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Abstrakt 
Fysisk aktivitet har många hälsofrämjande effekter och kan enligt interventionsstudier gjorda 
på vuxna bidra till att fördröja eller förhindra insjuknande i typ 2-diabetes. Förekomsten av 
typ 2-diabetes varierar betydligt mellan olika folkgrupper. Sjukdomen drabbar främst vuxna 
även om insjuknande hos barn och ungdomar förekommer. En fysiskt aktiv livsstil i unga år 
kan ge förutsättningar för ett fysiskt aktivt vuxenliv. Syftet med denna forskningsöversikt var 
att undersöka vilka åtgärder för att öka den fysiska aktivitetsnivån som ingick i 
interventionsstudier gjorda på barn och ungdomar för att förebygga typ 2-diabetes och hur 
sjukdomsrisken påverkades av dessa interventioner. Tio interventionsstudier som gjorts på 
barn och ungdomar med syftet att förebygga typ 2-diabetes ingick i denna forskningsöversikt. 
Studierna är från 1997-2005 och fysisk aktivitet var en av de viktigaste aktiviteterna i 
interventionen, antingen i form av utbildning om fysisk aktivitet eller utförande av fysisk 
aktivitet. Resultaten visade att det inte är vetenskapligt bevisat om fysisk aktivitet i unga år 
kan bidra till att minska risken för typ 2-diabetes, även om vissa resultat pekade på att en 
fysiskt aktiv livsstil kan fördröja eller möjligen förebygga insjuknande. Vidare framkom att 
det finns många former av fysisk aktivitet som är lämpliga för barn och ungdomar med ökad 
risk för typ 2-diabetes. Ytterligare forskning behövs för att bekräfta om den preventiva 
effekten av fysisk aktivitet kan uppnås i unga år och om den kan hålla i sig på lång sikt.  
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Fysisk aktivitet kan definieras som all form av aktivitet som ökar energiförbrukningen (1). En 

annan definition av fysisk aktivitet är all medveten och planerad typ av muskelaktivitet (2). 

En vanligt förekommande rekommendation om mängden fysisk aktivitet för att uppnå 

hälsoeffekter är daglig aktivitet minst 30 minuter på en intensitet som lägst motsvarar snabb 

promenadtakt (3, 4). För barn och ungdomar rekommenderas därutöver fysisk aktivitet på en 

högre intensitetsnivå 20 minuter tre ggr/vecka (5) eller en sammanlagd daglig aktivitet på 60 

minuter (6). Att fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter är väl känt (5, 7) och dessa 

effekter beror på typen av aktivitet, intensiteten och omfattningen (8). Hälsofrämjande fysisk 

aktivitet innebär vilken form som helst av fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den 

fysiologiska kapaciteten utan att åsamka skada eller utgöra en risk (9). Fysisk aktivitet har 

beskrivits som en friskfaktor för god hälsa, där hälsa definieras som välbefinnande och friska 

år samt minskade besvär, sjuklighet och dödlighet (2). De hälsofrämjande effekterna omfattar 

alltså både aspekter av livskvalitet och frånvaro av ohälsa.  

 

Förutom att fysisk aktivitet påverkar muskelstyrka och kondition utvecklas individen också 

motoriskt, kognitivt, emotionellt och socialt. Allsidig motorisk kompetens krävs för att en 

individ på fritiden och i framtiden ska kunna delta i lek, idrott, motion och friluftsliv (4). 

Rörelsefärdigheter är också viktiga för skolarbete och vardagssysselsättningar (10). Det finns 

en oro för att barn och ungdomar precis som vuxna blir allt mindre fysiskt aktiva, vilket skulle 

kunna leda till hälsoproblem under uppväxten och/eller i vuxen ålder (10). Översiktsstudier 

har visat att minst 50 % av barn och ungdomar i Europa, Australien och Nordamerika inte är 

tillräckligt fysiskt aktiva (11). Människan har ett medicinskt och fysiologiskt behov av 

kroppsrörelse men i ett samhälle där kroppskrafter i allt mindre utsträckning behöver 

användas i det dagliga livet tillgodoses inte detta behov (12). 

 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som finns i två former. Typ 1-diabetes kännetecknas 

av hyperglykemi på grund av insulinbrist (13) medan typ 2-diabetes karakteriseras av 

hyperglykemi som utvecklas utifrån otillräcklig insulinsekretion och/eller nedsatt 

insulinkänslighet (14). Samhällets kostnader för diabetes är stora och omfattar såväl direkta 

kostnader för kontroll och behandling av sjukdomen som indirekta kostnader i form av 

komplikationer, förlorade arbetsdagar och nedsatt funktionsförmåga (15, 16). 
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Etnicitet utgör en riskfaktor för typ 2-diabetes och en ökad förekomst har i studier visats hos 

framför allt minoritetsgrupper i Nordamerika (15, 17-21). Yttre faktorer som diskuteras 

omfattar övervikt, fysisk inaktivitet och kostens sammansättning (22). Hos genetiskt 

predisponerade individer kan dessa riskfaktorer utlösa typ 2-diabetes via ett stadium av 

nedsatt glukostolerans (14) men det är inte känt hur dessa riskfaktorer samspelar med 

varandra (20). Om nedsatt glukostolerans förekommer tillsammans med bukfetma, 

hypertension och dyslipidemi kan diagnosen metabolt syndrom ofta ställas, vilket kan ses som 

ett förstadium till typ 2-diabetes (15, 18). Eftersom den symptomfria perioden består av 

många år kan upp till en tredjedel av alla med typ 2-diabetes vara odiagnosticerade (16). Vid 

typ 2-diabetes finns risk för senkomplikationer i ögon, nerver, njurar samt i central och perifer 

cirkulation (14).  

 

Förstahandsbehandling vid typ 2-diabetes är livsstilsmodifikation i form av fysisk aktivitet 

och kostanpassning (14, 16). Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten både hos 

normalpersoner och hos personer med diabetes (23). Viktnedgång eller viktstabilitet bör också 

ingå i behandlingen och farmakologisk behandling med eller utan insulin kan behövas.  

 

I Sverige uppträder typ 2-diabetes vanligen efter 50 års ålder och trots ökad förekomst av 

övervikt i befolkningen har insjuknandet ännu inte ökat i Sverige (24). Däremot har minskad 

dödlighet i sjukdomen medfört att fler personer lever med diabetes (24). De senaste åren har 

typ 2-diabetes diagnosticerats hos unga individer, vilket framför allt har uppmärksammats i 

USA (17). Typ 2-diabetes utgör 90 procent av samtliga med diabetes (16, 25) och inom 10 år 

förväntas typ 2-diabetes vara den vanligaste formen av diabetes bland barn och ungdomar i 

delar av världen (26). Att utvecklingen kryper ner i åldrarna förklaras främst av ökad 

förekomst av fetma men även av stillasittande livsstil, ogynnsam diet och konsumtion av 

snabbmat (15). I Sverige är förekomsten av typ 2-diabetes fortfarande låg bland barn och 

ungdomar, vilket gör att typ 1-diabetes utgör och framöver förväntas utgöra den dominerande 

formen hos unga med diabetes (24).   

 

Om typ 2-diabetes förekommer inom familjen ses en förhöjd risk för barn och unga att 

insjukna, vilket både beror på ärftlighet och livsstilsfaktorer (27). Livsstil definieras som en 

individs, familjs eller grupps sätt att utforma sitt liv vad gäller vanor, intressen, hobbies och 

yrkesutövning (28). Individens livsstil formas till stor del i den närmaste omgivningen utifrån 

2 



 

sociala faktorer, beteendemässiga faktorer och miljöfaktorer. Livsstilen har visats ha effekter 

på hälsan på lång sikt och en hälsosam livsstil måste grundläggas vid en ung ålder (19).  

 

Både prevalensen och graden av obesitas bland barn och ungdomar ökar i världen (29). 

Överviktiga och feta barn förblir i stor utsträckning överviktiga och feta även som vuxna (30), 

vilket motiverar att unga överviktiga bör identifieras så att insatser för att främja en hälsosam 

livsstil kan sättas in (31, 32). Framför allt under puberteten finns en ökad risk för viktökning 

och nedsatt insulinkänslighet, vilket också förklarar varför denna åldersgrupp drabbas i större 

utsträckning än andra unga av typ 2-diabetes (18, 31).  

 

Flera interventionsstudier har visat att typ 2-diabetes kan förebyggas med fysisk aktivitet (33-

36). Studierna är gjorda på vuxna med nedsatt glukostolerans eller övervikt. Även förbättrade 

kostvanor har visats ha god preventiv effekt, med eller utan samtidig påverkan på 

motionsvanor.   

 

Förhållanden tidigt i livet har visats påverka risken för sjukdom i vuxen ålder och 

primärprevention av många sjukdomar som drabbar vuxna är i själva verket ett pediatriskt 

problem (37). En eventuellt ökad förekomst av typ 2-diabetes kommer att kräva insatser och 

åtgärder på flera nivåer i samhället både för att förebygga och behandla sjukdomen. Det finns 

kunskap om vilka åtgärder som kan förebygga sjukdomen hos vuxna men mycket få studier 

som omfattar barn och ungdomar i ett bredare perspektiv. Det vore därför önskvärt att 

sammanföra kunskaper om förutsättningarna för fysisk aktivitet hos barn och ungdomar samt 

hur typ 2-diabetes kan förebyggas. Sjukgymnasten bör kunna vara en tillgång i detta arbete 

för att omsätta kunskapen om de hälsofrämjande effekterna av fysisk aktivitet i praktiken. 

Författarna hoppas att detta examensarbete kan vara ett tillskott till detta arbete.  

 

 

Syfte 
 

Syftet är att undersöka vilka åtgärder för att öka den fysiska aktivitetsnivån som har ingått i 

interventionsstudier gjorda på barn och ungdomar för att förebygga typ 2-diabetes och hur 

dessa interventioner har påverkat risken för typ 2-diabetes.  
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Frågeställningar 
 

1 Kan en fysiskt aktiv livsstil i unga år bidra till att förebygga insjuknande i typ 2-diabetes? 

2 Vilka former av fysisk aktivitet är lämpliga för individer som riskerar att drabbas av typ 2-

diabetes? 
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Metod 

Metoden är en litteraturstudie.  

 

Inklusionskriterier: 

• Interventionsstudier med målgruppen barn och ungdomar (0-18 år). 

• Interventionsstudier där fysisk aktivitet var en av de viktigaste åtgärderna i studien. 

• Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. 

 

Exklusionskriterier: 

• Artiklar som behandlar fysisk aktivitet som förebyggande insats mot fetma och inte 

omfattar preventiva åtgärder för typ 2-diabetes. 

• Interventionsstudier där fysisk aktivitet används i sekundärpreventivt syfte eller 

behandling vid typ 2-diabetes.  

 

Artikelsökning gjordes på PubMed i augusti 2005 med sökorden diabetes mellitus type 2, 

exercise, intervention, prevention som översattes till följande frågesats:  
 

(("exercise"[MeSH Terms] OR exercise[Text Word]) AND intervention[All Fields] AND ("prevention and 

control"[Subheading] OR prevention[Text Word]) AND ("type 2 diabetes mellitus"[Text Word] OR "diabetes 

mellitus, type 2"[MeSH Terms] OR diabetes mellitus type 2[Text Word])) AND hasabstract[text] AND 

English[Lang] AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]) AND 

"humans"[MeSH Terms] 
 

Vid sökningen användes begränsningar för ålder (0-18 år), att abstrakt ska finnas, att studierna 

utförts på människor och språk (engelska). Sexton artiklar hittades och av dessa exkluderades 

elva efter genomläsning av abstrakt, eftersom dessa inte var interventionsstudier. Vid 

länkning vidare (related articles) från de fem aktuella artiklarna (27, 39-42) hittades 

ytterligare sex artiklar (17, 43-47). Genom uppdateringstjänst från PubMed med tips om nya 

publicerade artiklar för de aktuella sökorden hittades i oktober 2005 ännu en artikel (48). 

Sökning i andra databaser gav inga relevanta träffar.    

 

Författarna valde ut fyra analyskriterier som användes för att analysera materialet. Dessa var 

studiernas design, intervention, variabler som utvärderas och uppnådda resultat. 



 

Resultat 

Tio interventionsstudier har gjorts på barn och ungdomar med syftet att förebygga typ 2-

diabetes som omfattar fysisk aktivitet. Dessa studier redovisas i tolv artiklar. 

Interventionsstudierna beskrivs utifrån studiedesign, interventionens aktiviteter, variabler som 

utvärderas och uppnådda resultat (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Interventioner kring fysisk aktivitet i de inkluderade studierna.  

 
Inter-
vention 
 

Namn på eller 
beskrivning av 
studien 

Författare  

År 

Studiedesign  

U A 

Variabler 
som 
utvärderas 

Uppnådda resultat 

Ho-Chunk Youth 
Fitness Program 
(48) 

Carrel et al 
(2005) 

Kvasi-
experimentell 
utan 
kontrollgrupp 

X # Fysiologiska. Sänkning av insulinnivåer 
oberoende av effekt på 
kroppsvikt eller andel 
kroppsfett. 

Quest  
(43) 

Cook & Hurley 
(1998) 

Pilotstudie # X Fysiologiska. Inga resultat rapporteras. 

Program för att 
förebygga typ 2-
diabetes hos 
ungdomar  
(17) 

Grey et al  
(2004) 
 

Randomiserad, 
kontrollerad 

 X Fysiologiska, 
kognitiva, 
affektiva och 
beteende.  

Sänkning av glukos- och 
insulinnivåer. Ökad kunskap om 
möjligheter till och ökad tro på 
egen förmåga till fysisk 
aktivitet. Ökning av rapporterad 
aktivitetsnivå. 

Jump Into Action 
(44) 

Holcomb et al 
(1998) 

Kvasi-
experimentell 
utan 
kontrollgrupp 

X  Kognitiva, 
affektiva och 
beteende. 

Signifikant ökning av kunskap 
om och tro på egen förmåga till 
fysisk aktivitet. Förbättring av 
träningsbeteende. 

Macaulay et al  
(1997) 

Kahnawake Schools 
Diabetes 
Prevention Project 
(39, 40) 

Paradis et al 
(2005) 

Kvasi-
experimentell 
med icke-
matchad 
kontrollgrupp 

X # Fysiologiska 
och beteende. 

Ökad risk för fetma för varje 
mätning under studiens gång. 
Ökning av egen rapporterad 
fysisk aktivitet. Minskad 
idrottsundervisning och 
försämrad fysisk prestations-
förmåga i interventionsgruppen 
men förbättringar i 
kontrollgruppen.  

STOP Diabetes! 
(45) 

Marlow et al 
(1998) 

Kvasi-
experimentell 
utan 
kontrollgrupp 

X # Kognitiva. Förbättrade resultat på 
kunskapsenkät för flera av 
deltagarna.  

Primärinter-
ventionsprogram 
för mexikansk-
amerikanska barn 
(27) 

McKenzie et al  
(1998) 

Pilotstudie X  Kognitiva och 
beteende. 
 

Förbättrade resultat på 
kunskapstest. Majoritet av 
deltagarna tränade regelbundet 
som följd av programmet.  

Ritenbaugh et 
al (2003) 

Zuni Diabetes 
Prevention Program 
(41, 42) Teufel & 

Ritenbaugh 
(1998) 

Kvasi-
experimentell 
med icke-
matchad 
kontrollgrupp 

X # Fysiologiska. Ingen påverkan på 
glukosnivåerna. Signifikant 
minskning av insulinnivåerna 
under studiens gång i 
interventionsgrupen. 

Bienestar 
pilotstudie  
(46) 

Trevino et al 
(1998) 

Pilotstudie  X # Kognitiva och 
beteende.  

Ökad kunskap om diabetes, 
Ingen ökning av fysisk 
aktivitetsnivå. 

Bienestar  
(47) 

Trevino et al 
(2004) 

Randomiserad, 
kontrollerad 

# X Fysiologiska. Sänkning av fasteglukosnivåer 
och ökad fysisk 
prestationsförmåga i 
interventionsgruppen.  

 

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER I TABELL 1: 

U = undervisning om fysisk aktivitet (i klassrummet eller liknande)  X = huvudsaklig aktivitet i interventionen  

A = utförande av fysisk aktivitet (organiserat eller individuellt)  # = aktiviteten förekommer i interventionen 
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Interventionsstudierna utfördes i USA (17, 27, 41&42, 43-48) respektive Kanada (39&40). 

Studierna omfattade minoritetsgrupper, i tre studier barn med latinamerikanskt ursprung (27, 

46, 47), i fyra studier barn från nordamerikansk ursprungsbefolkning (39&40, 41&42, 45, 48) 

samt i tre studier grupper av barn med blandad etnicitet (17, 44, 48). Sju studier var 

skolbaserade (17, 41&42, 43, 44, 46-48) och tre studier var samhällsbaserade (27, 39&40, 

45). Sju studier (17, 27, 39&40, 43, 44, 46, 47) inriktade sig på barn i grundskoleålder (5-12 

år), två studier (45, 41&42) inriktade sig på ungdomar i gymnasieålder (13-18 år) och en 

studie (48) omfattade barn och ungdomar i skolålder (6-18 år).  

 

Undervisning om betydelsen av fysisk aktivitet förekom i nio av studierna (27, 39&40, 

41&42, 43-48) och var den huvudsakliga aktiviteten i sju av dessa. Utförande av fysisk 

aktivitet förekom i åtta studier (17, 39&40, 41&42, 43, 45-48) och var den huvudsakliga 

aktiviteten i tre av dessa. 

 

Någon påverkan på risken för typ 2-diabetes rapporteras inte i någon av studierna.  

 

Effekterna av interventioner för att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet kan indelas i 

fysiologiska, kognitiva, affektiva och beteendemässiga förändringar (11). Fysiologiska 

förändringar mättes i flera studier. Förbättring av kliniska labvärden (minst en variabel) sågs i 

fyra studier (17, 41&42, 46, 48) medan ingen uppföljning gjordes i två studier (27, 43). 

Negativ utveckling av antropometriska kroppsmått sågs i en studie (39&40), icke-signifikant 

förändring sågs i en studie (41&42) medan ingen uppföljning gjordes i tre studier (45, 46, 48). 

Fysisk prestationsförmåga försämrades i en studie (39&40) och förbättrades i en studie 

(41&42).  

 

Kognitiva förändringar i form av ökad kunskap om diabetes sågs i fyra studier (27, 44-46) och 

ökad kunskap om fysisk aktivitet i två studier (17, 44). Affektiva förändringar i form av ökad 

tro på egen förmåga till fysisk aktivitet sågs i två studier (17, 44) medan ingen uppföljning 

gjordes i två studier (39&40, 46). Beteendeförändring i form av ökad fysisk aktivitet (17) sågs 

i en studie medan bibehållen fysisk aktivitet sågs i två studier (39&40, 46). I en studie sågs 

förbättring av träningsbeteende (44). I en studie anges att deltagarna tränar regelbundet som 

följd av interventionen (27) men tidigare träningsvanor redovisas inte.  
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Typer av fysisk aktivitet som ingår omfattar promenader, bollsporter, hip hop, frisbee, hoppa 

hopprep, vandring, simning, cykling, inlinesåkning, klättervägg, hinderbanor och traditionella 

lekar. Valet av aktivitet varierar mellan de olika studierna och det finns ingen aktivitet som 

återkommer i flera studier. 

8 



 

Resultatbeskrivning 
 
Interventionsstudier som främst innehöll undervisning om fysisk aktivitet 
 
Ho-Chunk Youth Fitness Project (48) 
 

SYFTE: Ett specifikt syfte uttrycks inte i artikeln men interventionen hade som mål att  

förmedla utbildning och genomföra en intervention om kost och fysisk aktivitet för att 

förbättra insulinkänsligheten och därmed minska risken för glukosintolerans eller typ 2-

diabetes.    
 

METOD: Interventionsstudien omfattade barn och ungdomar (n=38) av blandad etnicitet och  

utfördes i indiansamhället Ho-Chunk, WI, USA. Deltagarna delades in i två grupper beroende 

på ålder (6-10 år respektive 11-18 år). Interventionen omfattade undervisning i kost och fysisk 

aktivitet två gånger per vecka under 24 veckor. När det gällde fysisk aktivitet ingick dels 

undervisning om kroppssammansättning, nyttan av fysik aktivitet, kroppens uppbyggnad, hur 

ett träningspass bör se ut, skattning av upplevd ansträngning och sjukdomar som är relaterade 

till inaktivitet och dels utförande av olika typer av fysisk aktivitet. Aktiviteterna för de yngre 

barnen omfattade grundläggande färdigheter som att springa, hoppa och kasta samt 

idrottsgrenar som simning, fotboll och hinderbanor. För de äldre barnen ingick mer 

organiserade aktiviteter som styrketräning, bollsporter och konditionsträning. Det anges inte 

vem som var ansvarig för dessa aktiviteter. Effekterna utvärderades genom mätning av 

glukos- och insulinnivåer, kolesterolvärde och andel kroppsfett samt genom konsultation av 

pediatriker, dietist och träningsfysiolog vid baslinjen och efter interventionen. Fysisk 

prestationsfömåga utvärderades genom submaximalt konditionstest och test av muskulär 

uthållighet.  
 

RESULTAT: Deltagarna hade i genomsnitt normala glukos- och kolesterolvärden både före 

och efter interventionen. Ingen påverkan kunde ses på andelen kroppsfett men en signifikant 

sänkning sågs av insulinnivåerna. Nyttan med fysisk aktivitet sågs oberoende av effekten på 

kroppsvikt eller andel kroppsfett.  
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Jump Into Action (44) 
 

SYFTE: Att uppmuntra en hälsosam livsstil och göra det möjligt för femteklassare att ta 

ansvar för sin egen hälsa genom ökad kunskap och beslutsförmåga. 
 

METOD: Kvasiexperimentell studie utan kontrollgrupp som ägde rum i ett skoldistrikt i 

Webb County, TX, USA, nära gränsen till Mexiko. Studien ägde rum från januari till maj 

1997. I studien ingick två grupper av klasslärare som var ansvariga för aktiviteterna och deras 

elever (n=1114). En grupp lärare (n=30) från 13 skolor deltog frivilligt i en endagsutbildning 

om diabetes, principer för prevention och specifika instruktioner om hur programmet skulle 

användas. Den andra lärargruppen (n=9) använde frivilligt programmet utan särskild 

utbildning. Programmet omfattade en arbetsbok för elever och en lärarguide som innehöll 

information om diabetes och uppmuntrade eleverna att äta mat med lite fett och att träna 

regelbundet för att undvika övervikt och minska risken för diabetes. Programmet integrerades 

i undervisningen i att läsa och skriva, matte, naturvetenskapliga ämnen samt idrott- och hälsa 

med målet att öka elevernas kunskap, tro på egen förmåga och beteende kring prevention av 

diabetes. När det gällde fysisk aktivitet betonade arbetsboken vikten av regelbunden aktivitet 

och rekommenderade eleverna att sätta upp egna träningmål. Eleverna uppmuntrades att 

bibehålla lämpliga nivåer av daglig fysisk aktivitet för att minska risken för diabetes i ett 

livsperspektiv. I en enkät som bestod av elva frågor handlade tre av frågorna om fysisk 

aktivitet: 1) kunskap om träningsuppläggning, 2) tro på egen förmåga till fysisk aktivitet samt 

3) förekomst av träningsbeteende. Enkäten testades för validitet och reliabilitet med 

godtagbara resultat. Enkäten delades ut inför programmet, omedelbart efter programmet hade 

avslutats och efter ytterligare fyra veckor. Av de elever som svarade på två eller fler av 

enkäterna (n=835) var 91,4% av latinamerikanskt ursprung, 5,7 % vita och 3% övriga.   
 

RESULTAT: Signifikanta förbättringar observerades när programmet avslutats när det gällde 

kunskap om och tro på egen förmåga till fysisk aktivitet. Ytterligare förbättringar sågs till 

uppföljningen vad gällde kunskap om orsakerna till diabetes samt tro på egen förmåga kring 

fysisk aktivitet. Ej signifikanta ökningar sågs vad gällde kunskap om upplägg av träning och 

träningsbeteende. Inga skillnader fanns mellan lärargrupperna.    
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Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project (39&40) 
 

SYFTE: Att förebygga diabetes och målen med interventionen var att minska förekomsten av 

övervikt, minska innehållet av kalorier och fett i kosten samt minska fysisk inaktivitet hos 

grundskolebarn. 
 

METOD: Kombinerad longitudinell studie och tvärsnittsstudie med icke-matchad 

kontrollgrupp. Studien initierades av ledarna i indiansamhället Kahnawake i Kanada. 

Interventionen riktades till barn i grundskolan, deras familjer och hela samhället. 

Interventionen inleddes i juli 1994 och varade i tre år. Utvärdering gjordes 1995, 1996, 1998, 

1999 och 2002 i interventionsgruppen respektive 1995 och 1996 i kontrollgruppen (inga fler 

data kunde mätas eftersom ett annat diabetspreventionsprojekt startades i denna skola). En 

hälsoläroplan innehållande information om typ 2-diabetes, hälsosam kost, fysisk aktivitet och 

hälsosamma livsstilar användes i årskurs 1-6 (n=1200) vid tio 45-minuterslektioner under 

varje läsår. En distriktssköterska och en dietist ledde utbildningarna tillsammans med 

klassläraren (som skulle ta över ensam efter två år). Daglig fysisk aktivitet i olika former 

(konditionsträning, styrketräning och smidighet) betonades i läroplanen som både nyttig och 

rolig. Samhällsaktiviteterna omfattade annonser i lokaltidning och –radio, rapportering av 

resultat tillbaka till samhället, arrangemang som olika tävlingar och familjeaktiviteter samt 

samarbete med andra samhällsorganisationer. En hälsosam omgivning eftersträvades genom 

förändringar i miljö och policy, såsom byggande av en gång- och cykelbana samt förankring 

av projektets mål i samhället. Projektet utvärderades genom gång-/löptest på 1,6 km för 

årskurs 4-6 och 0,8 km för årskurs 1-3 samt mätning av antropometiska kroppsmått 

(kroppsvikt, kroppslängd, hudveckens tjocklek vid triceps och subskapulärt samt midje- och 

stussmått). Dessutom kartlades förekomst av fysiska aktiviteter under den senaste veckan (hur 

många gånger 27 olika aktiviteter utfördes). Enkäter användes för att undersöka uppfattat stöd 

från föräldrar och tro på egen förmåga.  
 

RESULTAT: Redovisas i två artiklar vid utvärdering efter tre år (39) respektive åtta år (40). 

Flickorna uppvisade jämna prestationer i gång-/löptestet för alla åldrar medan det bland 

pojkarna sågs stora skillnader i förmåga från tio års ålder. Fysisk aktivitet ökade för flickor 

från sex till nio års ålder för att sedan stabiliseras och samma mönster sågs hos pojkar med 

undantag för en högre aktivitet hos sju respektive elva år gamla pojkar. En ökning sågs i båda 

grupperna av egen rapporterad fysisk aktivitet samtidigt som antal tillfällen för 

idrottsundervisning minskade i interventionsgruppen (från 2,84 till 1,85 ggr/vecka) och ökade 
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i kontrollgruppen (från 1,71 till 2,18 ggr/vecka). På gång-/löptestet visade kontrollgruppen 

förbättring (8% bättre tid) medan interventionsgruppen visade försämring (22% sämre tid). 

Fysisk aktivitet ökade 1998 och 1999 men återgick till tidigare nivåer fram till 2002. Fysisk 

prestationsförmåga ökade 1999 men dessa förbättringar behölls inte till 2002.  

 

 

STOP Diabetes! (45) 
 

SYFTE: Att ta fram ett lämpligt utbildningsprogram om hälsa för unga som använder 

kulturella uttryck och ger ungdomar en ledande roll i undervisningen om typ 2-diabetes.  
 

METOD: En kvasiexperimentell studie utan kontrollgrupp som genomfördes i Winnebago 

indianreservat i Winnebago, NE, USA från juni till augusti 1995. Fyra ungdomar (mellan 14 

och 15 år) ansvarade för utbildning av 24 ungdomar (mellan 13 och 18 år) som innehöll 

information om diabetes och hur sjukdomen kan förebyggas genom fysisk aktivitet och bra 

kost. Alla ungdomarna anställdes av reservatets ungdomsprogram. De fyra ungdomarna fick 

utbildning en gång per vecka under åtta veckor (3-4 timmar/gång) som fokuserade på upplägg 

av undervisning, en undervisningsmanual och förslag på hur en temadag kan ledas och 

utvärderas. Innehållet i temadagen diskuterades, som till exempel historier, legender, rätter, 

menyer och lekar samt teorier om varför diabetes drabbar indianer så hårt. Under temadagen 

fick de 24 ungdomarna delta i traditionella lekar och laga nyttig mat samt möjlighet att få 

kroppsmätningar gjorda och en individuell hälsoprofil. Deltagarna fick en utbildningsmanual 

med information om diabetes, kost och träning. Antropometriska mätningar gjordes av andel 

kroppsfett, fettfri kroppsvikt, mängd vatten i kroppen och deltagarna fick själva uppge sin 

kroppsvikt och kroppslängd (n=15). Vid temadagens start och slut fyllde deltagarna i en 

kunskapsenkät (n=9) och dessutom gjordes en utvärdering av aktiviteten (n=10). Dessa 

instrument testades aldrig för validitet eller reliabilitet. 
 

RESULTAT: Resultatet på kunskapsenkäten (bästa resultat 100%) var i medeltal 49% (från 

11% till 77%) före temadagen och 90% (från 66% till 100%) efter temadagen, vilket innebar 

att åtta av nio deltagare förbättrade sitt resultat och en deltagare hade samma resultat.    
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Primärinterventionsprogram för mexikansk-amerikanska barn (27)  
 

SYFTE: Att utveckla ett primärinterventionsprogram för mexikansk-amerikanska barn med 

risk för typ 2-diabetes. 
 

METOD: Pilotstudie där informationsträffar, hälsoundersökning och utbildning hölls på ett 

lokalt sjukhus i TX, USA (exakt geografisk lokalisation anges inte). Studiens längd var 3 ½ 

månad. Inklusionskriterier var barn i åldern sju till tolv år med minst en förälder, morförälder 

eller farförälder med typ 2-diabetes (n=37). Åldersgruppen valdes för att beteendemönster 

antogs vara flexibla och lättare att påverka. Utbildningsprogrammets innehåll validerades av 

en grupp grundskollärare och en grupp diabeteskunniga (dietister respektive 

diabetesutbildare). Ansvarig för undervisningen var en dietist, hälsoutbildare och flera 

assistenter (facilitators). Utbildningen innehöll information om diabetes och hur sjukdomen 

kan förebyggas, kost samt betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa. Undervisningen gavs i två 

grupper vid åtta tillfällen (15-20 minuter interaktiv och 40-45 minuter aktiv utbildning) för 

barn och föräldrar. En individuell riskfaktorbedömning utifrån hälsoundersökning och 

kostanalys gjordes vid baslinjen och delgavs varje deltagare. Hälsoundersökningen bestod av 

ett blodprov (med mätning av glukos, insulin, kolesterol och triglycerider), mätning av 

kroppsvikt och kroppslängd samt mätning av hudveckens tjocklek (lår, bröst och mage för 

pojkar respektive lår, ovanför ilium och triceps för flickor). Dessutom gjordes ett kunskapstest 

med elva frågor om diabetes och kost.  
 

RESULTAT: Valideringen av utbildningsprogrammet bekräftade att innehållet var 

vältäckande, att aktiviteterna förstärkte innehållet och att hemuppgifterna var på barnens nivå. 

Diabetesutbildarna föreslog bland annat fler träningsaktiviteter. Mätvärden från efter 

programmets genomförande delgavs deltagarna men redovisas ej i artikeln. På kunskapstestet 

sågs i medeltal förbättring med en poäng (45% förbättrade sitt resultat med mer än två poäng). 

En majoritet av föräldrarna angav att både de och deras barn lärde sig mycket om fysisk 

aktivitet genom programmet. Hälsoundersökningen hade hjälpt föräldrarna att inse behovet av 

livsstilsförändring. Ett flertal av deltagarna angav att de och deras barn tränade regelbundet 

som följd av programmet (83% barnen och 56% av föräldrarna).      
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Zuni Diabetes Prevention Program (41 & 42) 
 

SYFTE: Att minska riskfaktorerna för typ 2-diabetes hos ungdomar i gymnasieåldern med 

avseende på matvanor, fysisk aktivitet och kunskap om diabetes.    
 

METOD: Kvasiexperimentell studie med en icke-matchad kontrollgrupp som genomfördes i 

Zuni Pueblo, AZ, USA (samhällets värderingar omöjliggjorde en randomiserad kontrollerad 

studie). Den skolbaserade studien genomfördes under tre läsår (från 1994-1997) och 

omfattade cirka 400 gymnasieelever. Kontrollgruppen bestod av vita ungdomar från en annan 

gymnasiekola (n=38). Interventionen omfattade etablering av ett hälsocenter, kostförändring 

och diabetesundervisning. Hälsocentrat hade öppet på lunchen (11.30-13.00) och efter skolan 

(15.30-20.00) och var utrustat med konditionsträningsmaskiner, styrketräningsapparater, en 

klättervägg, fria vikter, boxningsutrustning, mountain bikes och inlines. Organiserade idrotts- 

och friluftsaktiviteter (dans, aerobic, basketturnering, vandring, bad/simning, cykling och 

inlinesåkning) arrangerades också genom centrat både under och utanför skoltid. 

Kostförändringen inriktades i första hand på att ändra konsumtionen av drycker, eftersom 

elevernas främsta källa till vätska var läsk (dricksvattnet i samhället var otjänligt). 

Vattenbehållare placerades ut på skolorna och vanlig läsk ersattes av sockerfri läsk i skolans 

läskautomater. Kunskap och attityder om diabetetes och diabetesprevention inkluderades i 

undervisningen i flera ämnen, såsom biologi och hemkunskap samt vid obligatoriska 

idrottslektioner och genom en valfri kurs i diabetesprevention (samtliga elever uppskattades 

ha nåtts av undervisningen i någon form under studiens gång). Ansvariga för de olika 

utbildningsaktiviteterna var ämneslärare och idrottslärare medan träningsinstruktörer 

ansvarade för fysisk aktivitet inom hälsocentrat. Utvärderingar gjordes vid tre tillfällen 

(baslinjen, efter ett år och efter tre år). Deltagande i utvärderingarna var frivilligt (minst 60% 

av eleverna deltog vid sista utvärderingen) och vissa utvärderingar gjordes endast på elever 

över 16 år (insulin- och glukosnivåmätning genom blodprov) för att minska påverkan från 

förändringar orsakade av puberteten. Dessutom mättes kroppsvikt, kroppslängd och BMI. 

Registrering gjordes varje gång någon använde hälsocentrat.  
 

RESULTAT: Redovisas i två artiklar som bygger på samma material. Artikeln med det 

tidigare publikationsdatumet redovisar studien mer ingående (42). Pulsfrekvensmätning i 

samband med ett steptest (sittande, stående samt en respektive tre minuter efter aktivitet) vid 

uppföljning efter ett respektive tre år visade att interventionsgruppen vid samtliga mätningar 

hade lägre frekvens (mätning i sittande visade signifikant förbättring), vilket tyder på 
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förbättrad kondition. Dessutom beskrivs ett intressant förslag som från början ingick i 

interventionen (20-30 minuter fysisk aktivitet under skoldagen) som prioriterades bort då det 

ansågs ta för mycket tid från övrig undervisning. Mer ingående redovisning av resultat ges i 

den senare artikeln (41). Inga signifikanta förändringar i BMI sågs under studiens tre år eller 

mellan grupperna. Hälsocentrat ökade antalet besökare från 34 till 113 per dag, vilket 

motsvarade 8,5% respektive 28% av skolans elever. Glukosnivåerna förändrades inte mycket 

under studien och de flesta hade värden inom normalområdet. Insulinnivåerna var vid studiens 

början signifikant högre i interventionsgruppen men dessa skillnader var borta efter tre år 

(nivåerna hade mindre stark koppling till BMI och familjehistoria).  

 

 

Bienestar – pilotstudie (46)  

SYFTE: Att utveckla ett preventionsprogram för att minska riskfaktorerna för diabetes, 

framför allt övervikt och andelen fett i kosten. 
 

METOD: Pilotstudien genomfördes på mexikansk-amerikanska barn i fjärde klass från fattiga 

skoldistrikt. Pilotstudien genomfördes skolåret 1996-97 (n=102) i San Antonio, TX, USA. 

Programmet byggde på social kognitiv teori och fyra sociala system antogs påverka barnens 

beteende med avseende på hälsa (föräldrar, klassrummet, skolkafeterian och aktiviteter efter 

skolan). En hälsoläroplan som handlade om kost, hälsa och livsstilssjukdomar (28 lektioner) 

användes av klasslärarna som var ansvariga för denna utbildning. En hälsoklubb anordnades 

varannan vecka efter skoldagens slut och omfattade aktiviteter för att förstärka innehållet i 

läroplanen och uppmuntra till fysisk aktivitet (moderat till hög intensitet). Barnen tillfrågades 

om de utförde någon fysisk aktivitet, som snabb gång, joggning, cykling eller basket, 

tillräckligt länge för att bli svettig minst en dag per vecka och i så fall hur ofta och hur länge 

de utförde aktiviteten. Utöver detta undersöktes andel kroppsfett och BMI.   
 

RESULTAT: Utvärderingen av pilotstudien visade att deltagarna signifikant hade ökat 

kunskapen om diabetes men att de inte hade ökat sin fysiska aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet 

identifierades som ett område som behövde utökas i studiens fortsättning.  
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Interventionsstudier som främst omfattade utförande av fysisk aktivitet 
 
Quest (43) 

SYFTE: Att implementera ett diabetespreventionsprojekt där barnen lär sig att bibehålla en 

hälsosam kroppsvikt genom kost och träning samt att medvetandegöra övriga i samhället om 

att diabetes kan kontrolleras.   

METOD: Interventionsstudien utfördes som ett tvåårigt pilotprojekt med början under 

skolåret 1996-97. Interventionsstudien ägde rum i en grundskola i Gila River Indian 

Community i AZ, USA. Barn i förskoleklassen respektive första och andra klass omfattades 

av interventionen och föräldrarna gav samtycke för 90 % av barnen (n=200). Ökad fysisk 

aktivitet var en aktivitet i interventionen och bestod av daglig promenad (sträckan var 1 mile) 

tillsammans med klassläraren. Dessutom gavs undervisning vid 20 lektionstillfällen under tio 

veckor om diabetes, hur sjukdomen kan förebyggas, hur övervikt påverkar risken att insjukna 

och vilken roll fysisk aktivitet har för att förebygga diabetes. Ansvariga för undervisningen 

var en vidareutbildad barnsjuksköterska (pediatric nurse practitioner) och en dietist. 

Fasteglukos och fasteinsulin mättes vid baslinjen och efter två år. Kroppsvikt och kroppslängd 

mättes också vid dessa tillfällen men även efter varje skolår.    

RESULTAT: Inga resultat rapporteras. 

 

 

Program för att förebygga typ 2-diabetes hos ungdomar (17) 
 

SYFTE: Att undersöka effekterna av ett skolbaserat program innehållande kost, fysisk 

aktivitet och CST (coping skills training) på insulinresistens, egenvård och psykosocial hälsa 

hos innerstadsungdomar med risk för typ 2-diabetes. 
 

METOD: Randomiserad, kontrollerad studie där deltagarna kom från två grundskolor i New 

Haven, CT, USA. Deltagarna randomiserades utifrån skola till interventionsgrupp (n=22) eller 

kontrollgrupp (n=19) med liknande etnisk bakgrund (11 respektive 10 svarta, 10 respektive 8 

med latinamerikanskt ursprung och 1 vit person i båda studierna). Inklusionskriterier var BMI 

≥ 95:e percentilen, familjehistoria av diabetes, engelsktalande, mellan 10 och 14 år samt 

förälder/målsmans samtycke. Eleverna fick välja en engelsktalande familjemedlem som 

deltog i studien med dem. Studien pågick från januari till december 2001. Interventionen 

bestod av 16 veckors aktivitet efter skolan med undervisning om kost och utförande av fysisk 



 

aktivitet. Interventionsgruppen fick dessutom CST, det vill säga träning i att hantera olika 

situationer och att öka tron på egen förmåga, i samband med kostundervisningen som ägde 

rum en gång per vecka under 45 minuter. Fysisk aktivitet anordnades 2 ggr/vecka under 45 

minuter tillsammans med en licensierad personlig tränare och en forskningsassistent. 

Aktiviteter valdes i samråd med ungdomarna och omfattade basket, att hoppa hopprep, hip 

hop, brännboll (whiffle ball), baseboll, frisbee och promenader. Tillgänglig utrustning 

omfattade stora träningsbollar, fria vikter, hopprep, elastiska träningsband, stegräknare och 

dansvideor. Deltagarna uppmanades till fysisk aktivitet ytterligare tre dagar per vecka hemma 

samt att minska stillasittande aktiviteter som att titta på TV och spela dataspel. Under 

sommaren togs telefonkontakt med deltagarna i interventionsgruppen varje vecka för att 

utvärdera kost- och träningsmål samt varje månad med deltagarna i kontrollgruppen. För 

interventionsgruppen inkluderades CST i samtliga moment. BMI och midjemått mättes vid 

baslinjen samt därefter med tre månaders intervall upp till tolv månader. Ett oralt 

glukostoleranstest samt mätning av nivåerna av glukos, insulin, HbA1c och lipider gjordes vid 

studiens start samt efter tolv månader. Genom olika mätinstrument fick deltagarna rapportera 

hur ofta de var fysiskt aktiva över 15 minuter på låg, måttlig eller hög aktivitetsnivå, 

näringsintag under det senaste dygnet, förekomst av hälsofrämjande beteenden, psykosocial 

hälsa samt demografiska data.       
 

RESULTAT: De två grupperna var jämförbara när det gällde demografiska och kliniska 

variabler. Eftersom båda grupperna fick samma utbildning i kost och fysisk aktivitet berodde 

skillnader i resultat troligtvis på CST. Deltagarna i interventionsgruppen hade efter 12 

månader lägre glukos- och insulinnivåer samt minskad bukfetma. Kroppsvikt, BMI och 

HbA1c ökade i båda grupperna men inte lika snabbt i interventionsgruppen. Kontrollgruppen 

visade större ökning i tro på egen förmåga till fysisk aktivitet i förhållande till 

interventionsgruppen (förklaring till detta fynd diskuteras inte vidare). Enligt föräldrarna 

ökade barnen sin aktivitetsnivå. Båda grupperna visade ökad kunskap om möjligheter till 

fysisk aktivitet i skolan, hemma och utomhus. Föräldrar samt mor- och farföräldrar till 

deltagare i interventionsgruppen visade förbättring i hälsobeteende såsom ökad kunskap om 

att ta ansvar för sin egen hälsa och ökad fysisk aktivitet.  
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Bienestar (47) 
 

SYFTE: Att utvärdera effekterna av ett skolbaserat interventionsprogram för att förebygga typ 

2-diabetes. Målen med programmet var att minska konsumtionen av fett, öka konsumtionen 

av fiber och öka fysisk aktivitet (definierades som tre önskvärda hälsobeteenden i studien).  
 

METOD: Interventionen som var randomiserad, kontrollerad genomfördes på mexikansk-

amerikanska barn i fjärde klass i San Antonio, TX, USA under skolåret 2001-02 (n=1993). 

Deltagarna randomiserades utifrån skola till interventionsgrupp som fick hälsoundersökning 

och utbildningsintervention (13 skolor med 969 elever) eller kontrollgruppen som bara fick 

hälsoundersökning (14 skolor med 1024 elever). Programmet byggde på social kognitiv teori, 

där hänsyn tas till personliga faktorer, sociala system och beteende i förhållande till 

interventionen. En hälsoläroplan som handlade om kost, fysisk aktivitet, självförtroende, 

egenkontroll och diabetes mellitus användes i undervisningen (45 minuter/vecka) vid 

sammanlagt 50 tillfällen. Idrottslektioner (45 minuter, 4 gånger/vecka) innehållande 32 olika 

fysiska aktiviteter syftade till att uppmuntra till en fysiskt aktiv livsstil. En hälsoklubb 

anordnades varje vecka efter skoldagens slut (1 timme) för att komplettera undervisningen 

och uppmuntra till fysisk aktivitet (bland innehållet fanns matlagningslektioner, olika fysiska 

aktiviteter, aerobics, lekar, dans, sång och pyssel). Ansvarig för aktiviteterna i interventionen 

var lärare tillsammans med ansvariga för studien. Under interventionen belönades förekomst 

av de tre önskvärda beteendena med kuponger (som kunde användas för att köpa saker i en 

liten affär som öppnades vid skolårets slut) och de elever som ingick i hälsoundersökningarna 

fick ekonomisk ersättning ($5/gång). Mätning av fasteglukosnivåer, andel kroppsfett och BMI 

samt fysisk prestationsförmåga gjordes vid början och slutet av skolåret. Den fysiska 

prestationsförmågan mättes genom ett steptest (5 minuter aktivitet) med mätning av 

hjärtfrekvens 0, 1 respektive 2 minuter efter arbete (hela testtiden eller om testet avbrutits i 

förtid). Ett mått på förmågan erhölls genom att multiplicera arbetstiden (i sekunder) med 100 

och dividera med summan av de tre mätvärderna på hjärtfrekvensen.   
 

RESULTAT: I genomsnitt deltog varje elev i 32 utbildningstillfällen. Interventionen ledde till 

signifikant minskning av fasteglukosnivåerna i interventionsgruppen samtidigt som de ökade i 

kontrollgruppen. Eleverna i interventionsskolorna ökade sin fysiska prestationsförmåga (med 

1,81 poäng) medan hos eleverna i kontrollgruppen sågs en minskning (med 0,73 poäng). Vid 

studiens start hade interventionsgruppen något sämre värden på steptestet men i övrigt sågs 

inga skillnader i baslinjedata.  
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Resultatanalys 
 
Studiernas design 
 
Av interventionsstudierna har de randomiserade, kontrollerade (17, 47) högst evidensgrad. 

Därefter kommer studierna med kontrollgrupp (39&40, 41&42) även om kontrollgrupperna är 

icke-matchade. Övriga sex studier som ingår i forskningsöversikten har lägre evidensgrad, 

eftersom de saknar kontrollgrupp och är kvasiexperimentella studier eller pilotstudier.  

 

I fem av studierna omfattar studiegruppen över 100 personer (44, 39&40, 41&42, 46, 47). 

Övriga studier har små undersökningsgrupper och resultaten är därmed mindre tillförlitliga 

(17, 27, 45, 48). Undersökningsgruppens storlek diskuteras inte i en artikel (43).  

 

De flesta av interventionsstudierna som ingår i denna forskningsöversikt varade i ett halvår 

eller därunder (17, 27, 44, 45, 48) medan resterande studier varade ett år (46, 47), två år (43) 

respektive tre år (39&40, 41&42). Samtliga studier är korta med tanke på att syftet är att 

påverka faktorer som orsakar eller förebygger en livsstilssjukdom. 

 

I en studie var bortfallet stort (45), då endast nio av 24 deltagare besvarade den enkät som 

utvärderade effekten av utbildningsinsatsen. I en studie var deltagande i utvärderingarna 

frivilligt (41&42), vilket kan ha påverkat tillförlitligheten hos resultaten negativt (det anges att 

minst 60% deltog).  

 

I fem av artiklarna beskrivs designproblem och begränsningar hos studierna. Bland de saker 

som tas upp är att studiegruppen var liten (27, 40), frånvaro av kontrollgrupp (27, 44), mätbias 

på grund av upprepade mätningar (41, 44) och att det inte finns konsensus kring mätning av 

fysiska prestationsförmågan hos barn (40).   

 

 

Intervention 
 
I flera av artiklarna specificeras inte vilka aktiviteter som har ingått i interventionen, utan det 

ges endast en översiktlig beskrivning av innehållet, till exempel utbildning om hur diabetes 

kan förebyggas och uppmuntran till fysisk aktivitet. Med undantag för en studie ingår någon 
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form av utbildning i interventionerna men denna är utformad på väldigt olika sätt. I de åtta 

studier där utförande av fysisk aktivitet ingår varierar utformningen av aktiviteterna (innehåll, 

duration, intensitet och frekvens). De stora variationerna i innehållet gör det svårt att värdera 

de olika uppläggen. Utöver detta är det svårt att värdera hur utbildning om fysisk aktivitet 

förhåller sig till utförande av fysisk aktivitet när det gäller effekt på valda variabler.  

 

Flera av de tidigare interventionsstudierna innehöll i stor utsträckning utbildning (27, 44-46) 

som primär åtgärd. I ett par av de nyare interventionsstudierna (17, 47) ingår i stor 

utsträckning utförande av fysisk aktivitet.  

 

Nedanstående analys av ansvaret för aktiviteterna i interventionsstudierna omfattar endast de 

huvudsakliga aktiviteterna. I flera av studierna ansvarar klasslärare och lärare för 

undervisningen som ingår i interventionen (39&40, 41&42, 44, 46, 47), vilket gör att det finns 

pedagogisk kompetens. I en studie ansvarade en dietist för utbildningen (27) medan i en 

studie delades ansvaret mellan lärare och sjukvårdspersonal (39&40). Sjukvårdspersonal har 

kunskap om diabetes och livsstilsfaktorer. I en studie var andra ungdomar ansvariga för 

utbildningen (45), vilket medför att deltagarna och de ansvariga befinner sig i liknande 

livssituation men att pedagogisk kompetens och kunskap om sjukdom är begränsad.  

 

I en studie ansvarade klasslärare för utförande av fysisk aktivitet som bestod av daglig 

promenad (43), vilket är en aktivitet som inte kräver att den ansvariga har speciell utbildning 

om träning. Ansvarig för fysisk aktivitet var i en studie licensierad personlig tränare (17) som 

har kunskap om träning av friska personer. Ansvariga för interventionsstudien ansvarade för 

utförande av fysisk aktivitet i en studie (47) men det anges inte vilka yrkeskategorier de 

tillhörde.  

 

 

Variabler som utvärderas 
 
Fysiologiska variabler mättes i flera av studierna för att undersöka interventionens påverkan 

på kliniska labvärden, antropometriska kroppsmått och fysisk prestationsförmåga i 

förhållande till interventionsstudiernas syfte. Mätningar av glukos- och insulinnivåer före och 

efter en intervention användes för att utvärdera effekten av insatserna (17, 41&42, 48). 
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Mätning av antropometriska kroppsmått användes för att avgöra om en person är överviktig 

och därmed har en av riskfaktorerna för typ 2-diabetes. I två studier följdes mätningarna upp, 

vilket medförde att interventionens effekt på denna riskfaktor kan utvärderas (39&40, 

41&42). I fyra studier gjordes mätningar av antropometriska kroppsmått men eftersom 

uppföljning saknas kan effekten inte utvärderas (43, 45-47). Fysisk prestationsförmåga mättes 

i två studier där den huvudsakliga interventionen var utbildning men inte i någon av de tre 

studier där den huvudsakliga interventionen var utförande av fysisk aktivitet.  

 

Mätning av kognitiva variabler användes i interventionsstudierna för att mäta förändringar i 

kunskap om diabetes, kunskap om möjligheter till fysisk aktivitet, kunskap om fysisk aktivitet 

samt en kombination av dessa. Mätningarna gjordes på olika sätt i de olika 

interventionsstudierna och omfattade olika kunskapsområden, vilket gör det svårt att värdera 

användningen av dessa variabler. I förhållande till syftet handlade det om att mäta kunskapen 

om de faktorer som påverkar livsstilen så att individen kan identifiera om det finns behov av 

en livsstilsförändring för att minska risken. 

 

Affektiva variabler omfattar tro på egen förmåga till fysisk aktivitet, vilket undersöktes i två 

studier genom enkäter (17, 44). Dessa variabler kan identifiera individens inställning till 

livsstilsförändring i form av en ökad fysisk aktivitetsnivå.  

 

Beteendevariabler som undersöktes i relation till fysisk aktivitet var träningsbeteende, det vill 

säga omfattningen av fysisk aktivitet. Framför allt handlade det om frekvensen för träning, 

vilket är en av många aspekter av träningsbeteendet. Vad som enligt deltagarna påverkar den 

fysiska aktivitetsnivån diskuteras eller utvärderas inte.  

 

I två studier kompletteras medicinska variabler med samhällsvetenskapliga variabler (17, 

39&40), vilket ger ett bredare perspektiv som kan sättas i relation till studiernas syfte.  

 

 

Uppnådda resultat 
 
Sänkning av insulinnivåer sågs i fyra studier (17, 41&42, 47, 48), vilket innebar att 

interventionerna hade positiva effekter på fysiologiska mätvärden. I samtliga studier där 
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kognitiva variabler mättes sågs förbättringar (17, 27, 44-46), vilket överensstämde med 

studiernas syfte. I en studie sågs ökning av rapporterad aktivitetsnivå (17) tillsammans med 

ökad kunskap om möjligheter och ökad tro på egen förmåga till fysisk aktivitet. I en studie 

sågs förbättring av träningsbeteende (44) tillsammans med ökad kunskap om och ökad tro på 

egen förmåga till fysisk aktivitet.  

 

I en studie sågs ökning av egen rapporterad fysisk aktivitet i interventionsgruppen (39&40) 

samtidigt som den fysiska prestationsförmågan försämrades och idrottsundervisningens 

omfattning minskade. I en studie sågs större ökning i tro på egen förmåga i kontrollgruppen 

även om interventionsgruppen hade fått särskilda insatser för att öka tron på egen förmåga 

(17). Förklaring till varför dessa resultat uppkom saknas i artiklarna. Inga resultat rapporteras 

för en studie (43).  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Tillvägagångssätt 
 

Initialt vid litteratursökningarna användes olika kombinationer av sökord och bland träffarna 

fanns det många artiklar där titeln eller innehållet i abstrakt inte stämde överens med 

ämnesområdet för sökningen. Materialet som ingår i forskningsöversikten kommer från 

artikelsökning på tidigare nämnda sökord tillsammans men alltså inga kombinationer av 

sökord. Att flera av interventionsstudierna hittades genom länk från andra studier bör inte ha 

påverkat utfallet i forskningsöversikten men det tyder kanske på att indexeringen av artiklar i 

databaserna inte är helt konsekvent. Det är därför viktigt att använda lämpliga sökord, vilket 

vår uppfattning är att vi har gjort.   

 

Utöver de interventionsstudier som har gjorts på området har det publicerats ett flertal artiklar, 

varav en del är översiktsartiklar. Inom några år ser säkert kunskapsmängden på området helt 

annorlunda ut med fler interventionsstudier och analyser av dessa resultat. Att göra en 

forskningsöversikt framstår som en lämplig metod för att belysa området utifrån valda 

frågeställningar för att kunna ge en sammanställning av befintlig kunskap utifrån valt 

perspektiv. Det finns behov av vetenskapliga studier som kan nyansera de antaganden som 

görs i den allmänna debatten i Sverige om en ökad förekomst av typ 2-diabetes som en 

automatisk konsekvens av ökad fetma och utifrån studieresultat från andra länder.  

 

Den valda metoden har begränsningar. Sökorden måste vara tillräckligt precisa så att relevant 

material på området kan hittas. Den vetenskapliga kvaliteten på de studier som inkluderas 

måste vara tillfredsställande och/eller diskuteras. Dessutom har man vid en forskningsöversikt 

aldrig tillgång till originalmaterialet, utan får förlita sig på de sammanställningar och 

tolkningar som har gjorts av artikelförfattarna.  
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Urval 
 

Ett inklusionskriterium i detta arbete var att fysisk aktivitet skulle ingå som en av de 

viktigaste komponenterna i interventionen. För flera av artiklarna omfattar interventionen 

endast eller primärt utbildning om nyttan av fysisk aktivitet för att minska sjukdomsrisk och 

öka hälsa men ingen utförd fysisk aktivitet. Ett krav som hade kunnat ställas var att fysisk 

aktivitet skulle finnas med i interventionen som en utförd aktivitet. Detta hade dock medfört 

att färre artiklar hade kunnat inkluderas i forskningsöversikten.  

 

Ett exklusionskriterium var artiklar som behandlar fysisk aktivitet som förebyggande insats 

mot fetma, vilket motiverades av att dessa insatser i första hand har ett annat syfte än att 

förebygga diabetes. Det visade sig att dessa åtgärder sammanfaller med insatserna för att 

förebygga diabetes, då den viktigaste riskfaktorn för typ 2-diabetes är just övervikt. Det 

framkom efterhand att det har gjorts ett stort antal interventionsstudier på området och att 

tillvägagångssättet i interventionsstudierna i många fall är lika trots olika syften. Författarna 

tyckte att det var viktigt att behålla fokus på förebyggande av typ 2-diabetes för att kunna 

göra en fullständig kunskapsöversikt över vad som finns specifikt på detta område. Däremot 

kan det vara värdefullt att i en framtida studie göra en jämförelse mellan 

livsstilsinterventioner inriktade på barn och ungdomar med ett bredare syfte, vilket skulle 

kunna inkludera förebyggande av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

 

Forskningsöversikten omfattar inga interventionsstudier gjorda i Sverige eller Europa, vilket 

helt enkelt beror på att några sådana inte genomförts. Detta beror självklart till stor del på att 

prevalensen är lägre och därmed också behovet av förebyggande insatser. Tillgängligt 

material sträcker sig till artiklar skrivna av experter på området som ju har lägre vetenskaplig 

evidensgrad. Ytterligare forskning kan komma att behövas framöver när det gäller hur typ 2-

diabetes drabbar barn och unga utanför Nordamerika samt hur sjukdomen kan förebyggas på 

lång sikt.  
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Material 
 

Artikelsökningarna visade att det finns tio interventionsstudier som hamnar inom syftet för 

forskningsöversikten. Två översiktsartiklar (19, 20) bekräftade att samtliga 

interventionsstudier som hade gjorts på området fram till detta år hittades genom 

artikelsökningen. Eftersom forskningsöversikten är heltäckande bör det vetenskapliga värdet 

vara tillfredsställande även om det ingår ett litet antal studier.  

 

En orsak till att det har gjorts så få interventionsstudier på barn och ungdomar är att typ 2-

diabetes tidigare inte har drabbat unga människor och att det därför är ett nytt 

forskningsområde. De interventionsstudier som ingår i denna forskningsöversikt är gjorda på 

minoritetsbefolkningar i Nordamerika och resultaten är därmed specifika för dessa grupper 

utifrån deras genetiska predisposition, den miljö de lever i och deras beteende. Kontrollgrupp 

saknas helt i sex av studierna och studiegrupperna i flera av studierna är små. I några av 

studierna är perspektivet relativt smalt med utvärdering av en variabel, vilket verkar vara för 

lite när det handlar om livsstilsförändring. I en artikel rapporteras inga resultat från studien. 

För flera av studierna finns således brister i designen och utförandet, vilket påverkar 

pålitligheten hos resultaten. I några av artiklarna diskuterar författarna brister som de har 

identifierat (27, 40, 44, 47). Det finns ett behov av ytterligare forskning, inte minst skulle 

långsiktiga studier på området vara önskvärda så att sjukdomsbilden för typ 2-diabetes kan 

studeras i ett livslångt perspektiv. 

  

Enligt en artikel ansågs randomiserade, kontrollerade studier vara omoraliska, med 

motiveringen att om den bästa behandlingen är känd bör den ges till alla (41 & 42). I en studie 

uppskattades att forskningen var participatorisk så att hänsyn kunde tas till kulturella 

värderingarna och att lokal kunskap kunde skapas utifrån resultaten (39&40). Kanske delas 

denna syn på forskning av fler folkgrupper. Även andra etiska överväganden kan uppstå när 

interventioner inriktas på barn och ungdomar som det är viktigt att forskarna tar hänsyn till, 

som till exempel att föräldrarna måste involveras genom att ge sin tillåtelse till barnens 

deltagande.  

 

Intressant är att en studie, Bienestar, utvecklades från en studie där fysisk aktivitet ingick som 

undervisning i pilotstudien till utförd aktivitet i den efterföljande studien. 
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Utbildningsinterventioner föregår kanske interventioner där fysisk aktivitet utförs, vilket 

förstärker bilden av att detta är ett nytt forskningsområde. En paradox finns dock i att ge 

utbildning om hur typ 2-diabetes kan förebyggas innan det är känt vilka preventiva metoder 

som har effekt. Detta ger motivation till att fler interventionsstudier behöver göras. I 

allmänhet beskriver de nyare artiklarna (17, 40 , 41, 47) studier med högre vetenskaplig 

kvalitet. Dessa artiklar är dessutom mer utförliga och välformulerade. Detta är en lovande 

utveckling som förhoppningsvis kan leda till bättre kvalitet på kommande studier.  

 

Kvaliteten på dataanalysen varierar betydligt mellan studierna, där de randomiserade, 

kontrollerade studierna och/eller nyare artiklarna (17, 40, 41, 47, 48) omfattar mer ingående 

analyser. 

 

Interventionsstudierna Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project (39&40) och Zuni 

Diabetes Prevention Program (41 & 42) som ingår i detta arbete rapporteras i två artiklar 

vardera. Vi valde att ta med båda artiklarna för respektive studie då innehållet i artiklarna 

kompletterar varandra.  
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Resultatdiskussion 
 
Förebyggande av insjuknande i typ 2-diabetes med en fysiskt aktiv livsstil i 
unga år  
 
Resultaten från de interventionsstudier som ingår i denna forskningsöversikt är otillräckliga 

för att besvara om en fysiskt aktiv livsstil i unga år kan bidra till att förebygga insjuknande i 

typ 2-diabetes. Utvärderingsinstrumenten är så olika i studierna att det är svårt att göra en 

bedömning av resultaten och hur interventionerna har påverkat risken för typ 2-diabetes på 

kort eller lång sikt. I de studier där en ökning av den fysiska aktivitetsnivån kunde ses i 

samband med interventionen var effekterna begränsade. Det kan tänkas att resultaten hade sett 

annorlunda ut om det hade gjorts ett större antal interventionsstudier på området, som hade 

haft högre vetenskaplig utformning och längre uppföljningstid.   

 

Tillgängliga data från översiktsartiklar pekar just på att en fysiskt aktiv livsstil kan förebygga 

typ 2-diabetes hos unga individer på samma sätt som hos vuxna (11, 20, 32). Även om 

etiologin inte är känd finns det tillräcklig kunskap om att livsstilsfaktorer påverkar risken för 

typ 2-diabetes, vilket innebär att ökningen av typ 2-diabetes inte är oundviklig och att 

primärprevention har effekt (41). Det har dock gjorts få interventionsstudier på barn och unga 

för att förebygga eller uppskjuta insjuknande i typ 2-diabetes (19). Enligt en artikel som 

kritiskt granskar evidensen på området, finns det inga studier som har undersökt vilken roll 

fysisk aktivitet har för att förebygga typ 2-diabetes hos barn och unga (11). Det finns alltså 

olika ståndpunkter på området.  

 

Resultaten från stora randomiserade, kontrollerade studier som har gjorts på vuxna visar 

tydligt att livsstilsförändringar kan minska risken för typ 2-diabetes (Tabell 2). Dessa 

interventionsstudier innehöll strukturerad fysisk aktivitet och trots relativt blygsam 

viktnedgång sågs de positiva effekterna. Dessutom var studielängden mellan tre och sex år, 

vilket gör att variablerna kan följas över tid. 

 

I en av studierna (35) omfattade aktiviteterna som deltagarna erbjöds uthållighetsträning som 

promenader, joggning, simning, bollsport och skidåkning och individuellt anpassad 

styrketräning med syfte att förbättra konditionen och den funktionella kapaciteten och styrkan 

 27



 

i stora muskelgrupper. Fyra timmars träning per vecka, vilket enligt författarna var ett 

konservativt mål, visade signifikant reduktion av risken för diabetes även hos individer som 

inte minskade sin kroppsvikt. Interventionens effekt på insjuknande i diabetes var mest uttalat 

hos de deltagare som gjorde stora förändringar i sin livsstil.  

 

Deltagarna i en studie (36) utförde måttligt intensiv fysisk aktivitet som snabba promenader 

minst 150 minuter per vecka. Intensiv livsstilsförändring visades i denna studie ha positiva 

effekter både på äldre och yngre personer liksom på olika etniska grupper.  

 
Tabell 2: Sammanställning av resultat från interventionsstudier för att förebygga typ 2-
diabetes hos vuxna.  
 
Studiens namn Studielängd 

Ålder 
 

Ändring av fysisk aktivitet Vikt-
nedgång 

Minskning 
av risk för 
diabetes 

Malmö feasibility 
study (33)  

6 år  
Medelålder 47-49 år. 
BMI >25 kg/m2

Ökning av VO2 max med 10-
14%. 

2% 
 

63% 

Da Qing IGT and 
Diabetes Study, 
China (34) 

6 år 
Medelålder 44 år. 
BMI >25 kg/m2

Ökning av fysisk aktivitet med 
0,8 enheter* (0,1 enheter i 
kontrollgrupp).  

4% 
 

42% 

Finnish Diabetes 
Prevention Study, 
Finland (35) 

3 år 
Medelålder 55 år. 
BMI 31 kg/m2

36% av deltagarna uppgav 
ökad fysisk aktivitetsnivå 
(16% i kontrollgrupp).  

5% 
 

58% 

Diabetes Prevention 
Program, USA (36) 

3 år 
Medelålder 51 år. 
BMI 34 kg/m2

8 MET** timmar/vecka fysisk 
aktivitet (mot 2 MET timmar/ 
vecka i kontrollgrupp). 

6% 
 

58%  

 

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER I TABELL 2: 

*Enhet: lågintensiv aktivitet som långsam promenad 30 min, måttlig aktivitet som rask promenad 20 min, 

intensiv aktivitet som lätt joggning 10 min respektive högintensiv aktivitet som att hoppa hopprep 5 min.  

**MET: standardenhet för arbete inom träningsfysiologi som tar hänsyn till syreförbrukning, kroppsvikt och tid 

 
Eftersom det finns skillnader i hur typ 2-diabetes påverkar vuxna och unga individer är det 

problematiskt att extrapolera riskfaktordata från studier på vuxna till unga (20). Unga 

motiveras av andra faktorer än vuxna och deras livsstil formas utifrån andra förhållanden, 

vilket påverkar effekterna av en intervention (20). Det växande hälsoproblemet med typ 2-

diabetes hos drabbade befolkningsgrupper visar på behovet av förebyggande insatser. 

Interventioner för att förebygga typ 2-diabetes hos unga individer verkar ha positiva resultat 

när det gäller sociala kognitiva faktorer, beteende och vissa antropometriska/fysiologiska 

mått, även om de långsiktiga effekterna på morbiditet inte är kända (19). Ungdomar söker 
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självständighet och skyr auktoritet, vilket medför svårigheter att implementera livsstils- och 

beteendeförändringsprogram (43).   

 

Övervikt är en viktig riskfaktor för typ 2-diabetes och den bästa vägen för att förebygga 

sjukdomen hos unga är att förebygga övervikt (18). Breda åtgärder för ökad fysisk aktivitet 

måste sättas in tidigt i åldrarna, vilket sammanfaller helt med åtgärderna mot övervikt (24). 

Interventioner som inriktar sig på att förebygga typ 2-diabetes hos barn och unga kan dra 

nytta av erfarenheterna från interventioner som har gjorts för att förebygga övervikt hos barn 

och unga (19).  

 

Prevalensen för typ 2-diabetes för barn och unga i Sverige är inte känd eftersom det inte har 

gjorts några kontrollerade studier. En enkätundersökning hos samtliga barndiabetesteam i 

Sverige visade att det fanns 31 individer med typ 2-diabetes vid årsskiftet 2001/2002 (49). Det 

verkar alltså finnas ett mycket litet antal fall av typ 2-diabetes i Sverige. Av de individer som 

har insjuknat har en dryg tredjedel kaukasiskt ursprung (49). Eftersom prevalensen skiljer sig 

så mycket mellan olika befolkningsgrupper bör man vara försiktig med att använda de resultat 

som finns utan att ta hänsyn till etnicitet, miljö och levnadsvanor. Prevalensen av typ 2-

diabetes i Sverige kan komma att öka på grund av en allt mer multietnisk befolkning och 

högre kroppsvikt kombinerat med minskad fysisk aktivitet (50).  

 

För att resultaten från interventionsstudier ska ha hög vetenskaplig kvalitet är det önskvärt att 

kontrollgrupp finns eller ännu hellre att studien är randomiserad, kontrollerad. Av de 

interventionsstudier som ingår i denna forskningsöversikt uppfylls dessa krav i några av 

studierna som därför har hög grad av evidens ur ett forskningsperspektiv. Med tanke på att det 

handlar om ett nytt studieområde bör alla studier däremot välkomnas, då ytterligare kunskap 

kan tillföras inom området. Tillgängliga resurser styr självklart studiernas omfattning men det 

är nödvändigt att fler interventionsstudier utförs så att evidensen kring prevention av typ 2-

diabetes ska kunna höjas.  

 

De variabler som har använts i interventionsstudierna för att utvärdera effekten av 

aktiviteterna är väldigt olika mellan studierna och omfattar olika discipliner, bland annat 

rapporteras tro på egen förmåga, beteendeförändring, kunskap om diabetes, kost och fysisk 

aktivitet, fysisk aktivitetsnivå och fysiologiska mätvärden. Hur risken för typ 2-diabetes har 
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påverkats av interventionen rapporteras inte i någon av studierna, vilket vore önskvärt om 

syftet med interventionen är att minska deltagarnas risk.  

 

En kombination av variabler är önskvärt för att kunna fånga upp förändringar på olika 

områden som rör livsstilen. Fysiologiska variabler är viktiga för att kunna utvärdera 

interventionens effekter på kroppsliga funktioner och för att bedöma individens riskprofil eller 

sjukdomsbild. Den kliniska tillämpbarheten av resultaten är högre om fysiologiska 

förändringar rapporteras. Kognitiva variabler behövs för att kunna värdera vilken påverkan 

som har skett på kunskapen om betydelsen av en fysiskt aktiv livsstil. Affektiva variabler är 

nödvändiga för att kunna bedöma hur individens inställning till sin egen förmåga har 

förändrats i förhållande till en fysiskt aktiv livsstil. Det är även viktigt med variabler som 

omfattar beteendet för att kunna bedöma hur individens träningsvanor har påverkats.  

 

Fysisk aktivitet kan enligt vetenskapliga artiklar bidra till att förebygga typ 2-diabetes. Detta 

har visats i interventionsstudier på vuxna och antas vara helt eller delvis applicerbart även på 

barn och ungdomar. I de interventionsstudier som ingår i denna forskningsöversikt kan den 

förebyggande effekten inte bekräftas, vilket till viss del kan bero på att dessa studier har 

vetenskapliga brister. Positiv påverkan sågs i studierna på olika variabler, bland annat 

sänkning av glukos- och insulinnivåer, ökad kunskap om träning, ökad tro på egen förmåga 

till fysisk aktivitet och ökning av fysisk aktivitetsnivå. Önskvärt vore interventionsstudier som 

påverkar flera av dessa faktorer eller som kan värdera om någon av dessa väger tyngre för 

riskprofilen eller sjukdomsbilden.  

 

Det verkar vara bra att kombinera utbildningsinsatser med utförande av fysisk aktivitet för att 

kunna påverka kognitiva, affektiva och beteendemässiga variabler. Det finns dock en risk att 

aktiviteterna konkurrerar om samma resurser inom till exempel skolan, där många olika 

ämnen ska få plats på begränsad tid inom knappa ekonomiska ramar. Samtidigt som det är 

viktigt med studier som har detta breda perspektiv skulle det vara önskvärt med studier där 

effekten av enskilda aktiviteter jämförs.  

 

Interventioner för att förebygga övervikt hos barn och unga verkar kunna bidra till att minska 

risken för typ 2-diabetes och författarna anser därför att ökade satsningar på fysisk aktivitet är 

motiverade. Att vara överviktig i unga år leder i många fall till övervikt även senare i livet och 
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en ökad risk för typ 2-diabetes kommer därmed att följa individen på lång sikt.  

 

Fysisk aktivitet påverkar de två viktigaste riskfaktorerna för typ 2-diabetes, övervikt och 

fysisk inaktivitet. Ett insjuknande bör därmed kunna uppskjutas eller i bästa fall förebyggas. 

Vi menar att sjukgymnastens kunskap om att anpassa träningen till individuella faktorer bör 

kunna komplettera det diabetesteam som ofta ingår i forskning, preventivt arbete och 

behandling. Med respekt för den expertkunskap som de olika yrkeskategorierna besitter som 

ofta ingår i teamen bör en sjukgymnast kunna förstärka kompetensen genom ordination av 

individuellt anpassade aktiviteter. 

 

Livslånga studier från barndomen till ålderdomen behövs för att med säkerhet kunna visa på 

dessa effekter. I frånvaron av sådana studier bör en hälsosam livsstil uppmuntras till hela 

befolkningen, alltså även barn och unga, som ju är framtidens vuxna. För oss är det en 

utmaning att kunna hitta olika sätt att uppmuntra fler individer till ökad fysisk aktivitet, ett 

arbete som måste äga rum på många samhällsområden, där sjukgymnasten kan tillföra viktig 

kompetens.  

 

 

Former av fysisk aktivitet för individer som riskerar att drabbas av typ 2-
diabetes 
 

När det gäller vilken form av fysisk aktivitet som är lämplig för individer som riskerar att 

drabbas av typ 2-diabetes finns begränsat material i interventionsstudierna. De studier som 

omfattar fysisk aktivitet erbjuder olika aktiviteter, såsom konditionsträning, styrketräning, 

lagsporter, lekar och friluftaktiviteter. I några av interventionerna anges istället forum för 

aktivitet, såsom arrangemang på samhällsnivå som omfattar fysisk aktivitet, aktiviteter på ett 

träningscenter på en gymnasieskola och anordnande av hälsoklubb efter skolan.  

 

Det finns alltså ingen typ av aktivitet som återkommer i flera av studierna, utan det viktigaste 

verkar ha varit att hitta fysiska aktiviteter som är lämpliga för den aktuella åldersgruppen och 

som de unga själva tycker är roliga. De flesta av aktiviteterna finns i ett socialt sammanhang, 

det vill säga antingen utförs i grupp (klass, kompisgäng eller familjen) eller utövas på 

bestämda platser (i samhället eller viss lokal).  
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Många av interventionsstudierna uppmuntrar genom utbildning individen till regelbunden 

fysisk aktivitet på egen hand utifrån de hälsovinster som kan uppnås. Rörelseglädje och 

sociala vinster som kan uppnås genom gruppaktiviteter diskuteras inte specifikt i artiklarna.  

I artiklarna diskuteras att fysisk aktivitet bör vara lätt att genomföra i närmiljön men inga 

specifika aktiviteter nämns i detta sammanhang. Endast i två studier omnämns olika 

träningskvaliteter (konditionsträning, styrketräning och smidighet) men det är möjligt att det 

ingår i utbildningsprogrammet i flera av studierna utan att redovisas. Minskning av fysisk 

inaktivitet diskuteras i några av studierna, vilket antas kunna påverka aktivitetsnivån, även om 

frånvaro av TV-tittande och dataspel inte nödvändigtvis ökar den fysiska aktivitetsnivån. 

Duration för olika aktiviteter specificeras i få av studierna och när det gäller frekvens betonas 

i princip bara att fysisk aktivitet ska utföras regelbundet.  

 

Ansvaret för aktiviteterna som syftade till att öka den fysiska aktivitetsnivån i 

interventionsstudierna var tränare, lärare, andra ungdomar respektive sjukvårdspersonal. 

Sjukgymnaster fanns inte med i någon av studierna, varken i utformandet av interventionerna 

eller i utförandet av aktiviteter. Analys av innehållet i interventionen och omfattningen av 

aktiviteterna saknas i regel i studierna, förutom i ett fall då ökad aktivitet föreslås efter 

pilotstudien i studiens fortsatta genomförande. Utvärderingen av fysisk aktivitetsnivå gjordes 

av deltagarna själva eller deras föräldrar genom olika tekniker, såsom skriftlig 

aktivitetsregistrering, intervjufråga eller som en del i en större enkät om beteendeförändring.  

 

Icke-strukturerad fysisk aktivitet av moderat intensitet rekommenderas till barn för att öka det 

allmänna välbefinnandet och bidra till att förebygga kroniska sjukdomar (8). Det är alltså inte 

nödvändigt med hård träning för att uppnå de hälsofrämjande effekterna av fysisk aktivitet. 

Den fysiska aktivitetsnivån hos barn och unga påverkas av många olika faktorer, såsom 

demografiska, biologiska, psykologiska och sociala variabler samt beteendemönster och 

fysisk miljö (11). Det finns alltså stora skillnader mellan olika individer.  

 

En fysiskt aktiv livsstil i unga år och träningsvanor som etableras tidigt i livet predisponerar 

för en fysiskt aktiv livsstil under ungdomen och i vuxen ålder (44, 48). Därför är det viktigt att 

stimulera till regelbunden fysisk aktivitet tidigt i livet.  
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De interventionsstudier som har gjorts har i liten utsträckning fokuserat på fysisk aktivitet. 

Studierna har i många fall ett brett perspektiv vilket är önskvärt men kunskaper om träning 

från till exempel idrottsvetenskap och sjukgymnastik saknas. Stöd finns för ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt, där medicinsk vetenskap och beteendevetenskap 

kompletteras med kunskap om fysisk aktivitet. 

 

I de interventionsstudier där utförande av fysisk aktivitet ingick användes olika typer av 

aktivitet. I många fall fick deltagarna i interventionen själva välja aktivitet, vilket ju har 

många fördelar. För det första kanske aktivitetsgraden ökar när aktiviteterna inte ses som ett 

tvång och för det andra väljer barnen och ungdomarna aktiviteter utifrån sina förutsättningar 

som är roliga, inte kräver speciell utrustning, är lättillgängliga och som de är bra på. Ur 

vetenskaplig synpunkt vore det önskvärt om aktiviteterna hade registrerats och analyserats så 

att effekterna av olika typer av aktiviteter hade kunnat studeras. På samma sätt skulle 

intensiteten, frekvensen och durationen kunna studeras i förhållande till hur fysiologiska 

variabler påverkas över tid.  

 

Att hitta aktiviteter som är lämpliga för målgruppen är nödvändigt för att individer ska kunna 

öka sin aktivitetsnivå. De bästa aktiviteterna för detta syfte är de aktiviteter som blir av, det 

vill säga att det är viktigare att fysisk aktivitet utförs än vilken specifik aktivitet som utförs. 

Detta innebär att det finns stora individuella skillnader i vilka typer av aktiviteter som bör 

väljas. Att inte standardisera aktiviteterna kan påverka aktivitetsgraden positivt jämfört med 

om deltagarna skulle tvingas vara med i särskilda aktiviteter som de känner olust inför. 

Samtidigt kan det vara bra att få prova nya aktiviteter utifrån egna förutsättningar, till exempel 

bollspel utanför klassen eller simning med enskilt omklädningsrum. För att kunna anpassa 

aktiviteten till individens förutsättningar krävs kompetens hos ansvariga om hur barn och 

unga lär sig, vilka aktiviteter som kan passa, vilken träningsgrad som är lämplig och hur 

skador kan förebyggas.   

 

Författarna anser att det finns stor möjlighet för sjukgymnaster att komplettera framtida 

interventionsstudier med viktig kunskap om fysisk aktivitet vid nedsatt funktion, till exempel 

vid övervikt, högt blodtryck, glukosintolerans och nedsatt motorisk förmåga på grund av 

tidigare ovana av fysisk aktivitet. Det var anmärkningsvärt att se hur dietister ingick i 

studierna som experter när det gällde kost men att motsvarande expertkunskap saknades när 
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det gällde fysisk aktivitet. På samma sätt som det diskuteras både kvantitet och kvalitet när 

det gäller kost bör samma diskussion föras om fysisk aktivitet. Sjukgymnasten kan vara en 

viktig aktör i detta arbete. Ett annat område som kan utvecklas är att följa upp effekterna av 

fysisk aktivitet genom mätning av syreupptagningsförmåga före och efter interventionen som 

komplement till ändra mätmetoder som skattning av förändring i aktivitetsnivå, intervju om 

fysisk aktivitet och enkät om utförda aktiviteter under en vecka. Inte minst skulle detta kunna 

bidra till att motivera individer till fortsatt livsstilsförändring. Samma tänkande kan tillämpas 

på behandlingsinsatser och inte bara vid studier.  

 

 

Reflektioner kring interventioner för att öka fysisk aktivitetsnivå hos unga 
 

Interventionsstudierna som ingår i denna forskningsöversikt försöker på olika sätt att 

uppmuntra barn och unga till ökad fysisk aktivitet för att om möjligt kunna förebygga typ 2-

diabetes. Interventionerna är skolbaserade eller samhällsbaserade och involverar i många fall 

andra familjemedlemmar på olika sätt. Förutom att aktiviteterna når barnen och ungdomarna 

genom skolan och i viss mån samhället i stort uppmanas de att ändra sin livsstil genom ökad 

fysisk aktivitet, ibland utifrån egna träningsmål och ibland med målet att uppnå en viss 

aktivitetsnivå.  

 

Eftersom puberteten utgör en kritisk tidpunkt då de flesta fall av typ 2-diabetes hos unga 

uppkommer måste primärpreventiva åtgärder sättas in tidigare, innan sådana dieter och 

fysiska aktivitetsmönster som ökar risken har utvecklats och befästs (20). Interventioner för 

att förebygga typ 2-diabetes kan antingen inriktas på högriskindivider med fokus på 

livsstilsförändringar inom familjen eller inriktas på hela befolkningen där livsstil och 

miljöfaktorer som orsakar sjukdomen ändras för alla (20). Utbildning om effekterna av fysisk 

aktivitet kan tänkas föregå utförande av fysisk aktivitet, så att nyttan är känd för deltagarna 

innan aktiviteter påbörjas med syftet att höja den fysiska aktivitetsnivån. En framgångsrik 

intervention kanske bygger på en sådan flerstegsmodell som implementeras under lång tid. 

 

Effekten av interventioner för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga är säkerställd när det 

gäller skolbaserad fysisk aktivitet, samhällsbaserat socialt stöd och individuell 

hälsobeteendeförändring medan den inte är säkerställd för klassrumsbaserad hälsoutbildning 
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och familjebaserat socialt stöd (51). Interventioner för att öka mängden fysisk aktivitet har i 

stor utsträckning varit skolbaserade på grund av det stora antalet individer som kan nås men 

betydelsen av att involvera även familjen och samhället har uppmärksammats i större 

utsträckning (11). Skolbaserade interventioner har lyckats öka mängden fysisk aktivitet i men 

inte utanför skolan (11). Familjeinterventioner fungerar bra för fysiskt otränade eller 

överviktiga personer men fungerar sämre i den allmänna befolkningen (11). Samhällsbaserade 

interventioner har använts i liten utsträckning men det är möjligt att primärvården kan bidra 

till att uppmuntra moderat fysisk aktivitet hos barn och unga (11).  

 

Idrottsundervisningen och annan skolbaserad fysisk aktivitet minskar i de flesta av världens 

länder, trots att de positiva effekterna på hälsa och välmående är väl kända (52). Få länder 

erbjuder minst två timmars fysisk aktivitet per vecka i grund- respektive gymnasieskola (52). 

Målen med fysisk aktivitet i skolan är att lägga grunden för ett livslångt aktivt liv, att utveckla 

och förbättra hälsan och välmåendet hos eleverna, att erbjuda glädje och social interaktion 

samt att bidra till att förebygga eller reducera framtida hälsoproblem (52).  

 

Författarna anser att dessa mål är önskvärda men långtifrån uppfylls i dagens skola. Ökad 

fysisk aktivitet måste uppmuntras genom undervisningen i skolan från första till sista 

skoldagen så att grunden kan läggas för en fysiskt aktiv befolkning. Genom skolan nås alla i 

skolåldern och därmed finns en stor potential för att kunna skapa hälsosamma livsstilar tidigt i 

livet. Idrottslärarna utför ett viktigt arbete och når grupper av elever genom undervisningen i 

klassrum och olika idrottslokaler. Skolsjukgymnaster finns inom några kommuner, vilket ger 

större möjligheter till spridning av kunskap om hur kroppen fungerar och bör tas om hand 

samt individuell anpassning av aktivitet. Sjukgymnasten har unik kunskap om människan i 

rörelse och kan bidra till att förebygga sjukdom för alla åldrar. Detta gör sjukgymnasten till en 

viktig kompetens i folkhälsoarbetet.  

 

Att undervisningen i ämnet idrott och hälsa måste utökas är det många som tycker. Vinsterna 

bör vara omfattande både för samhället och för individen men det återstår kanske att visa på 

de ekonomiska besparingarna för att kunna övertyga ansvariga på olika nivåer i samhället. 

Det finns många aktörer som kan bidra till en ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. 

Förskola, skola, idrottsföreningar samt föräldrar, släktingar och kompisar till barnen är några 

som kan påverka inställningen till fysisk aktivitet tidigt i livet. För att fler i samhället ska vara 
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fysiskt aktiva i lämplig utsträckning behöver träningsvanor skapas tidigt i livet. Rörelseglädje 

finns hos unga och utmaningen för oss alla ligger i att bevara den genom livet.  

 
 
Slutsatser 
 
• Det är inte vetenskapligt bevisat om fysisk aktivitet i unga år kan bidra till att minska 

risken för typ 2-diabetes, även om det finns vissa resultat som pekar på att en fysiskt aktiv 

livsstil kan fördröja eller möjligen förebygga insjuknande. Befintliga studier har gjorts i 

Nordamerika och resultaten kan inte generaliseras till andra befolkningsgrupper.  

• Det finns många former av fysisk aktivitet som är lämpliga för barn och ungdomar med 

ökad risk för typ 2-diabetes och som för alla unga gäller att aktiviteterna bör vara 

lustfyllda, lättillgängliga och anpassade till individens förutsättningar.  
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Bilaga: Sammanställning av interventionsstudier 
 
 

 

The Ho-Chunk Youth Fitness Program 
 

Författare och år 
 

Carrel, A., Meinen, A., Garry, C. (2005) 
 

Mål med studien 
 

 

Att förmedla utbildning och genomföra en intervention som handlade om kost och 
fysisk aktivitet för att förbättra insulinkänsligheten och därmed minska risken för 
glukosintolerans eller typ 2-diabetes. 
 
 

Studiedesign 
 

Kvasiexperimentell studie utan kontrollgrupp. 
Skolbaserad. 
Folkgruppen Ho-Chunk, WI, USA.  

Studietid: 24 veckor. 
 

Undersökningsgrupp 
 

N=38 
Ålder 6-18 år (genomsnitt 9±3 år). Blandad etnisk bakgrund (native respektive non-
native). 
Urval: Genom rutinmässig hälsoundersökning valdes barn med BMI >85: e 
percentilen ut och bjöds in att delta i projektet. 
 

Aktiviteter 
 

o Undervisning i kost (30 min.) och fysisk aktivitet (45 min.) två gånger per vecka.  
o Utförande av organiserad fysisk aktivitet. 
 

Resultat 
 

Andelen kroppsfett oförändrad. Signifikant sänkning av insulinnivåerna. 
 

 
 

Quest 
 

Författare och år 
 

 

Cook, V. V., Hurley J. S. (1998) 
 

Mål med studien 
 

Bibehålla hälsosam kroppsvikt och öka medvetenheten om typ 2-diabetes. 
 

Studiedesign 
 

Skolbaserad. 
Indiansamhället Gila River, AZ, USA.  
Studietid: 2 år. 
 

Undersökningsgrupp 
 

 

Undersökningsgruppens storlek diskuteras ej men det anges att studien omfattar 20 
klasser från förskola upp till årskurs två.  
Barn från Pima och Maricopa. 
 

Aktiviteter 
 

 

o Klassrumsundervisning om prevention av typ 2-diabetes med hemuppgifter.  
o Daglig promenad med lärare (1,6 km). 
o Strukturerad frukost/lunch i skolan. 
 

Resultat 
 

Inga resultat rapporteras. 
 

 



 

 

 

 

Program för att förebygga typ 2-diabetes 
 

Författare och år 
 

Grey, M., Berry, D., Davidson, M. et al (2004) 
 

Mål med studien 
 

Att testa ett skolbaserat program för att förebygga typ 2-diabetes hos 
högriskungdomar 
 

Studiedesign 
 

Randomiserad kontrollerad studie med kontrollgrupp. 
Studietid: 16 veckor. 
Skolbaserad med aktiviteter efter skoldagen. 
New Haven, CT, USA.  
 

Undersökningsgrupp 
 

n= 41 
Medelålder 12.6 ± 1.1 Deltagare med blandad etnisk och socioekonomisk bakgrund 
valdes ut från två skolor där minst 40 % var obesa. 
Urval: Familjehistoria av typ 2-diabetes, BMI≥95:e percentilen och inga andra 
hälsoproblem. 
 

Aktiviteter 
 

o Utbildning inom näringslära. 
o Schemalagt program för fysisk aktivitet under insyn av personlig tränare (45 min, 2 

ggr/vecka) samt uppmuntran till ytterligare träning med förälder (3 ggr/vecka).  
o Träning enligt social kognitiv teori i att hantera de situationer som uppstår och öka 

tron  på egen förmåga (coping skills training). 
 

Resultat 
 

Lägre glukos- och insulinnivåer samt minskad bukfetma i experimentgruppen. HbAB1c B, 
vikt och BMI ökade i båda grupperna men mindre i experimentgruppen som också 
valde nyttigare matvaror. Båda grupperna visade ökad kunskap om möjligheter till 
fysisk aktivitet men ingen förändring i näringsintag. 
Kontrollgruppen visade ökad tro på egen förmåga kring aktivitet.  
Anhöriga visade förbättring i hälsobeteende såsom bättre val av mat och ökad fysisk 
aktivitet. 
 

 
 

Jump Into Action 
 

Författare och år 
 

Holcomb, J.D., Lira, J., Kingery, P.M. et al (1998) 
 

Mål med studien 
 

Att uppmuntra till hälsosam livsstil och att ta ökat ansvar för den egna hälsan. Att 
minska fettintaget, öka den fysisk aktiviteten och minska risken för typ 2-diabetes. 
 

Studiedesign 
 

Kvasiexperimentell studie utan kontrollgrupp. Löpande över 3 månader. 
Skolbaserad. 
Webb County, TX, USA. 
 

Undersökningsgrupp 
 

n= 835 (som deltog i fler än två utvärderingar). 
Elever i årskurs 5 (åldrarna 10-12) i 14 skolor. 
91 % av latinamerikansk härkomst. 
 

Aktiviteter 
 

o Utbildning som integreras med övrig undervisning om vikten av att äta mat med låg 
fetthalt och att träna regelbundet.  

o Uppmuntra till en fysiskt aktiv livsstil med hjälp av egna träningsmål.  
o Öka kunskap, självkänsla och beteende. 
 

Resultat 
 

Ökad kunskap om typ 2-diabetes och ökad tro på egen förmåga i att förebygga typ 2-
diabetes. 
Mer hälsosamt beteende i förhållande till kost och fysisk aktivitet.   
Ökad fysisk aktivitetsnivå. 
 



 

 

 

Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project 
 

Författare och år 
 

Macaulay, A.C., Paradis, G., Potvin, L. et al (1997) 
Paradis, G., Lévesque, L., Macaulay, A.C. (2005) 
 

Mål med studien 
 

På lång sikt att minska förekomst av typ 2-diabetes. På kort sikt att minska 
prevalensen av fetma, minska andelen fett och energimängd i kosten och minska 
fysisk inaktivitet. Specifika mål att öka andelen unga som äter balanserad 
åldersanpassad kost och som är regelbundet fysiskt aktiva. 
 

Studiedesign 
 

Longitudinell och tvärsnittsstudie med icke-matchad kontrollgrupp. 
Samhällsbaserad. 
Indiansamhället Kahnawake, Quebec, Kanada.  
 

Undersökningsgrupp 
 

n= 399 (intervention) 
n= 141 (kontroll) 
Barn av Mohawk i årskurserna 1-6 från två grundskolor. Studien påbörjades 1994.  
 

Aktiviteter 
 

o Undervisning om hälsa med fokus på kost, träning och typ 2-diabetes med syfte att 
öka kunskap, skapa positiva attityder och öka tron på egen förmåga. 

o Familjeaktiviteter i samhället för att exponera barnen för hälsosamma livsstilar hos 
vuxna. 

o Skapa stödjande och hälsobefrämjande miljöer.  
o Utveckla policyn kring hälsa genom nyttigare mat och ökad fysisk aktivitet i 

skolan. 
 

Resultat 
 

Ökning av hudveckens tjocklek och BMI i båda grupperna. Ökning av egen 
rapporterad fysisk aktivitet i båda grupperna men minskat antal tillfällen för 
idrottsundervisning i interventionsgruppen. Försämring för interventionsgruppen på 
gång-/löptestet medan kontrollgruppen visade förbättring. TV-tittandet var mindre i 
interventionsgruppen på veckodagar men lika på lördagar. Efter åtta år sågs 
kontinuerlig ökning av hudveckens tjocklek och BMI. Ingen ökning av fysisk 
aktivitet och fysisk prestationsförmåga.      
 

 
 

STOP Diabetes! 
 

Författare och år 
 

Marlow, E., Melkus, G.D., Bosma, A.M. (1998) 
 

Mål med studien 
 

Att använda kulturella uttryck för att utveckla ett kulturellt anpassat 
utbildningsprogram, att ge ungdomar en ledande roll i undervisningen om typ 2-
diabetes och att ta fram ett lämpligt utbildningsprogram om hälsa för unga. 
 

Studiedesign 
 

Kvasiexperimentell studie utan kontrollgrupp. 
Winnebago indianreservat NE, USA. 
Samhällsbaserad. 
 

Undersökningsgrupp 
 

n= 24  
Ungdomar i åldrarna 13-18 år.  
Enkät om viktiga ämnen i utbildningen delades ut före och efter temadagen 
(kunskapstest). 
 

Aktiviteter 
 

o Utbildning med syfte att informera om prevention av typ 2-diabetes med fokus på 
fysisk aktivitet och hälsosam kost (3-4 timmar varje vecka under 8 veckor).  

o Temadag om hälsa med bland annat matlagning, mätning av antropometriska 
kroppsmått och framtagande av en egen träningsprofil. 

Resultat 
 

Resultat på enkäten i medeltal 49% före temadagen och 90% efteråt (max 100%).  
Åtta av de nio deltagare som lämnade in enkäterna förbättrade sina resultat medan en 
behöll samma resultat.   
 

 



 

 

 

Primärpreventionsprogram för mexikansk-amerikanska barn 
 

Författare och år 
 

McKenzie, S.B., O’Connell, J., Smith, L.A. (1998) 

Mål med studien 
 

Att utveckla ett åldersrelevant och kulturellt anpassat åtgärdsprogram för barn med 
risk för typ 2-diabetes. 
 

Studiedesign 
 

Pilotstudie. 
Lokal intervention (aktiviteterna utfördes på ett lokalt sjukhus).  
Demografiskt område med stor andel mexikanska amerikaner  
Studietid: 3½ månad. 
 

Undersökningsgrupp 
 

n=37 
Mexikansk-amerikanska barn från 7-12 år med minst en förälder, morförälder eller 
farförälder med typ 2 diabetes. 
 

Aktiviteter 
 

o Före och efter interventionen undersöktes hälsa och hälsofaktorer  (fysiologiska 
faktorer, kostinnehåll samt kunskap om kost, träning och diabetes).  

o Riskprofilbedömning för varje individ som familjerna fick ta del av vid första 
träffen. 

o Aktivitetsorienterat utbildningsprogram om diabetes och grunderna för en hälsosam 
livsstil (8 ggr, 15-20 min interaktiv lektion och 40-45 min aktivitet).  

o Hemuppgifter. 
 

Resultat 
 

En majoritet av barnen och deras familj hade förändrat hur de åt, hur de gjorde sina 
inköp och hur var fysiskt aktiva. 90 % visade förbättrade resultat på kunskapstestet.  
Förändringar i fysiologiska faktorer och kost analyserades inte statistiskt pga. liten 
undersökningsgrupp och tidsbrist.  
 

 
 

Zuni Diabetes Prevention Program 
 

Författare och år 
 

Teufel, N. I., Ritenbaugh, C. K. (1998) 
Ritenbaugh, C., Teufel-Shone, N.I.,  Aickin, M.G.  (2003) 
 

Mål med studien 
 

Att reducera riskfaktorer för DMT2, att verka för ökad fysisk aktivitet, ökat frukt- 
och grönsaksintag samt reducerad konsumtion av läskedrycker. 
 

Studiedesign 
 

Kvasiexperimentell studie med icke-matchad kontrollgrupp.  
Skolbaserad. 
Zuni Pueblo reservatet, New Mexiko, USA. 
 

Undersökningsgrupp 
 

År 1: n=119  
År 3: n=173  
Ungdomar av Zunistammen i årskurserna 9-12 i två high schools.  
 

Aktiviteter 
 

o Integrerad undervisning om typ 2-diabetes, hälsosam kost och fysisk aktivitet.  
o Modifiering av matutbudet i skolorna. 
o Etablering av ett hälsocenter för unga med träningsredskap och organiserade 

fritidsaktiviteter. 
o Upprättande av sociala nätverk på samhällsnivå, för de anställda och för 

ungdomarna.  
 

Resultat 
 

Förbättrade glukos- och insulinnivåer. 
Något lägre BMI. 
Reduktion av intaget av läskedrycker och ökat intag av kostfibrer. 
Lägre hjärtfrekvens, vilket pekar på förbättrad kardiovaskulär funktion. 
 

 

 



 

 

 

Bienestar (pilotstudie) 
 
Författare och år 

 

Trevino, R.P, Pugh, J.A., Hernandez, A.E. et al (1998) 
 

Mål med studien Att utveckla ett preventionsprogram för att minska riskfaktorerna för diabetes, framför 
allt övervikt och andelen fett i kosten. 
 

Studiedesign 
 

Pilotstudie 
Skolbaserad 
San Antonio, TX, USA. 
Studietid: 1 år. 
 

Undersökningsgrupp 
 

n=102  
Mexikansk-amerikanska fjärdeklassare i två skolor i de fattigaste skoldistrikten av San 
Antonio. 
 

Aktiviteter 
 

o Undervisning i hälsa för föräldrar.  
o Komplettera den existerande undervisningen i hälsoämnet.  
o Projekt efter skolan för att öka fysisk aktivitet.  
o Utbildning av matsalspersonal i att laga hälsosamma rätter. 
 

Resultat 
 

Signifikant ökning av kunskap om diabetes. 
Ingen ökning av fysisk aktivitetsnivå. 
Fysisk aktivitet identifierades som ett område som behövde utökas i studiens 
fortsättning. 

 
 

Bienestar 
 

Författare och år 
 

Trevino, R. P., Yin, Z., Hernandez, A. et al (2004) 
 

Mål med studien 
 

Att minska de två etablerade riskfaktorerna för typ 2-diabetes, övervikt och fett i 
kosten. Att öka intag av frukt och grönsaker, att öka kunskap om hälsa, samt att öka 
självkänsla, självförtroende, tro på egen förmåga och fysisk aktivitetsnivå. 

Studiedesign 
 

Kvasiexperimentell studie utan kontrollgrupp.  
Skolbaserad. 
San Antonio, TX, USA.  
Studietid: 4 år. 

Undersökningsgrupp 
 

n=3096 
Barn från fjärde klass i 44 skolor (13 skolor i interventionsgruppen och 14 i 
kontrollgruppen. 

Aktiviteter 
 

o Undervisning i hälsa för föräldrar.  
o Komplettera den existerande undervisningen i hälsoämnet.  
o Projekt efter skolan för att öka fysisk aktivitet.  
o Utbildning av matsalspersonal i att laga hälsosamma rätter. 
 

Resultat 
 

Signifikant bättre kunskaper om hälsofrågor relaterade till typ 2-diabetes.  
Signifikant minskning av fett och totala antalet kalorier i kosten.  
Signifikant ökning av frukt- och grönsaksintag.  
Ingen påverkan på andel kroppsfett eller fysisk aktivitetsnivå. 
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