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Sammanfattning 
 
 
Övervikt hos barn är ett ökande globalt problem, vilket beror på ett flertal orsaker så 

som matvanor, minskad spontan rörelse och mer stillasittande. 

 

Genom litteraturöversikt med kvantitativ ansats har artiklar sökts med syftet att 

belysa effekten av fysisk aktivitet hos överviktiga barn i åldern 6–16 år, dessa har 

analyserats via Fribergs trestegsmodell. I resultatet har fyra huvudkategorier 

identifierats som påverkas av fysisk aktivitet: BMI, riskfaktorer, livskvalitet och 

inaktivitet. 

  

De mest framträdande resultaten i översikten var att fysisk aktivitet oavsett mängd 

har en positiv påverkan på riskfaktorer och livskvalitet. Vidare framkom att BMI inte 

är ett tydligt mått för att utvärdera fysiska effekter hos växande barn samt att 

stillasittande hos barn måste minska. 

 

Skolsköterskan har en helhetssyn och arbetar hälsofrämjande samt träffar alla barn i 

skolåldern vilket gör att hon har möjlighet att påverka deras livskvalitet och spelar en 

viktig roll i att identifiera, initiera och motivera till åtgärder. 

 
 
Nyckelord: Hälsofrämjande, Inaktivitet, Intervention, Skolsköterska, 6–16 år 
 



 

Summary 
  

Child obesity is a growing global problem, the reason for this are many but include 

eating habits, reduced spontaneous movement and more sedentary time. 

 

Through literature review with quantitative approach, articles have been sought for 

the purpose of highlighting the effect of physical activity in overweight children 

between the age of 6-16 and analyzed by Friberg´s three-step model. In the result, 

four main categories have been identified that are influenced by physical activity: 

BMI, risk factors, quality of life and inactivity. 

 

The main results were that physical activity has a positive effect on risk factors and 

quality of life irrespective of amount. BMI is not a clear measure for evaluating the 

physical effects of growing children and that children’s sedentary time need to be 

reduced. 

 

The school nurse has a holistic view and work with health promotion and meet all 

school-aged children, which enables her to affect their quality of life and play an 

important role in identifying, initiating and motivating to action. 
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Inledning 

Barn rör på sig mindre idag än för 20 år sedan, detta kan leda till ohälsa i barnaåren 

och längre fram i vuxenlivet. Det finns flera anledningar till att barn är mer inaktiva 

idag än tidigare. Orsaker som påverkar är ökad skärmtid genom TV, data, surfplatta 

och mobiler vilket gör att de förlorar tid för egen aktivitet, lek och rörelseutveckling. 

En annan orsak är att barn tidigare gick eller cyklade till skolan och till de olika 

aktiviteterna, men idag så skjutsar föräldrarna barnen istället (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Stillasittande mer än två timmar per 

dag hos barn och ungdomar (6–16 år) har satts i samband med en mer ofördelaktig 

viktutveckling, sämre kondition, lägre självkänsla samt lägre skolprestation. 

Forskning visar att fysisk aktivitet och stillasittande är beteenden som påverkar 

övervikt och fetma, men också barn och ungdomars generella utveckling (Donnelly et 

al., 2009).  Det är svårt att behandla övervikt och fetma hos både vuxna och barn då 

det tar tid att ändra livsstilsvanor, därför är det viktigt att börja med hälsofrämjande 

åtgärder i ett tidigt skede (Willers et al., 2012).  Genom att främja goda matvanor och 

fysisk aktivitet får barnen större möjlighet att växa sig ur en övervikt (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

 

Bakgrund 

 
Fysisk aktivitet 
 

Fysisk aktivitet innebär all form av rörelse som leder till ökad energiförbrukning. 

Rörelse kan vara till exempel lek, gymnastik, motion och friluftsliv. Effekterna av 

fysisk aktivitet varierar beroende på intensitet, frekvens, varaktighet, typ av träning, 

ålder och genetiska faktorer (Socialstyrelsen, 2013). 

Fysisk aktivitet har alltid varit en del av människans vardag och därmed en 

grundförutsättning för hälsa och välbefinnande, men samhällsutvecklingen har idag 

gjort att det aldrig har krävts så lite fysisk aktivitet för överlevnaden (Statens 
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folkhälsoinstitut, 2006). De nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet för 

barn och unga är minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen och bör innehålla både 

måttlig aktivitet som till exempel cykling och hård aktivitet såsom jogging. 

Aktiviteten kan delas upp flera gånger om dagen och bör vara så allsidig som möjligt 

(Statens folkhälsoinstitut, 2006). World Health Organization [WHO] 

rekommenderar att barn och ungdomar som är inaktiva gradvis bör öka mängden 

och intensiteten av fysisk aktivitet, för att nå rekommendationerna (WHO, 2018).  

 

Fysisk aktivitet ska vara roligt och all rörelse räknas. Det är föräldrarna som har 

huvudansvaret när det gäller det enskilda barnets rutiner och aktivitetsmönster, 

därför ska både barn och föräldrar vara delaktiga och förstå hälsovinsterna med att 

minska stillasittandet och vara mer fysisk aktiva (Socialstyrelsen, 2013). Fysisk 

inaktivitet hos barn är en riskfaktor för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 

2-diabetes, fetma, sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa senare i livet. Barn 

som har en stillasittande livsstil är i högre grad överviktiga och har fetma, än 

personer som är aktiva regelbundet (Oliveira, Ferrari, Araújo & Matsudo, (2017). 

 

 

Övervikt och fetma 
 
Världen kommer att ha fler överviktiga barn än underviktiga år 2022 enligt WHO. 

Överviktiga barn 6–16 år har ökat från mindre än 1 procent år 1974 till 6 procent för 

flickor och 8 procent för pojkar år 2016. Dessa barn har högre risk för att få diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdom när de växer upp vilket påverkar deras livskvalitet och kan 

leda till förtidig död (WHO, 2017). Andelen personer med fetma i Sverige har 

tredubblats sedan 1980-talet och fortsätter att öka. Övervikt och fetma beror på en 

obalans mellan mängden energi i kosten och energiförbrukningen genom fysisk 

aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Gränsen för vad som är övervikt och vad 

som är fetma räknas ut med hjälp av body mass index (BMI). För vuxna anger det 

relationen mellan vikt och längd och anger kroppsvikt i kg dividerat med 

kroppslängden i meter i kvadrat. BMI för barn räknas i förhållande till barnets ålder 

och kön. Gränsen för övervikt hos barn är BMI 25 och för fetma BMI 30. BMI mäter 

fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma (WHO, 2007), se (Bilaga 

1). BMI följs upp på barnhälsovården i de tidiga åldrarna och när barnet börjar skolan 
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fortsätter uppföljningen via skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004). Övervikt är när 

ett barn väger så mycket att det räkas som ohälsosamt, kraftig övervikt kallas fetma. 

Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och fysisk aktivitet (Thorstensson, 

Blomgren, Sundler & Larsson, 2018).  Ett högt BMI är en av de fem främsta 

riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår och kan påverka livskvalitet hos 

barn och vuxna. (Statens folkhälsoinstitut, 2006)  

 

 

Teoretisk referensram - Livskvalitet 
 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp, som kan vara svårt att definiera. Hälsa 

relateras ofta till livskvalitet, särskilt i betydelsen upplevt välbefinnande. Livskvalitet 

är såsom hälsa ett svårdefinierat begrepp, då det utgörs av flera faktorer (Wiklund & 

Bergbom, 2017). WHO, (1997) beskriver helheten av begreppet livskvalitet, där 

livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation utifrån den kultur och 

sammanhang som han/hon befinner sig i samt i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Livskvalitet påverkas av fysisk hälsa, 

psykologiska tillstånd och sociala förhållanden, grad av oberoende och relationer till 

betydelsefulla händelser i livet (World Health Organization Quality Of Life, 

WHOQOL, 1997). 

 

Genetiska faktorer och livsstil- och miljöfaktorer är av central betydelse för hälsa och 

välbefinnande. Egna erfarenheter och den egna inställningen till livet, samt hur vi går 

igenom livet har också stor betydelse. En person har olika egna resurser att utgå ifrån 

beroende på sammanhang och livssituation. Relationer i familjen, vänner, miljön i 

skolan, ekonomi, fysiskt och psykiskt mående påverkar det aktuella 

livssammanhanget. Faktorer som ger känsla av välbefinnande, att få känna sig 

behövd samt trygghet stärker en persons livskraft, medan svag fysisk förmåga som 

leder till inaktivitet och mindre självständighet kan försvaga den. Positiv livshållning 

är en förmåga som utvecklas under uppväxttiden och påverkas av viktiga personer i 

barnets eller den unga människans närhet. Den förmågan kan förändras, påverkas 

eller utvecklas av händelser under livets gång (Wiklund & Bergbom, 2017). De 

psykosociala dimensionerna är de viktigaste faktorerna när det gäller överviktiga 

barns hälsa och livskvalitet (Brødsgaard, Wagner, Peitersen, Sørensen, & Poulsen, 
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2016). Det finns flera variabler som är förknippat med livskvalitet hos barn, bland 

annat självkänsla, smärta, kvalitet på mat, fysisk aktivitet, skärmtid, föräldrarnas 

utbildningsnivå samt viktstatus (Buttitta, Iliescu, Rousseau, & Guerrien, (2014). 

Sjuksköterskans kompetens och helhetsperspektiv kan främja till ökad hälsa och 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2016). 

 
Skolsköterskans roll 
 
Omvårdnaden är sjuksköterskans specifika kompetens och grundar sig i en 

humanistisk människosyn. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett 

helhetsperspektiv av patientens situation och kunskap att använda de metoder som 

gör störst nytta för patienten med bästa tillgängliga evidens, baserat på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan ansvarar självständigt för beslut som erbjuder 

människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla och återfå sin hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska omfattar 

grundutbildade sjuksköterskor. För sjuksköterskor inom skolhälsovården har vissa 

kompetenser framhållits som viktiga. Dessa kunskapsområden är inom 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska eller 

specialistinriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (Riksföreningen 

skolsköterskor, 2016). 

 

I Elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt 

specialpedagog. De medicinska insatserna utförs av skolsköterska och skolläkare. 

Elevhälsan följer bestämmelser och vägledning från Socialstyrelsen och skolverket 

där insatserna präglas av ett samspel mellan hälsa och lärande (Socialstyrelsen, 

2016). Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, samt stödja 

elevens utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa är en viktig förutsättning för 

att klara skolan (Reuterswärd, & Lagerström, 2010). 
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Hälsobesök 
 

Enligt socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården bör hälsobesöken ske i 

förskoleklass och årskurs 1, 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. Besöken 

innefattar allmänna hälsokontroller där levnadsvanor och fysisk aktivitet 

uppmärksammas. Eleven ska även erbjudas syn- och hörselundersökning samt 

vaccinationer under grundskolan. (Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 

2004). I hälsobesöken ingår hälsosamtal om bland annat matvanor och fysisk 

aktivitet, samt att elevens längd och vikt mäts och BMI noteras. Där uppmärksammas 

skydds- och riskfaktorer som har samband med fysisk aktivitet och matvanor. De 

elever som har bristfälliga matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet följs upp och 

erbjuds ytterligare insatser och vid behov remitteras vidare till annan specialitet som 

till exempel dietist eller barnmedicin. För de elever där det finns riskfaktorer för att 

utveckla ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet fortsätter en 

uppföljning anpassad efter elevens behov och gällande riktlinjer i samråd med 

föräldrarna (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Hälsosamtalen bör vara elevcentrerade så att eleven får möjlighet att reflektera över 

sina egna förutsättningar och val för att stärka upp sina möjligheter till ett hälsosamt 

liv (Holmström, Malin, Asplund, Kenneth, & Kristiansen, Lisbeth, 2013).  

Förebyggande arbete innebär att förhindra uppkomsten av eller påverka förlopp av 

sjukdomar, skador, fysiska eller psykiska eller sociala problem det vill säga åtgärder 

för att minska risken för ohälsa. Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom elevhälsan 

kännetecknas av ambitionen att identifiera, stärka och ta hänsyn till individens egna 

resurser för att främja sin hälsa och förebygga och hantera sjukdom. Samtal om fysisk 

aktivitet innebär framför allt att ge eleven kunskap, verktyg och stöd för att förändra 

den (Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). 

 

Fysisk aktivitet i skolan når ut till alla barn, oberoende av de sociala eller ekonomiska 

resurser familjerna har. Skolsköterskan har en nyckelroll när det gäller överviktiga 

barns hälsa och livskvalitet eftersom de träffar alla barn som går i skolan och arbetar 

hälsofrämjande. (Borup, & Holstein, 2010; Lavelle, Mackay & Pell, 2012). 
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Syfte 

 

Syftet med litteraturöversikten är att belysa effekten av fysisk aktivitet hos överviktiga 

barn i åldern 6–16 år. 

 

 

Material och metod 

Design 

 Arbetet är en litteraturöversikt med kvantitativ ansats. Litteraturöversikt användes 

för att få en överblick över kunskapen som redan finns inom detta område (Friberg, 

2017). Litteraturöversikten har en induktiv ansats vilket innebär att arbeta 

förutsättningslöst, för att sedan kunna dra slutsatser från resultatet. Den teoretiska 

referensramen återkopplas i diskussionen (Priebe & Landström, 2017). Eftersom 

syftet var att beskriva effekter av interventioner har vetenskapliga artiklar med en 

kvantitativ ansats analyserats (Billhult & Gunnarsson, 2017b). 

 

 

Urval och datainsamling 

Vid sökningar av artiklar användes databaserna CINAHL och MedLine eftersom de är 

inriktad på omvårdnadsforskning. (Friberg, 2017). För att få en överblick och hitta ett 

adekvat avgränsat ämnesområde gjordes en informationssökning på engelska för att 

identifiera lämpliga sökord. De sökord som användes utgick ifrån syftet och var: 

Effects, physical activity, overweight children. Sökorden sattes ihop med varandra 

och tillsammans med AND. I CINAHL begränsades sökningen genom att välja barn 

åldern 6–16 år och att artiklarna inte skulle vara äldre än från 2008 samt peer-

reviewed. Sökningarna gjordes under februari månad 2018. För att begränsa antalet 

artiklar valdes artiklarna enbart från CINAHL Resultatet blev 79 artiklar där alla 

abstracts sedan lästes igenom, se (Bilaga 2).  Artiklar som exkluderades var de med 

kvalitativ ansats samt artiklar där studier var gjorda på barn yngre än sex år. De 
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artiklar som inkluderas ska vara godkända av en etisk kommitté. Med utgångspunkt 

från syftet valdes tolv artiklar ut.  Kvalitetsgranskningen utgick utifrån 

Hälsohögskolan i Jönköpings protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 

kvantitativ metod, se (Bilaga 3). 

 

 

Dataanalys 

Resultatet i litteraturöversikten är beskrivande statistik, där grunddata komprimeras 

och sammanfattas för att kunna ge en samlad bild av det insamlande materialet 

(Billhult & Gunnarsson, 2017a). Artiklarna har analyserats utifrån Fribergs 

trestegsmodell, där första steget är genomgång av artiklarna för att förstå innehåll 

och sammanhang. I andra steget analyseras likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat. I det sista steget har en sammanställning gjorts som presenterar likheter och 

skillnader i resultatet under de olika rubrikerna (Friberg, 2017). Vetenskapliga 

artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter har genomgått en granskning, en så 

kallad peer-review innan de accepterats för publicering (Kristensson, 2017). Samtliga 

elva artiklar som finns med i litteraturöversikten är peer-reviewed samt 

kvalitetsgranskad utifrån Högskolan i Jönköpings protokoll, se (Bilaga3). I första 

steget lästes alla artiklarna flera gånger för att få helhet och förståelse av artiklarna 

som sedan diskuterades sinsemellan. Vid diskussionen framkom det att en artikel 

inte motsvarade syftet och exkluderades. Därefter sammanställdes en artikelmatris, 

se (Bilaga 4). I andra steget identifierades likheter och skillnader inom samma 

område i artiklarnas resultat och utifrån syftet har fokus varit på hur effekten av 

fysisk aktivitet påverkat överviktiga barn som stöd i analysarbetet. I tredje steget 

utformades en sammanställning av likheter och skillnader som sorterades i lämpliga 

kategorier (Friberg, 2017). Dessa kategorier sammanfattades och fick rubrikerna 

BMI, riskfaktorer, inaktivitet och livskvalitet.  

 
 

Etiska överväganden 

Etiska övervägande görs inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete 

och handlar om att människor inte ska komma till skada, utnyttjas eller såras. 

Studentarbeten på grundutbildning behöver inte granskas då det inte räknas som 
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forskning men studenten har ett ansvar för vad som skrivs, att det har god kvalitet 

och följer de etiska principerna (Kjellström, 2017).  Det finns olika koder och 

riktlinjer inom olika forskningsområden men de bygger på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Forskning i Sverige styrs av lagen (SFS 2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor samt personuppgiftslagen som 

innefattar hur man behandlar känsliga personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2017). De 

artiklar som används i litteraturöversikten har alla varit godkända av en etisk 

kommitté i det landet studien har utförts (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Resultat 

 

Resultatet är en sammanställning av elva artiklar som publicerats mellan år 2009–

2018 och kommer från Australien, Finland, Italien, Nya Zeeland, Portugal, 

Storbritannien, Sverige samt USA. Av dessa artiklar var fem stycken randomiserade 

kontrollerade studier och sex stycken var litteraturgenomgångar. Antalet deltagare i 

artiklarna är mellan 48 - 2384 stycken och det totala antalet är 6828 stycken. Fem 

artiklar redovisar könsfördelningen, där flickorna sammantaget är marginellt fler än 

pojkarna. Resultatet sammanfattas i fyra huvudrubriker.  

 

 

Tabell 1. Antal undersökta personer i artiklarna. 
 

 Författare Totalt antal Pojkar Flickor 

Boutelle et al. 62 - - 

Bäcklund et al. 48 - - 

Field et al. - - - 

Martin et al. 2384 - - 

McGuigan et al. 61 27 34 

Pedrosa et al. 497 256 241 

Routsalainen et al. 1271 626 645 

Sacchetti 105 44 61 

Stoner et al. 369 176 193 

Vasconcello et al. 396 - - 

Videira-Silva et al. 1635 - - 
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Tabell 2. Procentuell fördelning mellan könen. 
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Påverkan på BMI 

 
Nio artiklar tar upp BMI i samband med effekt av fysisk aktivitet hos överviktiga 

barn. Sex artiklar visar ingen skillnad i BMI, en studie ett ökat BMI men Vasconcellos 

et al. (2014) visar i sin översikt en nedgång av BMI i 15 av 22 studier. Vissa studier 

visar på en signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp gällande 

minskning av BMI (Videra-Silva & Fonseca, 2016) och andra visar dock en måttlig 

effekt på BMI efter intervention (Stoner et al., 2016; McGuigan, Tatasciori, Newton & 

Pettigrew, 2009). Måttligt intensiva träningsprogram visade större nedgång i BMI 

jämfört med allmän hälsoinformation (Field, 2011). Interventioner som innehåller 

övervakad träning har större effekt på BMI än inte övervakade grupper men grupper 

som kombinerar energibegränsning och träning har störst effekt (Ruotsalainen, 

Kyngås, Tammelin & Kääriänen, 2015; Field, 2011). BMI jämfört med 

kontrollgruppen förbättrades även om ingen större förändring i BMI, vikt eller 

midjemått i interventionsgruppen noterades (Pedrosa et al., 2010). Det ses ett 

samband mellan nedgång av BMI och interventioner där kontakt med deltagarna är 

stor (Bäcklund, Sundelin & Larsson, 2011). Ett högt BMI hade negativ påverkan på 

stående längdhopp och sprint men positiv effekt på kast med medicinboll (Sacchetti 

et al., 2012).   

 

 

Tabell 3. Artiklarnas fördelning av påverkan på BMI. 

 

 Författare Positivt Negativt Ej definierat 

Bäcklund et al. 2011       X 

Field 2011     X 

Mc Cuigan et al. 2009   X   

Pedrosa et al. 2010     X 

Ruotsalainen et al. 2015     X 

Sacchetti et al. 2012     X 

Stoner et al. 2016     X 

Vasconcellos et al. 2014 X     

Videira-Silva et al. 2016 X     
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Påverkan på riskfaktorer 

 
Riskfaktorer tas upp i sju av artiklarna.  En av artiklarna visar minskning av 

insulinnivåer i sex av tolv studier, minskning av blodsocker i tio av tio studier, ingen 

minskning av HDL, minskning av LDL i fyra av sju studier, sänkt blodtryck i tio av tio 

studier och sänkt vilopuls i fyra av sju studier efter intervention av fysisk aktivitet 

(Vasconcellos et al., 2016). Barn med diabetes sänkte sin blodsockerkurva med 25 

procent efter intervention (Field, 2011). Små minskningar redovisas i kroppsvikt, 

fettprocent och midjemått efter intervention, de ser dock en stor förbättring i 

insulinkurvan och en måttlig förbättring i blodsocker och systoliskt blodtryck (Stoner 

et al., 2016). De flesta överviktiga barn har högre blodtryck och blodfettsnivåer än 

jämnåriga normalviktiga (Pedrosaetal, 2010). Midjemåttet i 

standardbehandlingsgruppen ökade 2,2cm mer än interventionsgruppen (Viders-

Silva & Fonseca, 2016). Ärftlighet har betydelse för övervikt, 42,6 procent av 

mammorna och 37,7 procent av papporna är överviktiga eller minst en överviktig 

förälder finns i 65,6 procent av fallen (Pedrosa et al., 2010). Fler pojkar 

klassificerades som överviktiga medan fler flickor bedömdes ha fetma (Sacchetti et al. 

2012). Mängden kroppsfett kan signifikant minska samtidigt som vikten är konstant 

relaterat till ålderstillväxt under interventionsstudien (McGuigan, 2009). 

 
Tabell 4. Artiklarnas fördelning av påverkan riskfaktorer. 

 

 Författare Positivt Negativt Ej definierat 

Field 2011 X     

Mc Cuigan et al. 2009 X     

Pedrosa et al. 2010 X     

Sacchetti et al. 2012     X 

Stoner et al. 2016 X     

Vasconcellos et al. 2014 X     

Videira-Silva et al. 2016 X     
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Påverkan på livskvalitet 

 
Livskvalitet tas upp i sju av artiklarna. En faktor för att lyckas gå ner i vikt är att väga 

sig kontinuerligt, fler av de som väger sig varje vecka lyckas gå ner i vikt (Kerri, 

Boutelle, Libbey, Neumark-Szteiner & Story, 2009). Depression och oro minskar efter 

fysisk aktivitet, oberoende av intensitet på träningen (Field, 2011). Fysisk aktivitet 

visar förbättring på kognitiva förmågor, inga ytterligare förbättringar kan ses om det 

kombineras med livsstilsprogram (Martin et al., 2017). Interventioner som innehåller 

komponenter vilka främjar spontan aktivitet ger oftare fortsatt träning efter studiens 

slut (Ruotsalainen et al., 2015). Signifikant fler i interventionsgrupp når mål på 60 

minuters aktivitet per dag (Bäcklund et al., 2011). Överviktiga barn sover färre 

timmar per dygn (Pedrosa et al., 2010). Överviktiga barn är oftast starkare än 

jämnåriga och svarar bra på anaerobträning med egen kroppsvikt och sämre på aerob 

och rörelseträning (McGuigan er al., 2009). 

 

 

Tabell 5. Artiklarnas fördelning av påverkan på livskvalitet. 

 

 Författare Positivt Negativt Ej definierat 

Boutelle et al. 2009 X     

Bäcklund et al. 2011 X     

Field 2011 X     

Martin et al. 2017 X     

Mc Cuigan et al. 2009 X     

Pedrosa et al. 2010     X 

Ruotsalainen et al. 2015 X     
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Påverkan på inaktivitet 

 
Inaktivitet tas upp i fem av artiklarna.  Ungdomar som lyckats gå ner i vikt redovisar 

4 timmars mindre skärmtid i veckan jämfört med kontrollgrupp som har samma 

mängd fysisk aktivitet (Kerri et al., 2009).  En låg aktivitetsnivå är en riskfaktor för 

överviktiga barn.  Överviktiga barn visar 25 procents mindre aktivitet över helger 

jämfört med normalviktiga barn (Field, 2011).  54,9 procent av överviktiga barn 

redovisar att de är mycket stillasittande vilket påverkar kroppsvikten negativt och 

sänker den fysiska prestationen (Saccetti et al., 2012). Ökad skärmtid och 

stillasittande är en faktor för bildande av överskottsfett i barndomen (Pedrosa et al., 

2010). Intervention med fysisk aktivitet ger mindre skärmtid jämfört med 

standardgruppen (Bäcklund et al., 2011). 54,9 procent av överviktiga barn redovisar 

att de är mycket stillasittande vilket påverkar kroppsvikten negativt och sänker den 

fysiska prestationen (Saccetti et al., 2012) 

 
 
Tabell 6. Artiklarnas fördelning av påverkan på inaktivitet. 

 

 Författare Positivt Negativt Ej definierat 

Boutelle et al. 2009 X     

Bäcklund et al. 2011 X     

Field 2011     X 

Pedrosa et al. 2010     X 

Sacchetti et al. 2012     X 
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Tabell 7.  Sammanställning av artiklarnas resultat fördelat på rubriker. 

 

 

Författare BMI Riskfaktorer Livskvalitet Inaktivitet 

Boutelle et al.                

2009 
    x x 

Bäcklund et al. 

2011 
x   x x 

Field                          

2011 
x x x x 

Martin et al.            

2017 
    x   

Mc Cuigan et al. 

2009 
x x x   

Pedrosa et al.             

2010 
x x x x 

Ruotsalinen et al. 

2015 
x   x   

Sacchetti et al. 

2012 
x x   x 

Stoner et al.         

2016 
x x     

Vasconcellos et al. 

2014 
x x     

Videira-Silva et al. 

2016 
x x     
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Litteraturöversikt är ett arbetssätt för att sammanställa relevant kunskap för att 

kunna svara på syftet av vad fysisk aktivitet har för effekt på överviktiga barn.  De 

vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga inom området granskas och analyseras 

utifrån syftet (Kristensson, 2017). Analysen i en litteraturöversikt visar på ett 

strukturerat arbetssätt där färdigställda forskningsartiklar sammanställs. Det som 

kan ses som negativt är att det kan vara för begränsad mängd relevant forskning som 

grund för översikten och att det finns risk för att de artiklar som väljs ut stöder den 

egna ståndpunkten. Det är därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av 

artiklar samt att försöka arbeta så förutsättningslöst som möjligt (Friberg, 2017).  

 

Litteraturöversikten har en kvantitativ ansats där det är möjligt att genom mätningar 

och jämförelser se om en intervention ger resultat eller inte. I kvantitativ 

forskningstradition används begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva 

kvalitet. Validiteten handlar om studiens metodologiska förutsättningar att besvara 

forskningsfrågan och om resultaten är hållbara, rimliga och generaliserbara, ett mått 

på att studien mäter det den ska mäta. Att inget annat ligger bakom resultatet än det 

som forskaren påstår och att urvalet är representativt. I experimentella studier är det 

viktigt att interventions- och kontrollgrupperna har samma förutsättningar vid 

studiens start för att säkert kunna utvärdera om interventionen är effektiv eller inte. 

Hög validitet betyder att ett instrument mäter det som det avser att mäta i hög 

utsträckning. Reliabilitet är ett mått på kvaliteten i själva mätningen och anger hur 

mätsäkert instrumentet är eller frånvaro av mätfel. Ju högre grad av mätsäkerhet 

desto bättre. Vid kvantitativ forskning är målet att resultatet ska leda till 

generaliserbara slutsatser, det vill säga att den information som kommer fram ska 

kunna gälla för hela populationen (Kristensson, 2017). 

 

Vid sökningen av artiklar togs hjälp av Högskolan i Jönköpings bibliotekarie och 

bibliotekarien på Skaraborgs sjukhuset i Lidköping, samt användes kunskap och 

information från teori och metodkursen i Borås inför examensarbetet i omvårdnad. 

Detta för att effektivisera sökningen på relevanta artiklar. Artikelsökningen gjordes i 

databaserna CINAHL och MedLine då dessa är inriktade på medicin och omvårdnad 
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(Friberg,2017). För att begränsa sökningen valdes de inkluderade artiklarna från 

CINAHL. Som hjälp för kvalitetsgranskning användes Högskolan i Jönköpings 

kvalitetsgranskningsprotokoll. De elva inkluderade artiklarna hade alla fyra poäng i 

del ett och i del två hade fem artiklar sex av sju poäng vilket är godkänt för 

inkludering i litteraturöversikten. Samtliga artiklarna i resultatet är peer-reviewed. 

Av artiklarna var fem stycken randomiserade kontrollerade studier och sex var 

litteraturgenomgångar. De artiklar som var litteraturgenomgångar hade 

randomiserade studier som inkluderingskrav, vilket ger litteraturgenomgångarna 

högre validitet och reliabilitet.  Nio av de elva artiklarna i resultatet har utgått ifrån 

mätvärdet BMI vilket ger en god reliabilitet och samtliga har redogjort för urvalet, 

inkluderingskrav, exkludering och eventuella bortfall i sina studier vilket ger hög 

kvalitet.  För att inkluderas i litteraturöversikten har samtliga artiklar genomgått 

någon form av etisk granskning i hemlandet vilket stärker trovärdigheten. Samtliga 

artiklar i resultatet har lästs igenom enskilt och sedan diskuterats gemensamt, på så 

sätt kan tolkningar jämföras vilket stärker litteraturöversiktens validitet (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). En kort sammanfattning av resultatet gjordes i en artikelmatris. 

Fribergs trestegsmodell användes för att analysera innehållet i litteraturöversikten på 

ett strukturerat sätt. Till resultatet identifierades fyra huvudrubriker som redovisades 

separat. Ett större material hade gett ett tydligare resultat men på kandidatnivå 

bedömdes mängden artiklar som tillräcklig. Resultatet är generaliserbart på svensk 

omvårdnad även om bara en artikel var svensk, eftersom effekten av fysiska 

aktiviteter på överviktiga barn är densamma i alla länder. Detta ses som en styrka i 

litteraturöversikten. Artiklarna hade tillsammans en jämn könsfördelning vilket är en 

styrka då syftet var att se effekten på överviktiga barn oavsett kön. 

 

Resultatdiskussion 
 
Uppsatsen beskriver effekten av fysisk aktivitet på överviktiga barn. De generella 

rekommendationerna för överviktiga barn berör framför allt kosten. Syftet var att 

undersöka värdet av ökad fysisk aktivitet för denna grupp. Resultatet visar att fysisk 

aktivitet har betydande effekter på kroppssammansättning, hälsoprevention och 

välmående. Tydligast i resultatet framkommer det att mindre stillasittande är 

viktigare än ökad aktivitet (Jackson & Cunningham, 2017; Edwards et al., 2016). 
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BMI är måttet som används för att definiera övervikt, hos växande barn visar det sig 

att BMI kan vara ett trubbigt instrument för att utvärdera effekt av fysisk aktivitet. I 

litteraturöversikten finns det en studie som visar på en signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp gällande nedgång i BMI medan ett flertal 

andra studier inte kan ge ett definitivt samband mellan fysisk aktivitet och minskat 

BMI. Som förklaring kan ses att det är viktigt att jämföra med studiernas 

kontrollgrupper vilka har sämre resultat. Även om interventionsgruppernas BMI är 

oförändrat efter studiens slut så har kontrollgrupperna ökat i BMI, detta på grund av 

att studiepersonerna är växande individer och mängden kroppsfett kan minska 

signifikant samtidigt som vikten är konstant relaterat till ålderstillväxt under 

interventionstiden. De metoder som har störst effekt på barnens BMI är träning som 

är kontrollerad eller övervakad, då överviktiga barn oftast inte har en vana med 

spontan aktivitet (Hansen et al., 2013). Det visar sig att interventioner där kontakten 

är stor med deltagarna ger en större nedgång i BMI vilket kan förklaras av en högre 

motivation (Hansen et al., 2013). 

 

Resultatet visar att ett problem för överviktiga barn är att de sällan fortsätter med 

fysisk träning efter interventioner. Rekommenderad fysisk aktivitet för överviktiga 

barn innehåller ofta aerob rörelseträning till exempel löpning vilket ofta är svårt och 

ibland skadligt att utföra på grund av deras storlek och vikt medan de oftast är 

starkare än jämnåriga och svarar bra på aerob belastningsträning samt träning med 

egen kroppsvikt eller kastsporter, en anpassning efter deras förmågor skulle gynna 

spontan aktivitet vilket ger en större vilja att fortsätta med träning efter 

interventionens slut. Övervikt kan innebära flera symtom som i sig är riskfaktorer för 

framtida sjukdomar där hjärt- och kärlrelaterade dominerar (Edwards et al., 2016; 

White et al., 2017). De riskfaktorer som behandlas i artiklarna är högt blodtryck, 

förhöjda insulin och blodsockernivåer samt förhöjda blodfetter (HDL och LDL). De 

flesta barn med övervikt har ett förhöjt blodtryck jämfört med normalviktiga 

jämnåriga, samt förhöjd blodfettsnivå. Flera artiklar visar på en sänkning av 

blodtryck och blodfetter, då främst det farliga kolesterolet LDL (Edwards et al., 2016) 

samt en sänkning av blodsocker och insulinkurvor efter interventioner med fysisk 

aktivitet. 
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Ärftlighet och det genetiska arvets betydelse för övervikt visar sig vara betydande och 

är en försvårande faktor för överviktiga barn (Williams, Helsel, Griffin, Liang, 2017). 

I majoriteten av familjer med ett överviktigt barn så är minst en förälder själv 

överviktig. En studie i resultatet visar att 42,6 procent av mammorna och 37,7 

procent av papporna är överviktiga och familjer där minst en av föräldrarna är 

överviktig uppgår till 65,6 procent. Ytterligare studier bekräftar ett samband mellan 

föräldrar och barns övervikt (Mech, Hooley, Skouteris, Williams, 2016) 

 

Den fysiska aktiviteten visar sig ha flera positiva effekter förutom de rent fysiska och 

fysiologiska. Fysisk aktivitet, oberoende av intensitet har en positiv effekt på de 

överviktiga barnens livskvalitet, bland annat genom att minska depression och oro 

vilket är vanligt förekommande hos överviktiga barn. Även inlärning och andra 

kognitiva förmågor gynnas (Davis et al., 2011). Vid kognitiv förbättring kan också slås 

fast att det är den fysiska aktiviteten som har effekt då en kombination med allmänna 

livsstilsprogram inte har fått någon ytterligare förbättring.  
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Slutsatser och kliniska implikationer 

Den viktigaste faktorn för att minska övervikt hos barn visar sig lite överraskande 

vara minskat stillasittande och inte ökad aktivitet. Genomgående visar det att de barn 

som har mindre stillasittande tid och skärmtid lyckas bättre med sin viktnedgång 

jämfört med barn som har samma aktivitetsnivå men mer stillasittande tid. Framför 

allt gäller detta i barndomen då kroppens fettdepåer bildar ett överskott vid 

stillasittande. En lyckad intervention med fysisk aktivitet ger i sig en reducerad tid 

med stillasittande.  

 

Att uppmuntra och skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil i tidig ålder är ett 

arbete som behöver ske på alla samhällsnivåer. Därför är det viktigt med samverkan 

mellan hem, skola, föreningsliv och kommun. Skolsköterskan som möter dessa barn 

tidigt, har möjlighet att ge stöttning och motivation till livsstilsförändringar som kan 

påverka den fysiska aktiviteten hos överviktiga barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Referenser 

*Artiklarna som ingår i resultatet. 

 

*Backlund, C., Sundelin, G., & Larsson, C. (2011). Effects of a 2-year lifestyle 

intervention on physical activity in overweight and obese children. Advances in 

Physiotherapy, 2011, Vol.13(3), P.97-109, 13(3), 97-109. 

 

Billhult, A & Gunnarsson, R (2017a). Bortfallsanalys och beskrivande statistik. M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (s. 265–273). Lund: Studentlitteratur. 

 

Billhult, A & Gunnarsson, R (2017b). Kvantitativ studiedesign och stickprov. M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (s.99-109). Lund: Studentlitteratur. 

 

Borup, I.  & Holstein, B. (2010). Overweight children's response to an annual health 

dialogue with the school nurse. International Journal of Nursing Practice, 16(4), 

359-365. 

 

*Boutelle, Libbey, Neumark-Sztainer, & Story. (2009). Weight Control Strategies of 

Overweight Adolescents Who Successfully Lost Weight. Journal of the American 

Dietetic Association, 109(12), 2029-2035. 

 

Brødsgaard, A., Wagner, L., Peitersen, B., Sørensen, T., & Poulsen, I. (2016). Seven- 

to nine-year-old children’s own assessment of health-related quality of life is 

important in preventing overweight and obesity. Journal of Child Health Care, 20(1), 

87-97. 

 

Buttitta, M., Iliescu, C., Rousseau, A., & Guerrien, A. (2014). Quality of life in 

overweight and obese children and adolescents: A literature review. Quality of Life 

Research, 23(4), 1117-1139. 

 



22 
 

Davis, C., Tomporowski, P., McDowell, J., Austin, B., Miller, P., Yanasak, N., . . . 

Kazak, Anne E. (2011). Exercise Improves Executive Function and Achievement and 

Alters Brain Activation in Overweight Children: A Randomized, Controlled Trial. 

Health Psychology, 30(1), 91-98. 

 

Decelis, A., Jago, R., & Fox, K. (2014). Physical activity, screen time and obesity 

status in a nationally representative sample of Maltese youth with international 

comparisons. BMC Public Health, 14, 664. 

 

Donnelly JE, Greene JL, Gibson CA, Smith BK, Washburn RA, Sullivan DK, Dubose 

K, Mayo MS, Schmelzle KH, Ryan JJ, Jacobsen DJ, Williams SL. (2009). Physical 

activity across the curriculum (PAAC): A randomized controlled trial to promote 

physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children. 

Preventive Medicine. 2009 oct; 49(4):336-341 

 

Edwards, Nicholas, Kalkwarf, Woo, Khoury, Daniels, Urbina (2016). Child Physical 

Activity Associations with Cardiovascular Risk Factors Differ by Race. 

Pediatric Exercise Science. Aug2016; 28(3): 397-406 

 

Elinder, L & Faskunger, J (red), (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa 

Statens folkhälsoinstitut. 2006 

 

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats-Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB 

 

*Field, T. (2011). Exercise research on children and adolescents. Complementary 

Therapies in Clinical Practice, Complementary Therapies in Clinical Practice. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur & Kultur 

 

 

 



23 
 

Hansen, P., Andersen, L., Rebelo, A., Brito, J., Hornstrup, T., Schmidt, J., . . . 

Krustrup, P. (2013). Cardiovascular effects of 3 months of football training in 

overweight children examined by comprehensive echocardiography: A pilot study. 

Journal of Sports Sciences, 1–9. 

 

Holmström, M., Häggström, M., & Kristiansen, L. (2015). Skolsköterskans 

rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen/The transformation of the 

school nurse's role towards the new health-promoting position. Nordic Journal of 

Nursing Research, 35(4), 210-217. 

 

Holmström, Malin, Asplund, Kenneth, & Kristiansen, Lisbeth. (2013). Promoting a 

relationship-based health practice: A challenge for school nurses.  British Journal of 

School Nursing, 8(1), 30-38. 

 

Jackson, & Cunningham. (2017). The stability of children's weight status over time, 

and the role of television, physical activity, and diet. Preventive Medicine, 100, 229–

234. 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s.57-77).  

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kelley, George A., & Kelley, Kristi S. (2013). Effects of Exercise in the Treatment of 

Overweight and Obese Children and Adolescents: A Systematic Review of Meta-

Analyses. Journal of Obesity, 2013, 10. 

 

Kristensson, J. (2017). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 

studenter inom hälso-och vårdvetenskap.  

Stockholm: Natur & Kultur 

 

Lavelle, H., Mackay, D., & Pell, J. (2012). Systematic review and meta-analysis of 

school-based interventions to reduce body mass index. Journal of Public Health, 

34(3), 360-369. 

 



24 
 

 

*Martin, A., Booth, J., Laird, Y., Sproule, J., Reilly, J., & Saunders, D. (2018). 

Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition 

and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight. The 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 1, CD009728. 

 

*McGuigan, M. R., Tatasciore, M. U., Newton, R., & Pettigrew, S. (2009). Eight 

Weeks of Resistance Training Can Significantly Alter Body Composition in Children 

Who Are Overweight or Obese. Journal of Strength and Conditioning Research, 

23(1), 80-85. 

 

Mech, P., Hooley, M., Skouteris, H., & Williams, J. (2016). Parent‐related 

mechanisms underlying the social gradient of childhood overweight and obesity: A 

systematic review. Child: Care, Health and Development, 42(5), 603-624. 

 

Mercedes de Onis, Adelheid W Onyango, Elaine Borghi, Amani Siyam, Chizum 

Nishida & Jonathan Sichmann. (2007). 

Development of a WHO growth reference för school-aged children and adolescents. 

Bulletin of the World Health Organization 2007,85:660-667. 

 

Mårtensson & Fridlund (2017). Vetenskaplig kvalitet av examensarbete. M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (s.421-438). Lund: Studentlitteratur. 

 

Oliveira, L., Ferrari, G., Araújo, T., & Matsudo, V. (2017). Overweight, obesity, steps, 

and moderate to vigorous physical activity in children. Revista De Saude Publica, 

51(0), 38 

 

*Pedrosa, C., Oliveira, B., Albuquerque, M., Simões-Pereira, P., Vaz-de-Almeida, I., & 

Correia, D. (2011). Markers of metabolic syndrome in obese children before and after 

1-year lifestyle intervention program. European Journal of Nutrition, 50(6), 391–

400. 

 

 



25 
 

Priebe, G & Landström, C. (2017) Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsnignar -grundläggande vetenskapsteori. M. Henricson (Red), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s. 25–42). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Reuterswärd, M., & Lagerström, M. (2010). The aspects school health nurses find 

important for successful health promotion. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

24(1), 156–163. 

 

Riksföreningen för skolsköterskor (2016). Kompetensbeskrivning för skolsköterska 

inom elevhälsans medicinska insats, EMI.  

Örebro universitet. www.skolsköterskor.se Hämtad 19 februari 2018 

 

*Ruotsalainen, H., Kyngäs, H., Tammelin, T., & Kääriäinen, M. (2015). Systematic 

review of physical activity and exercise interventions on body mass indices, 

subsequent physical activity and psychological symptoms in overweight and obese 

adolescents. Journal of Advanced Nursing, 71(11), 2461-2477. 

 

*Sacchetti, Ceciliani, Garulli, Masotti, Poletti, Beltrami, & Leoni. (2012). Physical 

fitness of primary school children in relation to overweight prevalence and physical 

activity habits. Journal of Sports Sciences, 30(7), 633–640. 

 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (2014). Främjande av fysisk aktivitet 

hos barn och ungdomar.  

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/framjande-av-fysisk-aktivitet-

hos-barn/  Hämtad 7 februari 2018 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 

från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

 

Socialstyrelsen, 2016: Vägledning för elevhälsan. 

www.socialstyrelsen.se  Hämtad 14 februari 2018 

 

http://www.skolsk�terskor.se/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/framjande-av-fysisk-aktivitet-hos-barn/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/framjande-av-fysisk-aktivitet-hos-barn/
http://www.socialstyrelsen.se/


26 
 

Socialstyrelsen, 2013: Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet 

bland barn och ungdomar – en systematisk översikt. 

www.socialstyrelsen.se  Hämtad 9 februari 2018 

  

Socialstyrelsens, 2004: Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. 

www.socialstyrlesen.se  Hämtad 14 februari 2018 

 

Statens folkhälsoinstitut, 2006: Fysisk aktivitet och folkhälsa. 

www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fysiska-

aktivitet-och-folkhalsa Hämtad 9 februari 2018 

 

*Stoner, L., Rowlands, D., Morrison, A., Credeur, D., Hamlin, M., Gaffney, K., . . . 

Matheson, A. (2016). Efficacy of Exercise Intervention for Weight Loss in Overweight 

and Obese Adolescents: Meta-Analysis and Implications. Sports Medicine, 46(11), 

1737–1751. 

 

Svensk sjuksköteskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköteska.  Hämtad 12 februari 2018. 

 https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/Utbildning/ny-kompetensbeskrivning-

for-legitimerad-sjukskoterska/ 

 

Thorstensson, S., Blomgren, C., Sundler, A., & Larsson, M. (2018). To break the 

weight gain—A qualitative study on the experience of school nurses working with 

overweight children in elementary school. Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), E251-

E258. 

 

*Vasconcellos, F., Seabra, A., Katzmarzyk, P., Kraemer-Aguiar, T., Bouskela, L., & 

Farinatti, G. (2014). Physical Activity in Overweight and Obese Adolescents: 

Systematic Review of the Effects on Physical Fitness Components and Cardiovascular 

Risk Factors. Sports Medicine, 44(8), 1139–1152. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God Forskningssed 

www.vt.se/produkt/god-forskningssed/ Hämtad 23 februari 2018 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrlesen.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fysiska-aktivitet-och-folkhalsa H�mtad 9 februari 2018
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fysiska-aktivitet-och-folkhalsa H�mtad 9 februari 2018
https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/Utbildning/ny-kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/Utbildning/ny-kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
http://www.vt.se/produkt/god-forskningssed/


27 
 

*Videira-Silva, A., & Fonseca, H. (2017). The effect of a physical activity consultation 

on body mass index z-score of overweight adolescents: Results from a pediatric 

outpatient obesity clinic. European Journal of Pediatrics, 176(5), 655-660. 

 

Willers, S., Brunekreef, B., Smit, H., Van der Beek, E., Gehring, U., De Jongste, C., . . . 

Gorlova, O. (2012). BMI Development of Normal Weight and Overweight Children in 

the PIAMA Study (BMI Development of Normal and Overweight Children). PLoS 

ONE, 7(6), E39517. 

 

White, Place, Michael, Hoffman, Gordon, & Visich. (2017). The Relationship between 

Coronary Artery Disease Risk Factors and Carotid Intima-Media Thickness in 

Children. The Journal of Pediatrics, 190, 38–42. 

 

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Williams, J., Helsel, E., Griffin, B., & Liang, S. (2017). Associations Between Parental 

BMI and the Family Nutrition and Physical Activity Environment in a Community 

Sample. Journal of Community Health, 42(6), 1233-1239. 

 

World Health Organization Quality of Life assessment, WHOQOL. (1997). Position 

paper from the World Health Organization. Social Science & Medicine, 41(10) 1403-

1409. 

Doi: 10.1016/0277-9536(95)00112-K 

 

World Health Organization (2017). Commission on Ending childhood obesity.  
Hämtad 2 mars 2018 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/news/new-estimate-child-adolescent-

obesity/en/ 

 

WHO (2018). Guidelines physical activity. 

Hämtad 2 mars 2018 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/ 

 



 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1. BMI kurvor. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilaga 2. Sökmatris. 

 

Databaser och 
sökord 

Antal 
träffar 

Granskade 
abstracts 

Störst relevans, 
kvalitetsgranskade Till resultat 

Med Line, sökning 
180218 174       

CINAHL, sökning 
180218         

Overweight children         1093       

AND physical 
activity 283       

AND effects 79 79 11 11 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3. Kvalitetgranskningsprotokoll. 
 
 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  
 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är                 Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?   Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid 
Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?
                        Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   
                        Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
    Ja   Nej  

 
 



 

 
 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4. Artikelmatris. 

 

 

      
Författare              

År                             

Land 

Titel Syfte Design och Metod Huvudfynd Kvalitet 

Boutelle 

K.N.             

Libbey H.         

Neumerk-   

Sztainer D.                      

Story M.                       

(2009)                           

USA 

Weight control 

strategies of 

overweight 

Adolescents 

who 

Successfully 

Lost Weight 

Att jämföra olika 

strategier för 

viktkontroll så som 

fysisk aktivitet och diet 

hos överviktiga 

ungdomar och se 

skillnader mellan de 

som gått ner i vikt och 

de som inte har gjort 

det.  

Kvantitativ design. 

Analyserat data från 

the Successful 

Adolescent Weight 

losers study 

Gruppen som har lyckats 

gå ner i vikt har ökat sin 

träningsmängd samt 

dricker mindre läsk, äter 

mer protein, väger sig 

spontant samt är mindre 

stillasittande 

Del 1: 

4/4       
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7/7 
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Kääriäinen 
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Systematic 

review of 
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on body mass 
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Subsequent 

physical 
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psychological 
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adolescents. 

Att undersöka fysisk 

aktivitets effekt på 

BMI och efterföljande 

träning hos överviktiga 

barn. 

Kvantitativ design.        

Litteraturöversikt. 

Övervakad fysisk aktivitet 

hade störst effekt på 

deltagarnas BMI men 
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efterföljande kontinuitet 

av fysisk aktivitet. 
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4/4       
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6/7 
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Massotti A.            
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(2012)                        

Italien 

Physical 

fitness of 

primary 

school 

children in 

relation to 

overweight 

prevalence 

and physical 

activity habits.  

Att studera och 

analysera, genom ett 

begränsat antal tester - 

koordination och 

konditionsförmåga hos 

8-9åringar. I relation 

till kön och vanor vad 

gäller fysisk aktivitet. 

Kvantitativ design.        

Tvärsnittsstudie som 

inkluderat 8–9 åriga 

barn i tredje klass i 

centrala Italien 

Högt BMI visade på mer 

explosiv styrka som ett 

bättre resultat i att kasta 

medicinboll. Men de 

överviktiga barnen 

presterade sämre när det 

gällde löpning och 

hoppning. Resultatet 

visade också att daglig 

fysisk aktivitet och särskilt 

i organiserad form ökade 

barnens fysiska 

prestationsförmåga 

framförallt hos pojkar.  

Både pojkar och flickor 

som tränade regelbundet 

hade bättre fysisk 

prestationsförmåga. 

Del 1: 
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Del 2: 

7/7 
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Matheson A.     
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USA 

Effects of 

exercise 

intervention 

for weight loss 

in overweight 

and obese 

Adolescents. 

Meta-Analysis 

and 

implications 

Att bedöma om träning 

kan ha en positiv 

påverkan på 

kroppsammansättning. 

Kardiovaskulär och 

metabola riskfaktorer 

hos överviktiga och 

feta ungdomar.  

Kvantitativ design      

Litteraturgenomgång 

Resultatet tyder på att 

träning hos överviktiga 

ungdomar förbättrar 

kroppssammansättningen, 

särskilt genom att sänka 

mängden kroppsfett. 

Resultatet tyder också på 

att träning har en positiv 

påverkan på kardiella och 

metaboliska riskfaktorer 

Del 1: 

4/4       

Del 2: 

6/7 

Vasconcellos 

F.        Seabra 
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Katzmarzyk 
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Kraemer-

Aguiar L.    

Bouskela E.              
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Portugal 

Physical 

Activity in 

Overweight 

and Obese 

Adolescents: 

Systematic 

review of the 

Effects on 

Physical 

Fitness 

Components 

and 

Cardiovascular 

Risk Factors 

Att analysera effekten 

av fysisk aktivitet hos 

överviktiga ungdomar 

genom att observera 

aerob förmåga, 

muskelstyrka, 

kroppskonstitution och 

blodvärden. 

Kvantitativ design 

Litteraturgenomgång. 

Fysisk aktivitet är 

förknippat med betydande 

förbättringar av samtliga 

av syftets parametrar och 

reducerar riskfaktorn för 

hjärt-kärlsjuka hos 

överviktiga unga. 

Del 1: 

4/4      

Del 2: 

6/7 

Videira-Silva 
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Portugal 

The effect of a 

physical 

activity 

consultation 

on body mass 

index Z-score 

of overweight 

adolescents: 

results from a 

pediatric 

outpatient 

obesity clinic 

Att analysera om fysisk 

aktivitet under 

handledning hos 

överviktiga ungdomar 

gav annan påverkan på 

BMI och midjemått 

jämfört med en grupp 

som följer 

standardiserade råd 

från pediatriker och 

dietister. Detta under 6 

månader.  

Kvantitativ design.        

Analys av 396 

deltagare där 50% 

frivilligt valt att 

genomgå en 

personligt anpassad 

träning av 

fysioterapeut och 

50% får 

standardiserade råd 

på överviktsklinik. 

Gruppen som erhållit 

fysisk aktivitet har 

markant större BMI-
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gruppen med 

standardiserande mål 

Man noterade också en 

mindre ökning av 

midjemått i fysisk 

aktivitetsgruppen. 

Del 1: 
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