, du är nu klar med steg 1. Oavsett vilket tillvägagångssätt som du valde har du nu fått fram på ett ungefär
hur mycket kalorier din kropp konsumerar varje dag. Och KOM IHÅG, siffrorna är bara ungefärliga. Hur vet jag då hur
mycket min kropp förbränner ifall siffrorna inte stämmer tänker du? Lugn och fin, vi kommer dit också. Med tanke på att
du faktiskt läser den här e-boken tyder det på att du verkligen vill göra en förändring. Därför tycker jag att det är
otroligt viktigt att du tar dig den här tiden att verkligen vilja förstå en gång för alla hur du hittar en långsiktig lösning
till en hälsosam livstil.



Räkna ut din snittvikt

Måndag 85kg Tisdag 84,2kg Onsdag 84,6kg Torsdag 84,7kg Fredag 84,5kg Lördag 84,8kg Söndag 84,3kg
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Såhär kan en typisk vecka faktiskt se ut, oavsett
hur noga du har varit med din kost. Som du ser
ovan så har du till och med ökat i vikt lika många
dagar som du har gått ned i vikt. Fördelen med
att väga sig varje dag är att du får en mycket
bättre översikt över hur din viktnedgång går
framåt. Vi tar ett exempel:

Säg att du skulle väga dig var 10:e dag. Dagen
du ställer dig på vågen upptäcker du att du
väger precis lika mycket som när du började. Hur
skulle det kännas? Förmodligen skit. Din lösning
på problemet är att du äter ännu mindre och rör
på dig ännu mer fast du kanske inte hade behövt
göra det. Vilket över tid kommer att resultera att
du blir orkeslös, dina träningspass blir bara
sämre och du blir inte en speciellt rolig person
att leva med tills du väljer att ge efter och ge
upp helt och hållet. Jag kommer därför att lista
lite anledningar till varför vikten fluktuerar och
vad det är som kan påverka.

Steg 2 - Väg dig varje dag
Aldrig i livet kanske du tänker. Min vikt ska inte få definiera vem jag är eller hur jag mår. Låt mig förklara.

Du har säkerligen sett eller känner till TV-programmet Biggest Loser. Där konceptet går ut på att
verkligen utmana deltagarna till max och där enbart vikten är i primär fokus. De bygger även upp enormt
mycket emotionell stress kring just kilon och sedan måste de kliva upp på vågen inför alla andra
deltagare och TV-tittare EN gång i veckan. Där de även själva får "gissa" hur mycket de har gått ned
och tävlar i lag på det här sättet. Där snackar vi verkligen om att hålla fel fokus på vad en hälsosam
livstil ens innebär. Visste du om att det även gjordes en studie på Biggest Loser deltagare där de följde
upp dom flera år efter programmet och att 13/14 personer var tillbaka på samma vikt eller t.om vägde
mer innan programmet?

Hur som helst, min tanke är att du inte vill skapa och bygga upp sån stress varje gång du ställer dig på
vågen. Utan att du endast vill se det som en datapunkt och ETT av alla mätverktyg som finns när det
kommer till viktnedgång. På figuren nedan kan du ser hur en vecka skulle kunna se ut med invägningar
och hur du räknar ut ditt snitt på en vecka.
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SUMMA: 592,1 / 7 = 84,5 kg 
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Regler för invägning

Steg 3 - Räkna dina kalorier
Nej, det tar inte lång tid...

Du kommer aldrig komma undan med att din kropp måste förbränna mer kalorier än vad du stoppar i
dig för att du ska kunna gå ned i vikt. Så varför inte ta kontroll över hur mycket du faktiskt äter?

Jag kan med all säkerhet säga att du förmodligen har rätt bra koll på din egen ekonomi. Du vet hur
mycket du tjänar och hur mycket pengar som du spenderar varje månad. Varför kan du inte då lägga 5
minuter varje dag på att räkna dina kalorier?

Du ska få 2st exempel av mig:

KALORIUNDERSKOTT



Först och främst vill jag verkligen poängtera att "gå ned i vikt" är
ingenting som är enkelt. I teorin absolut men i praktiken är resan
betydligt tuffare och tar mycket längre tid än vad du tror att den ska
göra. Jag tycker att bilden till höger "The importance of small steps"
beskriver en viktnedgångsresa väldigt bra.

Det absolut snällaste du kan göra mot dig själv är att inte sätta en
för kort tidsram för hur lång tid det ska ta. För du kommer att göra
"f*ck up's" längs vägen. Vilket är HELT OKEJ!

Försök att ha lite roligt och experimentera med dig själv och din
kropp under resans gång. Fokusera mer på din träning och ditt
välmående istället för ett par digitala siffror på en våg som du
förhoppningsvis vid det här laget har förstått inte betyder speciellt
mycket mer än en datapunkt för att justera dina kalorier.

Ge dig själv en ärlig chans för att lyckas istället för att hoppa på
någon ohållbar diet den här gången som du hittade i Aftonbladet.
Jag hoppas verkligen att du fick nytta av den här E-boken till att
fatta klokare beslut när det kommer till din kost. På nästa sida
kommer du hitta lite bonustips för att hålla dig på rätt spår.

Regler för att räkna kalorier

Hur går du tillväga då?
- Införskaffa en matvåg
- Ladda ned en app för att loggföra dina kalorier (Ex: Lifesum, myfitnesspal)
- Börja räkna!

Steg 4 - Din inställning och 
förväntningar under resans 

gång



TACK FÖR ATT DU TOG DIG 
TIDEN ATT LÄSA!

Har du några frågor besvarar jag mer
än gärna dom på någon av mina 

sociala kanaler.
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