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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Ett kärnbegrepp inom omvårdnad är hälsa. En hälsosam livsstil innebär att vara 

fysiskt aktiv och äta hälsosamt. Ohälsosamma levnadsvanor och fysisk inaktivitet i 

kombination med högt energiintag kan leda till metabolt syndrom som är ett samlingsnamn 

för hypertoni, diabetes typ II, bukfetma och blodfettrubbning. Sjuksköterskan har ett 

hälsofrämjande ansvar som sträcker sig från att identifiera till att bedöma hälsorisker hos 

den enskilde individen. Socialstyrelsen menar att hälso- och sjukvårdspersonal saknar 

kunskap om fysisk aktivitet, kost och interventioner som ökar hälsan hos individen.  

 

Syfte Att beskriva interventioner med kost och fysisk aktivitet och hur de bör förmedlas 

samt dess eventuella hälsofrämjande effekter hos individer med och med risk för metabolt 

syndrom.  

Metod En litteraturstudie utfördes och databassökningar genomfördes i CINAHL 

Complete, PubMed och Svemed+. Kvalitetsgranskning av 15 utvalda vetenskapliga artiklar 

utfördes enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering och kvalitet. Totalt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar varav 10 var 

randomiserade kontrollerade studier. 

Resultat Interventioner med fysisk aktivitet och kost har resulterat i hälsofrämjande 

effekter. De fysiologiska effekterna som kunde ses var minskad kroppsvikt, midjemått och 

BMI samt förbättrat blodtryck. Psykosociala effekter kunde även ses. Några av dessa var 

minskade depressionssymtom, självupplevd hälsa förbättrades, ökat intag av hälsosam 

kost, ökad nivå av fysisk aktivitet samt förbättrade relationer med andra individer. 

Sjuksköterskans kunskaper och stöd framhävs som betydelsefulla samt att interventioner 

ska anpassas för den enskilde individen. 

Slutsats Hälsofrämjande effekter kan ses hos individer med metabolt syndrom efter 

interventioner med kost och fysisk aktivitet. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, hälsofrämjande omvårdnad, litteraturstudie, metabola 

syndromet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

ABSTRACT 

Background: Health is a core concept in nursing. A healthy lifestyle includes being 

physically active and eating healthy food. Physical inactivity combined with unhealthy 

eating habits and high energy intake can lead to Metabolic syndrome, which is a generic 

term for hypertension, type II diabetes, obesity and dyslipidemia. A nurse has health 

responsibilities ranging from identifying to assessing the health risks of the individual. 

Socialstyrelsen believes that health professionals lack knowledge about physical activity, 

nutrition, and interventions that increase the health of the individual. 

 

Aim: To describe interventions with diet and physical activity and how they should be 

mediated and its possible health benefits in individuals with the risk of MetS and MetS. 

Methods: A literature review was conducted. Database searches were conducted in 

CINAHL Complete, PubMed and SveMed +. Quality review of 15 selected scientific 

articles was conducted according to Sophiahemmet assessment basis of scientific 

classification and quality. In total, 15 scientific articles was totally included of which 10 

were randomized controlled trials. 

 

Results: Interventions with physical activity, and diet has resulted in health-promoting 

effects. The physiological effects that could be seen was reduced body weight, waist 

circumference, BMI and improved blood pressure. The psychosocial effects were reduced 

depressive symptoms, improved self-perceived health, increased intake of healthy food, 

increased levels of physical activity and improved relationships with other individuals.  

The nurse's knowledge and support is emphasized as important and the interventions 

should be tailored to the individual to obtain the best result possible. 

 

Conclusion: Health-promoting effects may be seen in individuals with MetS after 

intervention with diet and physical activity. 

 

Keywords: Physical activity, health promotion, nursing, literature study, metabolic 

syndrome x 
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INLEDNING 

 

Hälsosamma levnadsvanor är enligt World Health Organization [WHO] (2017) att äta 

hälsosam kost och vara fysiskt aktiv. Folkhälsomyndigheten (2016a) menar att 

ohälsosamma matvanor är riskfaktorer som påverkar den totala sjukdomsbördan i Sverige. 

Tillika rapporteras att varannan svensk är överviktig och var sjunde svensk har diagnosen 

fetma. Hypertoni och diabetes är år 2016 två av de vanligast förekommande sjukdomarna i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016b) och en fjärdedel av världens vuxna befolkning har 

metabolt syndrom (International Diabetes Federation, n.d).  

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssättet är grunden till all hälso- 

och sjukvård som tillika bör inriktas mot levnadsvanor. Sjukdomsförebyggande åtgärder 

reducerar riskfaktorer medan hälsofrämjande åtgärder stärker individens friskfaktorer 

(Folkhälsomyndigheten, 2010a). I möte med den enskilde individen finns möjlighet att 

samordna hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier. För att uppnå en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård fordras att individ med sjukdom erhåller rätt 

behandling i syfte att förbättra individens upplevelse av hälsa (Folkhälsomyndigheten, 

2010a). Socialstyrelsen (2011) menar att det finns ett behov av att hälso- och sjukvården 

arbetar med att förebygga sjukdomsutveckling hos en individ. Individens levnadsvanor bör 

beaktas av hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2011) och i jämförelse med USA 

har det visats att hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige sämre på att uppmärksamma 

patientens levnadsvanor (Weinehall et al., 2014). Hälsofrämjande effekter av kost och 

fysisk aktivitet hos individen med eller med risk för metabolt syndrom kommer vidare att 

undersökas och beskrivas i detta självständiga arbete.  

 

BAKGRUND 

 

Metabolt syndrom 

Metabolt Syndrom [MetS] är en kombination av hypertoni, diabetes typ II, bukfetma och 

blodfettrubbning (Hellénius & Rauramaa, 2007). MetS har definierats av International 

Diabetes Federation (n.d) enligt följande: midjemått ≥ 94 centimeter för män och ≥ 80 

centimeter för kvinnor samt en av följande kriterier; Triglyceridnivå ≥ 1.7 mmol/L, HDL 

kolesterol < 1.03 mmol/L för män och <1.29 mmol/L för kvinnor, systoliskt blodtryck ≥ 

130 or diastoliskt BP ≥ 85 mm Hg, faste P-glukos ≥ 5.6 mmol/L eller tidigare 

diagnostiserad med diabetes typ II. Specifik läkemedelsbehandling för dessa tillstånd 

räknas också som ett kriterium.  

Hälften av den vuxna svenska befolkningen är överviktiga eller lider av fetma 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Tillika lider mer än hälften av blodfettsrubbning (Björck 

& Behre, 2015) samtidigt har en fjärdedel av befolkningen diagnostiserats med hypertoni 

(Livsmedelsverket, 2016). Den vanligaste typen av diabetes i Sverige är diabetes typ II och 

cirka 320.000 individer hade diagnosen 2009 enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 

(2009). Prevalensen av MetS var närmare 15 procent 2003-2004 i Sverige (Hollman & 

Kristenson 2008)  
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Riskfaktorer 

Hög procentuell andel kroppsfett eller högt BMI ökar risken för att drabbas av hypertoni 

och hyperlipidemi och därmed MetS (Lee et al., 2012). En prospektiv studie visade ett 

samband mellan män i medelåldern med en låg fysisk aktivitetsnivå och ökad förekomst av 

MetS (Holme, Tonstad, Sogaard, Lund Larsen & Lund Haheim, 2007). Kvinnor i en lägre 

samhällsklass har högre risk att utveckla MetS (Marquezine, Oliviera, Pereira, Krieger & 

Mill, 2008). Stillasittande tid över 8,8 timmar per dag ökar risken för utveckling av MetS 

(Alkahtani, Elkilany & Mohammed Alhariri, 2015). En prospektiv studie visade ett 

samband mellan män i medelåldern med en låg fysisk aktivitetsnivå och ökad förekomst av 

diabetes och MetS (Holme, Tonstad, Sogaard, Lund Larsen & Lund Haheim, 2007). 

Ungdomar som frekvent ser på flera tv-program under samma dag har en ökad risk att 

utveckla MetS i vuxen ålder (Wennberg, Gustafsson, Howard, Wennberg & 

Hammarström, 2014). Prevalens av MetS har visats öka med stigande ålder (Marquezine et 

al., 2008) och fysisk inaktivitet i kombination med högt energiintag (Tran, Yoon Jeong & 

Oh, 2017).  

 

Metabolt Syndrom och ökad risk för sjukdom  

Orsaken till sjukdom är det som utgör fara för individens hälsa (Willman, 2014). WHO 

antog år 1948 en definition av hälsa: ”Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1948). Fysisk 

hälsa kan beskrivas som individens välbefinnande och upplevda tillstånd av hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2016c). Individer med MetS har i större utsträckning problem 

med sin fysiska hälsa och hälsa relaterat till sitt arbete, sexualliv och ångest relaterad till 

kostvanor samt smärta (Han et al., 2009). 

 

De olika komponenterna av MetS förekommer ofta tillsammans vilket ökar risken för 

hjärt- och kärlsjukdom (Després & Lemieux, 2006; Wilson & Grundy, 2003). Kvinnor 

med MetS har ökad risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ II 

(Dragsbæk et al., 2016). En högre risk att avlida i hjärt- och kärlsjukdom finns hos män 

(Lakka et al., 2002) och kvinnor (Isomaa et al., 2001) med MetS i jämförelse med 

individer som inte har MetS. Isomaa et al. (2001) har i sin studie visat en trefaldigt ökad 

risk för individer med MetS att drabbas av kranskärlssjukdom och stroke. Younis et al. 

(2016) har studerat sambandet olika definitioner av MetS och dödlighet i 

kranskärlssjukdom. Resultatet visade att oavsett vilken definition av MetS som används 

finns en signifikant högre risk att drabbas av kranskärlssjukdom och avlida efter 20 år hos 

individer med MetS. 

Ökad prevalens av depression hos män och kvinnor med MetS har uppvisats oberoende av 

ålder och levnadsvanor (Skilton, Moulin, Terra & Bonnet, 2007). Det finns ett samband 

mellan ökat midjemått och risk för depression (Dunbar et al., 2008; Takeuchi et al., 2009). 

Depression har resulterat i försämrad fysisk, psykisk hälsa och livskvalitet (Huang, Chi, 

Sousa, Wang & Pan, 2011). MetS kan resultera i att individen utvecklar ångestsymtom och 

stress (Perfeito Ribeiro et al., 2015) tillika har sämre fysisk funktion och livskvalitet visats 

(Hatami, Deihim, Amiri, Cheraghi, Azizi, 2016). Tziallas et al. (2012) har observerat att 

män med MetS upplever depressiva symtom och förhöjd ångestnivå. 
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Sjuksköterskans sjukdomsförebyggande omvårdnad 

Sjuksköterskans omvårdnad framställs som ett vetenskapligt område och innebär att se 

hela individen (Willman, 2014). Florence Nightingale beskrev redan på 1800-talet 

sambandet mellan omvårdnad och hälsa. Enligt Nightingale var sjuksköterskans mest 

framstående uppgift att bevara och återfå hälsan hos en patient, detta beskrivs av Jakobsson 

Ung och Lützen (2014). Utifrån psykiska, sociala och fysiska behov ska omvårdnaden 

individanpassas i syfte att öka patientens hälsa (Ternestedt & Norberg, 2014). Begreppet 

Hälsa beskrivs vidare av Svensk sjuksköterskeförening i Värdegrund för omvårdnad 

(2016) som ett kärnbegrepp för vårdandet av patienter och hur omvårdnaden ska utföras i 

syfte att främja hälsa.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver att när individen uppsöker vård ska hälso- 

och sjukvårdspersonalen föreslå metoder för att förebygga sjukdom. Sjuksköterskans 

uppgift är att ta tillvara på det friska, bedöma och identifiera hälsorisker samt arbeta 

sjukdomsförebyggande hos alla individer (ICN, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Sjukdomsförebyggande åtgärder bör finnas med i omvårdnadsarbetet (SOU: 

2000;91) och syftar till att stödja samt stärka individens upplevda hälsotillstånd (Hedelin, 

Jormfeldt, Svedberg, 2014). Det ingår att aktivt förebygga eventuella hälsorisker och 

motivera till hälsosamma levnadsvanor. Sjuksköterskan ska även kunna bedöma en 

individs förmåga till egenvård, ge stöd samt undervisa i syfte att främja den enskilde 

individens hälsa, förhindra ohälsa och sjukdom (Willman, 2014). Ett stödjande 

förhållningssätt kan öka egenvårdsförmåga hos individen och benämns empowerment. 

Individen behöver ha kunskap om sin sjukdom för att kunna och senare vilja förändra och 

vara involverad i sin egenvård. Tillika bör motivationsarbete samt förslag om åtgärder 

förmedlas till individen för att uppnå god egenvårdsförmåga (Chatzimarkakis, 2010). 

Empowerment kan även ses som en process där individ och hälso- och sjukvårdspersonal 

gemensamt försöker förstå symtom och reflektera över sjukdom och levnadsvanor i syfte 

att stärka och förbättra upplevd hälsa (Björvell, 1999). 

 

Sjuksköterskeprofessionen har ett salutogent synsätt och innebär en helhetssyn på 

individen. I motsats finns det patogena synsättet där hälsa enbart är frånvaro av sjukdom 

och tonvikten är att bota eller lindra en sjukdom. I det salutogena synsättet finns grunden 

till omvårdnadsarbete där individens hälsa är i fokus (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

Miettola och Viljanen (2014) anser att omvårdnadsarbete ska präglas av ett salutogent 

synsätt. Sjuksköterskans kunskaper om individens personlighet, önskan och behov är 

betydelsefulla i omvårdnadens salutogena synsätt (Hedelin et al., 2014).  

 

Interventionsprogram 

Socialstyrelsen (u.å) definierar begreppet intervention som en åtgärd till stöd för individens 

psykiska och fysiska hälsa. Araújo Moura et al. (2015) fastslår att individer med MetS 

sjukdomsutveckling och dödlighet ökar i relation till ökade ohälsosamma beteenden. 

Simona et al. (2007) menar att det är betydelsefullt att individuella interventionsprogram 

utformas med hänsynstagande till individen. Livsstilsinterventioner anses viktiga för att 

minska incidens och prevalens av MetS (Tran et al., 2017). Vid kostinterventioner anses 

det viktigt med stöd från hälso- och sjukvårdspersonal som består över tid (Socialstyrelsen, 

2011) och det är relevant att att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap om 

hälsosamma kostval (DiMaria-Ghalili et al., 2014).  

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en behandlande eller preventiv intervention som kan 
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förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, däribland sjuksköterska 

(Folkhälsomyndigheten, 2011). Ordinationen ska baseras på Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS] rekommendationer för MetS och 

innehålla rekommendation om typ av fysisk aktivitet och intensitetsnivå. FaR® ska 

föreslås om det i samtal framkommer att individen är otillräckligt fysisk aktiv (Hellénius, 

2011). I Vårdgivarguiden (2007) finns regler och riktlinjer för förskrivning av fysisk 

aktivitet. Förskrivaren ska inneha kunskap om hur den fysiska aktiviteten kan användas 

som behandling av sjukdomstillstånd och hur beteendeförändring kan implementeras 

genom motiverande samtal. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens behov av kunskap om interventioner  

 

Det framhålls att hälso- och sjukvårdspersonal ska inneha kunskap för att kunna ställa 

adekvata frågor och därmed kunna förmedla sjukdomsförebyggande åtgärder till patienten 

(Socialstyrelsen, 2011). Det är en utmaning att skapa interventioner som tillvaratager 

individens behov (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Hälso- och sjukvårdspersonal 

innehar inte tillräcklig kunskap och kompetens för att genomföra de 

sjukdomsförebyggande åtgärder som rekommenderas (Socialstyrelsen, 2011). 

Sjuksköterskor rapporterar att de inte har tillräckliga kunskaper för att ge råd om 

förändrade levnadsvanor (Jallinoja, 2009). 

 

Folkhälsomyndigheten (2010b) fastslår att det är angeläget att hälso- och sjukvårdpersonal 

utbildas i fysisk aktivitet och dess inverkan på hälsa. Folkhälsomyndigheten framhäver 

även att studenter i omvårdnadsutbildningar har ett stort behov av denna kunskap. Kallings 

(2012) menar att kunskap om fysisk aktivitet, dess sjukdomsförebyggande möjligheter och 

förskrivning av fysisk aktivitet bör ingå i grundutbildningen av hälso-och 

sjukvårdspersonal. Det har identifierats ett behov av att sjukvårdspersonal ansvarar för att 

stödja och stärka individens förutsättningar för ökad fysisk aktivitet (Leijon et al., 2010). 

 

Beteendeförändring 

För att beskriva och tydliggöra individens beteende relaterat till hälsa används teoretiska 

modeller för beteendeförändring. Genom modellerna kan vi förstå hur ett hälsobeteeende 

förändras och påverkas samt varför en individ förändrar ett beteende men en annan inte 

(SBU, 2007). Individer med MetS har visats förbättra motivation och beteende genom att 

inneha kunskap om MetS och hälsosamma åtgärder såsom fysisk aktivitet och hälsosam 

kost. Den förbättrade motivationen och förändrade beteendet påverkar individens hälsa 

(Lee, Sook Ja, Yeon Kyung, Yang & Chee, 2016). 

Health Belief Model  

 

Health Belief Model [HBM] är en beteendeförändringsteori (Rosenstock, 1944) som 

beskriver att beteendeförändring uppnås genom att hinder och fördelar med förändringen 

samt tilltro till sin egen förmåga och hot mot förändringen bemöts (Jones et al., 2014). Om 

de positiva effekterna av förändring är större än nackdelarna ökar möjligheten till att 

individen kan förändra sitt beteende (SBU, 2007). HBM har visats öka individens 

följsamhet av specifika kostvanor och förändra levnadsvanor (Jones et al., 2014).  

 

 

 



9 

 

Transtheoretical model 

Den transteoretiska modellen innehåller fem förändringsstadium som beskriver hur 

benägen en individ är att göra en förändring av ett beteende. De fem stadierna är: ej 

beredd, begrundande/osäker, förberedelser, handling och vidmakthållande 

(Folkhälsomyndigheten, u.å). Prochaska och Velicer (1997) beskriver sjätte stadium som 

är underhåll. Interventioner och strategier för beteendeförändring utformas och anpassas 

utifrån vilket stadium individen befinner sig i (Folkhälsomyndigheten, u.å).      

I början av förändringsprocessen utvecklar individen sin förmåga och beslutsamhet till att 

påbörja en förändring. När individen kommer till handlingsstadiet inleds arbetet med att 

förändra beteendet. I vidmakthållandestadiet arbetar individen med att undvika att 

återuppta ohälsosamma vanor och bibehålla beteendeförändringen. Motiverande samtal 

[MI] kan användas för att hjälpa individen att förflytta sig framåt i förändringsprocessen 

(SBU, 2007).  

Motiverande samtal     

För att motivera individen att förändra ett beteende kan motiverande samtalsteknik 

användas (Miller & Rollnick, 1991). Samtalstekniken innebär ett empatiskt lyssnande och 

innehåller öppna frågor, reflektioner, bekräftelse och sammanfattningar (Holm-Ivarsson, 

2009). Ett motiverande samtal mellan sjuksköterska och patient kan resultera i att patienten 

börjar reflektera över hur ett förändrat beteende kan påverka hens liv. Det är betydelsefullt 

att sjuksköterskan låter individen undersöka hinder och drivkrafter till att förändra sitt 

beteende (Barley & Lawson, 2016). Påståenden av sjuksköterskan som förmedlas av 

välmening med ett förstående förhållningssätt har visats framkalla nya tankesätt hos en 

individ (Nyström, 2014). 

Socialstyrelsen (2011) menar att mer tid bör användas till att samtala med individen om 

levnadsvanor där fysisk aktivitet och kost är två av komponenterna. Svedberg (2007) 

beskriver att det är betydelsefullt att sjuksköterskan är intresserad och aktiv i samtalet samt 

ser patienten som en individ och inte ett resultat av uppvisade symtom eller 

sjukdomstillstånd. En utgångspunkt för att individen ska uppleva delaktighet i samtalet är 

att sjuksköterskan har en god förmåga att lyssna (Eld, 2014). 

 

Fysisk aktivitet 

 

Definitionen av fysisk aktivitet är den rörelse en individ utför som påverkar kroppens 

omsättning av energi (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Rekommendationerna för 

fysisk aktivitet är att genomföra en måttligt intensiv aktivitet i minst 30 minuter fem till sju 

dagar i veckan (Hellénius & Rauramaa, 2007). Fysisk aktivitet förbättrar individens 

kondition och sänker blodtrycket (Henriksson & Sundberg, 2015). Kondition betyder 

syreupptagningsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2017) och benämns ofta som VO2max. 

Syreupptagningsförmåga innebär hur mycket syre kroppen maximalt kan ta upp och kan 

förbättras med hjälp av fysisk aktivitet (McArdle, Katch & Katch, 2006).  

 

Fysisk aktivitet och metabolt syndrom 

 

Individer med MetS har uppvisat lägre kondition (Yu, Yau, Ho & Woo, 2013) och en 

övervägande del har en låg aktivitetsnivå och stor andel stillasittande fritid (Owlasjuk et 

al., 2014). Ett samband finns även mellan individer med MetS och stillasittande arbete och 

stor andel stillasittande tid (Jin Young et al., 2016). Hos både män och kvinnor med MetS 
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finns ett statistiskt samband mellan en ökad nedbrytning av muskelmassa och övervikt 

(Jihye et al., 2016). Äldre kvinnor med MetS har visats ha en lägre funktionell kapacitet i 

form av minskad muskelstyrka och flexibilitet i jämförelse med kvinnor utan MetS (Vieira 

et al., 2013).  

 

Kost 

 

WHO (2017) menar att en hälsosam kost ska bestå av högt intag av frukt, grönsaker och 

förhållandevis hög andel kostfiber samt ett lågt intag av fett, salt och socker. I de Nordiska 

näringsrekommendationerna [NNR] (2012) rekommenderas i tillägg att kvalitet, näring- 

och energitäthet i kosten bör förbättras. Tillika ska intaget av bär, baljväxter, fisk, skaldjur, 

nötter och frön öka. Intaget av alkohol, charkprodukter, mängden rött och processat kött 

samt drycker och livsmedel med tillsatt socker bör minska.  

Kost och metabolt syndrom 

 

Reducerat totalt fettintag minskar prevalensen av MetS (Lee, Cho, Jo, Park & Shin, 2016) 

och ett minskat intag av mättat fett minskade antalet individer med MetS (Lee et al., 2016; 

Hosseinpour-Niazi, Mirmiran, Fallah-qhohroudi & Azizi, 2015). Kost som innehåller extra 

jungfruolivolja och nötter reverserar MetS och/eller dess individuella komponenter (Babio 

et al., 2014). Evert et al. (2013) rekommenderar ett reducerat energiintag för att uppnå 

viktnedgång hos individer med MetS. Samtidigt framhålls det betydelsefullt att bibehålla 

hälsosamma kostvanor för vuxna individer som lider av övervikt eller fetma och är 

diagnostiserade med diabetes typ II. Livsstilsinterventioner med kontinuerligt stöd 

innehållandes kost, fysisk aktivitet och beteendeförändring rekommenderas.  

Arimura, Moura, Pimentel, Silva och Sousa (2011) rapporterade att kvinnor med MetS har 

ett lägre intag av fiber, natrium, salt och energi än män. Det rekommenderade intaget av 

grönsaker och frukt efterföljdes endast av 60 procent av kvinnorna och 50 procent av 

männen med MetS. Jonsdottir et al. (2017) rapporterade att individer med MetS mellan 30-

65 år har låg följsamhet till NNR. Mindre än 20 procent av deltagarna i aktuell studie 

följde rådet att inta ≤10 energiprocent av mättat fett. Rekommenderat dagligt intag [RDI] 

av fleromättade fetter följdes av en tredjedel av deltagarna. Följsamhet till RDI av fiber 

och D-vitamin var omkring 20 procent.  

 

Problemformulering 

MetS påverkar hela individen och kan leda till vidare sjukdom, fysisk och psykisk ohälsa. 

Individer med MetS har en låg följsamhet till kostrekommendationer (Arimura et al., 2011; 

Jonsdottir et al., 2017), sämre kondition och låg fysisk aktivitetsnivå (Jin Young et al., 

2016; Owlasjuk et al., 2014; Yu et al., 2013). Det finns ett behov av att hälso- och 

sjukvårdspersonal stödjer individen mot ökad fysisk aktivitet (Leijon et al., 2010) och det 

framhävs att studenter i omvårdnadsutbildningar har ett stort behov av kunskap om 

levnadsvanornas betydelse (Kallings, 2012). Ett av omvårdnadens kärnbegrepp är Hälsa 

och sjuksköterskan ska arbeta för att främja och bibehålla individens hälsa genom att 

stödja goda levnadsvanor. Sjuksköterskan ska även initiera sjukdomsförebyggande 

metoder och verka att individen ska uppnå hälsa (ICN, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). För att förebygga utveckling och begränsa konsekvenserna 

av MetS är det avgörande med kunskap om interventioner för att sjukdom ska kunna 

förebyggas. 
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SYFTE 

Beskriva interventioner med kost och fysisk aktivitet och hur de bör förmedlas samt dess 

eventuella hälsofrämjande effekter hos individer med och med risk för metabolt syndrom.  

METOD 

 

Val av Metod 

Vi valde att genomföra en litteraturstudie i vårt självständiga arbete. Vi ansåg att 

litteraturstudie skulle kunna ge svar på vårt syfte i befintlig forskning. En litteraturstudie 

kan utföras för att studera redan erkänd forskning (Polit & Beck, 2012). Genom att utföra 

en allmän litteraturstudie skildras och analyseras publicerade studier utan krav på 

systematiskt arbetssätt (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Urval 

Tillvägagångssättet vid urvalet är av betydelse för resultatet av studien, det är även 

betydelsefullt att beskriva hur urvalet har genomförts (Forsberg & Wengström, 2013). 

Ett inklusionskriterium används för att besluta om avgränsning i sökningen och bestämmer 

vad som ska användas i arbetet (Wallengren & Henricson, 2012). Våra inklusionskriterier 

var; peer reviewed, abstract, free fulltext och publicerad mellan år 2007 och 2017. En 

studies design är utvecklad för att kunna svara på en forskningsfråga. Kvantitativ design 

innebär att systematiska mätningar eller observationer utförs i syfte att jämföra eller visa 

samband mellan olika variabler (Billhult & Gunnarsson, 2012). Kvalitativ studiedesign är 

lämplig när syftet är att ta reda på hur en individ upplever ett fenomen eller en behandling 

(Henricson & Billhult, 2012).  Inom omvårdnad anses kvantitativ design besvara vilken 

behandlingsmetod som kan ge mest fördelar för individen. Tillika beskrivs att kvantitativa 

metoder kan bevisa vilken omvårdnadsåtgärd som gagnar individ eller patient mest. 

Kvalitativ design har för avsikt att beskriva en företeelse och dess särdrag utifrån 

erfarenheter eller upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). För att resultatet ska 

motsvara en helhetsbild av hälsofrämjande effekter av interventioner har både kvantitativa 

och kvalitativa studier inkluderats. En artikel som andra forskare granskat före publicering 

avseende innehåll och kvalitet kallas peer reviewed. Peer reviewed anses tillförsäkra god 

kvalitet av en artikel (Karlsson, 2012). Endast peer reviewed-artiklar inkluderades till 

resultatet. Vi valde abstract som inklusionskriterium. Genom att läsa abstract kunde det 

avgöras om artikeln är av relevans. Genom att begränsa års-intervallet till 10 år hade vi för 

avsikt att finna aktuell forskning inom det valda ämnet. Artiklar skrivna på svenska och 

engelska då det är språk som vi behärskar. Utvalda artiklar svarade på syftet samt 

uppfyllde inklusionskriterier. I CINAHL Complete och SweMed+ valdes peer-reviewed 

alternativet, i Pubmed kontrollerades detta manuellt av oss. För att de vetenskapliga 

artiklarna ska kunna läsas av efterföljande intressenter så valdes enbart kostnadsfria 

artiklar. Vi har arbetat för att inkludera resultat från ursprunglig källa. Segesten (2012) 

menar att originalartiklar redogör för tidigare okänd information och inte återberättar 

tidigare publicerad forskning.  
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Datainsamling  

I februari 2017 utförde vi gemensamt en litteratursökning i enlighet med Wallengren och 

Henricson (2012). Beskrivs i Tabell 1. CINAHL Complete, Pubmed och SweMed+ valdes 

ut som relevanta databaser. CINAHL Complete består företrädesvis av 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar, PubMed innehåller förutom omvårdnadsvetenskap även 

medicinsk forskning (Willman, Stoltz, Bahtsevani & Sandström, 2016) och SweMed+ 

innehåller det nordiska vetenskapliga området (Forsberg & Wengström, 2013). 

Specialiserad sökning utfördes med hjälp av MeSH-termer och CINAHL Headings med 

syfte att söka indexerade artiklar (Karlsson, 2012). 

 

Sökstrategi 

 

För god sökstrategi skall syftets frågeställning styra valet av sökord och vilken typ av 

vetenskaplig studiedesign som är relevant (Forsberg & Wengström, 2013). Till sökningar i 

PubMed använde vi den svenska versionen av Medical Subject Headings [MeSH], 

Swedish MeSH och dess termer samt sökord i fritext. MeSH-termer som användes var;  

metabolic syndrome X, health promotion/methods, physical fitness, health behavior, Till 

sökning i CINAHL Complete använde vi CINAHL Headings, Major Headings (MH); 

behavioral changes, health behavior, counseling, physical activity, metabolic syndrome x, 

health education. I tillägg gjordes fritextsökning i PubMed med följande termer; 

psychosocial, intervention, nursing intervention, metabolic syndrome, physical activity och 

samt i CINAHL Complete; lifestyle intervention, obesity och psychosocial factors. 

 

Som boolesk term använde vi AND som begränsade sökresultatet. OR användes för att 

utvidga sökresultatet (Willman et al., 2016). Manuell sökning utfördes för att skapa en 

helhetssyn över det valda ämnet och för att studera artiklar påträffade i befintliga 

referenslistor (Karlsson, 2012). Manuell sökning utfördes i PubMed och presenteras i 

Tabell 1. Av 39 stycken lästa artiklar valdes 14 stycken ut och inkluderades i resultatet. 

 

Tabell 1. Databassökning i Cinahl, PubMed och SweMed+ 
 
 

Datu

m 

Inklusionskrit

erier 

Datab

as 

Sökord Identifier

ade 

artiklar 

Gransk

ade 

abstract 

Gransk

ade 

artiklar 

Inkluder

ade 

artiklar 

17020

9 

2007-2017, 

abstract, free 

full text 

 

PubM

ed 

"Health 

Promotion/methods"[

Mesh]) AND 

"Metabolic 

Syndrome X"[Mesh] 

 

26 

 

 

14 12 5 

17020

9  

2007-2017, 

abstract, free 

full text 

 

PubM

ed 

metabolic syndrome 

x[MeSH Terms]) 

AND physical 

fitness[MeSH Terms] 

 

68 9 6 1 

17021

4 
2007-2017, 

abstract, 

Cinahl MH "Metabolic 

Syndrome X") AND 

3 3 3 1 



13 

 

free full 

text, Peer 

reviewed 
 

(MH "Behavioral 

Changes") AND (MH  

 

17021

6 

2007-2017, 

abstract, free 

full text 

PubM

ed 

health 

behavior[MeSH 

Terms]) AND 

metabolic syndrome 

x[MeSH Terms] 

 

128 10 3 1 

17021

6 

2007-2017, 

abstract, free 

full text, Peer 

reviewed  

Cinahl MH "Metabolic 

Syndrome X") AND 

(MH "Health 

Education" 

 

10 3 2 2 

17021

6 

2007-2017, 

abstract, free 

full text, Peer 

reviewed 

Cinahl (MH "Health 

Behavior") AND 

(MH "Counseling") 

 

163 8 5 1 

17022

1 

2007-2017, 

abstract, free 

full text 

 

PubM

ed  

 

Fritext 

nursing intervention 

AND physical 

activity 

 

903 10 2 1 

17022

2 

2007-2017, 

abstract, free 

full text 

 

PubM

ed  

 

Fritext 

psychosocial) AND 

intervention) AND 

metabolic syndrome 

 

12 6 3 1 

17022

9 

Peer reviewed, 

abstract, free 

full text, 2007-

2017 

 

Cinahl 

 

Fritext 

lifestyle intervention 

AND obesity AND 

Psychosocial Factors 

 

31 5 3 1 

TOT

AL 

   
1344 69 39 14 

 

Manuell sökning utfördes i syfte att finna artikeln: Impact of a brief intervention on self-

regulation, self-efficacy and physical activity in older adults with type 2 diabetes (Olson & 

McAuley, 2015). 

 

Databearbetning 

 

Vår första bearbetning av data utfördes genom att studera artiklarnas titlar gemensamt. De 

som ansågs relevanta separerades ut och det var de abstract vi båda läste igenom i sin 

helhet. Bearbetning av utvalda artiklar kan utföras genom att bedöma om 

inklusionskriterierna var uppfyllda (Rosén 2012). Vid bearbetning av funna artiklar är det 

betydelsefullt att sätta dem i samband med valt syfte samt noggrant studera resultatet av 

studien (Forsberg & Wengström, 2013). Efter att vi enskilt läst igenom artiklar i sin helhet 

diskuterade vi dess relevans och läste återigen igenom resultatet av studierna för att 

säkerställa att resultatet överensstämde med vårt syfte. De artiklar som ansågs motsvara 
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syftet kvalitetsgranskades och sammanställdes i matris för litteraturöversikt Sophiahemmet 

Högskola modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Vår kvalitetsgranskning utfördes genom att respektive författare läste 

igenom den enskilda artikeln i sin helhet för att sedan sammanställa respektive tolkningar. 

Sammanförda tolkningar av två oberoende granskare har visats förbättra granskningens 

kvalitet (Willman et al., 2016).  I helhet granskades 39 artiklar som beskrev effekter av 

interventioner med kost och fysisk aktivitet. 24 artiklar exkluderades då de inte svarade på 

vårt syfte. Slutligen inkluderades 15 artiklar till dataanalys. 

 

Dataanalys  

Det är viktigt att använda ett metodiskt arbetssätt vid granskning av artiklar (Willman et 

al., 2016). Vi har utfört innehållsanalys av artiklarna i enlighet med Forsberg och 

Wengströms (2013) metod. Hela artiklarna lästes igenom individuellt. För att öka 

förståelsen för innehållet läste vi sedan igenom artiklarna flera gånger, både enskilt och 

gemensamt vilket Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar för att öka förståelsen 

för innehållet. Vidare genomgång resulterade i att vi kodade innehållet i artiklarna för att 

tydliggöra återkommande ord, fraser och formuleringar. I metoden beskrivs att olika 

fenomen som påträffas i texten kan tilldelas olika kategorier som senare sammanställs i 

teman som består av överensstämmande eller olikheter i texten. Vi använde färgkodning 

för att sortera i teman. Som sista steg i innehållsanalysen beskrev vi resultatet i 

återkommande teman som presenteras vidare under rubriken resultat. 

 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 2006) har vi använt som språkligt stöd och för att 

översätta det engelska språket har vi använt Norstedts stora engelska ordbok (Wiman, 

2011). 

 

Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

 

För att tillförsäkra god validitet så har vi valt datainsamlingsmetod utefter vårt valda syfte. 

Omfattningen och mått på validitet avser att vald metod eller instrument faktiskt mäter det 

som avses (Billhult & Gunnarsson, 2012). Valda sökord har baserats på syftet för att stärka 

validiteten. Ur ett omvårdnadsperspektiv kan trovärdigheten förstärkas genom att använda 

en metod som kan ge svar på problemformulering och syfte (Wallengren & Henricson, 

2012). 

 

Reliabiliteten i vårt självständiga arbete stärks genom att vi redovisar vår 

forskningsprocess genom metod, urval och analys som sedan sammanställs i ett resultat. 

Innebörden av begreppet reliabilitet beskrivs av Forsberg och Wengström (2013) som i 

vilken utbredning resultatet kvarstår vid upprepade prövningar. I vår söktabell redovisas 

vår sökstrategi för att öka sökningarna ska kunna upprepas och därmed stärka arbetets 

reliabilitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Genom hela forskningsprocessen har etiska resonemang varit närvarande. Vid val av ämne 

och syfte beaktade vi Kjellström (2012) som menar att valt ämne ska vara relevant för 

professionen. Vårt valda ämne kan ses som relevant för sjuksköterskestudenter, 

sjuksköterskor, patienter och samhälle. I vår litteraturstudie har vi enbart inkluderat 

vetenskapliga artiklar som är godkända av respektive lands etiska kommitté. Inkluderade 
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artiklar innehar även ett informerat samtycke från deltagande individer och är utförda med 

respekt för människovärdet. Vid översättning av det engelska språket har stor möda lagts 

vid att återskapa korrekt terminologi. Oredlighet avses medveten förvanskning (Kjellström, 

2012). Vi hade för avsikt att presentera alla uppkomna resultat i dess korrekta innebörd, 

inte enbart de som anses fördelaktiga för vårt syfte. I en litteraturstudie finns en osäkerhet i 

att vi studenter gör en feltolkning av en text eller ett resultat. Vid översättning av annat 

språk till svenska kan felaktiga tolkningar ske (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Våra etiska överväganden under forskningsprocessen har baserats på två delar. Den första 

är svensk lagstiftning; Lag om etikprövning. Lagen gör gällande att godkänd etikprövning 

skall finnas. Lagen beskriver tillika att information om studien, dess innebörd samt ett 

samtycke från deltagaren fordras (SFS, 2003:460). Det är av yttersta vikt att forskaren har 

kunskaper i lagstiftning och kodex för att på ett adekvat sätt kunna föra ett etiskt 

resonemang om sin egen forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare har vi baserat vårt 

självständiga arbete på de etiska principerna människovärdesprincipen och göra-gott-

principen. Nämnda principer anses vara grundläggande för att deltagarens autonomi, 

integritet och hälsa ska kunna säkerställas (Kjellström, 2012).  

RESULTAT 

Syftet med det självständiga arbetet var att beskriva interventioner med kost och fysisk 

aktivitet och hur de bör förmedlas samt dess eventuella hälsofrämjande effekter hos 

individer med och med risk för MetS. Resultatet presenteras i tre teman: interventioner, 

hälso- och sjukvårdspersonalens förmedling av interventioner och hälsofrämjande effekter. 

Resultatet presenteras i sin helhet i matris, Bilaga A. 

 

Interventioner 
 

Effekten av lågkolhydratdiet studerades efter åtta månader (Saslow et al., 2017). Fysisk 

aktivitet i kombination med utbildning i levnadsvanor har studerats av Andersen, Høstmark 

och Anderssen (2012), Corey et al. (2014) och Eun-Gyoung, Jung-Hyun, Kyoung-Eun och 

Jee-Hee (2014). Deltagarna i interventionen utförd av Andersen et al. (2012) genomförde 

två träningspass varje vecka i fem månader. I tillägg fick de möjlighet till ett 

utbildningstillfälle och individuell rådgivning. I studien av Eun-Gyoung et al. (2014) 

genomfördes promenader vid tre tillfällen varje vecka i tre månader. Varje vecka erbjöds 

därtill hälsokontroll och utbildning i levnadsvanor. Corey et al. (2014) studerade stretching 

respektive yoga under ett år. Intervention påbörjades med utbildning om hälsosamma 

levnadsvanor, kost och fysisk aktivitet. Yoga eller stretching utfördes organiserat två 

gånger i veckan under de första 12 veckorna för att sedan minska i antal. Respektive 

aktivitet utfördes därutöver i 30 minuter i hemmet tre gånger i veckan där utfallet noterades 

i fysisk aktivitetsdagbok.  

 

Interventioner under två månader studerades av Ivester et al., (2010), Kang, Kang och 

Jeong (2013) och Olson och McAuley (2015). Ivester et al. (2010) använde 

rekommendationer om kost och fysisk aktivitet samt utbildning om dessa. Den fysiska 

aktiviteten rekommenderades till 30 minuter per dag, styrketräning två dagar i veckan 

samt konditionsträning tre dagar i veckan. Varje vecka träffades deltagarna för 

kroppsmätning, samtal om kostvanor och gruppträning. Dagbok användes för att registrera 

kost och fysisk aktivitet. Olson och McAuley (2015) instruerade deltagarna att skriva 

fysisk aktivitetsdagbok som senare användes för att följa och uppmärksamma 
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beteendeförändring. I tillägg genomfördes fyra gruppträffar där strategier för 

beteendeförändring förklarades och förmedlades. Promenader genomfördes tre dagar i 

veckan med successivt ökad intensitet. Kang et al. (2013) utförde en internetbaserad 

intervention där deltagarna erhöll utbildning i kost, fysisk aktivitet och MetS. De skrev 

även dagbok om levnadsvanor. Deltagare rekommenderades tre måltider, promenad i 30 

minuter samt genomföra stretching vid två tillfällen varje dag.  

 

Två internetbaserade interventioner genomfördes under tre månader (Chen et al., 2013) 

respektive sex månader (Jahangiry et al., 2015). Deltagarna fick tillgång till ett 

dataprogram med information om levnadsvanor som kost och fysisk aktivitet. I 

programmet hade de möjlighet att registrera levnadsvanorna som användes till att beräkna 

kalori och rörelsebehov (Chen et al., 2013). Deltagarna fick tillgång till en hemsida där de 

uppmuntrades att förändra sina levnadsvanor genom utbildningsmaterial om kost och 

fysisk aktivitet samt kostråd av dietist (Jahangiry et al., 2015). 

 

Effekter av gruppbaserade (Fukumoto et al., 2011; Suwankruhasn, Pothiban, Panuthai & 

Boonchuang, 2013; Wärdig, Bachrach-Lindström, Hultsjö, Lindström & Foldemo, 2015) 

och individuella interventioner (Blackford et al., 2016; Valve et al., 2013) samt en 

kombination (Faulconbridge et al., 2012) studerades. Utbildning inom levnadsvanor, dess 

inverkan på MetS och beteendeförändring relaterad till kost och fysisk aktivitet studerades 

(Fukumoto et al., 2011). Diskussioner och utbildning om fysisk aktivitet, kost och MetS 

samt strategier för måluppfyllelse inkluderades i gruppträffar. Enskilt skrev deltagarna 

kost- och fysisk aktivitetsdagbok (Suwankruhasn et al., 2013). En gruppbaserad 

intervention inkluderade utbildning om kost och fysisk aktivitet, identifikation av 

individuella mål samt strategier för att uppnå dessa. Gruppträning och promenader 

genomfördes med gradvis ökning av duration och intensitet (Wärdig et al., 2015). 

Informationsmaterial och regelbundna telefonsamtal i syfte att motivera till förbättrade 

levnadsvanor utfördes (Blackford et al., 2016). En sjuksköterska hade ett individuellt möte 

med en patient som avhandlade fysisk aktivitet, kostvanor och sömn. Samtalet fokuserade 

på individens livssituation och behov ur ett uppmuntrande och motiverande 

förhållningssätt. Fokus var på de beteenden som deltagaren upplevdes tillfreds med. 

Sjuksköterskan förstärkte dessa beteenden med att ge positiv återkoppling (Valve et al., 

2013). Den kombinerade interventionen utförd av Faulconbridge et al. (2012) inkluderade 

rådgivning om kost och fysisk aktivitet samt beteendeförändring av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Deltagarna rekommenderades att inta 1200-1800 kcal per dag.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens förmedling av interventioner 

Vi har i de vetenskapliga artiklarnas resultat funnit att hälso- och sjukvårdspersonalens 

pedagogiska kunskaper och förhållningssätt är betydelsefulla för motivation till 

förändringsarbete (Wärdig et al., 2015). Likväl anses det angeläget att hälso- och 

sjukvårdspersonalen besitter kunskaper om individuellt anpassade interventioner 

(Andersen et al., 2012; Wärdig et al., 2015) samt acceptans av individers olikheter (Wärdig 

et al., 2015). Uppmuntrande förmedling av intervention av hälso- och sjukvårdspersonal 

ansågs betydelsefull (Wärdig et al., 2015) och en motiverande samtalsteknik uppmuntrade 

till fortsatt beteendeförändring (Blackford et al., 2016). Individuell rådgivning, stödsamtal 

och återkoppling på individuellt aktivitetsmönster har även visats främja hälsosam livsstil 

och fysisk aktivitet (Andersen et al., 2012). Ett behov av intervention anpassad efter 

specifik patientgrupp har identifierats (Wärdig et al., 2015).  
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Hälsofrämjande effekter 

 

Psykosociala effekter 

 

En intervention med fysisk aktivitet uppvisade god effekt på depressionssymtom och 

minskad kognitiv stress (Corey et al., 2014) samt minskad stresshanteringsförmåga 

(Fukumoto et al., 2011). Det har även rapporterats minskad incidens av depression och 

förbättrat upplevt humör efter intervention med kost och fysisk aktivitet (Faulconbridge et 

al., 2012). Ökad hälsokunskap resulterade i en förbättrad förmåga att kontrollera den egna 

hälsan (Eun-Gyoung et al., 2014). Nya vänskapsband och minskad känsla av ensamhet 

(Wärdig et al., 2015) samt förbättrade relationer till andra (Ivester et al., 2010; Fukumoto 

et al., 2011) kunde ses. Upplevelse av ökad mental hälsa (Chen et al., 2013), ökad social 

samvaro, sänkt stressnivå och ökad känsla av tillhörighet (Corey et al., 2014; Wärdig et al., 

2015) har även kunnat ses, har visats betydelsefullt och motiverande för fortsatt 

beteendeförändring (Wärdig et al., 2015).  

Att skriva kost- och fysisk aktivitetsdagbok visades främja livsstilsförändring (Ivester et 

al., 2010). En kost- och fysisk aktivitetsdagbok anses även medverka till en motiverande 

effekt som förbättrar förmågan att bibehålla fysisk aktivitet, öka självmedvetenhet samt 

ökad reflektion om stillasittande tid. Ingen effekt på kostvanor rapporterades efter 

intervention (Suwankruhasn et al., 2013). Den fysiska aktivitetsnivån ökade (Fukumoto et 

al., 2011; Olson & McAuley, 2015) med fördel för interventionsgruppen (Valve et al., 

2013). Efter en internetbaserad intervention såg Chen et al. (2013) en ökad kunskap om 

fysisk aktivitet och kost hos deltagarna. Interventionen utförd av Andersen et al. (2012) 

visade ett ökat antal fysiskt aktiva minuter per dag i interventionsgruppen samtidigt 

minskade inaktiv tid hos både interventionsgrupp och kontrollgrupp. Interventioner har 

resulterat i minskad ångest (Ivester et al., 2010) och en minskad upplevelse av tristess 

(Wärdig et al., 2015). Deltagare upplevde även en större påverkan i sin beslutsprocess mot 

en förändrad livsstil, fastställning av egna mål samt reflektion (Blackford et al., 2016).  

                        

Det finns fördelar för individer med MetS att genomföra interventionsprogram då det 

visats att individen bevarade sin hälsosamma livsstil över tid (Fukumoto et al., 2011) och 

en ökad följsamhet av livsstilsråd kunde ses efter avslutad studie (Kang et al., 

2013).  Lågkolhydratdiet ökar möjligheten till att upprätthålla hälsosamma kostval och 

medverkar även till ett gott mående och förbättrad fysisk hälsa (Saslow et al., 2017). En 

ökning av hälsosamma kostval (Fukumoto et al., 2011), intag av mer regelbundna måltider 

(Valve et al., 2013) och motiverande samtal resulterade i ett ökat intag av fibrer, fett och 

grönsaker (Blackford et al., 2016). De somnade tidigare på kvällarna (Valve et al., 2013) 

och upplevde ett ökat ansvar över sin egen hälsa (Chen et al., 2013). 

 

Fysiologiska effekter 

 

Fysiologiska effekter av de olika interventionsprogrammen i interventionsgrupperna visade 

att deltagarnas midjemått (Andersen et al., 2012; Ivester et al., 2010; Chen et al., 2013; 

Kang et al., 2013), kroppsvikt minskade (Faulconbridge et al., 2012; Ivester et al., 2010; 

Jahangiry et al., 2015; Kirkendoll et al., 2010; Saslow et al., 2017; Wärdig et al., 2015) och 

ökade (Valve et al., 2013). Kvinnornas kroppsvikt sågs öka igen 10 veckor efter 

intervention (Ivester et al., 2010). Ett lägre BMI uppmättes efter avslutad intervention 

(Eun-Gyoung et al., 2014; Jahangiry et al., 2015) och ett högre BMI kunde även ses (Valve 

et al., 2013). Ett förbättrat systoliskt (Eun-Gyoung et al., 2014) och systoliskt och 
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diastoliskt blodtryck kunde ses (Jahangiry et al., 2015). Deltagarna hade förbättrade HDL-

nivåer (Jahangiry et al., 2015; Kang et al., 2013; Suwankruhasn et al., 2013), minskade 

triglyceridnivåer och HbA1c (Saslow et al., 2017). De hade även förbättrat faste-glukos 

(Chen et al., 2013), blodglukos (Suwankruhasn et al., 2013) och minskad 

insulinkoncentration efter glukosbelastning (Andersen et al., 2012; Saslow et al., 2017) 

samt sänkt nivå av kortisol i saliv (Corey et al., 2014). Minskad andel riskfaktorer kunde 

ses (Eun-Gyoung et al., 2014). Förekomsten av närvarande komponenter av MetS 

minskade (Jahangiry et al., 2015) hos kvinnor (Chen et al., 2013; Ivester et al., 2010) och 

det rapporterades att 13 av 29 deltagare med MetS hade en eller ingen komponent 

återstående vid studiens avslut (Kang et al., 2013). Huvudvärk, känsla av uppblåst och 

gasig mage minskade samtidigt som ökade förstoppningssymtom kunde redovisas (Saslow 

et al., 2017).  

 

Ingen skillnad i prevalens av MetS mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp kunde ses 

efter intervention (Andersen et al., 2012). Minskad kroppsvikt (Jahangiry et al., 2015; 

Saslow et al., 2017) och ökad kroppsvikt (Valve et al., 2013) samt antal komponenter av 

Mets rapporterades även i kontrollgruppen (Kang et al., 2013; Jahangiry et al., 2015). 

Ingen skillnad kunde ses mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp på HDL-nivåer, 

blodsocker och diastoliskt blodtryck (Eun-Gyoung et al., 2014). Det sågs heller ingen 

skillnad på blodtryck, triglyceridnivå (Suwankruhasn et al., 2013) och midjemått (Eun-

Gyoung et al., 2014; Suwankruhasn et al., 2013). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

I huvudresultatet framkom att hälsofrämjande effekter kan uppnås oavsett längd och 

upplägg av intervention. Resultatet visar att interventioner innehållande praktisk fysisk 

aktivitet, kost- och fysisk aktivitetsdagbok samt utbildning om kost, fysisk aktivitet och 

MetS kan påverka individen psykosocialt och fysiologiskt. Det har även visats 

betydelsefullt hur interventionerna förmedlas av hälso- och sjukvårdspersonalen för att 

uppnå nämnda effekter. 

I vår blivande omvårdnadsprofession är hälsa ett kärnbegrepp (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) och sjuksköterskor i Sverige har ansvar att bevara samt återfå 

hälsa hos individen (Jakobsson Ung & Lützen, 2014). Vårt resultat visar att de 

hälsofrämjande effekterna av interventionerna påverkar individen och därför anser vi att 

sjuksköterskan har ett ansvar att både förmedla och implementera dessa till individen. Ur 

resultatet kan vi urskilja att interventionerna hade olika tillvägagångssätt. Interventioner 

utfördes via internet, i olika antal veckor, i grupp eller individuellt. Trots dessa olikheter 

var de fysiologiska effekterna likvärdiga medan skillnader istället kunde ses i de 

psykosociala effekterna. Vidare kunde ses att fysisk aktivitetsnivå påverkades av 

interventionerna, trots skillnader i utförandet. Vi har tidigare nämnt att individer med MetS 

anses inneha en låg fysisk aktivitetsnivå (Owlasjuk et al., 2014) och resultatet visar att 

interventionerna påverkar individens aktivitetsnivå. Den fysisk aktivitet ökade likväl 

förmågan att bibehålla den fysisk aktivitetsnivå (Andersen et al., 2012; Suwankruhasn et 

al., 2013). Owlasjuk et al. (2014) menar att individer med MetS är till stor del stillasittande 

och ytterligare en effekt av interventioner är att dessa individer reflekterade över sin 
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stillasittande tid (Suwankruhasn et al., 2013). Vi anser att resultatet med stor tydlighet visar 

att olika interventioner för att främja individens hälsa samt fysisk aktivitet bör prioriteras 

ur ett sjukdomsförebyggande perspektiv. 

 

Ett minskat fettintag förbättrar MetS (Lee et al., 2016; Hosseinpour-Niazi et al., 2015). 

Saslow et al. (2017) visar att en kost fattig på kolhydrater medverkar till ökat välmående.  

Vi anser inte att en specifik diet är avgörande då studier har visat att skilda dieter har 

effekt. Därför anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till individuella preferenser vid 

kostrekommendationer för att få en långvarig hälsofrämjande effekt. Inspirerande samtal 

baserat på pedagogiska kunskaper (Wärdig et al., 2015) anser vi motiverar individen till 

beteendeförändring vid förmedling av kostinterventioner. Ett hjälpmedel vid 

beteendeförändring kan vara en kost- och fysisk aktivitetsdagbok då det visats främja hälsa 

(Ivester et al., 2010; Suwankruhasn et al., 2013). Ett tillvägagångssätt är att sjuksköterskan 

kan presentera dagboken för patienten och när den är ifylld kan den användas som ett 

diskussionsunderlag. Svårigheter och möjligheter kan identifieras och diskuteras med 

individen. Vi anser att det finns olika uppfattningar om vilken kost som är hälsosam. Kost- 

och fysisk aktivitetsdagbok kan ge information som gör att rätt råd och intervention kan 

implementeras av sjuksköterskan som ger individen möjlighet att uppnå hälsa och 

förebygga sjukdom.  

 

I enlighet med Langius-Eklöf och Sundberg (2014) menar vi att individens hälsa är en 

central aspekt i vårt kommande omvårdnadsarbete. Interventionerna har resulterat i att 

både den mentala och fysiska hälsan har förbättrats (Saslow et al., 2017; Chen et al., 2013). 

Sjuksköterskans omvårdnad ska innefatta åtgärder som främjar patientens hälsa (SOU: 

2000;91). Vi anser att sjuksköterskan kan informera om de fysiologiska fördelarna med 

fysisk aktivitet och ökat intag av hälsosam kost i samtal med patienten. En aktivt lyssnande 

roll och uppmärksamhet kan öka patientens motivation till förändring. Ökad kunskap hos 

patienten kan leda till motivation och därmed förbättrade hälsosamma levnadsvanor. De 

psykosociala effekterna kan därmed uppnås. En motiverande samtalsteknik är av betydelse 

för att kunna påverka patienterna för vidare beteendeförändring (Blackford et al., 2016). Vi 

menar att det är relevant att den grundutbildade sjuksköterskan innehar kunskap för att 

kunna genomföra ett sådant samtal. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan kan föra ett 

motiverande samtal för att patientens hälsa ska främjas. För god omvårdnad krävs en 

relation mellan patient och sjuksköterska. I samspel med individen kan sedan 

interventioner utformas. Det är även av relevans att inneha kunskap om att patienten inte 

ska ses som ett resultat av sitt sjukdomstillstånd, utan som en individ (Svedberg, 2007). 

Socialstyrelsen (2011) menar att samtal om kostvanor och fysisk aktivitet bör prioriteras i 

högre grad samt att befolkningens levnadsvanor ska uppmärksammas av hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

 

Vi anser att de psykosociala effekterna av en intervention är betydelsefulla för individens 

fortsatta motivation mot en förändrad livsstil. Sjuksköterskan kan genom att aktivt arbeta 

med individanpassade interventioner hjälpa patienten att uppnå ökad hälsa och på så sätt ge 

god omvårdnad. Hälso- och sjukvårdspersonal kan med fördel införa gruppträffar som 

intervention då dessa ökar hälsosamma levnadsvanor (Fukumoto et al., 2011; 

Suwankruhasn et al., 2013; Wärdig et al., 2015). Utifrån vårt resultat kan vi se att 

gruppträffar har god effekt på individens relationer till andra. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att se olikheter mellan individer (Wärdig et al., 2015) vilket vi upplever är 

viktig kunskap vid förmedling av interventioner. Langius-Eklöf och Sundberg (2014) har 

identifierat att det kan vara en utmaning att förmedla interventioner som passar den 
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enskilde individen. Vi menar att en ökad kunskap om interventioner i kost och fysisk 

aktivitet kan förbättra möjligheten att individanpassa dessa och därmed få patienten att 

uppleva god hälsa. Socialstyrelsen (2011) anser att hälso- och sjukvårdspersonal inte har 

adekvata kunskaper och förmågor att genomföra de sjukdomsförebyggande 

interventionerna i kost och fysisk aktivitet som de föreslår. Utifrån interventionernas 

fysiologiska och psykosociala effekter som presenterats i vårt resultat anser vi att ökad 

undervisning om fysisk aktivitet och kost bör implementeras i rådande 

omvårdnadsutbildningar. Detta för att öka kunskapsnivån och därmed förstärka 

kompetensen om hälsofrämjande interventioner hos hälso- och sjukvårdspersonal.   

All hälso- och sjukvårdspersonal bör besitta grundläggande kunskaper om kost och fysisk 

aktivitet. I nuläget kan FaR® användas av legitimerad vårdpersonal med rätt kompetens 

(Folkhälsomyndigheten, 2011) trots det används det inte tillräckligt (Kallings, 2012). 

Det kan tänkas att bristen av förskrivning av FaR® kan sättas i samband med 

kunskapsbrist. Den grundutbildade sjuksköterskan kan komma i kontakt med 

patientgruppen oavsett arbetsplats. Kännedom om hur interventioner kan motiveras och 

förmedlas till patienten är betydelsefull för patientens upplevelse av sin egen hälsa. Ett 

lyssnande och stödjande förhållningssätt anser vi kan medverka till förbättrad egenvård.  

Endast en av de 15 interventionerna resulterade i viktuppgång och ökat BMI (Valve et al., 

2013). Huvudfynden av interventionerna kan med fördel användas av hälso- och 

sjukvårdspersonal och kan resultera i att fler individer upplever en god hälsa. Vårt resultat 

skildras utifrån att hela människan påverkas från fysiologiska till psykosociala 

hälsofrämjande effekter och överensstämmer med WHOs definition av Hälsa (1948). Det 

finns många fördelar för individer som genomgår en intervention, oavsett om inriktningen 

är fysisk aktivitet, kost eller på dem båda. Interventioner med utbildning har visats öka 

kunskap om kost och fysisk aktivitet som vidare resulterat i ökad förmåga att själv 

kontrollera sin hälsa (Eun-Gyoung et al., 2014; Chen et al., 2013). MetS är ett syndrom 

som kan finnas hos alla patientkategorier som den grundutbildade sjuksköterskan möter i 

sitt arbete. Det kan därför vara betydelsefullt att inneha kunskap om interventioner, hur de 

anpassas utefter specifik patientgrupp, dess effekter samt hur individen kan stöttas och 

motiveras (Andersen et al., 2012; Ivester et al., 2010; Corey et al., 2014).  

 

Metoddiskussion 

Vi valde allmän litteraturstudie som metod till vårt självständiga arbete då vi ansåg att den 

skulle svara på vårt syfte. Genom vald metod har vi kunnat inkludera kvantitativa och 

kvalitativa studier som svarat på syftet. Före start av skrivprocessen gick vi tillsammans 

igenom kursplan och riktlinjer för självständigt arbete. Eftersom vårt arbete inkluderar 

artiklar med både kvantitativ och kvalitativ design valde vi att utföra begreppsbeskrivning 

för båda. Vid analys av utvalda artiklar har vi noggrant studerat urval och 

insamlingsprocess samt hur data analyserats. Alla inkluderade artiklar innehar ett etiskt 

godkännande. Vi har manuellt kontrollerat detta för att säkerställa ett gott etiskt 

förhållningssätt genom hela självständiga arbetet. 

 

Våra inklusionskriterier fungerade i databaserna Pubmed och CINAHL Complete men i 

SweMed+ fanns endast möjlighet att välja peer reviewed och mellan år 2007-2017. Vi fick 

därmed manuellt studera om artiklarna hade ett abstract och fanns tillgängliga utan 

kostnad. Våra sökord baserades på syfte och problemformulering. I alla tre databaserna var 

sökresultatet av våra inklusionskriterier och sökord att majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna inkluderade till största del kvantitativa studier med enbart fysiologiska effekter 

av interventioner. Vi reflekterade över om andra sökord hade resulterat i kvalitativa studier 
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och förfinade därmed sökstrategi. Vi adderade sökorden; health knowledge - attitudes - 

practice, behavioral changes, qualitative studies och qualitative research. Inledande 

sökningar resulterade inte i tillräckligt många artiklar som svarade på syftet. Vi valde 

därför att justera sökordet metabolic syndrome x till två specifika komponenter för MetS, 

obesity samt diabetes mellitus och fann därmed en vetenskaplig artikel att inkludera till 

resultatet. Datainsamlingen omfattade tre databaser men sökning i SweMed+ resulterade 

inte i någon inkluderad vetenskaplig artikel. 

 

Tre av de inkluderade artiklarna har sitt ursprung i Norden. Övriga artiklar har författats i 

USA, Australien, Taiwan, Sydkorea, Japan, Iran och Thailand. Vårt syfte var att studera 

interventioner och dess hälsofrämjande effekter och vi ansåg att land och nationalitet skulle 

kunna ha påverkat resultatet då kulturella skillnader i kostvanor, livsmedel och möjlighet 

till fysisk aktivitet kan skilja. Endast studier med kvalitetsbedömning I och II användes för 

god vetenskaplig kvalitet av det självständiga arbetet (Willman et al., 2016). Till resultatet 

inkluderades 10 Randomiserade kontrollerade studier [RCT]. Billhult och Gunnarsson 

(2012) menar att RCT-studier undersöker effekter därför anses de ha hög tillförlitlighet. 

Tre Kliniskt kontrollerade studier [CCT] inkluderades där randomisering inte utförts. Det 

kan innebära att deltagarnas individuella skillnader kan ha påverkat resultatet och därmed 

arbetets validitet (Polit & Beck, 2012).  

 

För att inkludera fler hälsoaspekter behövde vi komplettera med studier där deltagaren 

själv reflekterade över sin hälsa. Sökningar i PubMed resulterade i fler inkluderade artiklar 

än CINAHL Complete. Om vi hade använt ytterligare en databas kunde resultatet ha 

påverkats då databaserna fokuserar på forskning inom olika områden. Vårt val av tre 

inkluderade databaser baserades på vår tidsplan då vi upplevde tidsplanen som 

begränsande. Om tid till förfogande varit längre hade vi haft möjlighet att genomföra 

sökningar i fler databaser. Det hade kunnat generera i ett mer omfattande självständigt 

arbete. 

 

Då vi för första gången genomförde ett självständigt arbete kan våra val i metoden och 

kvalitetsgranskning av artiklar påverkat vårt resultat och kvaliteten på detta arbete. Under 

processen att framställa detta självständiga arbete har vi tillsammans utvecklats. Vi har läst 

rekommenderad metodlitteratur till varje del i vårt självständiga arbete och diskuterat 

kunskapen med varandra samt reflekterat över mottagna åsikter efter 

handledningstillfällen. Under skrivprocessen har vi ökat vår gemensamma förståelse för 

problemområdet. En enskild reflektion och senare en gemensam sammanställning och 

tolkning av resultatet beskrivs stärka reliabiliteten (Henricson, 2012) och därför har vi 

använt den strukturen i vår skrivprocess. Henricson (2012) menar vidare att använda flera 

databaser som innehåller artiklar inom omvårdnadsvetenskap förstärker det självständiga 

arbetets validitet och trovärdighet. Validitet innebär att det som ska mätas faktiskt är det 

som mäts (Wallengren & Henricson, 2012). Valda artiklar har studerat olika interventioner 

med olika mätmetoder vilket skulle kunna påverka validitet av vårt arbete. 

 

Det slutgiltiga resultatet kan ha påverkats av att vi endast valde att inkludera vetenskapliga 

artiklar som var kostnadsfria. Om vi valt att betala för artiklarna kunde det genererat i ett 

annorlunda resultat. Sökresultatet utan inklusionskriteriet free fulltext skulle kunna 

generera i fler relevanta artiklar med andra resultat. I dataanalysen kontrollerade vi att 

erkända analysmetoder använts och att definitionen av MetS överensstämde med den vi 

valt. Vi ansåg det viktigt att likvärdiga metoder använts för att öka trovärdigheten av vårt 

resultat. Flertalet artiklar hade interventioner utförda av vårdpersonal men inte alltid 
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specifikt av sjuksköterska. Sjuksköterskans ansvar är att främja patientens hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) och är även vårt bärande begrepp. De inkluderade 

vetenskapliga artiklarna hade för avsikt att öka individens hälsa och därför ansåg vi de 

relevanta. I de olika vetenskapliga artiklarna återfanns olikheter i presenterat resultat. Flera 

artikelförfattare valde att presentera data till stor del i tabeller medan andra valde att 

presentera data i löpande text. Tabellerna tolkade vi vilket skulle kunna inverka på 

resultatet då vi endast besitter grundläggande kunskaper i statistik. Till hjälp vid tolkning 

har vi använt Sophiahemmet Högskolas rekommenderade litteratur inom området. 

 

Slutsats  

Interventioner med kost och fysisk aktivitet resulterar i hälsofrämjande effekter. Ökad 

fysisk aktivitet samt förbättrad hälsosam kost hos individer med och med risk för MetS har 

visats generera både i fysiologiska och psykosociala effekter. Ökad kunskap om fysisk 

aktivitet och kost hos individer med MetS har visats öka möjligheten att påverka hälsan. 

Individanpassad nivå av fysisk aktivitet och kostråd medför hälsofrämjande effekter för 

individen. 

Fortsatta studier 

Forskning specifikt inriktad på sjuksköterskans roll i interventioner med individer med 

MetS anser vi är av intresse. Vidare anser vi att individens upplevelse och perspektiv av 

interventioner är betydelsefulla att studera i framtiden för att kunna utveckla behandling 

och interventioner anpassad för individen. Den grundutbildade sjuksköterskans kunskap 

om interventioner med kost och fysisk aktivitet bör studeras. Detta för att veta vilken 

kunskap som grundutbildningen genererat och för att i framtiden effektivt kunna behandla 

och förebygga ohälsa och individer med och med risk för MetS. 

Klinisk tillämpbarhet  

  

Vårt självständiga arbete visar att interventioner med kost och fysisk aktivitet har resulterat 

i hälsofrämjande effekter för individer med och med risk för MetS. Sjuksköterskan 

utveckla individanpassade interventioner då flera olika interventioner har genererat i 

hälsofrämjande effekter. En ökad kunskap hos den grundutbildade sjuksköterskan om 

fysisk aktivitet, kost och dess hälsofrämjande effekter genererar i ökade möjligheter för 

individen att förbättra sin hälsa. Vi menar även att ökad förståelse om hur interventionerna 

ska förmedlas är nödvändigt för att individen ska uppnå hälsoeffekterna som presenterats i 

detta självständiga arbete.  
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Matris över inkluderade artiklar                        BILAGA A 

Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 
Andersen E, 

Høstmark AT & 

Anderssen SA. 
2012 
Norge 

Effect of a physical 

activity intervention 

on the metabolic 

syndrome in 

pakistani immigrant 

men: A randomized 

controlled trial.  

 

Att undersöka om 

fysisk aktivitet 

påverkade MetS 

och/eller dess 

individuella 

komponenter 
 

Design: 

Randomiserad 

Kontrollerad studie. 

Urval: Individer 

bosatta i Oslo, mellan 

25-60 år med 

pakistansk ursprung, 

och ej var fysiskt 

aktiva. 
Datainsamling: Vid 

studiestart respektive 

efter fem månader 

samlades 

fysiologiska 

mätvärden in. Genom 

att utföra ett test på 

ett löpband 

uppmättes 

deltagarnas 

syreförbrukning och 

kondition kunde 

bestämmas. 

Vardaglig fysisk 

aktivitet registrerade 

med en 

accelerometer. 

Psykosocial 

information samlades 

in under en 

150 
(17) 

 

 Interventionsgruppen 

ökade fysisk 

aktivitetsnivå. 

 Fysisk aktivitet i hög 

till moderat nivå 

ökade i både 

interventions och 

kontrollgrupp, trots 

det så var båda 

grupperna inaktiva 

flera timmar varje 

dag, skillnaden 

uppgick dock inte till 

signifikant. 

 Midjemått och 

glukoskoncentration 

efter 

glukosbelastning 

minskade i 

interventionsgruppen 

efter fem månader. 

 Prevalens av MetS 

var lika i både 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp 

efter fem månader. 

RCT 

I 



II 

 

fokusgruppintervju 

som varade i två 

timmar. 

Intervention: 

Interventionen 

innehöll två 

träningspass varje 

vecka för deltagare i 

interventionsgruppen. 

Deltagarna erbjöds 

att lyssna på en 

föreläsning samt 

individuell 

rådgivning vid ett 

tillfälle. Ökad fysisk 

aktivitetsnivå och 

minskat midjemått 

uppvisades i 

interventionsgruppen 

efter fem månader. 

 

Kontrollgruppen 

erbjöds att deltaga i 

organiserad fysisk 

aktivitet, en 

föreläsning i grupp 

samt få 

informationsmaterial 

efter att studien 

avslutats. 

Analys: Statistisk 

analys. Vid studiens 

start användes t test. 

Resultatet av 

interventioner 

uppmättes genom att 



III 

 

studera skillnaden 

mellan mätvärden vid 

start och efter fem 

månader med 

kovariansanalys 

(ANCOVA).  

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



IV 

 

Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Blackford K, 

Jancey J, Lee AH, 

James A, Howat P 

& Waddel T. 
2016  

Australien 

Effects of a 

homebased 

intervention on diet 

and physical 

activity behaviours 

for rural adults with 

or at risk of 

metabolic 

syndrome: a 

randomised 

controlled trial 

Att undersöka om en 

livsstilsintervention 

baserad på 

motiverande samtal, 

kunde förbättra 

fysisk aktivitet och 

kost hos individer 

mellan 50-69 år som 

har risk för eller 

innehar MetS. 
 

Design: 

Randomiserad 

Kontrollerad Studie. 

Urval: Individer 

mellan 50-69 år, ha 

risk för eller inneha 

MetS och bo inom 

50 km från staden 

Albany. 

Datainsamling:  

Deltagarna fick fylla 

i ett frågeformulär 

om kost och fysisk 

aktivitetsnivå en 

gång vid start och en 

gång efter sex 

månader. 

Intervention: 

En intervention som 

pågick under sex 

månader utfördes i 

hemmet. Motiverande 

samtalsteknik 

användes för att 

motivera individen 

till att sätta upp mål 

och förbättra 

levnadsvanor. 

Deltagare i 

interventionsgruppen 

erhöll även 

informationsmaterial. 

401 
(91) 

 

 Interventionsgruppen 

ökade fysisk 

aktivitetsnivå. 

Kosten förbättrades 

med; ökat fiber och 

fettintag. Även 

andelen grönsaker 

ökade. 

 Kontrollgruppen 

minskade sin fysiska 

aktivitetsnivå och 

uppvisade ingen 

kostförändring efter 

sex månader.  

RCT 

II 



V 

 

Kontrollgruppen var 

endast en 

kontrollgrupp och 

erhöll ingen 

intervention. 

Analys: Statistisk 

analys. t-test 

användes för att 

analysera resultatet. 

Data analyserades i 

SPSS.  

 

 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Chen YC, Tsao 

LI, Huang CH, Yu 

YY, Liu I-L & 

Jou H-J. 
2013 

Taiwan       

An Internet-based 

health management 

platform may 

effectively reduce 

the 
risk factors of 

metabolic syndrome 

among career 

women 

Undersöka 

riskfaktorer för 

metabola 

syndromet hos 

karriärkvinnor 

samt effekten av 

hälsofrämjande 

program för att öka 

hälsosamma 

beteenden och 

reducera 

riskfaktorer för 

MetS.                 
                     
     

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: 

Karriärkvinnor 

mellan över 20 år 

som hade en eller 

flera komponenter 

av MetS och kunde 

tala Taiwanesiska 

språket eller 

Mandarin. 

Datainsamling: 

Fysiologiska 

mätvärden. 

66 
(3) 

 

 Interventionsgruppen 

uppvisade efter tre 

månader förbättrad 

kunskap om kost och 

fysisk aktivitet. 

Därtill rapporterades 

ökad mental hälsa 

samt ökat 

hälsoansvar.  

 Minskat midjemått, 

förbättrat faste-

glukos och antalet 

närvarande 

komponenter av 

RCT 
II 



VI 

 

         
     
                 
             
         

     

Deltagarna fick 

skatta sitt 

hälsobeteende på en 

skattningsskala samt 

fylla i ett 

frågeformulär om 

hälsobeteenden. 

Intervention: 

Internetbaserad 

intervention som 

varade i tre månader. 

Dataprogram om 

kost, fysisk aktivitet 

där 

interventionsgruppen 

kunde registrera kost 

och fysisk aktivitet. 

Utefter registrerade 

data fick deltagarna 

uträknade kalori och 

rörelsebehov. 

Kontrollgrupp erhöll 

ej intervention.  

Analys:  
Kvantitativ data 

analyserades med 

Chi-två-test, t-test 

och icke parametrisk 

test med 

analysverktygen 
SPSS 

kovariansanalys 

(ANCOVA). 

Kvalitativa data 

analyserades med en 

mixed model. 

MetS minskade i 

interventionsgruppen 

efter tre månader. 

  Deltagarna 

förbättrade även sin 

medvetenhet mental 

och fysisk hälsa.  

 Kontrollgrupp 

utvecklade ett 

förbättrat beteende 

av kost och fysisk 

aktivitet. 

 



VII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Corey SM, Epel E, 

Schembri M, 

Pawlowsky S, 

Cole R, Araneta 

MR, Barrett-

Connor E & 

Kanaya A. 
2014 
USA 

 

Effect of Restorative 

Yoga vs. Stretching 

on Salivary Cortisol 

and Psychosocial 

Outcomes in 

Individuals with the 

Metabolic 

Syndrome: The 

PRYSMS 

Randomized 

Controlled Trial. 

Att studera 

förändring på 

kortisolnivåer och 

psykosocial 

påverkan av yoga 

respektive stretching 

hos individer med 

MetS.  

Design: Kvantitativ 

design. 
Urval: Individer 

mellan 21-65 år med 

MetS, studera på 

University of 

California, San 

Francisco eller 

University of 

California, San 

Diego. 

Datainsamling: 
Deltagare fyllde i en 

enkät med teman 

depression, socialt 

stöd, stress vid start, 

efter sex respektive 

12 månader.  
Salivprov fyra gånger 

dagligen i tre dagar 

vid start och efter sex 

månader. 

Intervention: 

Interventionen 

bestod av 

information om 

hälsosamma 

levnadsvanor, kost 

och fysisk aktivitet 

under 30 minuter.   

180 
(48) 

 

 Efter sex månader 

kunde signifikant 

skillnad i 

kortisolnivå i 

respektive grupp 

samt mellan yoga 

och 

stretchintervention 

ses.  

 Efter sex månader 

uppvisades 

signifikant sänkt 

saliv kortisolnivå i 

stretchgruppen i 

jämförelse med 

yogagruppen. 

 Ökad positiv 

sinnesstämning 

kunde ses hos 

stretchgruppen 

efter ett år.  

  Upplevd 

stressnivå 

minskade mer i 

stretchgruppen än 

i yogagruppen 

efter sex månader 

respektive ett år.  

RCT  
I 
 



VIII 

 

Yoga respektive 

stretch utfördes 2 

ggr i veckan 90 min 

per tillfälle i 12 

veckor, mellan 

vecka 12-24 1 gång 

i veckan, resterande 

6 månader en gång i 

månaden. Därutöver 

tränade deltagarna 

individuellt hemma 

30 minuter tre 

gånger i veckan.  

De fick en film med 

instruktioner till 

stretch och yoga 

samt en fysisk 

aktivitetsdagbok. 

Analys: Statistisk 

analys. Univariat och 

multivariat 

regressionsanalys 

(GEE). 

 Stretchgruppen 

hade möjlighet 

att samtala under 

interventionen. 

Deltagarna 

upplevde mer 

stöd av andra i 

samma grupp än 

deltagare i 

yogagruppen.   

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Eun-Gyoung L, 

Jung-Hyun C, 

Effects of a 

Walking Program 

on Self-

Syftet var att 

fastställa om äldre 

individer ökade sin 

Design: Kvantitativ 

design. 

Urval: Äldre än 60 

36 
(5) 

 Efter 12 veckor 

rapporterades 

signifikant skillnad 

CCT 
II 



IX 

 

Kyoung-Eun K & 

Jee-Hee K. 
2014 

Sydkorea 

management and 

Risk Factors of 

Metabolic 

Syndrome in Older 

Korean Adults 

förmåga att hantera 

vikt, kost, rökning, 

fysisk aktivitet och 

därtill minskade 

riskfaktorerna för 

MetS efter ett 12-

veckors fysiskt 

aktivitetsprogram i 

form av 

promenader. 

 

år och frivilligt 

anmälde deltagande 

till interventionen 

samt inneha 3 

kriterier för MetS. 

Intervention: 

Promenader tre 

gånger i veckan i 12 

veckor. Durationen 

av promenaden 

ökade varannan 

vecka. Utbildning 

inom levnadsvanor 

och hälsokontroll 

erbjöds deltagarna 

en gång i veckan 

Datainsamling: 

Deltagarna fyllde i 

ett formulär om 

upplevd förmåga att 

hantera sin livsstil. 

Fysiologiska 

mätvärden 

registrerades vid 

start och efter 12 

veckor. 

Analys: Statistisk 

analys med 

kovariansanalys 

(ANCOVA). 

mellan 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp i 

upplevd känsla av 

kontroll över sina 

levnadsvanor. 

Signifikant skillnad 

sågs även i antal 

riskfaktorer för MetS 

med fördel för 

interventionsgruppen. 

Interventionsgruppen 

uppvisade dessutom 

lägre BMI och 

systoliskt blodtryck.  

 Ingen signifikant 

skillnad kunde ses på 

blodsocker, HDL, 

diastoliskt blodtryck 

och midjemått mellan 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp 

efter 12 veckor.  

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Faulconbridge L, 

Wadden T, Rubin 

R, Wing R, 

Walkup M, 

Fabricatore A, 

Coday M, Van 

Dorsten B, Mount 

DL & Ewing, LJ. 
2012 
USA 

 

One-Year Changes 

in Symptoms of 

Depression and 

Weight in 

Overweight/Obese 

Individuals With 

Type 2 Diabetes in 

the Look AHEAD 

Study 

Att bestämma om 

moderat 

viktminskning var 

sammankopplad 

med 

depressionssymtom 

och 

självmordstankar 

hos individer med 

MetS. Därtill var 

syftet att studera 

om 

depressionssymtom 

kunde inverka på 

viktminskning. 
 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Individer med 

övervikt och 

diabetes typ II, var 

mellan 45-76 år, 

hade BMI BMI 

≥27 valdes ut.  

Datainsamling: Alla 

deltagares vikt 

uppmättes vid start 

och efter ett år.  
Förekomsten av 

depressionssymtom 

kontrollerades vid 

samma tidpunkter 

enligt ett 

förutbestämt 

frågeformulär.  
Hetsätningsbeteende 

kontrollerades med 

ett formulär med 

frågor om ätbeteende 

de senaste sex 

månaderna.  
Allmän hälsa och 

diabetesduration 

uppskattades även i 

ett frågeformulär.  

Intervention: 

5129  
(327) 

 

 

 I 

livsstilsinterventionsgruppen 

minskade förekomsten av 

depressionssymtom efter ett 

år. Deltagarna minskade sin 

vikt med 8,6 % efter ett år i 

jämförelse med 

kontrollgruppens 0,7%. 
 Ingen skillnad i förekomst 

av självmordstankar mellan 

intervention och 

kontrollgrupp kunde ses 

efter intervention.  

 Deltagare i kontrollgruppen 

med milda – svåra 

depressionsymtom 

minskade 

depressionssymtom efter ett 

år. 
 

 

 

RCT 
I 



XI 

 

De inledande sex 

månaderna träffades 

deltagarna tre gånger 

i grupp och en 

individuell träff med 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

rådgivning om 

beteendeförändring 

relaterat till 

levnadsvanor. Sista 

sex månaderna 

träffades deltagarna i 

interventionsgruppen 

två gånger och en 

gång individuellt. 

Diet 

rekommendationerna 

var 1200 kcal – 1800 

kcal per dag.  

Analys: Statistisk 

analys. För att 

analysera hypotesen 

användes 

variansanalys 

(ANOVA). 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Fukumoto K, Wei 

CN, Matsuo H, 

Harada K, Zhang, 
SC, Kala L & 

Ueda A.  
2011 
Japan 

 

An intervention 

study to promote 

self-improvement 

of lifestyle in a 

Japanese 

community: a new 

health support 

program 

Att undersöka 

effekten av två 

livsstilsinterventioner 

bestående av fysisk 

aktivitet, 

kostutbildning och 

gruppdynamik hos 

individer med MetS.  
 

 

 

Design: Kvantitativ 

design. 

Urval: Individer som 

bodde i Kumamoto, var 

mellan 30 och 69 år och 

hade minst en 

närvarande komponent 

av MetS.  

Datainsamling: Fyra 

gånger under en 

tvåårsperiod insamlades 

data från ett 

hälsoformulär bestående 

av frågor som kost och 

fysisk aktivitetsvanor, 

relationer till andra 

människor och 

stresshantering. Därtill 

genomfördes även 

mätning av BMI och 

blodprover.  

Intervention: 

Interventionen bestod av 

två program, ett initialt 

program och ett totalt 

program. 

Interventionsgruppen 

slutförde hela 

programmet som varade i 

11 månader. 

 

204 
(33) 

 

 

 I 

interventionsgruppen 

ökade fysisk 

aktivitetsnivå efter 

fem månader. 

Deltagarna 

uppvisade även en 

förbättring av kost 

vanor. Psykosociala 

effekter så som 

relationer till andra 

individer och 

förmåga att hantera 

stress förbättrades. 

Sammantaget 

förbättrades 

deltagarnas 

levnadsvanor 

bestående av ovan 

nämnda faktorer 

efter ett år.  
 

CCT 
I 



XIII 

 

Det initiala programmet 

innehöll sju lektioner 

med information om 

MetS, kost och fysisk 

aktivitet och 

beteendeförändring 

relaterat till 

levnadsvanor. Efter andra 

och sjunde lektionen 

delades deltagarna i 

interventionsgruppen in i 

två mindre grupper för 

samtal under 30 minuter.  

Därefter delades 

interventionsgruppen upp 

efter kön och ålder och 

en grupp fick fortsätta 

hela 

interventionsprogrammet, 

den så kallade 

totalprogramsgruppen.  

En gång varje månad 

träffades 

totalprogramsgruppen för 

fysisk aktivitet samt att 

deltagarna erhöll en 

fysiskaktivitetsdagbok. 

Analys:  
Statistisk analys med t-

test.  
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

 

Ivester P, Sergeant S, 

Danhauer SC, 

Douglas Case L, 

Lamb A, Chilton BG, 

Delar B, 

Hollingshead ML, 

Chilton FH & 

Weaver KL.  
2010 
USA 

Effect of a 

Multifaceted, 

Church-Based 

Wellness Program 

on Metabolic 

Syndrome in 41 

Overweight or 

Obese Congregants 

 

Att fastslå effekten 

på MetS, vikt och 

självupplevd hälsa 

av ett 8 veckors 

livsstilsprogram. 

Design: Kvantitativ 

design. 

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

där individer från en 

specifik församling 

erbjöds deltaga i 

studien. 

Datainsamling: Vid 

start och efter 8 

veckor fyllde 

deltagarna i ett 

hälsoformulär där 

självuppskattad 

hälsa, mental och 

fysisk hälsa, 

sömnsvårigheter, 

kroppsuppfattning 

och 

livsstilsbeteenden 

avhandlades.  
Vikt, blodprover, 

BMI och procentuellt 

kroppsfett uppmättes 

under varje vecka 

under studiens gång. 

Intervention: 

I början av 

interventionen erhöll 

deltagarna 

information under 

gruppmöten om 

46 
(5) 

 

 Fysiska och 

psykologiska 

effekter 

rapporterades 

efter åtta 

veckor; 

Självupplevd 

stress, sömn, 

och ångest 

minskade för 

både kvinnor 

och män. 

Midjemått 

minskade 

hos båda 

könen medan 

antalet 

komponenter 

av Mets 

minskade 

signifikant 

hos kvinnor. 

P 
II 



XV 

 

rekommendationer av 

kost och fysisk 

aktivitet samt 5 

timmar utbildning i 

rekommendationerna. 

De skulle vara fysiskt 

aktiva i minst 30 

minuter/dag och 

utföra 

konditionsträning 3 

dagar/v och 

styrketräning 2 

dagar/v. Deltagarna 

träffades varje vecka 

för gruppträning, 

genomgång av kost, 

kroppsmätning för att 

få stöd av gruppen. 

Kost- och fysisk 

aktivitetsdagbok 

skrevs även. 

Analys: Statistisk 

analys med t-test 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



XVI 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Jahangiry L, 

Shojaeizadeh D, 

Farhangi MA, 

Yaseri M, 

Mohammad K, 

Najafi M & 

Montazeri A.  
2015 
Iran 

 

Interactive web-

based lifestyle 

intervention and 

metabolic 

syndrome: findings 

from the Red Ruby 

(a randomized 

controlled trial). 

Att studera effekten 

av en 

livsstilsintervention 

via internet hos 

individer med MetS. 

Design: Kvantitativ 

design. Prospektiv 

longitudinell 

studiedesign. 

Urval: Individer över 

20 år med MetS som 

hade registrerats på 

studiens hemsida 

mellan juni och 

augusti 2012. 

Datainsamling:  
Fysiologiska 

mätvärden samt 

blodprover samlades 

in efter 3 respektive 

6 månader. 

Intervention: 

I interventionen blev 

både 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp 

informerade om 

MetS och 

uppmuntrade att 

förändra kostvanor 

och öka fysisk 

aktivitetsnivå. 

Interventionsgruppen 

fick tillgång till 

hemsidan där de 

erhöll 

utbildningsmaterial 

171 
(11) 

 

 Både 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp 

hade reducerat sin 

vikt efter 6 månader 

men 

interventionsgruppen 

uppvisade 

signifikant större 

viktnedgång. 
 Efter 6 månader 

uppvisade 

interventionsgruppen 

förbättrade värden 

för HDL, BMI, 

systoliskt och 

diastoliskt blodtryck. 

Minskad 

förekomsten av 

komponenterna vid 

det metabola 

syndromet efter sex 

månader 

rapporterades även.  

 Kontrollgruppen 

minskade antalet 

komponenter av 

MetS efter sex 

månader men totalt 

färre komponenter 

RCT 
II 



XVII 

 

minst två ggr/månad 

och kostråd av 

dietist. 

Kontrollgruppen fick 

mejl varje vecka i tre 

veckor som innehöll 

information om 

MetS och 

hälsosamma 

kostvanor och fysisk 

aktivitet. 

Analys: Statistisk 

analys med t-test, 

Mann-Whitney U-

test, chi-två-test och 

Fisher’s exact test. 

För att studera 

skillnaderna mellan 

grupperna användes 

en linjär blandad 

metod. 

än 

interventionsgruppen 

efter intervention.  

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Kang JS, Kang 

HS & Jeong Y. 
2014 

Sydkorea 
 

A Web-based 

Health Promotion 

Program for 

Patients with 

Metabolic 
Syndrome 

Undersöka effekten 

på MetS och livsstil 

genom att använda 

ett webbaserat 

hälsofrämjande 

program på patienter 

med MetS 

 

Design: Kvantitativ 

metod med Kvasi – 

experimentell 

design. 

Urval: Konsekutivt 

urval. Individer som 

registrerats på ett 

universitetssjukhus, 

var diagnostiserade 

med MetS och som 

hade mer än tre 

faktorer av MetS 

valdes ut. 

Datainsamling: Före 

intervention; 

Fysiologiska 

mätparametrar 

mättes; Midjemått, 

blodtryck och 

blodprover. 

Livsstilen 

rapporterades via ett 

frågeformulär. 

Deltagarna skrev 

dagbok om sin 

livsstil. 
Efter interventionen: 

fysiologiska 

mätparametrar enligt 

ovan samt 

utvärdering av 

63 
(7) 

 

 

 Efter 8 veckor ökade 

följsamheten till 

livsstilsråd hos 

interventionsgruppen 

i jämförelse med 

kontrollgruppen där 

den minskade. 

 13 av 29 deltagare i 

interventionsgruppen 

hade efter 8 veckor 

inte kvar diagnosen 

MetS. I 

kontrollgruppen var 

motsvarande siffra 7 

av 27. 

CCT 
II 
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livsstil, enligt en 

dubbelblind metod. 

Intervention: 

Interventionen 

varade i åtta veckor 

och var 

internetbaserad. 

Interventionsgruppen 

hade fri tillgång till 

hemsidan där de 

erhöll utbildning i 

MetS, hälsosamma 

levnadsvanor såsom 

kost och fysisk 

aktivitet samt skrev 

dagbok om 

levnadsvanor. De 

rekommenderades 

att promenera 30 

minuter/dag och 

stretcha två ggr/dag 

och inta måltid tre 

ggr/dag. 

Individanpassad 

kcal-intag räknades 

ut utifrån daglig 

kroppsvikt och 

längd. 

Kontrollgruppen 

blev kontaktade via 

telefon varje vecka 

Analys: Statistisk 

analys med t-test. 

Skillnaderna mellan 

grupperna 

analyserades med 

Fisher’s exact test 

och chi-två-test. 



XX 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalite 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Olson EA & 

McAuley E.  
2015 
USA 

Impact of a brief 

intervention on 

self-regulation, 

self-efficacy and 

physical activity in 

older adults with 

type 2 diabetes 

Syftet var att studera 

effekten av en 

intervention med 

fysisk aktivitet på 

den självupplevda 

förmåga och 

målsättningsstrategier 

hos äldre individer 

med diabetes typ II 

eller MetS  
 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Inneha en 

ålder mellan 50 och 

70 år, ha diabetes typ 

II eller MetS samt 

vara fysiskt inaktiv. 

Datainsamling: 

Accelerometer och 

frågeformulär. 

Intervention: 

Interventionen var i 

åtta veckor och 

deltagarna var 

uppdelade i en 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen 

inkluderade fysisk 

aktivitet i form av 

promenader, fyra 

gruppträffar och 

fysisk 

aktivitetsdagbok 

baserad i hemmet. 

Promenaderna 

utfördes tre ggr/v 

med ökad 

svårighetsgrad. 

116 
(22) 

 I Interventionsgruppen 

sågs en kortsiktig 

ökning av den fysiska 

aktiviteten och 

deltagarna upplevde en 

ökad 

fysiskaktivitetsförmåga 

och förbättrade 

strategier för 

måluppfyllelse.  

RCT 
II 



XXI 

 

Gruppträffarna 

innehöll 

beteendestrategier. 

Kontrollgruppen 

erhöll utbildning i 

diabetes och hälsa. 

Analys: Statistisk 

analys med t-test och 

analyserades i 

ANCOVA. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



XXII 

 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Saslow LR, Mason 

AE., Kim 

S,  Goldman V, 

Ploutz-Snyder 

R,  Bayandorian H, 

Daubenmier J, 

Hecht FM & 

Moskowitz, JT. 
2017 
USA 

An Online 

Intervention 

Comparing a Very 

Low-Carbohydrate 

Ketogenic Diet and 

Lifestyle 

Recommendations 

Versus a Plate 

Method Diet in 

Overweight 

Individuals With 

Type 2 Diabetes: A 

Randomized 

Controlled Trial 

 

Att bestämma om 

en internetbaserad 

kost intervention 

kunde förbättra 

glykemisk kontroll 

eller medföra andra 

hälsoeffekter hos 

individer med 

MetS. 
 

Design: 

Randomiserad 

Kontrollerad Studie. 

Urval: Individer som 

var 18 år eller över, 

hade BMI ≥25, 

förhöjt HbA1C, 

diabetes typ II och 

tillgång till internet.  

Datainsamling: 

Fysiologiska 

mätvärden, 

kroppsvikt samt 

frågeformulär om 

depressiva symtom, 

ångest och humör 

efter 16 respektive 32 

veckor.  

Intervention: 

Interventionen varade 

i 32 veckor. 

Interventionsgruppen 

följde en 

lågkolhydrat ketogen 

diet. De efterföljde 

rekommendationer av 

levnadsvanor, 

målsättningsstrategier 

och i vecka sex 

introducerades de till 

betydelsen av fysisk 

25 
(7) 
 

 

 Interventionsgruppen 

visade god 

följsamhet till given 

diet samt 

rapporterade att 

dieten upplevdes 

enkel att följa. 

Sannolikheten för att 

fuska var låg enligt 

deltagarna. De 

upplevde även att 

kosten gjorde att de 

mådde bättre och 

ökade sin fysiska 

hälsa. 

Interventionsgruppen 

förbättrade sina 

triglyceridnivåer 

efter 32 veckor. 

HbA1c och 

kroppsvikt minskade 

mer i 

interventionsgruppen 

än i kontrollgruppen 

efter 16 och 32 

veckor. 

RCT 
II 
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aktivitet och sömn. 

De fick utbildning i 

form av videos och 

recept en gång varje 

vecka de första 16 

veckorna. De 

resterande 16 

veckorna fick de 

endast utbildning i 

form av länkar till 

andra internetsidor. 

Kontrollgruppen fick 

andra 

kostrestriktioner och 

åt en lågfetts-kost 

med mer grönsaker. 

De erhöll även 

mindre 

utbildningsmaterial 

varje vecka de första 

fyra veckorna, sedan 

en gång i månaden. 

Analys: Statistisk 

analys med Cohen d 

och two-tailed 

Fisher’s exact test. 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



XXIV 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Suwankruhasn S, 

Pothiban L, 

Panuthai S & 

Boonchuang P. 
2013 

Thailand 
 

Effects of a Self-

management 

Support Program 

for Thai People 

Diagnosed with 

Metabolic 

Syndrome 

Att undersöka 

effekterna av en 

intervention i syfte 

att förbättra 

kostbeteenden, 

fysisk aktivitet och 

metabol kontroll. 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Individer 

mellan 50-75år som 

hade minst 3 av fem 

MetS kriterier, kunde 

läsa och skriva och 

förstå Thai.  

Datainsamling: 

Deltagarna fick skriva 

kost- och fysisk 

aktivitetsdagbok samt 

skatta sitt 

självförtroende. 
Blodprover samlades 

in vid start och efter 3 

respektive 6 månader. 

Intervention: 

Interventionen varade 

i tre månader. 

Interventionsgruppen 

skrev kost- och fysisk 

aktivitetsdagbok och 

fick delta i 

gruppträffar, två 

timmar per tillfälle 

varje vecka de första 

fyra veckorna. En 

gruppträff per månad i 

resterande två 

månader. 

92 
(-) 

 

 Interventionsgruppen 

upplevde positiv 

effekt på fysisk 

aktivitetsnivå efter 

tre respektive sex 

månader. Förbättrad 

metabol kontroll 

(inkluderande 

blodglukos, HDL 

kolesterol) kunde ses 

efter 6 månader.   

 Ingen skillnad i 

blodtryck, midjemått 

och triglycerider 

mellan 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp 

uppvisades efter 6 

månader. 

 Interventionsgruppen 

förändrade inte 

kostvanor efter 

interventionen 

RCT 
I 



XXV 

 

Gruppträffarna 

inkluderade 

diskussioner och 

utbildning i MetS, 

fysisk aktivitet och 

kost samt 

målsättningsstrategier. 

Kontrollgruppen 

erhölls endast vanlig 

hälso- och sjukvård.  

Analys: 
Deskriptiv statistik. 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Valve P, Lehtinen-

Jacks S, Eriksson T, 

Lehtinen M, 

Lindfors P, Saha 

M-T, Rimpelä A, 

Anglé S. 
2013 

Finland 

LINDA – a 

solution-focused 

low-intensity 

intervention aimed 

at improving health 

behaviors of young 

females: a cluster-

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

utveckla och 

utvärdera effekten 

av en individuell, 

stöttande 

livsstilsrådgivning 

hos individer med 

risk för MetS. 
 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Unga kvinnor 

som genomförde 

vaccination på 15 

olika 

vaccinationscenter i 

olika städer. 

Datainsamling: 

Hälsobeteenden 

samlades in via 

uppföljningssamtal 

med sjuksköterska 

var sjätte månad i upp 

till 2,5 år. Deltagaren 

fick dessutom fick 

fylla i ett 

hälsoformulär vid 

start och efter 1,5–2,5 

år. 

Intervention: 

Interventionen bestod 

av ett individuellt 

samtal med 

sjuksköterska om 

fysisk aktivitet, 

kostvanor och sömn i 

syfte att förbättra och 

upprätthålla goda 

levnadsvanor. 

3059 
(672) 

 

 Interventionsgruppen 

förbättrade sina 

hälsobeteenden 

relaterat till fysisk 

aktivitet och kost.  

 Interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

ökade fysisk 

aktivitetsnivå, intog 

mer regelbundna 

måltider eller 

somnade tidigare på 

kvällen.  

 BMI och vikt ökade i 

både kontrollgrupp 

och 

interventionsgrupp. 

RCT 

I 
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Kontrollgrupp erhöll 

ingen intervention. 

Analys: Statistisk 

analys. Analys enligt 

intention to treat 

(ITT) principen 

genom att jämföra 

förändrade 

levnadsvanor mellan 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

Per Protocol (PP) 

teknik användes för 

att analysera 

interventionsgruppens 

levnadsvanor som 

hade uppkommit i 

samtal med 

sjuksköterskan.  

 
 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
datainsamling, 

intervention och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Wärdig R, 

Bachrach-

Lindström M, 

Hultsjö S, 

Lindström T & 

Foldemo A. 
2015 

Sverige     
 

             
         
                                 
             
                 
                 

     

Persons with 

psychosis 

perceptions of 

participating in a 

lifestyle 

intervention 
         

 
                 
             
         

     

Att beskriva hur 

individer med 

psykos, med MetS 

eller i risk för MetS 

upplever hur det är 

att delta i en 

livsstilsintervention. 

Design: Kvalitativ 

fenomenologisk 

design. 

Urval: Psykiatriska 

patienter från 

öppenvård, inneha 

en psykosdiagnos, 

genomgått en 

livsstilsintervention 

och var i risk för 

eller hade MetS.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer under 15-

60 minuter som 

utfördes sex till sju 

månader efter 

interventionens 

avslut. 
Intervention: 

Interventionen 

bestod av 

gruppträffar där sex 

till åtta individer 

deltog. Två timmar i 

veckan nio eller 20 

tillfällen. 

Gruppträffar 

innehöll: att 

identifiera 

40 
(-) 

 

 Resultatet visade att 

vårdpersonalens 

kunskaper i att 

individualisera en 

livsstilsintervention 

var av betydelse för 

om individen skulle 

utveckla en hälsosam 

livsstil.  
 Ett behov av 

intervention som är 

anpassad för den 

specifika 

patientgruppen 

identifierades av 

interventionsgruppen. 

 Deltagare beskrev att 

interventionen 

uppmuntrade till 

deltagande och social 

samvaro i gruppen. 

Det gav deltagarna 

möjlighet att dela 

upplevelser och 

kunskap med 

varandra. Nya vänner 

ansågs betydelsefulla 

och motiverade till 

fortsatt strävan efter 

K 
II 
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individuell 

målsättning, 

utbildning om kost 

och fysisk aktivitet, 

fysisk aktivitet till 

musik samt 

promenader 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys 

 

hälsosamma 

levnadsvanor. 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH 

KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad 

studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) 
är prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en 

analys av historiskt material 

som relateras till något som 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Kvalitativ studie (K) är 

vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 


