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SAMMANFATTNING 
Förekomsten av högt blodtryck, högt BMI och förhöjda blodfetter är mycket vanlig både på 

global nivå och i Sverige och bidrar årligen till en stor del av sjukdomsbördan. Dessa 

metabola riskfaktorer är orsaken till flera allvarliga sjukdomar och förtidig död. 

Livsstilsförändringar i form av kostomläggning och fysisk aktivitet har visats vara effektiva i 

att minska dessa riskfaktorer och därmed reducera risken för sjukdom. 

 

Syftet med studien var att undersöka förändringar i metabola riskfaktorer hos deltagare i en 

sju dagar lång livsstilsintervention i form av steps4life hälsoveckor. 

 

Data från sammanlagt 136 deltagare från nio hälsoveckor utförda mellan år 2013–2017 

analyserades. Antropometriska variabler, blodprov och blodtryck insamlades vid baslinjen, 

efter sju dagar samt vid uppföljning efter fem månader. 

 

Resultaten visade att deltagarna i hälsoveckan efter sju dagar hade signifikant lägre nivåer av 

total kolesterol, LDL kolesterol och triglycerider, utan att HDL kolesterol påverkades. Störst 

förändring kunde ses hos dem som vid baslinjen hade nivåer av LDL kolesterol och 

triglycerider som låg över gällande riktvärden.  

I studien framkom även att en signifikant minskning både i systoliskt och diastoliskt 

blodtryck kunde ses hos personer som vid baslinjen hade förhöjda blodtrycksnivåer. 

 

Vid uppföljning fem månader efter hälsoveckan sågs signifikant lägre nivåer av total 

kolesterol och LDL kolesterol än vid baslinjen. Minskning i triglycerider vid uppföljningen 

sågs för dem som hade förhöjda nivåer vid baslinjen. Inga signifikanta skillnader i vikt eller 

BMI kunde ses mellan baslinjen och efter fem månader. 

 

Trots att inga orsakssamband kan dras så är resultaten i linje med tidigare studier där liknande 

förändringar har kunnat påvisas under samma tidsperiod. Programmet vid steps4life 

hälsoveckor kan därför vara ett bra sätt att minska flera metabola riskfaktorer och därmed 

förebygga sjukdom. Fler och längre studier med större studiegrupper och en starkare 

studiedesign behövs för att utvärdera kort och långsiktiga effekter av programmet. 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, hälsorisker, vegetarisk kost, fysisk aktivitet, levnadsvanor  



ABSTRACT 
The prevalence of high blood pressure, high BMI and elevated blood lipids is very common 

both at a global level and in Sweden. A large part of the disease burden annually can be 

attributed to these risk factors. Several serious diseases and premature death is caused by 

these metabolic risk factors. Lifestyle changes in terms of dietary change and physical activity 

have been shown to be effective in lowering metabolic these specific risk factors and thus 

reducing the risk of disease. 

 

The purpose of this study was to investigate changes in metabolic risk factors among 

participants in a seven-day lifestyle intervention in the form of the steps4life health program. 

 

Data from a total of 136 participants from nine health programs arranged between 2013-2017 

were analyzed. Anthropometric variables, blood samples and blood pressure were collected at 

baseline after seven days as well as at a follow-up after five months. 

 

The results showed that after seven days, participants in the health program had significantly 

lower levels of total cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides without affecting HDL 

cholesterol. The biggest change was seen in those who at baseline had levels of LDL 

cholesterol and triglycerides that were above current recommendations. 

The study also found that a significant reduction in both systolic and diastolic blood pressure 

could be seen in subjects that had elevated blood pressure levels at baseline. 

 

At follow-up five months after the health program, significantly lower mean levels of total 

cholesterol and LDL cholesterol were observed. Reduction in triglycerides at follow-up was 

observed for those who had elevated levels at baseline. No significant differences in weight or 

BMI could be seen between baseline and after five months. 

 

Although no causational relationships can be concluded, the results are in line with previous 

studies where a similar change has been demonstrated in the same timeframe. The steps4life 

health program can therefore be a good way to reduce multiple metabolic risk factors and thus 

prevent disease. More and longer studies with larger study groups and a stronger study design 

are needed to evaluate short and long term effects of the program. 

 
Keywords: Wellness program, risk factors, vegetarian diet, physical activity, lifestyle   
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BAKGRUND 
 

Folkhälsoperspektiv 
Den kanske mest välkända och använda definitionen av hälsa återfinns i 

världshälsoorganisationens (WHO) konstitution. ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. WHO (2018) betonar 

även att hälsa är en mänsklig rättighet såväl som en fundamental faktor och resurs för 

samhällets funktion. En god folkhälsa innebär att människorna i befolkningen har nått både så 

hög nivå av hälsa som möjligt och att hälsan är jämt fördelad mellan olika grupper. 

Folkhälsoarbetet kan delas upp i olika områden varav två viktiga är att främja hälsa och att 

förebygga sjukdom. Hälsofrämjande arbete innebär att stärka motståndskraft mot sjukdom 

med åtgärder riktade mot befolkningen i allmänhet, medan sjukdomsförebyggande arbete 

innebär att man försöker minska orsaker till sjukdom, förhindra sjukdom och riktar sig mot 

specifika riskgrupper. (Janlert, 2000). 

 

Hälsotillståndet i Sverige 

Tack vare framförallt minskad barnadödlighet fram till 1950-talet och under senare tid bättre 

tillgång till vård och allt mer effektiva läkemedel, har medellivslängden i Sverige stadigt ökat 

under det senaste århundradet och dödligheten i flera vanliga sjukdomar har minskat. De 

senaste decennierna kan ökningen i medellivslängd tillskrivas främst minskad dödlighet i 

hjärt- och kärlsjukdomar. (SCB, 2012).  

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar i hjärta och blodkärl och 

omfattar bl.a. hjärtinfarkt, hjärtsvikt, åderförkalkning, kärlkramp, hjärtrubbningar, 

klaffsjukdomar och stroke. Det är främst dödligheten i akut hjärtinfarkt som minskat de 

senaste årtiondena medan dödlighet i hjärtsvikt och rubbningar i hjärtrytmen istället ökat 

eftersom fler överlever hjärtinfarkt och når en högre ålder, vilket ökar risken. (Hjärt-

Lungfonden, 2014). 

 

Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat med 11 procent mellan år 2000 – 2016 

men kvarstår som den vanligaste dödsorsaken och utgjorde 35 procent av alla dödsfall år 

2016. (Socialstyrelsen, 2017).  
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Trots en ökande medellivslängd hos den svenska befolkningen ökar enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017a) samtidigt förekomsten av flera riskfaktorer för både hjärt-

kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomar. Det finns därför en osäkerhet kring om de 

extra levnadsåren bidrar med år av hälsa eller om de är präglade av sjukdom som skapar allt 

större utmaningar för sjukvården. Rapporter från USA visar på att trenden verkar gå mot att 

befolkningen lever ett längre liv men lider av fler år med sjukdom och nedsatt funktion än 

tidigare. Den funktionsnedsättning som avses är i att klara av att utföra vanliga vardagssysslor 

som exempelvis att gå några hundra meter, kunna stå en längre tid eller att kunna stå utan 

behov av stöd. (Crimmins & Beltrán-Sánchez, 2011; Crimmins, Zhang & Saito, 2016). 

Mellan 1970–2010 har man i USA observerat en minskning i friska levnadsår både hos män 

och kvinnor upp till 65 års ålder. Hos personer över 65 års ålder har man sett en försiktig 

ökning i friska levnadsår under samma tidsperiod. (ibid.) En liknande ökning i friska 

levnadsår kan ses även i Sverige hos åldersgruppen över 65 år under samma tidsperiod. 

Frågan som många ställer sig är om denna positiva utveckling kommer att fortsätta och vilka 

utmaningar svensk vård ställs inför inom de kommande åren. (Lagergren, Johnell, Schön & 

Danielsson, 2016). 

 

 

Faktorer som påverkar hälsotillståndet 

Inom folkhälsan definieras de faktorer som påverkar hälsotillståndet hos befolkningen som 

bestämningsfaktorer för hälsa. Levnadsvanor och livsvillkor är båda bidragande orsaker till 

sjukdom och ohälsa. En del av dessa faktorer kan individen påverka själv i större eller mindre 

utsträckning, medan andra är orsakade av politiska beslut eller har att göra med omgivande 

miljö. Det handlar alltså om faktorer som antingen ökar eller minskar risken att drabbas av 

sjukdom. Exempel på bestämningsfaktorer är matvanor, sociala nätverk, utbildning och arv. 

Det är alltid många faktorer som samverkar och bildar ett nätverk av orsakskedjor som 

påverkar hälsotillståndet. Den nationella folkhälsopolitiska strategin har 

bestämningsfaktorerna som utgångspunkt och de folkhälsopolitiska målen är en gruppering av 

dessa. (SOU 2000:91, 2000; Folkhälsomyndigheten, 2017b). 

Andra viktiga begrepp som är nära anknutna är skyddsfaktorer, d.v.s. faktorer som främjar 

och förebygger, t.ex. sociala relationer samt friskfaktorer som exempelvis fysisk aktivitet. 

(Janlert, 2000). 
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Riskfaktorer 

Riskfaktorer är enligt statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2018) 

”Egenskaper eller förhållande som indikerar ökad risk för att en person ska få en eller flera 

sjukdomar”.  

 

Studier inom det globala sjukdomsbördeprojektet, Global Burden of Disease (GBD) har visat 

att kostrelaterade riskfaktorer bidrar till den allra största andelen av sjukdomsbördan mätt med 

funktionsjusterade levnadsår (DALY) både globalt och i Sverige. Exempel på kostrelaterade 

riskfaktorer som nämns är en kost med högt intag av rött kött, hög andel raffinerade livsmedel 

som exempelvis godis och läskedrycker och lågt intag av fullkornsprodukter, nötter, frukt och 

grönsaker. Sammanlagt är kostrelaterade riskfaktorer viktigare för hälsotillståndet än enskilda 

faktorer som högt blodtryck, högt BMI, rökning, fysisk inaktivitet, alkoholanvändning och 

drogmissbruk. Över 11 miljoner dödsfall årligen beror på kostrelaterade riskfaktorer. 

(Forouzanfar et al., 2015). 

 

Högt blodtryck 

Högt blodtryck är enligt GBD Risk Factors Collaborators (2017) en riskfaktor som ökat på 

global nivå sedan 90-talet. En del av förklaringen till ökningen kan bero på ett stadigt stigande 

kroppsmasseindex eller body mass index (BMI) bland befolkningen.  

År 2010 var över 9 miljoner dödsfall globalt orsakade av högt blodtryck. Av alla dödsfall i 

kranskärlssjukdomar var 53% orsakade av för högt blodtryck. Hypertoni har stigit från att 

vara den fjärde största riskfaktorn år 1990 till att bli den största riskfaktorn år 2010, en ökning 

på 27%. Hypertoni var år 2010 orsaken till 7% av alla DALYs globalt. (Lim et al., 2014). 

 

Svenska studier som gjorts mellan 1994 och 2014 visar dock på ett sjunkande blodtryck hos 

den svenska befolkningen, kanske tack vara att antalet personer som fått behandling med 

blodtryckssänkande medicin under tidsperioden ökat. Även andelen av befolkningen som har 

ett blodtryck inom normala riktvärden har ökat under samma tidsperiod. (Eriksson, Carlberg, 

Pennlert, Söderberg & Eliasson, 2017). I Sverige hamnar högt blodtryck trots den sjunkande 

trenden fortfarande på andra plats i listan över de riskfaktorer som bidrar till flest DALYs. 

(GBD Risk Factors Collaborators, 2017). 
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Blodtryck definieras i olika klasser där normalt tryck är ett systoliskt tryck på 90–119 mmHg 

och diastoliskt tryck på 60–79 mmHg. Prehypertoni klassificeras som ett systoliskt tryck 

mellan 120–139 och/eller ett diastoliskt på 80–89 mmHg. Trycknivåer över det klassificeras 

som högt blodtryck, eller hypertoni. Hypertoni förekommer i olika grader där ett systoliskt 

tryck mellan 140–159 mmHg och/eller diastoliskt tryck mellan 90–99 mmHg klassificeras 

som grad 1 och ett systoliskt tryck över 160 mmHg och/eller diastoliskt tryck över 100 mmHg 

klassificeras som grad 2. (Chobanian et al., 2003). Fördelar i form av minskad risk för 

sjukdom har dock observerats även med systoliskt tryck <115 mmHg. (Singh et al., 2013). 

 

Lancet Commission on hypertension har identifierat viktiga strategier och områden för att 

motverka högt blodtryck. En av de åtgärder som man beskriver som viktigast är att skapa 

ökad medvetenhet genom fler kontroller. De flesta som lider av högt blodtryck är omedvetna 

om att de gör det och ökade kontroller för att skapa medvetenhet är därför en viktig del i 

arbetet att minska de skadliga konsekvenserna av högt blodtryck. Ökade kontroller är viktigt 

även för att fånga upp dem som ligger precis under gränsen för att klassificeras som att ha 

högt blodtryck, d.v.s. de har prehypertoni och därmed en ökad risk för att utveckla hypertoni i 

framtiden. Andra åtgärder som föreslås som viktiga är att skapa ökad förståelse och kunskap 

kring vad som utgör en hälsosam och ohälsosam livsstil. (Olsen et al., 2016). 

 

BMI 

BMI är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt. Definitionen för övervikt är BMI över 

25 kg/m2 och för fetma BMI över 30 kg/m2. (WHO, 2018b). Förekomsten av övervikt och 

fetma har sedan 80-talet fördubblats i fler än 70 länder globalt och fortsätter att öka. Det är i 

nuläget en av de snabbast ökande riskfaktorerna över hela världen. Globalt bidrog år 2015 ett 

högt BMI till 7,2% av alla dödsfall och orsakade 4,9% av alla DALYs. (GBD 2015 Obesity 

Collaborators, 2017). Ett högt BMI är en riskfaktor för flera olika sjukdomar av vilka några är 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. (Singh et al., 2013). Hjärt- och kärlsjukdomar utgjorde 

41% av alla de dödsfall som ett högt BMI var bidragande orsaker till. (GBD 2015 Obesity 

Collaborators, 2017).  

 

Ett allt högre BMI är också en av de riskfaktorer som stadigt ökat i Sverige. Mellan 1980 och 

2004 ökade medel BMI från 24,1 till 25,5 hos män och 23,1 till 24,3 hos kvinnor. På 1980-

talet hade 35% av männen och 24% av kvinnorna ett BMI över 25. (Caman et al., 2013). Den 

uppåtgående trenden har fortsatt och 2010 var medel BMI 26,7 hos män och 25,5 hos kvinnor. 
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(Juul & Hemmingson, 2015). År 2016 hade 51% av befolkningen ett BMI högre än 25. 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

 

Förhöjda blodfetter 

Det finns starka samband mellan höga blodfetter och risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Förhöjda värden av totalkolesterol, LDL kolesterol och triglycerider samt låga halter av HDL 

kolesterol är enskilda faktorer som var för sig är associerade med en förhöjd risknivå för 

hjärt-och kärlsjukdomar. (Pirro et al., 2011). 

 

Vad som klassificeras som förhöjda blodfetter varierar till viss grad från person till person och 

beror på andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som t.ex. övervikt, fysisk inaktivitet 

och diabetes. Men optimala värden är ett totalkolesterolvärde <5 mmol/L, LDL kolesterol 

<2,5 mmol/L, HDL kolesterol mellan 1–1,5 mmol/L, samt triglycerider under 1,7 mmol/L. 

Vid förekomst av andra faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar kan 

rekommenderade värden komma att vara ännu lägre. (Expert Panel on Detection, Evaluation, 

and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults, 2001). 

 

En studie på befolkningen i norra Sverige undersökte kostintag och förändring i 

kolesterolnivåer och BMI mellan 1986 och 2010. En minskning i användandet av fett hos 

befolkningen mellan 1986 och fram till 1992 kunde ses i studien. Den nedåtgående trenden 

vände uppåt omkring 2002 då samtidigt energiintaget från fett började öka. Det var främst 

intaget av mättat fett som ökade i form av smör och smörblandningar på bröd och i 

matlagning, men även konsumtionen av grädde steg. Fram till 2004 sjönk kolesterolnivåerna 

bland deltagarna i studien för att ligga på en jämn nivå mellan 2004 till 2007 då de istället 

började att stiga. BMI hos befolkningen ökade stadigt under hela perioden i undersökningen. 

Forskarna såg samband mellan den ökande användningen av mättat fett och LCHF (Low Carb 

High Fat) trenden som började bli populär i media under den tidsperioden. (Johansson et al., 

2012). 

En uppåtgående trend med ökade kolesterolvärden är oroande eftersom en stor del av 

minskningen i hjärt- och kärlsjukdomar som ägt rum kan förklaras av sjunkande blodfetter, 

lägre blodtryck och minskad rökning. Den enskilt största bidragande orsaken till minskade 

dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige mellan 1986 och 2002 har varit tack vare 

sjunkande totalkolesterolvärden bland befolkningen. De sjunkande kolesterolvärdena beror i 
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sin tur till största delen på förändrade kostvanor. (Björck, Rosengren, Bennett, Lappas & 

Capewell, 2009). Eriksson et al., (2016) menar dock att kolesterolnivåerna kan vara på väg 

nedåt igen, möjligen beroende på ett minskat intresse för LCHF. I andra studier ses dock en 

svag höjning i kolesterolvärdet hos kvinnor och en höjning i triglycerider hos båda könen, 

samtidigt som intaget av främst mättat fett ökat hos personer över 40 år. (Winkvist et al., 

2017). 

 

Metabola syndromet 

Metabola syndromet är ett samlingsbegrepp för riskfaktorer som rubbat ämnesomsättningen 

och ger ökad risk för sjukdom. Det finns olika definitioner av det metabola syndromet som 

skiljer sig en del, men en definition som det görs arbete att enas omkring är när tre av följande 

riskfaktorer förekommer tillsammans: Bukfetma, insulinresistans, förhöjt blodtryck (systoliskt 

>130 och/eller diastoliskt >85 mmHg), förhöjda blodfetter (triglycerider >1,7 mmol/L, HDL 

<1,0 mmol/L för män och 1,3 mmol/L för kvinnor) samt förhöjda nivåer av fasteglukosvärden 

(5,6 mmol/L). (Alberti et al., 2009).  

Metabola syndromet förekommer i genomsnitt hos 23,9% av männen och 24,6% av kvinnorna 

i Europa. I Sverige förekommer metabola syndromet hos strax över tio procent av hela 

befolkningen. (Scuteri et al., 2015). Dock ökar förekomsten när man kommer upp i högre 

ålder, en svensk tvärsnittsstudie av 60 åringar visade att 24% av männen och 19% av 

kvinnorna har metabola syndromet. (Halldin, Rosell, de Faire & Hellénius, 2007). 

Personer med det metabola syndromet har dubbelt så hög risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar och 1,5 gånger högre risk för mortalitet. Metabola syndromet ger också ökad 

risk för diabetes och de flesta som har metabola syndromet har även diabetes. För dem som 

har metabola syndromet men inte diabetes kvarstår ändå en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. (Mottillo et al., 2010).  

 

Livsstilsförändringar 

Upp till 70 procent av vårdbesöken i höginkomstländer gäller sjukdomar som är orsakade av 

livsstil och vilka går att förebygga genom livsstilsförändringar. (Egger, Binns & Rossner, 

2009). Vid ett vårdbesök är det vanligtvis riskfaktorerna till sjukdomen som behandlas medan 

grundorsaken är mer svårbehandlad. Exempelvis är förhöjda blodfetter en riskfaktor för hjärt- 

och kärlsjukdomar som kan behandlas genom medicinering medan själva grundorsaken till de 

förhöjda blodfetterna i många fall förblir obehandlad. Anledningen till det är eftersom 

riskfaktorerna i de flesta fall är resultatet av livsstilsval hos patienten. Att behandla livsstilsval 
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kräver inte arbete endast från vårdens sida utan lägger även en stor del av ansvaret på 

individen som behöver behandlingen. Det gör arbetet komplicerat och för att komma till rätta 

med grundorsakerna till riskfaktorerna krävs ofta en bredare analys och ett samarbete mellan 

olika professioner inom vården. Forskare föreslår att begreppet livsstilsmedicin omfattar att 

genom principer för beteendeförändring, motivering, miljöpåverkan och medicinska åtgärder 

kombinerat få kontroll över livsstilsrelaterade hälsoproblem. (ibid.) 

 

Kostens betydelse 

Det amerikanske förbundet för dietister har i ett uttalande om växtbaserad kost konstaterat att 

en växtbaserad kost är hälsosam, näringsrik och lämplig för alla faser i livet. Den kan ge 

hälsofördelar vid både förebyggande och behandling av vissa sjukdomar. (Craig & Mangels, 

2009). Ett stort konsortium inom hälso- och sjukvård i USA har i enlighet med uttalandet från 

dietistförbundet gått ut med rekommendationer för sina anställda läkare om vad definitionen 

av en hälsosam kost innebär. De skriver att hälsosam kost enligt dem definieras som 

”växtbaserad kost vilket innebär en kosthållning som uppmuntrar till användandet av 

oraffinerade växtbaserade livsmedel och undviker kött, mjölkprodukter, ägg samt alla 

raffinerade och processade livsmedel.” (Tuso, Ismail, Ha, Bartolotto, 2013). Man uppmanar 

läkarna som arbetar inom organisationen att rekommendera denna typ av kost till alla sina 

patienter och ”speciellt dem som har högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och 

övervikt”. (ibid.) 

 

Det är viktigt att definiera vad en hälsosam växtbaserad kost innebär eftersom inte alla 

livsmedel från växtriket är hälsosamma. Några exempel är läskedrycker och raffinerade 

spannmålsprodukter som istället för att skydda mot sjukdom ger en högre risk för hjärt- och 

kärlsjukdom. (Huang, Huang, Tian, Yang, Gu, 2014).  

Vegankost innebär en kost där animaliska produkter helt utesluts och endast växtbaserade 

livsmedel används. Lakto-ovo-vegetarisk kost innehåller mejeriprodukter samt ägg. 

Pescetarianer äter fisk, mjölkprodukter och ägg men inte kött. Semivegetarianer äter kött, men 

inte mer än en gång per vecka. (Le, Sabaté, 2014). Anledningen till varför en person väljer att 

äta någon form av växtbaserad kost varierar och behöver inte vara grundad i hälsoskäl, utan 

kan även bero på miljömässiga, etiska eller religiösa orsaker.  

 

Positiva hälsoeffekter av olika slags växtbaserad kost tycks öka ju mer växter och desto 

mindre animaliska och raffinerade produkter kosten innehåller. Satija et al., (2017) jämförde 
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effekten av olika hälsosamma och ohälsosamma växtbaserade livsmedel samt animaliska 

livsmedel med risken för kranskärlssjukdom. Produkter som klassificerades som hälsosamma 

var livsmedel som fullkornsprodukter, frukter, grönsaker, nötter, baljväxter och växtbaserade 

oljor medan ohälsosamma växtbaserade produkter var livsmedel som fruktjuice, raffinerade 

spannmål, läskedrycker och bakverk. Resultaten visade att ju större andel hälsosamma 

livsmedel som kosten bestod av och desto mindre andel ohälsosamma växtbaserade eller 

animaliska produkter, desto mindre var risken för både kranskärlssjukdom och diabetes. 

Liknande resultat har observerats av Le & Sabaté (2014) som jämförde olika växtbaserade 

kosters inverkan på risken för flera olika sjukdomar. Vegetarianer hade mindre risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar samt en del typer av cancer jämfört med dem som hade en kost med kött. 

Genom att även undvika ägg och mjölkprodukter minskade risken ytterligare för högt 

blodtryck, övervikt, diabetes samt dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Det är viktigt att 

förmedla kunskapen om att varje steg där animaliska och raffinerade produkter byts ut mot 

oraffinerade växtbaserade alternativ är värdefulla. En stegvis kostförändring är enklare att ta 

till sig och genomföra och kan ge ett tacksamt resultat. Ett skifte till en mer växtbaserad 

kosthållning ska inte ses som ett allt eller inget beslut utan kosten ska anpassas efter varje 

individs behov och förmåga.  

 

Kost har en stor betydelse för behandling och prevention av högt blodtryck och mycket 

evidens finns som stödjer effekten av förändrade kostvanor. Medelhavskost innehåller 

traditionellt hög andel grönsaker, frukt, fullkornsprodukter, nötter och olivolja och ett lågt 

intag av processat kött, rött kött och raffinerade livsmedel som godis, bakverk och 

läskedrycker. Detta kostmönster har visat sig vara ett effektivt skydd mot hjärt- och 

kärlsjukdomar samt ha en blodtryckssänkande effekt. (Estruch et al., 2013). 

Appel et al., (2006) visade att ett annat kostmönster som visat sig vara effektivt i att sänka 

blodtrycket är DASH kosten (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Den är lik 

medelhavskosten i det att båda kostmönstren baserar sig på ett högt intag av grönsaker, 

frukter, fullkornsprodukter, nötter och andra livsmedel i oraffinerad form. DASH kosten har 

dock striktare riktlinjer än medelhalvskosten vad gäller salthalt, vilket i sig har stor påverkan 

på blodtrycket. Medelhavskosten har även striktare rekommendationer kring mjölkprodukter 

och rött kött. En annan viktig skillnad är också att DASH kosten är mer restriktiv i bruket av 

alkohol då alkohol höjer blodtrycket. (ibid).  

För högt blodtryck är salthalten i kosten kanske den viktigaste faktorn. Globalt kan en kost 

med hög salthalt förklara över tre miljoner dödsfall årligen. (Lim et al., 2014). En minskning 
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av salthalten i kosten med bara 15% skulle globalt kunna rädda flera miljoner liv årligen. 

(Beaglehole et al., 2011). 

Vegetarianer har generellt ett lägre blodtryck jämfört med befolkningen i helhet, även efter 

justeringar för redan kända blodtryckssänkande faktorer som högt fiberinnehåll och avsaknad 

av kött i kosten. Det finns indikationer för att det även finns andra aspekter av en vegetarisk 

kost som verkar blodtryckssänkande än redan kända mekanismer. (Appel et al., 2006). 

En metaanalys av studier om associationen mellan olika typer av vegetariska kostmönster och 

blandkost och hur de påverkar blodtrycksnivåerna, visade att vegetarisk kost har en bättre 

blodtryckssänkande effekt jämfört med blandkost. (Yokoyama et al., 2014). 

 

När det gäller förekomst av högt BMI är det oklart exakt vilka faktorer som ligger bakom den 

snabba ökningen av övervikt och fetma, men en förklaring verkar vara att svenskarna äter allt 

mer processade livsmedel. Enligt Puti, Braga & Qin (2017) finns ett samband mellan det 

ökande intaget av processade livsmedel och övervikt och fetma. I Sverige har intaget av 

processad mat ökat betydligt de senaste 50 åren. Svenskarna konsumerar allt mer kakor och 

bakverk, godis, chips, färdigmat, ost och framförallt kolsyrade läskedrycker. Den kategori mat 

som ökat mest är ultraprocessad mat med lågt näringsinnehåll och hög kaloridensitet. Det är 

främst energität mat som godis, chips och läskedrycker som ökat allra mest, men även 

konsumtion av ost och processat kött har ökat. Det korrelerar till ett ökat genomsnittligt 

energiintag, främst under de senaste 20 åren, och en ökad prevalens av övervikt och fetma. 

(Juul & Hemmingson, 2015). 

 

När det kommer till blodfetter är fettinnehållet en av de komponenter i kosten som det finns 

många studier om, och då främst kopplingen mellan det mättade fettet och kolesterolnivåerna. 

Det har visats att en kost med reducerad mängd mättat fett minskar kolesterolnivåerna i blodet 

och att risken för hjärt-och kärlsjukdom minskar proportionerligt. Att byta ut det mättade 

fettet mot fleromättat fett är därför ett effektivt sätt att minska blodfetterna och risken för 

hjärt- och kärlsjukdom. (Hooper, Martin, Abdelhamid, Davey, 2015). 

 

Ett vanligt förekommande livsmedel som innehåller hög andel mättat fett och som varit 

föremål för flera studier är rött kött. En prospektiv kohortstudie där över 37000 deltagare 

följdes mellan 1980–2008 visade ett samband mellan högt intag av rött kött och ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdom. Den höga halten mättat fett är en av de orsaker genom vilket rött kött 

bidrar till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. (Pan et al., 2012). Men mättat fett är inte 
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den enda bakomliggande faktorn som gör att rött kött ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. 

Tidigare studier har visat att främst processat kött i form av charkuteriprodukter bidrar till en 

ökad risk i högre grad än andra former at kött. Några orsaker till detta kan vara den höga 

salthalten, förekomsten av nitrater och andra konserveringsämnen eller själva 

tillverkningsmetoden. (Micha, Wallace, & Mozaffarian, 2010). 

Ett ämne som i riklig mängd förekommer i rött kött är järn i den mer biotillgängliga formen 

hemjärn. Studier har visat på samband mellan högt intag av hemjärn och ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdom. (Fang et al., 2015). Hemjärn kan vara en del i den initiala processen i 

bildandet av plack i kärlväggarna genom att få kolesterolet att oxidera och orsaka 

inflammation. (Delbosc et al., 2017). 

Flera olika faktorer som t.ex. högt blodtryck, diabetes, rökning och fetma samverkar och är 

bidragande orsaker till ateroskleros, men utan ett förhöjt kolesterolvärde sker ingen 

åderförkalkning, trots närvaro av dessa faktorer. De förstärker skadan men orsakar inte plack 

utan kolesterolet. (William C, 2008). Kostförändringar som minskar kolesterolnivåerna är 

därför en viktig del i att minska sjukdomsbördan av hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Fysisk aktivitet 

Låg grad av fysisk aktivitet eller inaktivitet hamnar på tionde plats i listan av riskfaktorer som 

globalt påverkar DALYs mest. (Lim et al., 2014). Det betyder inte att effekterna av fysisk 

aktivitet ska undervärderas eller att det inte är viktigt. 

Fysisk aktivitet har visat sig ha god effekt vid behandling och förebyggande av det metabola 

syndromet och minska flera riskfaktorer. En svensk tvärsnittsstudie med 4228 deltagande män 

och kvinnor över 60 år visade att de som var fysiskt aktiva på fritiden hade en lägre förekomst 

av metabola syndromet. De som motionerade måttligt i minst 30 minuter två gånger per vecka 

eller mer, hade 70 procent lägre förekomst av det metabola syndromet jämfört med dem som 

hade en huvudsakligen stillasittande fritid. (Halldin, Rosell, de Faire & Hellénius, 2007). 

Effekten verkar inte vara beroende av kondition eller huruvida man lyckas gå ner i vikt eller 

inte. En annan svensk studie som följde 176 män och 217 kvinnor under 5,6 år visade 

nämligen att en högre grad av fysisk aktivitet ökade insulinkänsligheten, glukostoleransen och 

minskade triglyceridnivåerna, oberoende av viktnedgång eller förbättrad kondition. (Ekelund, 

Franks, Sharp, Brage & Wareham, 2007). 
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Fysisk aktivitet har också positiva effekter på blodtrycket. En metaanalys visar ett linjärt 

samband mellan fysisk aktivitet och incidens av hypertoni där även små mängder fysisk 

aktivitet hade en positiv effekt och risken för hypertoni minskade proportionerligt ju mer 

intensiv träning man deltog i. För individer som nådde rekommendationerna att röra på sig 

mint 150 minuter per vecka minskade den relativa risken för hypertoni med 6%. (Liu et al., 

2017). 

 

Fysisk aktivitet är en viktig del även vid viktnedgång och för att förhindra övervikt, samtidigt 

som det bygger en ökad kondition. Promenader är en mild form av fysisk aktivitet som de 

flesta klarar av, även när man nått en högre ålder. För kvinnor som uppnått klimakteriet kan 

fysisk aktivitet i form av promenader vara ett viktigt sätt i att förhindra övervikt, speciellt på 

en längre sikt. En metaanalys där effekterna av hur promenader påverkar BMI studerades 

visade att dagliga promenader mellan 20–60 minuter sänker BMI och andelen kroppsfett. 

(Gao, Gao, Sun, Zhang, 2016). Fysisk aktivitet har också visat sig kunna påverka blodfetterna 

genom att sänka totalkolesterol, LDL kolesterol och triglycerider och höja HDL kolesterolet 

och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. (Zhang et al., 2017).  

 

Faktorer som påverkar livsstilsförändringar 

Några av de anledningar som framkommer om varför inte fler läkare i högre utsträckning 

rekommenderar sina patienter en växtbaserad kost är brist om kännedom om denna typ av 

kost eller brist på resurser för att utbilda patienten. (Tuso, Ismail, Ha, Bartolotto, 2013). Att 

avsätta resurser för att skapa ökad kunskap bland både vårdpersonal och patienter är därför en 

viktig del arbetet att främja hälsa. Det finns dock flera utmaningar 

 

I Norge kan en liknande trend som i Sverige observeras med ett ökat medel BMI bland 

befolkningen, högre intag av energität, processad mat och mindre tid använd för fysisk 

aktivitet. Regeringen har därför uppmärksammat vikten av livsstilsförändringar och infört 

rekommendationer att varje kommun ska etablera livssilscenter dit befolkningen kan komma 

för att få hjälp med livsstilsförändringar som t.ex. att sluta röka, gå ner i vikt, förändra sina 

matvanor, börja motionera m.m. (Følling, Solbør & Helvik, 2015). Men det har visat sig 

finnas flera olika faktorer som utgör hinder för dem som önskar genomföra en 

livsstilsförändring. Några av dessa faktorer som kommit fram i en analys av studier är 

avsaknad av stöd från familj och vänner, stress, oro, depression och bristande tro på sin 

förmåga att klara av att genomföra förändringen enligt planen (self efficacy). Dessa hinder är 
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viktiga att adressera vid en intervention för att nå bestående och önskvärda resultat. (Murray, 

Craigs, Hill, Honey & House, 2012). Intervjuer med personer som deltagit i de program som 

erbjudits genom livsstilscenternen i Norge bekräftar dessa hinder som verkliga problem. Flera 

av deltagarna uttryckte en äkta önskan om att göra förändringar och att de även hade 

kunskapen om vad som var bra och dåligt för dem, men att de saknade förmågan att agera 

utifrån sin kunskap. Några områden framkom som gjorde så att deltagarna kände sig 

oförmögna till att genomföra de önskade livsstilsförändringarna. Ett av dessa var att de kände 

sig fast i gamla vanor som t.ex. dåliga matvanor, rökning. Andra faktorer var emotionellt 

bagage från barndomen, t.ex. dålig behandling av föräldrar eller andra familjerelaterade 

problem, svårigheter i sociala relationer, konflikter på arbetsplatsen och verbala angrepp. 

(Følling, Solbør & Helvik, 2015). I ett möte med patienter eller i interventioner som är 

utformade till att stödja livsstilsförändringar är det därför viktigt att denna aspekt beaktas. 

 

Faktorer som visat sig vara viktiga i arbetet att åstadkomma livsstilsförändringar är att 

aktivera personen genom att förmedla kunskap som kan förstås och som individen kan agera 

utifrån. Centralt i detta arbete är att tillsammans med deltagaren reflektera över 

problemområden och skapa en personlig utvecklingsplan baserad på nuvarande hälsostatus 

och målsättningar som sedan följs upp. En sådan plan skapar engagemang och styrker 

förmågan och tilltron till den egna rollen i att bestämma sin hälsa. (Simmons, Wolever, 

Bechard, Snyderman, 2014). Också själva bemötandet mot patienten eller hälsogästen spelar 

roll vid och påverkar förändring. För att nå långvariga resultat är det viktigt att bygga en 

förtroenderelation där man på ett empatiskt sätt engagerar sig i patientens eller gästens 

problem. (Karlsen & Pollard, 2017). En effektiv metod för att bygga förtroende, visa 

engagemang och åstadkomma förändring är genom motiverande samtal där man använder 

öppna frågor och har fokus på gästens motivation och villighet till förändring. (ibid.) 

  

Steps4life hälsoveckor 

Steps4life började sin verksamhet med hälsoveckor år 2013. En hälsovecka är en intervention 

där flera komponenter som visat sig ha gynnsam effekt för hälsan lyfts fram genom att 

deltagarna tillsammans och med hjälp av personal leds till att aktivt ta steg mot att ta kontroll 

över sin hälsa. Projektet har som målsättning att hjälpa deltagare i programmet att 

åstadkomma gradvisa livsstilsförändringar som ska resultera i ett hälsosammare och friskare 

liv med mindre risk för sjukdom. Projektet arrangeras på volontär basis och personal som 

arbetar under veckan får ingen ersättning för sin insats utan deltar av filantropiska orsaker. 
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Hälsoveckorna finansieras genom att gästerna får betala för sitt deltagande för att täcka 

kostnader för hyra av lokaler och matkostnader. Steps4life ser människan som en helhet och 

söker skapa förändring i grundorsaken till varför deltagarna upplever ohälsa eller sjukdom. 

Man anser att hälsa inte uteslutande har en fysisk dimension utan att grundorsaken till många 

hälsoproblem med fysisk manifestation kan härröra från negativa livserfarenheter och sociala 

utmaningar.  

Programmet bygger på följande delkomponenter: Växtbaserad kost, fysisk aktivitet, 

motiverande samtal och coaching, utbildning och behandlingar. Målet är att skapa 

förutsättningar för gästen att ta kontroll över sin egen hälsa genom att erbjuda kunskap och 

verktyg som kan leda till livsstilsförändringar. Tanken är att deltagarna under en veckas tid 

ska få uppleva de positiva effekterna av en välsmakande kost och daglig fysisk aktivitet och 

samtidigt få ökad kunskap om de hälsoeffekter som livsstilsförändringar kan ge. Steps4life 

vill erbjuda ett genuint bemötande och personligt intresse från personalen och stöd i att 

reflektera över och ta beslut kring sitt hälsotillstånd. Genom bl.a. blodprov före och efter 

avslutad vecka vill man dessutom ge ett kvitto till deltagarna på hur deras hälsa på kort tid 

förbättrats som förhoppningsvis ska vara en motivation till att fortsätta en hälsosam livsstil. 

(Steps4life, 2018).  

Hälsoveckorna har arrangerats i hyrda lokaler vid olika orter över hela landet samt i Norge. 

Antal veckor som arrangerats har varierat mellan en till tre gånger per år under. Det är 

huvudsakligen under sommaren som veckorna anordnas eftersom det under denna tid är 

lättare att hitta volontärer som är villiga att ställa upp.  

 

Problemformulering 
Förekomsten av flera riskfaktorer i befolkningen är oroande hög och leder till flera fall av 

sjukdom varje år med lidande och förtidig död som tragiska konsekvenser. 

Livsstilsförändringar har visat sig vara en viktig del och ha en mycket god effekt i att minska 

risken för och hindra uppkomsten av sjukdom. 

Steps4life önskar genom sitt program att hjälpa deltagarna till en bättre hälsa både på kort och 

på lång sikt, men det är inte säkerställt vilka förändringar som kan väntas efter en veckas 

deltagande. Tidigare studier visar att fysisk aktivitet och en hälsosam växtbaserad kost kan 

minska förekomsten av flera metabola riskfaktorer. (McDougall. 2014; Kastorini et al., 2011; 

Halldin, Rosell, de Faire & Hellénius, 2007). Studier i ett svenskt sammanhang saknas kring 

effekterna av interventioner i form av hälsoveckor där flera komponenter samverkar. Denna 
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studie undersöker därför vilka förändringar i riskfaktorer som kan ske efter en veckas 

deltagande vid steps4life hälsoveckor. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förändringar i metabola riskfaktorer hos deltagare i en sju 

dagar lång livsstilsintervention i form av steps4life hälsoveckor. 

 

Frågeställningar 

1. Hur förändras de metabola riskfaktorerna blodtryck, totalkolesterol, LDL kolesterol, 

HDL kolesterol, triglycerider och fasteglukos efter en veckas livsstilsintervention 

enligt steps4life program? 

 

2. Hur förändras totalkolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol samt triglycerider efter 

avslutad hälsovecka fram till uppföljning efter fem månader? 

 

3. Sker någon förändring i BMI efter interventionen fram till uppföljningen efter fem 

månader? 

 

METOD 
Design 

Studien är en interventionsstudie med en retrospektiv analys av data från en kohort av 

deltagare på steps4life hälsoveckor. Mätningar gjordes före och efter interventionen inom 

gruppen och ingen kontrollgrupp användes. Det är således en kvasiexperimentell, en grupps 

pretest – posttest design. Den här sorts design används vid undersökning av skillnader inom 

samma grupp när möjlighet till kontrollgrupp saknas av praktiska skäl. (Polit & Beck, 2012). 

Data analyserades också från en delkohort som även deltagit under de uppföljningshelger som 

erbjudits vid två tillfällen, fem månader efter avslutad intervention.  Dessa data användes för 

att undersöka om eventuella förändringar efter interventionen var bestående också på längre 

sikt. 

 

Urval 

Deltagare i studien hämtades från en kohort som är baserad på ett konsekutivt urval av data 

från tidigare genomförda hälsoveckor mellan år 2013 och 2017. Totalt genomfördes under 
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perioden 11 hälsoveckor vid olika orter. Under år 2013 genomfördes programmet vid ett 

tillfälle i mellersta Sverige. År 2014 genomfördes det vid två tillfällen, en gång i mellersta 

Sverige samt en gång i södra Sverige. År 2015 genomfördes det vid tre tillfällen, ett i 

mellersta Sverige, ett i norra Sverige samt ett i Norge. År 2016 genomfördes det vid tre 

tillfällen, ett i mellan Sverige, ett i norra Sverige samt ett i Norge. År 2017 genomfördes det 

vid två tillfällen, ett i södra Sverige samt ett i norra Sverige. Hälsoveckorna genomfördes vid 

olika datum mellan maj till september månad. 

 

År 2013 och 2017 genomfördes under november månad en uppföljningshelg i mellan Sverige 

dit endast de gäster som deltagit i hälsoveckorna tidigare under de somrarna bjöds in. 

 

Annonsering för hälsoveckorna gjordes på olika sätt vid de olika tillfällena som de 

anordnades. Några exempel på annonsering som användes är reklam i lokaltidningar, inslag i 

lokalradio, annonsering i sociala medier, utdelning av informationsblad på hälsoutställningar, 

uppsättning av affischer, utdelning av information i väntrum hos vårdpersonal samt genom 

personliga rekommendationer av bekanta och tips genom tidigare gäster. 

 

Deltagarna var av olika ålder men minst 18 år gamla. Deltagarna sökte själva upp information 

om och anmälde sig till hälsoveckorna av eget intresse. Orsaken till varför de önskade deltaga 

varierade från person till person.  

 

Efter anmälan kommit in från gästerna gjordes en enklare screening av deltagarna över 

telefon. En sjuksköterska ringde upp och frågade om eventuella allergier, behov av läkemedel 

samt sjukdomar eller hälsotillstånd som skulle komplicera eller göra deltagande under 

hälsoveckan omöjligt. Inga gäster uteslöts i denna process utan samtalet syftade främst till att 

skapa en första kontakt med gästen och säkerställa säkerhet och god kvalitet. (Steps4life, 

2018). 

 

Inklusionskriterier 

- Deltagit under en hel vecka och tillgängliga data med mätvärden både före och efter 

interventionen.  

- För delkohorten som dessutom deltog vid uppföljningstillfället ska data finnas 

tillgängligt även från detta tillfälle. 

- Deltagare måste vara över 18 år. 
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Exklusionskriterier 

- Nötallergi som kunde innebära att gästen inte utan risk kunde vistas i samma rum där 

nötter serverades eller andra orsaker där gästen inte kunde äta den kost som 

serverades. Det här säkerställdes under första samtalet med sjuksköterskan. Inga gäster 

exkluderas från att deltaga av denna anledning. 

- Funktionsnedsättning eller sjukdom som gör det omöjligt att gå minst 100 meter på 

egen hand. Av praktiska skäl säkerställdes att gästerna klarar av enklare 

vardagssysslor och att röra sig självständigt. Ingen exkluderades heller från att deltaga 

av denna anledning.  

 

Intervention 

Steps4life hälsoveckor har arrangerats vid olika orter i Sverige och även Norge och består av 

en veckas vistelse där gästerna är inneboende vid faciliteter som hyrts av steps4life. Platserna 

har varit utvalda vid lugna och natursköna områden för att skapa en stressfri atmosfär som 

uppmuntrar gästerna till rörelse och utomhusvistelse. Programmet fokuserar på hälsa ur ett 

helhetsperspektiv och strävar efter att ge verktyg för deltagarna så att de kan styrka tilltron till 

sin förmåga att leva hälsosamt. Nyckelkomponenter i interventionen är följande. 

 

- Växtbaserad kost. Gästerna serverades en kost tillagad uteslutande av hela råvaror 

från växtriket med lågt innehåll av raffinerade produkter som t.ex. tillsatt socker, 

fetter, vitt vetemjöl m.m. Kosten var rik på nötter och frön, olika sädesslag, baljväxter, 

färska grönsaker, frukter och bär. Näringsinnehållet var naturligt högt på långsamma 

kolhydrater och fibrer samt hade en naturligt låg halt mättat fett. Gästerna åt från en 

buffé ad libitum. Tre måltider serverades per dag. Inga mellanmål serveras. Inte heller 

kaffe eller andra drycker, utan gästerna uppmuntras istället att dricka vatten mellan 

måltiderna. 

 

- Fysisk aktivitet. Deltagande i alla aktiviteter var frivilligt, men deltagandet var högt. 

Före frukost började dagen med gruppträning i form av ledda gymnastikpass eller 

promenader. Minst ett pass gruppgymnastik var schemalagt varje dag. Efter varje 

måltid genomfördes en halvtimmes promenad med hela gruppen. Utöver det 

uppmuntrades gästerna att använda fritiden till promenader eller annan form av 

träning. I början av veckan utrustades gästerna med stegräknare och fick tävla 
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sinsemellan vem som tagit flest steg under dagen och under hela veckan sammanlagt. 

 

- Personliga samtal. Varje gäst hade under veckan en personlig hälsocoach som hade i 

uppdrag att bygga upp en relation till gästen och försöka se vilka behov som fanns och 

hur de bäst kunde mötas. Under veckan hade gästerna möjlighet att träffa läkare, 

sjuksköterskor, fysioterapeut, massör, pastor/själavårdare för att samtala om 

sjukdomar, smärtor och andra utmaningar i livet. Hälsocoachen utförde även 

motiverande samtal och satt tillsammans med gästen upp kort och långsiktiga mål 

kring fysisk aktivitet, kost och andra livsstilsförändringar som gästen själv önskade 

jobba med. 

 

- Behandlingar. Vid förekomst av smärta jobbade en fysioterapeut med gästen och 

satte upp en individuell behandlingsplan med övningar som gästen kunde ta med sig 

hem efter avslutad vecka. Gästerna erbjöds också massage i syfte att lindra smärta 

eller bara för avslappning. Kontrastbad med växling mellan varmt och kallt vatten 

erbjöds för att öka blodgenomströmningen till bl.a. fötterna. Vid vissa veckor fanns 

även tillgång till bastubad om lokalerna var anpassade för det. 

 

- Utbildning. Under veckan fick gästerna ta del av hälsoföreläsningar med teman om 

bl.a. kostens inverkan på hälsan, vikten av fysisk aktivitet, hantering av positiva 

sociala relationer, beroenden m.m. Det gavs även matlagningsdemonstrationer och 

möjlighet att själv får vara del i att förbereda delar av maten.  

 

Deltagarnas ankomst till hälsoveckorna skedde alltid söndag eftermiddag/kväll. Gästerna 

informerades under kvällen om veckans innehåll och tillsades att inte äta något eller dricka 

annat förutom vatten från kvällen vid ankomsten till nästa morgon då provtagning på fastande 

mage ägde rum. Provtagningen omfattade vägning, mätning av längd, blodtryck samt 

blodvärden.  

 

Under veckan var målet att bygga upp en positiv gruppstämning och skapa relationer mellan 

gästerna sinsemellan och personalen. Efter avslutad vecka erbjöds gästerna att bli kontaktade 

av hälsocoachen via telefon eller e-post en gång per månad under fem månaders tid för 

uppföljning och fortsatt stöd. År 2013 samt 2017 erbjöds en frivillig återträff under en helg i 

november månad.  



 18 

Datainsamlingsmetod 

Data som samlades in under hälsoveckan har samlats in enligt arbetsmetod utformad av 

Steps4life. I början av veckan på morgonen före frukost togs fasteblodprov och 

antropometriska variabler samt vitalparametrar mättes av sjuksköterskor. Sista dagen innan 

gästerna reste hem gjordes före frukost nya mätningar enlig samma procedur. (Steps4life, 

2018). Följande data samlades in på morgonen vid hälsoveckans början. Alla undersökningar 

utfördes av sjuksköterska och resultaten antecknades i en personlig pärm för var och en av 

gästerna. 

 

- Längd mättes med hjälp av måttband tejpat mot en vägg som gästerna stod med 

ryggen emot. 

- Vikt mättes med en vanlig badrumsvåg. Gästerna ombads ta av sig skor och allt utom 

underkläder. 

- Blodtrycket mättes manuellt med en blodtrycksmanschett med gästen sittande på en 

stol efter fem minuters vila. Armen var vilande på ett bord i höjd med hjärtat under 

mättillfället. 

- Sjuksköterska, läkare eller biomedicinsk analytiker tog blodprov antingen genom ett 

stick i fingret eller med hjälp av kanyl och provrör i armbågsvecket. I de fall prov togs 

i armbågsvecket ansvarade sjukvårdspersonal (sjuksköterska, läkare eller 

biomedicinsk analytiker) för analysen i samarbete med laboratorium vid deras 

arbetsplats. Vid direkt analys på plats användes portabel utrustning av modell 

Cholestech LDX Analyzer från Alere. Analys med denna utrustning användes vid alla 

veckor från och med år 2016 och senare. Alla analyser från tidigare år utfördes vid 

laboratorium. 

Blodvärden som analyserades var: Glukos, totalkolesterol, triglycerider, HDL 

kolesterol samt LDL kolesterol.  

Resultatet antecknades i gästens personliga pärm efter varje mättillfälle.  

 

Efter avslutad hälsovecka kopierades gästens resultat in i en pärm där alla deltagares resultat 

fanns sammanställda. Gästen fick därefter ta med sig sin pärm hem. 

 

I november år 2013 samt 2017 genomfördes en helg då gäster från det årets hälsoveckor bjöds 

till återträff med uppföljning. De som önskade blev erbjudna att ta nya blodprover samt väga 

sig för att se utvecklingen sedan sista mättillfället. Gästerna ankom på kvällen och 
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fasteblodprov togs av sjuksköterskor morgonen därpå innan frukost. Resultatet från dessa 

mätningar delgavs gästerna samt antecknades i den pärm där data från tidigare mättillfällen 

fanns. (Steps4life, 2018). 

 

Data från pärmarna gicks sedan igenom och skrevs manuellt in i en databas i Excel. Varje 

hälsovecka placerades under en egen flik. Vid tillfällen då inga resultat fanns uppskrivna eller 

där uppenbart felaktiga värden eller skrivfel fanns gjordes en markering om att data saknades. 

Data från alla veckor länkades sedan ihop och sammanställdes under en gemensam flik. 

 

De variabler som registrerades är: Kön, ålder, vikt, BMI, systoliskt och diastoliskt blodtryck, 

vilopuls, plasmaglukos, triglycerider, total-, LDL och HDL kolesterol. Värden för varje 

variabel registrerades för två mättillfällen, före och efter en veckas deltagande. För 

delkohorten som deltog även under uppföljningshelgen registrerades data även från detta 

tillfälle. 

 

Vid de olika genomförda hälsoveckorna gjordes inte alltid alla mätningar på alla gäster. För 

de tillfällen där inga mätningar gjorts markerades data som saknad.    

 

Tillvägagångssätt 

För att få tillgång till data från de genomförda hälsoveckorna inhämtades kopior av de pärmar 

där data registrerats under veckorna. Styrelsen för Steps4life kontaktades genom 

telefonsamtal och informerades om metoden, syfte samt frågeställningar med studien. 

Inskannade kopior av innehållet i pärmarna skickades via e-post. Personlig information som 

kunde knytas till en specifik gäst som exempelvis namn, adress, telefonnummer och 

personnummer maskerades. För att kunna identifiera och länka data från mätningarna till en 

specifik gäst gavs istället varje gäst ett unikt ID nummer som fördes in i databasen 

tillsammans med de olika mätvärdena. Från den senast genomförda hälsoveckan erhölls 

istället data från pärmarna redan överfört till en Excel fil.  

 

En del av hälsoveckorna utfördes i samarbete med Fredheim livsstilssenter i Norge. För att få 

tillgång till data därifrån kontaktades ledningen vid Fredheim livsstilssenter och informerades 

om den planerade studien. Studiens metod förklarades, likaså syftet och frågeställningarna. 

Även härifrån skickades inskannade kopior av de pärmar där anonymiserade mätvärden från 

gästerna fanns antecknat. 
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De inskannade dokumenten lästes igenom manuellt och kontrollerades. Där data saknades 

eller där uppenbart felaktiga värden förekom noterades detta som ett bortfall. Tillgängliga 

data från de enskilda veckorna sammanställdes i en databas som utgjorde den kohort som 

analyserades.  

 

I samband med att data erhölls informerades de tidigare gästerna om planerad studie genom 

utskick av informationsbrev via e-post. (Bilaga 2). 

 
Beskrivning av kohorten 
Data fanns tillgängligt från följande genomförda hälsoveckor: 
 

• 2013 – Juli, mellersta Sverige 
• 2014 – Juli, mellersta Sverige 
• 2014 – September, södra Sverige 
• 2015 – Juli, mellersta Sverige 
• 2015 – Juni, norra Sverige 
• 2015 – Maj, Norge 
• 2016 – Juni, norra Sverige 
• 2017 – Juni, norra Sverige 
• 2017 – Juli, Södra Sverige 

 
Data saknades från följande hälsoveckor: 

• 2016: Mellersta Sverige 
• 2016: Norge 

 
Data från uppföljningen fanns tillgängligt från: 

• 2013 – November, mellersta Sverige 
• 2017 – November, södra Sverige 

 
I genomsnitt deltog 15 personer under hälsoveckorna och 10 personer under 

uppföljningshelgerna. 

Totalt 90 dataposter fanns med mätvärden både före och efter en vecka. Av dessa fanns det 84 

kompletta poster för förändring i blodtryck samt 68 poster för förändring av blodfetter. Vid 

uppföljningen fanns 12 poster för förändring i vikt och BMI samt 20 poster för förändring i 

blodfetter efter fem månader. Se flödesschema i figur 1. 
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Bearbetning och analys 

Insamlade data sammanställdes i en databas och statistiska analyser utfördes med hjälp av 

IBM SPSS Statistics (v.24).  

Först kontrollerades variablerna för blodtryck, totalkolesterol, LDL kolesterol, HDL 

kolesterol och triglycerider vid baslinjen för att säkerställa att data var normalfördelat. Samma 

kontroll gjordes även för dessa variabler vid mättillfället efter 7 dagar. 

För data från uppföljningshelgerna kontrollerades på samma sätt normalfördelningen för 

BMI, totalkolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol samt triglycerider vid mättillfället fem 

månader efter genomförd hälsovecka. Blodtrycket vid uppföljningshelgerna analyserades inte 

p.g.a. för få dataposter. 

 

Vid de tre hälsoveckorna som genomfördes år 2013 samt 2014 togs endast prover på enstaka 

gäster vid sista dagen på hälsoveckan. Det var läkaren som var med under dessa veckor som 

under samtal med gästerna beslutade om och genomförde testerna för de gäster som denne 

ansåg ha behov av det. Anledningen till varför läkaren valde att analysera endast vissa av 

gästerna vid två tillfällen och inte alla är okänd. Det finns därför ett bortfall mellan 

baslinjemätningen (n=136) och mätningen efter en vecka (n=90). Analyser gjordes därför för 

att kontrollera om eventuella skillnader vid baslinjen förekom mellan den grupp av gäster där 

data saknades och den grupp där data fanns tillgängligt vid både baslinjen samt efter 

genomförd hälsovecka. Detta kontrollerades genom ett oberoende t-test.  

Baslinjemätning	
(n=136) 

Mätning	efter	en	vecka	
(n=90) 

Förändring	i	
blodtryck	
(n=84) 

Förändring	i	
blodfetter	
(n=68) 

Uppföljning	efter	
5	månader	
(n=20) 

Förändring	i	BMI		
(n=12) 

Förändring	i	
blodfetter	
(n=20) 

Baslinjemätning	
(n=136) 

Figur 1: Flödesschema för urval och bortfall vid analyser 
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Därefter analyserades förändringen i medelvärde för blodtryck, totalkolesterol, LDL 

kolesterol, HDL kolesterol och triglycerider mellan baslinjen och vid slutet av hälsoveckan 

genom att de fall där mätdata fanns tillgängligt för både baslinjen samt efter en vecka valdes 

ut ur kohorten. Beroende t-test användes för att analysera om medelvärdet skiljde sig åt vid de 

båda mättillfällena och om förändringen var av statistisk signifikans eller inte. (Field, 2009). 

 

Även delanalyser för olika riskgrupper utfördes för att tydliggöra hur medelvärdet förändras 

mellan grupper med olika risk vid baslinjen. Delanalyser gjordes för skillnader i medelvärde 

för totalkolesterol inom intervallen <4; 4–5; 5,1–6,4; 6,5–7,9 samt >8 mmol/L. 

För LDL kolesterol gjordes delanalyser inom intervallen >1,8; 1,8–2,5; 2,6–3 samt >3 

mmol/L. Delanalyser för triglycerider gjordes för dem med <1,7 samt >1,7 mmol/L vid 

baslinjen. 

För systoliskt blodtryck gjordes delanalyser inom intervallen <120; 120–139; 140–159 samt 

>160 mmHg. För diastoliskt blodtryck gjordes delanalyser för intervallen >90 samt <90 

mmHg. 

 

De gäster som bjöds in till uppföljningshelgerna som arrangerades i november 2013 samt 

2017 var de som deltagit under hälsoveckan tidigare samma år. Totalt 26 personer blev 

inbjudna varav 20 deltog under uppföljningen.  

Vid analys av förändring mellan baslinjen och uppföljningshelgen kontrollerades först 

eventuella skillnader i medelvärden vid baslinjen mellan de som deltagit i 

uppföljningshelgerna och de som inte gjort det genom att oberoende t-test utfördes.  

 

Därefter analyserades medelvärdesskillnaden inom uppföljningsgruppen mellan baslinjen och 

vid uppföljningen genom beroende t-test av BMI, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL 

kolesterol samt triglycerider. Delanalyser gjordes för BMI (<25 och ≥20), totalkolesterol 

(<5,5 och ≥5,5), LDL kolesterol (<3 och ≥3) och triglycerider (<1,7 och >1,7 mmol/L). 

 

Nivåerna för de använda riskfaktorintervallen är framtagna av Singh et al. (2013), Genuth et 

al. (2003) samt O’Keefe et al. (2004). 

Signifikansnivån sattes till p <0,05 för alla analyser. 

Etiska överväganden 
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Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor ska forskning på människor 

vara utformad på sådant sätt som skyddar den enskilda individen. Arbete som utförs inom 

ramen för högskolestudier behöver dock inte godkännas vid en etikprövning. (SFS, 2003). 

Deltagarna vid tidigare genomförda hälsoveckor har blivit informerade om och gett sitt 

samtycke till att mätvärden används för statistiska ändamål och marknadsföring. Vid senaste 

hälsoveckan fick deltagarna även fylla i ett skriftligt formulär om samtycke till deltagande. 

(Se bilaga 1). 

Alla deltagare informerades om studien via informationsbrev (se bilaga 2) där det även 

framgick att de har rätt att avsäga sitt deltagande om de önskade. 

Återföring av resultat har skett genom att deltagarna fick ta del av den slutliga rapporten via 

e-post.  

Alla data har behandlats konfidentiellt och inga obehöriga har haft tillgång till insamlade data. 

Inga uppgifter som kan kopplas ihop med en enskild individ finns publicerade. (Henricsson, 

2013). 
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RESULTAT 
Skillnader mellan grupperna vid baslinjen 

Av deltagarna där data fanns vid baslinjen (n=136) fanns ett bortfall (n=46) där data saknades 

vid mätningen efter sju dagar. Inga signifikanta skillnader i vikt, BMI, blodtryck, blodfetter 

och glukos fanns vid baslinjen mellan bortfallsgruppen och den del av kohorten där data fanns 

vid båda mättillfällena.  

 

Vid kontroll för skillnader mellan gruppen som deltog under uppföljningshelgen (n=20) och 

hela kohorten sågs inga signifikanta skillnader i vikt, BMI, blodtryck, blodfetter och glukos 

mellan grupperna vid baslinjen. 

 

Demografiska mått samt förekomst av riskfaktorer 

Deltagarnas ålder varierade mellan 26 till 94 år medelåldern var 65,6 år (SD=14,3). Det var 

fler kvinnor än män som deltog under hälsoveckorna.  

 

Deltagarna var i genomsnitt överviktiga och medel BMI var 27,6 (SD=5,7) för båda könen 

tillsammans.  

 

Över hälften av deltagarna (51%) hade vid baslinjen ett totalkolesterolvärde över 5,0 mmol/L 

och 44% hade ett LDL kolesterol över 3,0 mmol/L.  

Diastoliskt blodtryck >140 mmHg uppmättes vid baslinjen hos 42 deltagare. Av dessa hade 

16 isolerad systolisk hypertoni, d.v.s. ett systoliskt tryck >140 och diastoliskt tryck <90 

mmHg. 

 

Demografisk fördelning samt förekomst och fördelning av riskfaktorer i kohorten vid 

baslinjen finns i Tabell 1.   
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Variabel Värde 
Kön, n (%)  
    Män 36 (26,5%) 
    Kvinnor 100 (73,5%) 
Ålder, n1 (%)  
    18–39  7 (5,1%) 

    40–64 53 (39%) 
    65–79  52 (38,2%) 
     >80  22 (16,2%) 
Vikt (Medel)  
   Män 87,2kg (SD=17,7) 
   Kvinnor 72,6kg (SD=16,5) 
BMI (medel)  
    Män 28,1 (SD=5,5) 
    Kvinnor 27,4 (SD=5,7) 
Förekomst av riskfaktorer   
     BMI, n2 (%)  
          <25 49 (36%) 
          25–30 40 (29,4%) 
          >30 38 (27,9%) 
     Total kolesterol (mmol/L), n3  
          <4 23 (16,9%) 
          4–5 34 (25%) 
          5,1–6,4 56 (41,2%) 
          6,5–8 10 (7,4%) 

    >8 3 (2,2%) 
     LDL kolesterol (mmol/L), n4   
          <1,8  7 (5,1%) 
          1,8–2,5 23 (16,9%) 
          2,6–3  19 (14%) 
           >3  60 (44,1%) 
     Triglycerider (mmol/L), n5   
          < 1,7 65 (47,8%) 
          ≥1,7 36 (26,5%) 
     Systoliskt blodtryck (mmHg), n6  
          <120 23 (16,9%) 
          120–139 44 (32,4%) 
          140–159 27 (19,9%) 
          ≥160 15 (11,0%) 
    Fasteglukos (mmol/L), n7  
          ≤6  42 (82,4%) 
          >6.1  9 (17,6%) 

Tabell 1: Demografiska variabler och riskfaktorer för hela kohorten vid baslinjen (n=136) 

1 Saknas n=2(1,5%) 2 Saknas n=9 (6,6%) 3 Saknas n=10 (7,4%)  4 Saknas n=27 (19,9%) 5Saknas n=35 (25,7%) 
6 Saknas n=27 (19,9%) 7Saknas n=85 (62,5%) 
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Skillnader mellan baslinjen och efter sju dagar 

Skillnader i blodfetter 

Analyser av medelvärdesskillnader mellan baslinjen och efter sju dagar visade ett signifikant 

lägre medelvärde i total kolesterol för hela gruppen, t(67)=4,8, p=0,000.  

Analyser visade signifikant lägre medelvärde efter sju dagar hos dem som vid baslinjen hade 

ett totalkolesterol mellan 4–5 mmol/L, t(15)=3,4, p=0,004. Även hos den del av gruppen som 

vid baslinjen hade ett totalkolesterolvärde mellan 5,1–6,4 mmol/L sågs en signifikant 

minskning, t(29)=6,7, p=0,000. 

Förändringen i LDL kolesterol för hela gruppen totalt minskade signifikant under samma 

tidsperiod, t(59)=3,6, p=0,001. Vid delanalyser sågs signifikant minskning i medelvärde för 

dem som vid baslinjen hade LDL kolesterol mellan 2,6–3 mmol/L, t(8)=4,8, p=0,00 samt de 

som vid baslinjen hade LDL kolesterol >3 mmol/L, t(32)=3,8, p=0,001. 

Triglycerider hos hela gruppen minskade signifikant mellan baslinjen och efter 7 dagar, 

t(63)=3,3, p=0,002. För dem som vid baslinjen hade en blodplasmanivå av triglycerider <1,7 

mmol/L sågs inga signifikanta förändringar medan en signifikant minskning sågs hos dem 

som hade en plasmanivå ≥1,7 mmol/L, t(23)=4,7, p=0,000. (Tabell 2) 

 

Skillnader i blodtryck 

En signifikant minskning i systoliskt blodtryck sågs vid analys av hela gruppen, t(83)=2,4, 

p=0,016. För gäster som vid baslinjen hade systoliskt tryck >120 mmHg sågs en signifikant 

minskning, t(62)=3,2, p=0,002. En ökning kunde ses hos de gäster som vid baslinjen hade ett 

systoliskt blodtryck <120 mmHg, t(18)=-2,5, p=0,022. Hos de deltagare som vid baslinjen 

hade ett systoliskt blodtryck >160 mmHg sågs en signifikant minskning efter 7 dagar, 

t(10)=2,8, p=0,019. 

Diastoliskt blodtryck minskade signifikant för hela gruppen, t(82)=2,1, p=0,036. Hos dem 

som hade ett diastoliskt blodtryck <90 mmHg vid baslinjen sågs ingen signifikant minskning 

medan en signifikant minskning sågs hos dem som vid baslinjen hade diastoliskt tryck >90 

mmHg, t(14)=2,7, p=0,019. (Tabell 2) 

 

Skillnader i fasteglukos 

Hos deltagare med fasteglukos >6,1 mmol/L vid baslinjen sågs en signifikant minskning efter 

7 dagar, t(8)=5,6, p=0,000. (Tabell 2) 

 

För fler detaljer kring medelvärdesskillnader och standardavvikelse, se Tabell 2.  
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Riskfaktor Baslinje Dag 7 Förändring 
 Medel (SD) Medel (SD) Medel (SD) Procent % 
Total kolesterol (mmol/L)     
       Totalt (n=68) 5,09 (1,5) 4,51 (1,1) -0,58 (1,0)** -11,4** 
        <4 (n=17) 3,31 (0,5) 3,35 (0,6) 0,04 (0,6) 1,2 
       4–5 (n=16) 4,64 (0,2) 4,15 (0,6) -0,48 (0,6)** -10,4** 

       5,1–6,4 (n=30) 5,78 (0,3) 5,03 (0,6) -0,75 (0,6)** -13,4** 

       6,5–8 (n=3) 6,77 (0,1) 5,96 (0,8) -0,81 (0,7) -11,9 
 >8 (n=2) 10,88 (2,7) 7,15 (1,2) -3,74 (3,9) -34,4 

LDL kolesterol (mmol/L)     
       Totalt (n=60) 3,27 (1,4) 2,87 (0,96) -0,40 (0,87) ** -12,2** 
       <1,8 (n=6) 1,44 (0,3) 1,56 (0,4) 0,12 (0,6) 8,3 
       1,8–2,5 (n=12) 2,18 (0,2) 2,24 (0,7) 0,07 (0,6) 3,2 
       2,6–3 (n=9) 2,84 (0,08) 2,43 (0,3) -0,40 (0,2)** -14,1** 
       >3 (n=33) 4,13 (1,3) 3,45 (0,8) -0,68 (1,0)** -16,5** 
HDL kolesterol     
      Totalt (n=68) 1,26 (0,4) 1,21 (0,4) -0,05 (0,2) -3,9 
Triglycerider (mmol/L)     
       Totalt (n=64) 1,69 (0,9) 1,37 (0,6) -0,32 (0,8)** -18,9** 
       ≤1,7 (n=40) 1,12 (0,3) 1,14 (0,4) 0,02 (0,4) 1,7 

       >1,7 (n=24) 2,65 (0,8) 1,74 (0,8) -0,9 (0,9)** -34** 
Glukos (mmol/L)     
       Totalt (n=51) 5,72 (1,1) 5,57 (1,1) -0,15 (0,6) -2,6 
       ≤6 (n=42) 5,35 (0,5) 5,33 (0,7) -0,01 (0,5) -0,2 
       >6.1 (n=9) 7,45 (1,7) 6,68 (1,7) -0,77 (0,4)** -10,3** 
Systoliskt blodtryck (mmHg)     
       Totalt (n=84) 134,76 (19,7) 131,12 (19,0) -3,64 (13,6)* -2,7* 
       >120 (n=63) 142,60 (15,7) 136,75 (18,2) -5,85 (14,5)** -4,1%** 
       <120 (n=18) 109,78 (8,1) 113,8 (9,7) 4,0 (6,7)* 3,6* 
       120–139 (n=33)  129,45 (5,5) 126,27 (14,3) -3,18 (12,7) -2,6 
       140–159 (n=22) 145,27 (4,9) 140,5 (13,7) -4,77 (13,1) -3,2 
       ≥160 (n=11) 170,55 (9,5) 155,27 (18,7) -15,3 (18,0)* -9,0* 
Diastoliskt blodtryck     
       Totalt (n=83) 81,34 (11,2) 79,30 (10,4) -2,04 (8,7)* -2,5* 
        ≤90 (n=68) 77,59 (7,6) 76,82 (9,3) -0,76 (7,5) -1 
        >90 (n=15) 98,33 (8,6) 90,53 (7,4) -7,8 (11,4)* -7,9* 

  

* = Statistiskt signifikant p<0,05. ** = Statistiskt signifikant p<0,01. 

Tabell 2: Förändringar i medelvärde för riskfaktorer mellan baslinjen och efter 7 dagar 
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Skillnader mellan baslinjen och efter fem månader 

 

Skillnader i blodfetter 

De som deltog vid uppföljningshelgen fem månader efter hälsoveckan hade en signifikant 

lägre total kolesterolnivå än vid baslinjen, t(19)=4,3, p=0,000. Delanalyser visade att det inte 

förekom några signifikanta skillnader för den del av gruppen som vid baslinjen hade ett 

totalkolesterol <5 mmol/L. Däremot syntes en signifikant minskning i totalkolesterol för de 

gäster som vid baslinjen hade totalkolesterol >5 mmol/L, t(15)=4,4, p=0,001. (Tabell 3) 

 

Sammanlagt för hela gruppen minskade LDL kolesterol signifikant, t(18)=4,0, p=0,001. 

Delanalyser visade inga signifikanta skillnader för de som vid baslinjen hade LDL kolesterol 

<3 mmol/L. För de gäster som hade LDL kolesterol >3 mmol/L vid baslinjen sågs en 

signifikant minskning, t(14)=3,9, p=0,002. (Tabell 3) 

 

Ingen signifikant förändring av triglycerider för hela gruppen kunde ses, men hos de gäster 

som vid baslinjen hade plasmanivå av triglycerider >1,7 mmol/L kunde en signifikant 

minskning ses, t(4)=3,3, p=0,030. (Tabell 3) 

 

 

Skillnader i BMI och vikt 

Inga signifikanta skillnader kunde ses varken i BMI eller vikt för hela gruppen. Delanalyser 

av dem som vid baslinjen hade BMI >25 och dem som hade BMI <25 visade heller inga 

statistiskt signifikanta skillnader. Anledningen till att det endast finns data för 12 av de 20 

deltagarna är att data saknades för vikt från deltagarna vid uppföljningshelgen 2017. 

Anledningen till detta är okänd. 

 

Se Tabell 3 för medelvärdesskillnader och standardavvikelse.  
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Riskfaktor Baslinje 5 månader Förändring 

 Medel (SD) Medel (SD) Medel (SD) Procent % 
Total kolesterol (mmol/L)     
       Totalt (n=20) 5,65 (1,0) 4,68 (0,8) -0,97 (1,0)** -17,2** 
        <5 (n=4) 4,32 (0,6) 3,99 (0,8) -0,33 (0,7) -7,6 
       ≥5 (n=16) 5,99 (0,8) 4,85 (0,8) -1,13 (1,0)** -18,9** 

LDL kolesterol (mmol/L)     
       Totalt (n=19) 3,50 (0,8) 2,75 (0,9) -0,75 (0,8)** -21,4** 
       <3 (n=4) 2,43 (0,2) 1,89 (0,9) -0,5 (0,9) -20,5 
       ≥3 (n=15) 3,78 (0,58) 2,98 (0,7) -0,80 (0,8)* 

 

-21,2* 
HDL kolesterol     
      Totalt (n=20) 1,40 (0,4) 1,28 (0,6) -0,12 (0,7) -8,5 
Triglycerider (mmol/L)     
       Totalt (n=17) 1,30 (0,5) 1,07 (0,4) -0,23 (0,5) -17,7 

       <1,7 (n=12) 1,05 (0,2) 1,02 (0,4) -0,03 (0,4) -2,8 
       ≥1,7 (n=5) 1,92 (0,2) 1,19 (0,4) -0,73 (0,5)* -38* 
BMI     
       Totalt (n=12) 25,83 (6,4) 25,23 (5,7) -0,60 (1,3) -2,3 
        <25 (n=7) 22,75 (1,1) 22,78 (1,1) 0,03 (0,5) 0,1 
         ≥25 (n=5) 30,14 (8,5) 28,66 (7,9) -1,48 (1,6) -4,9 
Vikt (kg)     
        Totalt (n=12) 70,33 (17,6) 69,9 (15,5) -0,39 (6,1) -0,5 
        BMI <25 (n=7) 61,6 (7,4) 63,7 (9,3) 2,1 (6,2) 3,4 
        BMI >25 (n=5) 82,56 (21,0) 78,5 (19,2) -3,99 (4,1) -4,8 

 

 
 
  

* = Statistiskt signifikant p<0,05. ** = Statistiskt signifikant p<0,01. 

Tabell 3: Förändringar i medelvärde för riskfaktorer mellan baslinjen och efter 5 månader 
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DISKUSSION 
Den här studien visar att deltagare vid steps4life hälsoveckor efter sju dagar hade signifikant 

lägre nivåer av total kolesterol, LDL kolesterol och triglycerider, utan att HDL kolesterol 

påverkades. Störst förändring kunde ses hos de gäster som vid baslinjen hade nivåer av LDL 

kolesterol och triglycerider som låg över gällande riktvärden.  

I studien framkom även att en signifikant minskning både i systoliskt och diastoliskt 

blodtryck kunde ses hos personer som vid baslinjen hade högt blodtryck. 

 

Vid uppföljning fem månader efter hälsoveckan sågs signifikant lägre nivåer av total 

kolesterol och LDL kolesterol än vid baslinjen. Minskning i triglycerider vid uppföljningen 

sågs för dem som vid baslinjen hade >1,7 mmol/L. Inga signifikanta skillnader i vikt eller 

BMI kunde ses mellan baslinjen och efter fem månader. 

 
Resultatdiskussion 

Förändring i blodfetter 

Minskningen i blodfetterna är i linje med tidigare studier som visar på ett samband mellan 

kostvanor och blodfetter. En metaanalys av tidigare studier om hur vegetarisk kost påverkar 

blodfetterna visar att en vegetarisk kost sänker totalkolesterol, LDL kolesterol och HDL 

kolesterol men påverkar inte triglyceridnivåerna. (Wang, Zheng, Yang, Jiang, Fu, Li, 2015). 

 

Vid behandling av höga blodfetter genom kostförändringar har fokus länge varit på 

makronutrienter och främst då intaget av mättat fett i kosten. De senaste åren har dock ett 

skifte skett från att se på enstaka näringsämnen i maten till att istället fokusera på 

kostmönster. Grupper av livsmedel har i studier lyfts fram som kolesterolsänkande och på 

andra sätt skyddande mot hjärt- och kärlsjukdomar istället för enskilda näringsämnen. 

Evidens finns för kolesterolsänkande effekter hos en kost rik på nötter, baljväxter, 

fullkornsprodukter, vegetabiliska fetter samt frukter och bär samtidigt som livsmedel som 

intaget av rött kött, raffinerade spannmålsprodukter och tillsatt socker minskas. (Mozaffarian, 

2016). En måltid består sällan av enstaka livsmedel utan en helhet med flera olika 

komponenter. Fokus på kostmönster anses därför vara viktigare än specifika livsmedel och 

näringsämnen i att bestämma risken för sjukdom. (Siri-Tarino, Krauss., 2016). 
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Under hälsoveckan användes en kost med låg halt mättat fett och istället användes 

vegetabiliska oljor rika på mättade och fleromättade fettsyror som t.ex. kallpressad rapsolja 

och olivolja vid matlagning och i sallader. Den minskade halten av mättat fett och utbytet mot 

mättat och fleromättat fett i kosten som serverades kan vara en del i förklaringen till de 

minskningar i blodfetter som framkommer i resultatet. 

 

Vid en analys av olika studier jämfördes effekterna av hur olika slags växtbaserad kost 

påverkar blodfetterna. Studier som pågick mellan ett till fyra år där man utvärderat vegankost 

(inga animaliska produkter), lakto-ovo vegetarisk kost (mjölk och ägg ingår), en 

kombinationskost (som var antingen vegan eller vegetarisk med tillskott av nötter, soja och 

fiber) och en huvudsakligen växtbaserad kost (en mindre mängd kött förekom) jämfördes 

sinsemellan. Man såg att ju mindre animaliska produkter som kosten innehöll, desto större 

blev minskningen i blodfetter. Med huvudsakligen växtbaserad och lakto-ovo vegetarisk kost 

kunde en minskning av totalkolesterol och LDL kolesterol mellan 10–15% observeras. För 

vegankost kunde en minskning mellan 15–25% ses och med en kombinationskost med 

tillskott av kostfibrer, soja, och nötter sågs en minskning mellan 20–35%. (Ferdowsian, 

Barnard, 2009).  

I denna studie sågs, trots den jämförelsevis korta tidsperioden, en minskning med upp till 11% 

i totalkolesterol och 16% i LDL kolesterol efter en vecka och efter fem månader en minskning 

med upp till 19% i totalkolesterol och 21% i LDL kolesterol.  

 

Tidigare studier där fokus endast varit på kostomläggning till en helt växtbaserad lågfettskost 

visar liknande resultat i förändring av blodfetter som i föreliggande studie. Barnard et al.  

(2006) ville utvärdera effekterna av endast kostomställningen. För att utesluta eventuella 

effekter orsakade av fysisk aktivitet och endast visa kostens påverkan hölls därför 

aktivitetsnivån hos deltagarna på en konstant och kontrollerad nivå. Efter 22 veckor kunde 

förändringar i minskade blodfetter liknande resultatet i denna studie observeras.  

Även i andra försök där kostomläggning till en växtbaserad kost studerats under endast en 

vecka har liknande resultat som i föreliggande studie setts när det gäller minskade blodfetter. 

(McDougall. 2014). 

 

Statiner är ett vanligt förekommande och effektivt läkemedel för att sänka blodfetter. 

Effektiviteten beror på dos och vilken sort som används, men resultat på kvinnor med hög 
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kolesterolhalt visar en minskning i LDL kolesterol med runt 30–40% och upp till omkring 

50–60% vid mycket höga doser efter sex veckors användning. (Welty, Lewis, Friday,  

Cain, Anzalone, 2016). För dem som har hög risk för hjärt-kärlsjukdom och som inte kan eller 

vill ändra sin kost är statiner en bra åtgärd för att sänka höga kolesterolhalter. Men tyvärr 

finns det risker även med dessa läkemedel som man bör överväga. Några exempel är lever 

och muskelskador som hos äldre kan leda till ökad risk för t.ex. fallskador. (Scott, Blizzard, 

Fell, Jones G, 2009). En kostomläggning till växtbaserad kost har inga biverkningar utan kan 

vara ett effektivt alternativ eller komplement till medicinering mot höga blodfetter. 

 

I en konsensusrapport från 2017 betonar 26 forskare från “European Atherosclerosis Society 

Consensus Panel” att LDL kolesterol inte endast är en biomarkör för förhöjd risk för hjärt- 

och kärlsjukdom utan att det finns ett tydligt orsakssamband mellan LDL och aterosklerotisk 

kardiovaskulär sjukdom. (Ference et al., 2017). 

Vid baslinjen hade majoriteten av deltagarna vid hälsoveckan ett LDL kolesterol >3 mmol/L. 

Medelvärdet var 3,7 mmol/L. Höga kolesterolnivåer är associerade med en högre risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar, men åderförkalkning kan ske redan vid vad som anses vara normala 

nivåer mellan 2,3–3,3 mmol/L. Ett optimalt LDL kolesterol där risken för ateroskleros så gott 

som elimineras är <1,8 mmol/L. Vid denna nivå tycks utvecklingen av ateroskleros avstanna. 

(O´Keefe et al., 2004).  Även om man inte når de låga nivåer där risken för hjärt-och 

kärlsjukdom nästan upphör så är varje grad av minskning i värdet fortfarande betydelsefull. 

Beräkningar visar att för varje mmol/L sänkt totalkolesterol minskar risken för dödlighet i 

hjärt- och kärlsjukdom med 23%. (Prospective Studies Collaboration, 2007).  En metaanalys 

där effekten av sänkt LDL kolesterol utvärderades visade en reducerad relativ risk för hjärt- 

och kärlsjukdom med upp till 22% för varje mmol/L sänkt LDL kolesterol. (Cholesterol 

Treatment Trialists Collaboration, 2010). I den här studien minskade LDL kolesterol med upp 

till -0,68 mmol/L efter en vecka och -0,8 mmol/L efter 5 månader för deltagare med >3 

mmol/L vid baslinjen. Denna minskning kan med bakgrund av tidigare forskning vara en 

betydelsefull del i att reducera risken för hjärt- och kärlsjukdom. 

 

Exakt vilka delar av steps4life program som bidrar till den positiva förändringen är svårt att 

avgöra, men studier om hur livsstilsförändringar kan användas för att behandla höga 

blodfetter visar att kosten är av stor betydelse. (Ware, 2014). Den mat som serverades under 

hälsoveckan var oraffinerad och tillagad på plats från råvaror. Endast liten mängd processade 

livsmedel som t.ex. vegetabiliska oljor användes vid tillagningen och ingen färdigmat eller 



 33 

halvfabrikat serverades. Mat som i hög grad är industriellt processad har enligt Rauber, 

Campagnolo, Hoffman & Vitolo (2015) visat sig vara associerad till högre nivåer av 

totalkolesterol och LDL kolesterol. Avsaknaden av processade livsmedel kan ha haft en 

positiv inverkan på blodfetterna hos gästerna och vara en del i förklaringen till den minskning 

som observerats. 

 

Under hälsoveckan var kostens komposition även planerad för att innehålla livsmedel som i 

studier visats ha en blodfettssänkande effekt. Några exempel på det är att minska på mättat 

fett och byta ut det mot fleromättade fetter (Hodson, Skeaff & Chisholm, 2001) och att byta ut 

raffinerade och snabba kolhydrater mot fiberrik kost och långsamma kolhydrater med lågt 

glykemiskt index. Till exempel har den vattenlösliga fibern betaglukan som finns i t.ex. korn 

och i havre visats ha en kolesterolsänkande effekt. (Ho et al., 2016). God tillgång till frukt, 

grönsaker och baljväxter rika på polyfenoler har visat sig sänka nivåerna av triglycerider. 

(Annuzzi et al., 2014). Även livsmedel rika på fytosteroler och isoflavoner serverades som 

sojabönor, tofu, sojamjölk och malda linfrön till frukost kan ha haft en bidragande effekt till 

de minskade blodfettsnivåerna. (Tokede, Onabanjo, Yansane, Gaziano & Djoussé, 2015). 

 

En annan viktig faktor som varit en del av steps4life program under hälsoveckorna är fysisk 

aktivitet. Kraus et al. (2002) har visat att fysisk aktivitet påverkar blodfetterna. Moderat till 

intensiv träning kan bidra till förhöjda nivåer av HDL kolesterol och minskade nivåer av 

triglycerider. Det kan vara en del i förklaringen för den minskning i triglycerider som kunde 

observeras bland gästerna och att HDL kolesterol bland gästerna inte minskade i denna studie. 

I undersökningen som gjordes av Barnard et al. (2006) där endast kostens betydelse för 

blodfetter utvärderades genom att fysisk aktivitetsnivå hölls under kontroll, såg man en 

minskning även i HDL kolesterol. De minskade nivåerna i HDL kolesterol som Barnard et al. 

såg kan också bero på den låga fetthalten i kosten som användes i studien. Ferdowsian & 

Barnard (2009) visade i en analys av studier där en jämförelse mellan olika växtbaserade 

kostmönster gjordes att kost där fetthalten inte var låg, men bestod huvudsakligen av 

enkelomättade fettsyror, gav minskade nivåer av totalkolesterol och triglycerider medan HDL 

kolesterol istället ökade. Detta i jämförelse med lågfettskost där nivåerna minskade.  

 

Förhöjda nivåer av triglycerider har visat sig vara en oberoende riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdomar. I en studie framkom att en ökning av triglycerider med 1 mmol/L ökade den 

relativa risken för hjärt- och kärlsjukdom med 30% hos män och 75% hos kvinnor. (Cullen, 
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2000). Efter en veckas vistelse vid steps4life hälsoveckor sågs en genomsnittlig minskning i 

triglycerider med -0,9 mmol/L för dem som vid baslinjen hade ett värde >1,7 mmol/L. Det är 

en betydande reduktion i relativ risk för hjärt- och kärlsjukdom efter endast sju dagar. 

Vid uppföljningshelgen fem månader efter genomförd hälsovecka sågs en minskning i 

triglycerider med -0,73 mmol/L. Inga slutsatser kan dock dras om förändringen mellan 

baslinjen och uppföljningshelgen beror på interventionen och eventuella livsstilsförändringar 

deltagarna gjort efter avslutat program.  

 

Under hälsoveckan i föreliggande studie var andelen fett i kosten sammansatt av 

huvudsakligen både fleromättat och enkelomättat fett från både raps och oliv samtidigt som 

daglig fysisk aktivitet var en del av programmet. Båda dessa faktorer kan alltså vara en del i 

förklaringen till sänkt totalkolesterol, LDL kolesterol samt triglycerider och bibehållna nivåer 

av HDL kolesterol. Förändringen i totalkolesterol och LDL kolesterol kan inte tillskrivas 

fysisk aktivitet då det inte visats att träning utan viktminskning har någon nämnvärd påverkan 

på dessa faktorer. (Kraus et al., 2002).  

 

Det är den samlade effekten av alla komponenter tillsammans som den positiva förändringen i 

blodfetter kan tillskrivas. Även om inga slutsatser kan dras som grundar sig i mätningen vid 

uppföljningshelgen, så visar tidigare studier att livsstilsförändringar är ett effektivt sätt att 

sänka förhöjda blodfetter. Att introducera flera olika mindre livsstilsförändringar som alla ger 

en positiv effekt och som upplevs genomförbara av deltagarna, kan vara en bättre hjälp till 

förändrade vanor som ger ett hållbart resultat än endast en enstaka större livsstilsförändring. 

(Riccardi, Vaccaro, Costabile, Rivellese, 2016). 

 

 

Förändring i blodtryck 

Både DASH kosten och en kost med låg salt halt har av Juraschek, Miller, Weaver & Appel 

(2017) visats ha en blodtryckssänkande effekt. I deras studie framkom att kombinationen av 

dem båda, en DASH kost med låg salthalt ger större blodtryckssänkande effekt än de båda 

åtgärderna var för sig hos individer med prehypertoni eller högt blodtryck. Ju högre blodtryck 

som deltagarna hade vid baslinjen, desto större effekt kunde man se av kostförändringen. Den 

grupp som hade ett systoliskt blodtryck >150 mmHg och som fick en kost med låg salthalt 

hade efter fyra veckor en minskning blodtryck med -7,04 mmHg. Endast DASH kosten gav 
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en minskning med -10,6 mmHg under samma period och kombinationen av DASH kost och 

låg salthalt reducerade systoliskt blodtryck med -20,9 mmHg. (ibid.)  

 

Under hälsoveckan serverades en kost relativt lik DASH kosten med mycket grönsaker, 

baljväxter, frukt och fullkornsprodukter med skillnaden att inga animaliska produkter 

serverades, varken kött eller mejeriprodukter. Eftersom maten inte huvudsakligen var avsedd 

att vara blodtryckssänkande var inte heller salthalten på något sätt kontrollerad för eller 

beräknad. Dock användes inga halvfabrikat eller processad mat under veckan, vilka tenderar 

att ha en högre salthalt än mat tillagad från råvaror. 

I föreliggande studie sågs en signifikant minskning i systoliskt blodtryck med -15,3 mmHg 

för personer som vid baslinjen hade ett blodtryck ≥160 mmHg. Spridningen var dock stor 

med en standardavvikelse på 18 vilket gör resultatet osäkert med tanke på den lilla gruppen 

(n=11). 

 

DASH kosten har en blodtryckssänkande effekt redan efter en vecka. Personer med 

prehypertoni eller högt blodtryck (systoliskt tryck >120 mmHg) som deltog i en studie där 

effekterna av DASH kosten över tid analyserades hade en minskning i systoliskt blodtryck 

med -4,36 mmHg och -1,07 mmHg i diastoliskt tryck efter en veckas tid jämfört med 

kontrollgruppen. Längre tids kostomläggning hade inte någon adderad blodtryckssänkande 

effekt. Dock verkade de blodtryckssänkande effekterna av en kost med lägre salthalt inte 

avstanna ens efter fyra veckors kostintervention. (Juraschek, Woodward, Sacks, Carey, 

Miller, Appel, 2017).  

 

I denna studie sågs en signifikant minskning i systoliskt tryck med -5,85 mmHg hos gruppen 

som vid baslinjen hade prehypertoni och hypertoni (systoliskt >120 mmHg). Detta är i linje 

med, och en något starkare förändring, än i ovan diskuterade studie där effekten av DASH 

kosten utvärderades. En orsak till att en större förändring sågs i föreliggande studie kan bero 

på att även daglig fysisk aktivitet var en viktig del i programmet. Fysisk aktivitet har en 

blodtryckssänkande effekt och i studier har det framkommit att regelbunden fysisk aktivitet 

under sex månaders tid kan sänka systoliskt blodtryck med -3,1 mmHg och diastoliskt tryck 

med 2,0 mmHg hos individer med svårbehandlad hypertoni. (Kruk, Nowicki, 2018). Att 

systoliskt tryck sjönk endast -3,1 mmHg under sex månader antyder att förändringen som sågs 

i denna studie under en vecka inte endast kan bero på ökad grad av fysisk aktivitet, utan 

kombinationen av en kost rik på frukt och grönsaker och träning. 
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Betydelsen av rådgivning genom motiverande samtal med hälsocoach och de föreläsningar 

som deltagarna närvarade vid under själva veckan kan även de vara en viktig del i att förklara 

resultatet. Andra försök där en flerkomponentsmodell använts för att sänka blodtrycket har 

visat på en god effekt. I en studie fick deltagare med systoliskt blodtryck >120 mmHg delta i 

individuella och gruppledda rådgivningssessioner under sex månaders tid i syfte att förändra 

sin livsstil inom områden som fysisk aktivitet, saltintag, alkoholintag, viktminskning samt 

rekommenderades att äta en DASH kost eller de vanliga kostrekommendationerna. Resultatet 

visade att den grupp som fått individuell och gruppledd rådgivning om en DASH kost efter 6 

månader hade minskat sitt systoliska tryck med 4,3 mmHg jämfört med en minsking med 3,7 

mmHg för dem som fått samma rådgivning men istället rekommenderats en kost baserad på 

vanliga kostråd. (McGuire, Svetkey, Harsha, Elmer, Appel, Ard, 2004). 

 
Ett sänkt systoliskt blodtryck med 5 mmHg beräknas resultera i sju procent lägre mortalitet av 

alla orsaker, nio procent mindre risk för kranskärlssjukdom och 14 procent mindre risk för 

stroke. En sänkning av det diastoliska trycket med 2 mmHg beräknas resultera i en 17 procent 

reducerad förekomst av hypertoni, 14 procent lägre risk för stroke och sex procent lägre risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar. (Whelton et al., 2002).   

 

En signifikant höjning av det systoliska blodtrycket med 4 mmHg sågs hos dem som vid 

baslinjen hade ett systoliskt tryck <120 mmHg. Det är okänt vad denna ökning kan bero på 

hos den här gruppen. En orsak kan vara att vattendrickande uppmuntrades genom att alla 

deltagare fick varsin vattenflaska och uppmanades att dricka direkt på morgonen när de 

vaknade. Callegaro et al. (2007) visade att en temporär blodtryckshöjning har visats kunna 

ske redan tio minuter efter intag av vatten, vilket kan ha varit en del i att orsaka höjningen 

eftersom provtagningen gjordes tidigt på morgonen. Denna höjning borde dock även avspegla 

sig i de andra grupperna.  

 
Resultatet som visats genom denna studie är relevant vid förebyggande åtgärder, rådgivning 

och behandling av personer som är i riskzonen att få eller har utvecklat prehypertoni eller 

hypertoni. 
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Förändring i BMI 

Att inga signifikanta förändringar i BMI kunde observeras efter fem månader är avvikande 

från tidigare studier som visat att en vegetarisk kost är effektiv för viktnedgång. En 

metaanalys av randomiserade kontrollerade studier visar att både lakto-ovo vegetarisk kost 

och vegankost har en viktminskande effekt jämfört med icke vegetarisk kost. De studier där 

vegankost använts och därmed inga animaliska produkter ingår i kosten hade en starkare 

effekt på viktnedgång än en lakto-ovo vegetarisk kost som inkluderade mjölkprodukter och 

ägg. Man gjorde skillnad på studier där energirestriktion använts och där deltagarna fått äta 

utan restriktioner. Båda gav effekt, men restriktion av kaloriintag hade större effekt för 

viktnedgång. Interventionernas längd i de studier som inkluderades i analysen varierade 

mellan åtta veckor och två år med en medellängd på 18 veckor. (Huang, Huang, Hu & 

Chaverro, 2016). 

Det finns olika teorier om exakt vilka mekanismer i vegetarisk kost som kan orsaka 

viktminskning, men en orsak kan vara att kost med lågt glykemiskt index (GI) som t.ex. 

fullkornsprodukter skapar en större mättnadskänsla. En annan orsak är att kostfibrer påverkar 

insulinnivåerna efter en måltid vilket ökar förbränningen av fett och hindrar att det lagras i 

kroppen. Fiber påverkar också hur snabbt maten rör sig genom mag- och tarmkanalen och 

fördröjer matsmältningen och tarmtömning vilket skapar en längre mättnadskänsla. (Giacco, 

Della Pepa, Luongo, Riccardi, 2011). 

 

I föreliggande studie gjordes mätningar vid uppföljningen 20 veckor efter baslinjen. 

Tidsaspekten är därför i linje med tidigare forskning och liknande resultat borde kunna ses 

efter denna tid. I denna studie gjordes inga kontroller för vad deltagarna faktiskt åt efter 

avslutad hälsovecka när de kom tillbaka hem och resultatet är därför helt beroende på hur väl 

deltagarna valt att implementera de kostråd som rekommenderades i programmet i sin vardag. 

Om en förändring skulle ha ägt rum under perioden fram till uppföljningshelgen skulle den 

också ha kunnat bero på andra faktorer som t.ex. ökad fysisk aktivitet eller en kost med 

kalorirestriktion. Det är med tanke på studiens design omöjligt att hävda orsakssamband 

mellan interventionen och förändring som mäts fem månader senare.  

Även den lilla storleken på gruppen kan ha påverkat det faktum att inga signifikanta 

förändringar kunde ses. Data fanns för endast 12 personer p.g.a. bortfall av okänd anledning. 

Av dessa hade fem deltagare ett BMI >25 vid baslinjen. Det är i den sistnämnda gruppen där 

störst viktminskning förväntas ske men eftersom storleken på gruppen är så liten är risken hög 
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för typ 2 fel, d.v.s. att förändringar som eventuellt finns felaktigt förkastas som icke 

signifikanta. 

 

Risken för metabola syndromet 

Flera av de riskfaktorer som definierar det metabola syndromet och som undersöktes i denna 

studie, nämligen förhöjt blodtryck, höga triglycerider och förhöjda nivåer av fasteglukos 

minskade signifikant för dem som hade höga värden vid baslinjen.  

Den faktor som inte tidigare redan diskuterats är minskade värden av fasteglukos. Tidigare 

studier där effekterna av en växtbaserad kosts påverkan på fasteglukos värden undersöktes 

visar en minskning med -1,97 mmol/L under en 22 veckorsperiod. (Barnard et al., 2006). 

McDougall et al. (2014) visade att en minskning med -0,9 mmol/L kunde ses efter en vecka 

hos personer som vid baslinjen hade ett blodsocker över 7 mmol/L. Det är i linje med vad som 

kunde observeras i föreliggande studie där en minskning på -0,77 mmol/L kunde ses hos dem 

som vid baslinjen hade ett fasteglokusvärde över 6,1 mmol/L. 

En av anledningarna till minskningen, utöver den växtbaserade kosten, kan ha varit 

måltidsfrekvensen. Under hälsoveckan serverades endast 3 mål om dagen och inga 

mellanmål. I försök som utfördes under 12 veckor har det visats att två större måltider kan 

vara mer effektivt än sex måltider om dagen i att minska fasteglukosvärden hos personer med 

typ-2 diabetes. Näringssammansättning och kaloriinnehållet i måltiderna var lika. (Kahleova 

et al., 2014).  

 

En analys av tidigare studier visar att en växtbaserad kost har en skyddande effekt mot det 

metabola syndromet och ger lägre blodtryck och fasteglukos. En del av studierna som 

analyserades visade även på lägre nivåer av triglycerider. De komponenter i kosten som lyfts 

fram som del i förklaringen är att växtbaserad kost generellt har lägre energiintag, lägre 

mängd mättat fett, lägre mängd hemjärn samt ingen förekomst av rött och processat kött, 

samtidigt som kosten är rik på frukt, grönsaker, nötter, baljväxter och fullkornsprodukter som 

har en skyddande effekt. (Turner-McGrievy & Harris, 2014). 
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Metoddiskussion 

Föreliggande studie är baserad på data som från början inte varit planerad att användas i 

studiesyfte. Det finns därför brister i hur data uppkommit och de rutiner som använts vid 

insamlandet av data. En pretest-posttest design utan kontrollgrupp kan inte säga något om 

orsakssamband, utan endast visa om en förändring ägt rum eller inte. Vad orsaken till 

förändringen är påvisas inte i denna studiedesign. 

 

En svaghet med vald metod är just avsaknaden av kontrollgrupp. Även detta är en direkt orsak 

till att studien baseras på data som från början inte är planerad att användas i en studie av 

detta slag.  

 

Urvalet är inte heller slumpmässig utan är ett konsekutivt urval och baseras på personer som 

av eget intresse valt att anmäla sig till och delta i hälsoveckorna. Det tyder på att det redan 

finns en önskan om förändring eller för deltagaren ett hälsoproblem som de vill ha hjälp att 

åtgärda genom livsstilsförändringar. Urvalet kan därför inte anses vara representativt för 

befolkningen som helhet och resultaten kan inte direkt generaliseras till andra grupper.  

 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet och reliabiliteten är att inga enhetliga rutiner har följts 

vid provtagning under hälsoveckorna, utan ansvaret för hur provtagningen har skötts har vilat 

på den sköterska eller läkare som tog blodprovet vid aktuellt tillfälle. Proverna har också 

transporterats olika långt vid de olika hälsoveckorna eftersom provtagning inte utfördes i nära 

anslutning till laboratorium. Det kan därför ha funnits skillnader mellan tiden från 

provtagning fram till analys, vilket kan ha påverkat provresultatet. Dessutom har olika 

analysmetoder använts där prover under vissa hälsoveckor lämnats in för analys på 

laboratorium medan portabel analysutrustning använts på plats vid andra tillfällen. Även detta 

kan vara orsak till skillnader i resultatet eftersom olika analysmetoder inte har samma 

felmarginal. 

 

Andra orsaker som påverkat reliabiliteten är att olika utrustning för att väga gäster, mäta 

blodtryck och längd har använts vid de olika hälsoveckorna. För blodtrycksmätning har det 

funnits rutin om en fem minuters vila innan mätningen, men denna har inte alltid följts. Gäster 

kan också ha motionerat på egen hand innan mätningarna vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Eftersom det inte kan uteslutas att externa faktorer påverkat mätresultatet minskar även den 

interna validiteten i studien. Även om deltagarna under veckan var inneboende på den plats 

där programmet genomfördes och endast serverades den kost som var del av programmet så 

finns det inget som hindrade dem från att ta med sig egen mat eller snacks att äta under 

veckan eller lämna området för att åka och handla. Ingen kontroll gjordes för eventuell extra 

förtäring som deltagarna åt eller drack på sina rum under veckan. 

 

En annan viktig faktor som det inte finns någon kontroll för i denna studie är medicinering. 

Vid första kontakt med sjuksköterskan samt vid samtal med läkare frågades gästerna om 

medicinering. Detta var dock ingenting som antecknades i det material som sparades och som 

denna studie utgått ifrån. Resultatet kan därför vara påverkat av eventuella läkemedel som 

använts av deltagarna som t.ex. statiner. Detta gäller även för perioden mellan baslinjen och 

fram till uppföljningen fem månader senare. Den minskning i blodfetter som sågs mellan 

baslinjen och uppföljningstillfället kan delvis vara orsakad av att deltagarna under 

hälsoveckan blivit medvetna om ett högt kolesterolvärde och påpekat detta vid kontakt med 

vården och därmed fått läkemedel utskrivet av sin läkare.  

 

För en del statistiska analyser var urvalsgruppernas antal mindre än önskvärt. Anledning till 

de små grupperna beror delvis på att data fattades från mättillfället efter sju dagar från tre 

hälsoveckor utförda år 2013–2014. En del provresultat saknades även från vissa deltagare av 

okänd anledning. Ett stort bortfall skulle kunna vara ett problem om bortfallsgruppen skiljer 

sig från den grupp som analyseras. Dock förekom inga skillnader mellan bortfallsgruppen och 

de som ingick i studien vid baslinjen med avseende på de variabler som analyserades. 

 

För analyser av skillnader i medelvärden för hela gruppen efter sju dagar var antalet i 

urvalsgrupperna tillräckligt stort. Det är främst delanalyserna som denna svaghet avser 

eftersom uppdelningen av deltagarna i delgrupper gjorde antalet ännu färre. Även gruppen 

som deltagit vid uppföljningshelgerna hade mindre storlek än önskat på grund av endast två 

genomförda uppföljningshelger. Uppslutningen till uppföljningshelgen var dock hög då 20 av 

26 inbjudna deltagare valde att komma.  

Ett litet urval ökar risken för att man förkastar ett resultat som felaktigt trots att skillnader 

faktiskt finns där, d.v.s. typ 2 fel. Med stora urvalsgrupper har man fördelen att slumpfaktorn 

minskar men istället nackdelen att även små förändringar blir signifikanta. (Pollit & Beck, 

2012). I förekommande studie kan detta främst översättas till att det är ökad risk att de 



 41 

medelvärdesskillnader som förekommit i de mindre grupperna som inte varit signifikanta har 

förkastats trots att faktiska skillnader har förekommit. 

 

Trots de svagheter som förekommer i den här studiens design är resultaten konsistenta med 

liknande forskning som gjorts inom området. Resultaten visar att förändringar kan uppnås 

redan efter en så kort tid som en vecka, vilket är i linje med vad tidigare studier visat. De 

komponenter som i andra studier har visat på liknande förändringar har använts i steps4life 

program. Med tanke på den korta tidsperioden stora förändringarna i blodfetter och en 

signifikant minskning i systoliskt blodtryck för deltagare med prehypertoni och hypertoni, 

visar resultaten på kraften av främst förändrade kostvanor. I kombination med andra 

komponenter i programmet kunde resultat observeras som skiljer sig från en del andra studier, 

som oförändrat HDL kolesterol och minskade nivåer av triglycerider. Detta troligen på grund 

av kombinationen av kostförändring tillsammans med fysisk aktivitet. 

 

Delanalyserna av förändringen i riskfaktorer visar att störst förändring skedde hos dem som 

vid baslinjen hade de högsta värdena. Det är inte så förvånande och även tidigare visat av 

Siri-Tarino & Krauss (2016), men det är en motiverande faktor till att använda 

livsstilsförändringar som verktyg för att påverka hälsotillståndet hos dem som bäst behöver 

det. 

 

Den höga uppslutningen kring uppföljningsträffarna samt att förändringar från interventionen 

kunde ses även vid efter fem månader tyder på att en intervention där en 

flerkomponentsmodell används och där flera professioner samarbetar kring en deltagare är 

effektiva och viktiga. Det belyser vikten av att vid ett möte med en patient inte endast 

fokusera på enskilda riskfaktorer eller försöka motivera till enstaka livsstilsförändringar, utan 

till att se på hela människans behov.  
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Slutsats 

Förändringar i minskat blodtryck, minskade blodfetter och lägre fasteglukos kunde ses redan 

efter en veckas tid med övergång till en växtbaserad kost och daglig fysisk aktivitet. 

Resultaten är relevanta ur ett vårdperspektiv vid behandling av personer som har ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdom och där kostråd och fysisk aktivitet kan vara livsavgörande åtgärder. 

Växtbaserad kost i kombination med fysisk aktivitet kan med fördel rekommenderas för att 

åstadkomma en snabb förändring och vara en viktig del i att minska risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar och det metabola syndromet. Att se snabba resultat av en kostförändring kan 

vara en motivation till fortsatt hälsosamma val och för patienten skapa en känsla av kontroll 

över sin egen hälsa. Även om alla inte väljer att helt övergå till en växtbaserad kost kan 

resultatet vara en inspiration till ökad medvetenhet kring val av kost där skyddande 

komponenter från växtriket utgör en stor del. 

 

Steps4life program var effektivt i att under kort tid åstadkomma förändring i flera viktiga 

riskfaktorer, men fortsatta studier med bättre design behövs kring hur interventioner av 

flerkomponentsmodell påverkar förändringar både kort och långsiktigt. Vidare behövs fler 

studier kring hur uppföljning kring liknande flerkomponentsmodeller kan ske på bästa sätt för 

att främja permanenta livsstilsförändringar. 
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Bilaga 1 – Samtycke 
 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie om steps4life hälsoeffekter 

 
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en studie om vilka hälsoeffekter deltagande i 
steps4life program har. Forskningen kommer att utföras av personal vid steps4life under 
handledning av Uppsala Universitet.  
I studien kommer data användas som har samlats in från deltagare under steps4life 
hälsoveckor. Data kommer att analyseras av personal vid steps4life och Uppsala Universitet. 
Inga utomstående kommer att få del av personuppgifter. 
Inga data som kopplas direkt till dig som person kommer att bli publicerade för allmänheten 
och data behandlas alltid konfidentiellt.  
 
Du kommer att få fortlöpande information om resultaten i studien och ta del av den slutliga 
rapporten.  
 
Deltagande är frivilligt och under studiens gång kan du när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande genom att meddela steps4life. Vid frågor kan du alltid kontakta steps4life. 
 
Syftet med forskningen är att undersöka effekterna av steps4life program, i syfte att förbättra 
programmet och sprida det. Frågan är även intressant ur ett forskningsperspektiv för att se 
huruvida livsstilsförändringar kan vara ett verktyg i att förebygga sjukdom. Rapporten 
kommer att skrivas i form av en masteruppsats vid Uppsala universitet av personal vid 
steps4life. Rapporten förväntas bli färdig sommaren 2018. 
 

Medgivande 
• Jag har tagit del av informationen och är medveten om hur den kommer att gå till. 
• Jag har fått tillfälle att ställa frågor innan studien påbörjas och vet vart jag kan vända 

mig vid ytterligare frågor. 
• Jag deltar frivilligt och har fått information om syftet med studien. 
• Jag är medveten om att jag kan avbryta när jag själv önskar utan att förklara varför. 
• Jag ger medgivande till steps4life och Uppsala Universitet att lagra och bearbeta 

insamlade data under studietiden. 
• Jag ger medgivande till detta förutsatt att inga andra forskare eller personer utanför 

steps4life kommer att få tillgång till insamlade data. 
 

 

Datum: ______________________________ 
 
Namnteckning: ____________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Du som tidigare gäst till en av steps4life’s hälsoveckor får detta informationsbrev då du gett 

ditt samtycke till att de data som samlats in under din vistelse kan användas i studiesyfte. Vi 

vill med detta brev informera om att en studie kommer påbörjas där dina data kommer att 

analyseras för att utvärdera långsiktiga och kortsiktiga effekter av steps4life hälsoveckor. 

 

Inga uppgifter som kan knytas till dig personligen kommer att finnas med i slutrapporten utan 

endast analys av gruppen som helhet kommer att presenteras.  

 

Jag som utför studien heter Kristoffer Sandström och studerar masterprogrammet i folkhälsa 

vid Upsala universitet. Studien är en del av mitt examensarbete vid programmet. 

 

Om du har några frågor om studien eller inte önskar delta kan du när som helst kontakta mig. 

Du kommer att få ta del av slutrapporten så fort den är klar och komma med eventuella 

synpunkter.  

 

Tack för ditt stöd och medverkan! 

 

 

Vänliga hälsingar 

Kristoffer Sandström 

e-post: Kristoffer.sandstrom@gmail.com 

Telefon: 070-1711123 

 


