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Interventioner som främjar viktnedgång och livsstilsförändringar hos barn och 

ungdomar med övervikt och fetma – en litteraturstudie.  

Lisa Lindström och Caroline Melkild 

 

ABSTRAKT 

BAKGRUND: Fetma hos barn och ungdomar har fördubblats sedan 1980-talet och är 

idag ett av vår tids största hälsoproblem. Det innebär allvarliga konsekvenser både 

fysiskt och psykiskt.  

SYFTE: Syftet med litteraturstudien är att identifiera interventioner som främjar 

viktminskning och livsstilsförändringar hos barn och unga med övervikt och fetma.  

METOD: Litteraturstudie av 10 kvantitativa studier, som har kvalitetsgranskats, 

analyserats och sammanställts till ett resultat.  

RESULTAT: Analysen resulterade i fem subkategorier som sammanfördes i två 

kategorier. De två kategorierna var; ”Utbildning och information” och ”Motivation 

och träning”.  

SLUTSATS: Det finns åtgärder att vidta i kampen mot övervikt och fetma hos barn 

och ungdomar men det är en komplex process som kräver vilja, motivation och stöd. 

Vidare forskning behövs för att undersöka vad som krävs för att åtgärderna ska vara 

effektiva.  

NYCKELORD: Interventioner, barn, ungdomar, fetma, övervikt 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interventions that promotes weight loss and lifestyles changes in children and 

adolescents with overweight and obesity – a literature study.  

Lisa Lindström and Caroline Melkild 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND: Obesity among children and adolescents has doubled since the 

1980´s and is today one of our times greatest health challenges. It contributes to both 

physical and psychological severe consequences.  

AIM: The purpose of this study was to identify interventions that promotes weight 

loss and lifestyles changes in children and adolescents with overweight and obesity. 

METHODS: This literature study contains ten quantitative studies which have been 

reviewed, analyzed and compiled into a result. 

RESULTS: The analyze resulted into five subcategories that was divided into two 

categories. Those categories were; “Education and information” and “Motivation and 

exercise”. 

CONCLUSION: There are measures that can be taken into action in the fight against 

overweight and obesity. But the process is complex and requires will, motivation and 

support. Further research is necessary to improve the efficiency of these measures.   

KEYWORDS: Interventions, overweight, obesity, children, adolescents 
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1. BAKGRUND  

1.1 INLEDNING 

Sedan 1980-talet har förekomsten av fetma mer än fördubblats och fetma leder idag 

till fler dödsfall än undernäring i världen (World Health Organisation [WHO], 2015). 

Enligt Rabbit och Coyne (2012) har fetma traditionellt betraktats som ett tillstånd 

vuxna drabbas av, men under de senaste tio åren har det observerats att fetma 

kraftigt ökar bland barn och ungdomar. Denna kraftiga ökning har föranlett att fetma 

nu är det vanligaste hälsoproblemet hos barn i industrialiserade länder.  

Fetma utvecklas genom en kombination av miljöfaktorer, arv och livsstil. Riskerna för 

utveckling av fetma har ökat i samhällen där det finns god tillgång till fett och 

energirik kost inklusive dryck dygnet runt och där kravet på fysisk aktivitet är låg 

(Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2002). 

Ohälsosamma matvanor förekommer överallt idag men det är vanligare i grupper 

med låg inkomst och utbildning, vilket leder till olika förutsättningar för hälsa. En 

studie gjord i Stockholm visar att en faktor som låg utbildning har stor betydelse för 

barnets tillväxt de första åren och att familjerna bör få extra stöd för att kunna uppnå 

hälsosamma levnadsvanor (Bråbäck, Bågenholm & Ekholm, 2009). 

Idag arbetar barnhälsovården och elevhälsan mot att förebygga övervikt och fetma 

hos barn. Redan i tidig ålder följs barnets vikt och längd och föräldrarna erbjuds 

samtal i kost och aktivitet. Skolbaserade program har enligt studier visat att det är 

möjligt att förebygga fetma hos barn genom att ge information och stimulera till 

bättre vanor i kost och aktivitet. De faktorer som kan vara av betydelse enligt 

studierna är att minska på Tv-tittande, datoranvändning, främja regelbunden 

vardagsaktivitet, starta en god livsstil i tidig ålder, stimulera intag av frukt och grönt 

och ge information om att dricka vatten istället för sötad dryck (Socialstyrelsen, 

2013). Kort och enkelt inriktar sig behandlingen till barn idag på motiverande samtal, 

inom kost och fysisk aktivitet, och olika typer av beteendeinriktad behandling 

(Nowicka & Marcus, 2011). 

1.2 DEFINITION 

Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven ansamling av fett som 

kan försämra hälsan (WHO, 2015). Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz redovisade år 2000 
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en internationellt enhetlig definition för övervikt och fetma hos barn och ungdomar 

och som beskrivs i en tabell som kallas ISO-BMI. Genom en mätning av Body Mass 

Index som fördelas in i percentiler fås nivåer fram för övervikt och fetma innan 

barnen är 18 år. För vuxna definieras gränser i BMI för övervikt vid 25-29,9 och för 

fetma vid >30. För barn finns det föreslagit att samma percentilnivåer som vid 18 års 

ålder motsvarar 25 respektive 30 ska definieras som övervikt respektive fetma 

(Hagenäs, 2012). ISO-BMI beräknas halvårsvis med start vid 2 års ålder upp till 18 år 

(Cole et al., 2000). Se tabell för ISO-BMI i bilaga 1. BMI beräknas genom att ta 

vikten (kg) delat med längden (m) i kvadrat (SBU, 2002). 

1.3 PREVALENS SVERIGE/VÄRLDEN 

Idag lider 40-50 miljoner barn i världen av övervikt och fetma (Mareno, 2014). 

Övervikt och fetma har tidigare varit betraktat som ett industrilandsproblem, men 

problemen ökar nu kraftigt i låg- och medelinkomstländer, och framförallt i 

stadsmiljöer (WHO, 2015).  

Övervikt och fetma bland barn har ökat kraftigt de senaste 25 åren. I Sverige har 

fetmaförekomsten hos barn ökat från 1 % till 4 % (Thorén & Marcus, 2015). Enligt 

Eiben och Mårild (2014) är förekomsten av barnfetma i Sverige och norra Europa 3-

5%. Enligt Neovius och Rasmussen (2011) identifierades 2008, i den enda svenska 

rikstäckande studien av skolbarn i åldrarna 7-9 år, att förekomsten av övervikt var 17 

%. 

1.4 PROGNOS 

Fetma är associerat med långvariga fysiska och psykiska konsekvenser. Det påverkar 

relationerna med jämnåriga, leder till stigmatisering, negativa stereotypbildningar, 

mobbning, låg självkänsla och social isolering. (Rabbit & Coyne, 2012). Enligt Franks 

et al. (2010) uppfattar sällan barnen och familjerna att de psykiska och sociala 

konsekvenserna är stora före puberteten, men i tonåren blir de ofta betydelsefulla och 

känns svåra att hantera.  

 

Andra tydliga komplikationer som följd av fetma är besvär med smärtor från knän, 

fötter, rygg och höfter. Hos barn som lider av fetma är även astma överrepresenterat 

(Franks et al., 2010). Barnfetma är associerat med en högre risk för fetma i vuxen 

ålder, för tidig död och funktionshinder senare i livet. Men förutom ökade framtida 

risker drabbas barn med fetma av andningssvårigheter, ökad risk för frakturer, 
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hypertoni, tidiga markörer av hjärt-kärlsjukdomar, insulinresistens och psykiska 

effekter (WHO, 2015). 

1.5 PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma hos barn är ett stort samhällsproblem som ökat under de senaste 

tio åren trots de riktlinjer som är insatta för att förhindra detta. Det finns en rad olika 

sjukdomar och komplikationer som är kopplade till fetma och övervikt, och som ger 

långvariga konsekvenser (Rabbit och Coyne, 2012). Enligt Jädert (2013) är 

situationen mycket allvarlig och kan medföra såväl stort lidande som ökade 

kostnader i framtiden och mer kunskap behövs om hur åtgärderna ska utformas för 

att bli mer effektiva.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att övervikt och fetma är vår tids största 

folkhälsoutmaningar. Det aktuella kunskapsläget baseras idag på mindre studier. För 

att undvika att barn och ungdomar utvecklar övervikt och fetma krävs att nya 

strategier och förebyggande program sätts in (Jädert, 2013). Med bakgrund av detta 

vill vi med denna studie identifiera interventioner som påverkar vikten och främjar 

bättre hälsa och livskvalitet hos barn och unga.    

2. SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera interventioner som främjar 

viktminskning och livsstilsförändringar hos barn och ungdomar med övervikt och 

fetma.  

3. METOD 

Denna litteraturöversikt avsåg att ge en bild av kunskapsläget inom detta fält. 

Kvantitativ design användes för att kartlägga samband, studera effekter och 

signifikanta skillnader samt sammanställa och tyda resultaten av de studier som 

hämtats (Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturöversikten utfördes enligt en 

modell beskriven av Friberg (2012).  

 

3.1 SÖKMETODER  

Litteraturöversikten bygger på granskning av vetenskapliga studier som genomförts 

med en kvantitativ ansats. Studier som svarade mot vårt syfte valdes ut från 

databaserna PubMed, Medline och Cinahl. Sökorden finns sammanställda i bilaga 2.  
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MeSH-termer och CINAHL headings användes i vår sökning. Genom att använda 

ämnesord och tesaurus hittades relevanta sökord i respektive databas (Östlundh, 

2012). Ämnesorden kombinerades sedan med varandra och fritext för att få fram 

ytterligare träffar. Under arbetets gång kompletterades och reviderades sökorden för 

att få fram relevanta artiklar. Boolesk söklogik användes för att få ett specifikt 

samband mellan de olika sökorden (Östlundh, 2012). I vår sökning användes ”AND”, 

som hittar referenser som innehåller både sökord ”A” och ”B”. Denna kombination 

användes för att begränsa sökningen och för att ge relevanta resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). Se även bilaga 2.  

Åldern på artiklarna begränsades till fem år, då barnfetma är ett växande 

samhällsproblem och forskningen skulle vara så ny som möjligt. Språket begränsades 

till engelska för att sortera bort de språk som ej behärskas. Artiklarna föll inom 

tidskriftkategorin omvårdnad samt att de hade ett abstrakt och var peer review 

granskade. 

3.2 URVAL 

För att göra urvalet lästes först nyckelorden på de artiklar som framkommit vid varje 

sökning. Var nyckelorden i artikeln relevanta lästes abstraktet för att bedöma om 

artikeln var intressant för vårt projekt. De artiklar som bedömdes vara relevanta 

utifrån abstraktet, lästes i fulltext. Antalet granskade artiklar redovisas i bilaga 2.  

 

Inklussionskriterierna i litteraturstudien var att studierna skulle ha kvantitativ 

ansats, innehålla abstrakt, vara skrivna på engelska och publicerade inom fem år. 

Studierna skulle vara vetenskapligt- och etiskt granskade, eller haft ett noggrant 

etiskt resonemang samt att forskningen skulle vara gjord på barn och ungdomar från 

4 upp till 19 års ålder som ej led av sjukdom, använde läkemedel eller var gravida. 

Urvalet av artiklar skedde i flera steg, slutligen valda artiklar resulterade i tio stycken.   

Artiklarna bedömdes som relevanta om de svarade mot studies syfte samt om de 

överensstämde med inklusionskriterierna för vårt projekt. De artiklar som inte 

uppfyllde kriterierna sorterades bort. Även artiklar som bedömdes ha låg kvalitet i 

vår kvalitetsgranskning valdes bort. 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsmallar från Forsberg och 

Wengström (2013), se bilaga 5. Utifrån denna granskningsmall har kvalitén på 
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studien bedömts och fått ett omdöme som rankats utifrån hög, medel eller låg studie 

kvalitet. Studierna med hög och medel studie kvalitet har utgjort underlaget för vårt 

resultat (SBU, 2014). De artiklar som exkluderades på grund av låg studie kvalitet 

redovisas i bilaga 4. Resultaten från de valda artiklarna utgör studiens underlag och 

finns redovisat i bilaga 3.   

3.3 ANALYS  

Denna litteraturöversikt har genomförts med ett strukturerat arbetssätt. Analysen 

har genomförts i följande steg: 

De valda artiklarna lästes igenom flera gånger. Detta görs enligt Friberg (2012) för att 

få en känsla för vad de handlar om och förstå helheten. Varje studie sammanfattades 

även som stöd i analysarbetet. Denna sammanfattning bestod av interventionen och 

vad som genomfördes samt vilka resultat som uppnåddes. Detta kan enligt Forsberg 

och Wengström (2013) ses som en slags validering då det säkerställs att allt väsentligt 

uppfattats och dokumenterats. Därefter jämfördes de valda studierna för att söka 

samband och identifiera skillnader och/eller likheter i metodologiska 

tillvägagångssätt och därefter studiens resultat.  

 

Artiklarnas metod och tillvägagångssätt sammanställdes, samt interventioner och 

resultat. Det som handlade om liknande saker kodades under lämpligt uttryck, 

uttrycken slogs sedan ihop till subkategorier som sedan slogs ihop och formade 

kategorier. Resultatet av litteraturöversikten presenteras utifrån de kategorier som 

framkom. Studier som beskriver liknande tillvägagångssätt samt resultaten av 

interventionerna refereras till de olika kategorierna.  

  

Vi har båda författare till detta arbete läst igenom alla artiklar, granskat och 

analyserat dem samt diskuterat oss fram till en gemensam struktur av subkategorier 

och kategorier för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

 

3.4 FORSKNINGSETIK 

I denna litteraturstudie har alla inkluderade artiklar godkänts av en etisk kommitté 

samt tagit hänsyn till både mänsklig värdighet och rättvisa samt minimering av skada 

(Polit & Beck, 2008). 
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Alla inkluderade artiklar har mottagit skriftligt samtycke från både barn och 

föräldrar, om barnen är under 15 år, samt skriftligt samtycke från ungdomar över 15 

år om deltagande i studien. På detta sätt har det säkerställts att forskningen utförts 

med respekt för människans rättigheter och för människovärdet (Codex, 2015).  

4. RESULTAT  

Denna litteraturöversikt bygger på artiklar som undersöker fem typer av 

interventioner. Resultaten från artiklarna har sammanställts i två huvudkategorier 

med fem underkategorier, Tabell 1.   

 

 

Tabell 1 Interventioner som sammanställts till kategorier 

SUBKATEGORIER KATEGORIER 

Familjebaserad utbildning  

Information och 

undervisning Skolbaserad utbildning 

Motiverande samtal (MI)  
 

Motivation och 

träning 
Strukturerade program genom MI 

Träning med eller utan kostförändring 

 

  

4.1 INFORMATION OCH UNDERVISNING 

Information och undervisning var en kategori som visade ge signifikanta skillnader 

på barnens kroppsmått och barnens, samt hela familjens, livsstil.  

4.1.1 FAMILJEBASERAD UTBILDNING 

Studier som involverade föräldrar i utbildning och undervisning om faktorer som 

påverkar vikten upptäckte signifikanta minskningar på barnens kroppsmått 

(p<0.001) (Santiprabhob et al., 2014) samt (p<0.01) (Chen, Kao, Hsu, Wang & Hsu, 

2015). Även förändringar på hela familjens livsstil identifierades (p<0.01) (Chen et 

al., 2015).  
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Barnen och föräldrarna fick information om risker med fetma, vilken grad av fetma 

eller övervikt barnen hade, hur föräldrarna skulle hantera påtryckningar av sina barn 

och förändringar mot en hälsosammare livsstil och signifikanta minskningar på 

barnens BMI och BMI z-score kunde då identifieras (p<0.001) (Santiprabhob et al., 

2015) och (p<0.01) (Chen et al., 2015).  

Då utbildningen och informationen fokuserade på kost och fysisk aktivitet med tydlig 

viktuppföljning och vikt-mål, identifierades signifikanta minskningar på barnens 

procent andel fett, procent vikt-för-längd och midjemått (p<.001 för samtliga) 

(Santiprabhob et al 2014). 

Då föräldrautbildningen riktades mot att få en hemmamiljö som gynnade 

viktminskning samt öka föräldrarnas restriktioner identifierades signifikanta 

skillnader på barnen och föräldrarnas matvanor; som minskning i tillgänglighet av 

kaloririk mat i hemmet samt minskning i föräldrarnas intag av kaloririk mat (p<.01). 

Dessutom kunde en ökning av föräldrarnas restriktioner av barnens konsumtion av 

kaloririk mat ses som ett resultat av detta (p<.01) (Chen et al., 2015). 

4.1.2 SKOLBASERAD UTBILDNING 

Både Ling, King, Speck, Kim och Wu (2014) och Tarro et al. (2014) har i sina studier 

fokuserat på att förändra skolan till en mer hälsosam plats för eleverna.  

Ling et al. (2014) fokuserade på utbildning till både elever och lärare i kost och 

aktivitet samt att främja familjens involvering i barnens hälsa genom att ordna 

kvällar där de tillsammans med sina barn lekte och umgicks. Interventionen hade en 

signifikant effekt på andel procent av barnen som mötte rekommendationerna för 

fysisk aktivitet per dag (p<.001). 

Tarro et al. (2014) hade även de information och utbildning i klassrummen till 

eleverna med information om att göra bättre val av mat, främja hälsosamma vanor, 

uppmuntra till fysisk aktivitet och att motivera till mindre stillasittande beteende. 

Åtgärderna resulterade i att fetmaförekomsten minskade signifikant efter 28 

månader hos pojkar (p=0.02) och att deltagarna fick signifikant mindre BMI z-score i 

interventionsgruppen (p<0.001). Även andelen elever som åt en fiberrik frukost 

(p=0,01), en andra frukt per dag (p=0,03), och grönsaker mer än en gång per dag 

(p=0,001) ökade.  
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Studien av Tarro et al. (2014) visade på en signifikant effekt av deltagarna som mötte 

rekommendationerna kring kosten (p<.001). Även fysisk aktivitet förändrades, där 

en analys av kön visade att andelen elever som utförde >5h fysisk aktivitet per vecka i 

interventionsgruppen ökade bland pojkar från 14,9 till 24,1 % (p<0.001) och bland  

flickor från 8,2 till 15,5 % (p=0.005).  

4.2 MOTIVATION OCH TRÄNING 

Studier där interventionerna bestod av motiverande samtal och träning, med eller 

utan kostförändring, visade signifikanta skillnader på barnens kroppsmått och 

livsstil.  

4.2.1 MOTIVERANDE SAMTAL (MI) 

Wong och Cheng (2013) använde motiverande samtal (MI) som intervention. De 

sessioner de genomförde innehöll information om träning och kost och varade i cirka 

30 minuter med individuell konsultation. Denna studie innehöll två 

interventionsgrupper, MI och MI+, samt en kontrollgrupp. MI-gruppen erhöll fem 

MI-sessioner och föräldrarna till barnen i MI+-gruppen fick, förutom fem sessioner, 

även råd, stöd och information för att främja viktnedgång via telefon. De MI-

sessioner som genomfördes var uppbyggda på att öka barnens medvetande och 

betydelsen av viktnedgång, stärka barnens vilja till förändring, förhindra återgång till 

tidigare vanor, samt att frekvent återberätta och stärka fördelarna med viktnedgång 

och erbjuda resurser för att hjälpa barnen nå sina satta mål.  

Denna MI-intervention ledde till signifikanta skillnader i kost- och aktivitetsvanor 

med signifikant minskning hos de båda interventionsgrupperna av medelintag av 

kalorier (p<0.01) samt signifikant ökning i medelförbränning av kalorier genom ökad 

fysisk aktivitet (p<0.01). 

Signifikanta skillnader identifierades vid jämförande av kroppsmått före- och efter 

interventionen. Hos MI-gruppen hade medel-vikt-för-längd (p<0.01), BMI (p<0.01), 

fettprocent (p<0.01), midjemått (p<0.01), höftmått (p=0.02), tricepsmått (p<0.01) 

och bukfett (p=0.04) minskat signifikant. MI+-gruppens förändringar på 

kroppsmåtten efter intervention hade alla en liknande signifikant minskning, utom 

höftmått och bukfett. De måtten hade dock minskat, trots att minskningen inte var 

signifikant.  
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4.2.2 STRUKTURERADE PROGRAM GENOM MI 

Tucker et al. (2013) och Jacobson och Melnyk (2012) har i sina program arbetat med 

att öka deltagarnas självkänsla genom att ta bort negativa tankar och arbeta mot att 

öka deltagarnas motivation genom samtal via telefon och fysiska möten. Innan 

interventionen startade samlade de båda studierna in information om deltagarna så 

att målen kunde anpassas utifrån var deltagarna befann sig i studiens början. De 

använde sig av telefonsessioner mellan de fysiska mötena, för att fånga upp 

deltagarna om de stötte på problem under studiens gång. Båda studierna fokuserade 

på problemlösningsstrategier för att hjälpa deltagarna över problem och barriärer.  

5-2-1-0 programmet av Tucker et al. (2013) gick ut på att deltagarna skulle äta minst 

fem frukter eller grönsaker per dag, begränsa stillasittande tid framför TV eller dator 

till två timmar per dag, uppnå minst en timme daglig fysisk aktivitet samt minska 

sockerkonsumtionen genom att dricka vatten eller lättmjölk som måltidsdryck. 

Genom implementering av detta program via motiverande samtal identifierades 

signifikanta skillnader på barnens kroppsmått och livsstil. Förändringar som kunde 

mätas var att aktiv lek ökade (p=.004) hos deltagarna, tv-tittandet minskade 

(p=.035), frukt och grönsaksintaget ökade i interventionsgruppen (p<.001) och 61 % 

av deltagarna sänkte sin BMI-percentil (p=.094).  

HCI-programmet av Jacobson och Melnyk (2012) bestod av sju sessioner, tre via 

telefon och fyra på klinik. Under sessioner fick deltagarna forma målsättningar för 

nutrition, fysisk aktivitet och positivt tänkande. Negativa tankar och känslomönster 

identifierades och självkänsla och relationer till kamrater modifierades. Kunskap om 

hälsosam kost och fysisk aktivitet lärdes ut samt förmåga att läsa matetiketter och 

föra pedometerlogg och matdagbok. Undervisning i problemlösning och 

copingstrategier för överkomma barriärer lärdes ut samt beteendehantering av stress. 

HCI-programmet resulterade i att BMI-percentilen signifikant minskade (p<0.01) 

och att föräldrarnas kostkunskaper ökade (p=0.001). 

Junnila et al. (2012) har i sitt program, The Weighty Matter, också använt sig av 

motivation och samtal med barn men de har även fokuserat på föräldrarna. De ville 

öka kost- och aktivitetskunskapen hos deltagarna genom samtal, lekar och aktiviteter 

tillsammans. Resultatet av detta visade ingen statistiskt signifikant skillnad hos 

barnen eller föräldrarna gällande matvanor men det fanns en positiv förändring på 

grönsakskonsumtionen.   
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4.2.3 TRÄNING MED ELLER UTAN KOSTFÖRÄNDRING 

Lisón et al. (2012) gjorde en studie med två interventi0nsgrupper, en sjukhusbaserad 

(GRX) och en hembaserad (HOX). Båda grupperna skulle utföra fem 

sessioner/träningspass i veckan under en sex månaders period och de blev även 

introducerade till en medelhavsdiet som innebar rikligt med grönsaker, färsk frukt till 

dessert, olivolja som fettkälla, regelbunden förbrukning av mjölkprodukter, fisk, 

intag av högst fyra ägg per vecka samt ett reducerat intag av rött kött. Skillnaden var 

att GRX utförde träningssessionerna tillsammans med en instruktör som visade 

övningarna, som var uppbyggda med aerobics- och uthållighetsträning. HOX fick 

samma övningar men i skriftlig information och i bilder som genomfördes i 

hemmiljö. All aktivitet dokumenterades i en dagbok. Denna intervention resulterade i 

att HOX-gruppen visade signifikant reduktion på BMI (p<.0001), BMI z-score 

(p<.0001), procent kroppsfett (p<.0001) samt midjemått (p<.019). ). I GRX-gruppen 

hade interventionen en signifikant skillnad på BMI z-score (p<.0001) samt procent 

kroppsfett (p<.0001). Men det fanns ingen signifikant skillnad då grupperna 

jämfördes.  

Erfle och Gamble (2015) har i en studie visat att en interventionsgrupp som fick träna 

30 minuter dagligen under ett akademiskt skolår fick signifikanta förbättringar på 

BMI (p<0.01).  

5. DISKUSSION 

5.1 RESULTATDISKUSSION  

Syftet med studien var att identifiera interventioner som främjar viktminskning och 

livsstilsförändringar hos barn och ungdomar med övervikt och fetma. Det som 

framkommit i de granskade artiklarna är att information och utbildning samt 

motivation och träning signifikant främjar livsstilsförändring och minskning i olika 

mått på övervikt och fetma. Eiben och Mårild (2014) menar att de effektivaste mot 

barnfetma är behandlingsmodeller som involverar fysisk aktivitet, kost, 

beteendeförändring och familjen vilket styrker litteraturstudiens resultat.   

I vår litteraturöversikt framkom att utbildning och information var av stor betydelse 

för interventionens framgång. De studier som låg till grund för familjebaserad 

utbildning fokuserade på rikligt med information om kost- och fysisk aktivitet och 
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med tydligt viktmål och viktuppföljning. Detta visade ge signifikanta skillnader på 

barnens reduktion av procent andel kroppsfett, vikt-för-längd och midjemått.  

Small, Bonds-McClain, Melnyk, Vaughan och Gannon (2013) kunde i en studie se att 

barn, vars föräldrar fick specifik utbildning i kost och fysisk aktivitet med tydliga 

strategier och måluppsättningar, hade minskat sin vikt-för-längd och midjemått efter 

sex månader. Ling, Robbins och Wen (2016) menar även att barnens föräldrar bör 

användas som ”förändringsagenter” för fysisk aktivitet och sund kost. Samt att 

interventionerna bör integrera beteendeterapeutiska tekniker och interaktiv 

utbildning för att uppnå maximal effekt.  

Detta styrker litteraturöversiktens resultat, att utbildning som ges till hela familjen 

med information som fokuserar på kost och fysisk aktivitet och där tydlig 

målfokusering finns, reducerar barns midjemått och vikt-för-längd.  

Orem beskriver 2001, i omvårdnadteorin för egenvårdsbalans, att det inte räcker med 

allmänkunskap om att äta nyttigt. Hon anser att kunskap måste erhållas om vilken 

mat som är nyttig, hur den ska tillagas och i vilka mängder den bör ätas. Färdigheter 

krävs för att ändra sin kost och vara motiverad till att bibehålla de förändringar som 

genomförts (Gustin & Lindwall, 2012).  

Chari, Warsh, Ketterer, Hossain och Sharif (2014) visar i sin studie att fetma hos barn 

är starkt associerat med olika faktorer hos sina föräldrar. Fetma hos föräldrarna samt 

bristande hälsokunskap, som förmågan att förstå innehållsförteckningar, ökar risken 

att barnet utvecklar fetma. Hos ungdomar är fetma starkt kopplat till sin individuella 

hälsokunskap samt föräldrarnas utbildningsnivå. Interventioner som syftar till att 

behandla barnfetma bör bejaka att begränsad hälsokunskap kan reducera föräldrars 

och ungdomars förmåga att engagera sig i beslutsfattande och genomföra 

beteendeförändringar.  

Detta styrker vidare litteraturöversiktens resultat att information och utbildning är 

en viktig faktor till livsstilsförändringar, som på sikt kan reducera vikten hos 

ungdomar och barn med fetma, och att den bör ges till hela familjen.  

Att flytta utbildning om hälsosamma kost- och aktivitetsvanor till skolan visade sig i 

denna studie ge goda resultat. Yang, Turk, Allison, James och Chasens (2014) menar 

att korrekt viktuppfattning hos ungdomar är en signifikant faktor för en framgångsrik 

viktnedgång. Överviktiga ungdomar måste bli uppmuntrade av skolhälsovården att 
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ha en hälsosam diet och öka mängden fysisk aktivitet och skolsköterskan bör 

presentera information om aktuell kroppsvikt till alla sina patienter för att kunna 

verka för en korrekt viktuppfattning hos ungdomar och därmed lyckade försök till 

viktnedgång. Enligt Gustin och Lindwall (2012) menar Orem att sjuksköterskans 

planering av omvårdnaden ska grunda i patientens egenvårdsbehov genom så kallade 

”föreskrivna operationer”. Operationerna, eller behoven, ska ligga till grund för 

omvårdnadssystemet som leder till de målsättningar som formulerats av patienten 

och sjuksköterskan. Omvårdnadssystemet grundar i stöttning av patientens 

självständiga beslutsfattande och aktiva medverkan.  

Genom att barnen redan i skolan får grundläggande utbildning i hälsosamma vanor 

gällande kost och fysisk aktivitet samt tydlig och korrekt information gällande sin 

egen hälsa hos skolsköterskan kan strategier för egenvård och hälsofrämjande vanor 

implementeras. Övervikt och fetma kan då motarbetas genom kunskap och tydliga 

strategier med aktiv medverkan och stöd. Denna litteraturöversikt visar även att 

fysisk aktivitet, som utförs varje dag och även inom skolmiljön, gynnar reducering av 

kroppsmått samt har en positiv effekt på fysisk kondition. Statens Folkhälsoinstitut 

(2008) rekommenderar minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag för barn, som bör 

vara allsidig och variera i intensitet. En studie av Ling, Robbins och Wen (2016) 

styrker detta resultat och visar i sin systematiska översikt att fysisk aktivitet med 

näringslära är en effektiv intervention mot fetma hos barn i förskoleålder. Nemet et 

al. (2005) belyser att interventioner som kombinerar kost, beteendeförändring och 

fysisk aktivitet har positiva effekter på överviktiga barn både under kort- och lång 

sikt.  

Enligt Gustin och Lindwall (2012) menar Orem att egenvårdskapacitet, utöver 

kunskaper och färdigheter är den kraft och energi som krävs för att det som ska göras 

verkligen blir gjort. Egenvårdskapaciteten är således beroende av människans 

förmåga att identifiera egna eller närståendes behov, motivationen och förmågan att 

fatta beslut samt förmågan att lära sig nya färdigheter, men även möjligheten att 

utföra det som krävs. 

Litteraturöversikten visar att motiverande samtal ger signifikanta skillnader på barns 

kroppsmått och livsstilsförändringar. Pakpour, Gellert, Dombrowski och Fridlund 

(2015) menar att motiverande samtal med föräldrarna är en effektiv strategi för att 

förändra fetmarelaterade utfall och har ytterligare effekter utöver MI med enbart 
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ungdomar. Enligt Socialstyrelsen (2014) ska de barn som identifieras med övervikt 

och fetma erbjudas kvalificerade rådgivande samtal. Samtalen ska ses som en 

stödjande dialog och bör involvera motiverande strategier. 

En aspekt som iakttagits under arbetets gång är hur det intersektionella perspektivet 

har en påverkan på förekomst av fetma och övervikt. Som tidigare uppmärksammats 

kunde Chari et al. (2014) se en stark koppling mellan fetma hos ungdomar och 

föräldrarnas utbildningsnivå. Även Abreu et al. (2012) såg ett samband mellan 

föräldrarnas utbildningsnivå, arbetsstatus och barnens vikt. Hade föräldrarna låg 

utbildning led barnen procentuellt mer av övervikt och fetma likväl som att lägre grad 

av fetma och övervikt visade sig ha ett positivt samband med högre utbildning och en 

gynnsam arbetsstatus.  

Som tidigare nämnt har fetma och övervikt, som förr betraktades som ett 

industrilandproblem, nu kraftigt ökat i låg- och medelinkomstländer. Detta har ett 

starkt samband med information och utbildning samt ärvda vanor. Pérez-Lizaur, 

Kaufer-Horwitz och Plazas (2007) visade att barn och ungdomar, vars föräldrar hade 

vidareutbildning efter gymnasiet, hade ett högre intag av grönsaker och frukt medan 

familjer med låg inkomst hade större sannolikhet att äta produkter som innehöll mer 

socker, fett, vitt bröd samt hade reducerad konsumtion av grönsaker. En studie av 

Lakka et al. (2011) visade även att familjer med högre utbildning och inkomst hade en 

större konsumtion av fiberrikt bröd, fisk och mer regelbundna måltider. Att 

föräldrarna har vidareutbildning visade sig ge bättre kunskap och ekonomiska 

möjligheter för hälsosammare kostvanor. 

 

5.2 METODDISKUSSION  

I början av vårt arbete fokuserades det på interventioner som främjar viktnedgång 

hos barn och ungdomar men det fick sedan tilläggas; interventioner som främjar 

livsstilsförändringar. Anledningen till detta var att det var svårt att hitta studier som 

resulterade i signifikant viktminskning. De flesta studier kunde efter interventionen 

se signifikanta minskningar i kroppsmått och livsstilsförändringar, men sällan i vikt.  

Studien är utformad som en litteraturöversikt då en sådan modell enligt Friberg 

(2012) kan väljas för att skapa en överblick över ett avgränsat område, för att skapa 

en beskrivande sammanställning, för att träna ett strukturerat arbetssätt genom att 
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sammanställa redan publicerade forskningsresultat samt för att skapa underlag för 

kritisk granskning av ett avgränsat område.  

Databaserna CINAHL, Pubmed och Medline användes som sökmotorer då de är 

breda databaser som täcker in området omvårdnad och har granskade vetenskapliga 

artiklar. Sökningarna gjordes i flera databaser då det minimerar risken att studier 

förbises, vilket är en styrka (Forsberg & Wengström, 2013). Att artiklarnas ålder 

begränsades till fem år ger vidare styrka till litteratursammanställningen då 

forskningen är så aktuell som möjligt.  

Alla artiklar var skrivna på engelska och då inga studier fanns att finnas på svenska, 

som är vårt modersmål, kan fel uppstått i översättning och tolkning av studierna och 

bidrar till försvagningar i reliabiliteten av resultatet.  Träffarna begränsades genom 

tillägg av tidskriftkategorin ”nursing”/”nursing journal” för att få artiklar vinklade 

mot omvårdnad. Detta resulterade tyvärr i få antal träffar och denna begränsning 

valdes bort i vissa fall (se sökhistorik). Detta kan gjort att många relevanta studier 

gått oss förbi och minskar resultatets trovärdighet. 

 I de databaser där antalet träffar kunde begränsas av att de skulle ha abstrakt och 

vara ”peer reviewed” valdes detta, då önskvärt var att artiklarna skulle vara empiriska 

och vetenskapliga. Denna begränsning kan ha bidragit till att många empiriska 

studier missats då de endast haft abstrakt och inte fulltext vilket minskar resultatets 

trovärdighet ytterligare.  

De artiklar som valdes ut för litteraturstudien använde kvantitativ metod. I första 

hand söktes randomsierade kontrollerade studier (RCT), då de, enligt Forsberg och 

Wengström (2013), har högst bevisvärde när det gäller möjligheten att utvärdera 

effekter av vård och behandling. I vår sökning hittades väldigt få randomiserade 

kontrollerade studier, vilket gjorde att studier av kvasi-experimentell metod fick 

väljas. Enligt Forsberg och Wengström (2013) har de inte lika högt bevisvärde, men 

bör väljas i första hand då utbudet av randomiserade kontrollerade studier är litet. I 

många av de studier som granskats har urvalet inte varit slumpmässigt, bortfallet 

varit stort och storleken på undersökningsgruppen liten. De faktorerna bidrar alla till 

att försvaga möjligheten att överföra och generalisera resultaten (Forsberg & 
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Wengström, 2013). Resultaten ger dock en bild av centrala och viktiga interventioner 

som dels bör undersökas i fördjupade studier och dels prövas i kliniskt arbete.  

Då viktnedgång är en utdragen process och ofta inget resultat som uppnås efter några 

veckors studier mätte de flesta studier även andra variabler som hälsovanor och 

kroppsmått. När sökningen begränsades till de senaste fem åren fanns mest 

pilotstudier och studier där fullständig data inte hade samlats in ännu. Det är 

önskvärt att studier av viktminskning får pågå några år för att se resultat på variabeln 

vikt. På grund av brist i antalet relevanta studier valdes två pilotstudier till resultatet. 

Från pilotstudierna kan endast begränsade slutsatser dras, något som förbisetts och 

som påverkar validiteten och reliabiliteten ytterligare negativt.  

De studier som inkluderades kvalitetsgranskades med kvalitetsgranskningsmallar 

från Forsberg och Wengström (2013). De har två olika mallar för kvantitativa studier, 

en för RCT-studier och en för kvasi-experimentella. Ingen poängsättning avgjorde 

kvaliteten, utan vi fick själva bedöma utifrån frågornas svar för varje studie vilken 

kvalitet den hade. Detta kan leda till att studier med lägre kvalitet än bedömt kan 

ligga som grund för resultatet. Efter kvalitetsgranskningen föll sex studier bort, då de 

klassades att vara av låg studie kvalitet.  

De studier som granskades använde ofta åtgärder i kombination som intervention. 

Detta ledde till att det var svårt att plocka ut vad exakt som gett resultat i studien. 

Genom att många studier använt åtgärder i kombination var det svårt att dela upp 

dem i kategorier då resultatet inte kunde knytas till endast en åtgärd. Detta ledde till 

att studierna fick bredare kategorier och redan etablerade program som intervention 

behölls och kunde inte splittras. När studierna kodades och kategoriserades fick varje 

studie en egen rubrik beroende på vilken åtgärd interventionen fokuserade på. Denna 

breda analys gör att små åtgärder i en intervention i slutändan kan ha varit det som 

bidrog till eller försämrade resultatet i studien utan möjlighet till kunskap om detta.  

De studier som vårt resultat bygger på är genomförda i Finland, Spanien, Thailand, 

Hong Kong, Taiwan och USA. Detta medför en risk att resultatet kan variera mellan 

olika kulturer men då länderna representerar tre världsdelar kan även resultatet få en 

mer global generaliserbarhet, då de metoder som interventionerna innehållit är 
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överförbara till de flesta länder med samma förutsättningar för genomförbarhet och 

resultat. 

5.3 FORSKNINGETISK DISKUSSION 

Artiklarna som studiens resultat bygger på är alla godkända av etisk kommitté, vilket 

var ett krav för att fastställa att studiepopulationen inte tagit skada relaterat till 

medverkan. Forskningen har utförts med respekt för människovärdet och för 

människans rättigheter. 

Med inspiration från Friberg (2012) har alla steg i litteraturöversikten följt de 

strukturer som metoden och analysen var uppbyggda av. Då oenigheter uppstått har 

de diskuterats och hanterats. Båda författarna har bidragit lika mycket studien och 

fått sin talan lika hörd. Under arbetes gång, från början till slut har författarna 

arbetat tillsammans och haft ett nära samarbete.  

Då förförståelse om ämnet fanns hos författarna kan detta ha lett till att omedvetet 

relaterade och smala sökord använts för att hitta artiklar. Detta bidrar till den typ av 

interventioner studien resulterar i. Enligt Wallengren och Henricson (2012) påverkar 

förkunskap den vetenskapliga kvaliteten på studien negativt.      

6. KONKLUSION 

Vår litteratursammanfattning visar att det finns interventioner som bidrar till 

främjandet av viktnedgång och livsstilsförändringar men även att kampen mot fetma 

och övervikt är en komplex process. Det krävs många åtgärder i kombination med 

förändring hos, och stöd av, hela familjen för att lyckas. Genom att som vårdpersonal 

belysa riktlinjerna och rekommendationerna för kost och fysisk aktivitet vid 

hälsosamtal med barn och föräldrar samt fokusera på konkreta åtgärder familjen 

själva kan och vill anamma kan förändringsarbetet börja. 

Vårt arbete visar att det finns få studier med hög kvalité inom detta område eftersom 

de studier som finns oftast inte har tillräckligt stor studiepopulation, tillräckligt 

tidsperspektiv, inte slumpmässiga urval samt för stora bortfall för att kunna dra 

generella slutsatser. Att inkomst, utbildning och socioekonomisk status påverkar 

matvanor och hälsan för barn är tydligt. Ytterligare forskning behövs för att utforska 
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det intersektionella perspektivet och dess betydelse för att åstadkomma lyckade 

interventioner inom alla samhällsskikt.   

Vidare forskning krävs för att utvärdera de åtgärder som idag finns tillgängliga samt 

utveckla program för att arbeta preventivt mot övervikt och fetma. Genom att sätta in 

åtgärder tidigt minskar lidande, risker för allvarliga komplikationer samt stora 

kostnader för samhället. Genom att agera utifrån den kunskap som innehas och 

utbilda vårdpersonal att identifiera, motivera, utbilda och stötta familjer i god tid kan 

fetmans utveckling bromsas.  
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”Let’s Go” 

5-2-1-0 

program, 

levererat 

genom 

motiverand

e samtal 

av 

sjuksköters

kor till 

överviktiga 

barn 

mellan 4-

18 års 

ålder och 

föräldrar  

När ett 

barn och 

förälder 

kom till 

kliniken 

för en 

hälsokon

troll 

kollade 

personal

en om 

detta 

barn 

kunde 

vara 

lämplig 

att delta  

Kvasi-

experimentel

l design. 

Kontrollgrup

pen fick 

standardiser

ad vård 

(SC). De i IG 

fick 

standardiser

ad vård (SC) 

plus (MI) 

med 

integration 

av 5-2-1-0  

Barnen i IG 

sänkte sin BMI-

percentil 

(p=.094), ökade 

antalet 

serveringar av 

frukt och grönt 

per dag 

(p<.001), 

minskade antal 

timmar Tv-

tittande/dag 

(p=.035) samt 

ökade antal 

timmar aktiv 

lek/dag 

(p=.004)  

MEDEL 



 
 

Bilaga 3: Artikelöversikt 

TITEL FÖRFATTARE ÅR SYFTE URVAL METOD RESULTAT KVALITET 

The 

efficacy of 

a family-

based 

interventio

n program 

on 

childhood 

obesity: a 

quasi-

experiment

al design. 

Chen, C.Y., 

Kao, C.C., 

Hsu, H. Y., 

Wang, R. H., 

& Hsu, S.H. 

 

2015 Att 

bedöma 

effektivit

eten av 

en 

familje-

baserad 

interventi

on för 

viktnedg

ång och 

beteende

modifikat

ion för 

övervikti

ga/feta 

barn och 

deras 

föräldrar 

i Taiwan 

8 skolor 

valdes ut 

genom 

bekvämlig

hetsurval. 

Kvantitativ 

kvasi-

experiment

ell design. 

Variabler 

mättes vid 

baslinjen 

(T0), vid 

interventio

nens slut 

(T1) och 4 

veckor 

efter 

interventio

nens slut 

(T2). 

 

Inom 

interventionsg

ruppen var 

barnens BMI, 

föräldrarnas 

intag av 

kaloririk mat 

och 

tillgänglighete

n till kaloririk 

mat signifikant 

lägre och 

föräldrarnas 

restriktioner 

till barnens 

intag av 

kaloririk mat 

signifikant 

högre vid T1 

och T2 än T0.  

MEDEL 

A primary 

Care 

Healthy 

Choices 

Interventio

n Program 

for 

Overweigh

t and 

Obese 

School-Age 

Children 

and Their 

Parents 

Jacobson, D., 

& Melnyk, B. 

M. 

2012 Att testa 

genomför

barhet, 

acceptan

s och 

preliminä

r 

effektivit

et av ett 

teoribase

rat HCI-

program 

inom 

primärvå

rden 

Bekvämlig

hetsurval 

inom 

primärvård

en 

En pre-

experiment

al med en 

grupp 

pre/postte

st design.  

 

Barnens 

medel 

BMIpercentil 

minskade 

signifikant 

från .96 till 

.94 (p <0.01) 

MEDEL 

Effects of 

motivation

al 

interviewin

g to 

promote 

weight loss 

in obese 

children 

Wong, E. M., 

och Cheng, M. 

M. 

2013 Att 

bedöma 

effekten 

av 

motivera

nde 

samtal 

för feta 

barn och 

telefonko

nsultatio

n för 

föräldrar

na för att 

främja 

viktnedg

ång hos 

feta barn 

Efter 

undersökni

ng från en 

standardis

erad 

hälsobedö

mning på 

791 

skolbarn i 

klasserna 

5 och 6 på 

4 

grundskolo

r  

 

Pre-post 

kvasi-

experiment

ell design 

MI- och 

MI+gruppen 

visade 

signifikanta 

skillnader i 

kost- och 

aktivitetsvanor 

och 

kroppsmått 

jämfört med 

kontrollgruppe

n. Effekten av 

telefonkonsult

ationen på 

fysisk aktivitet 

var tydlig i 

MI+gruppen.   

 

 

HÖG 

 

 



 
 

Bilaga 3: Artikelöversikt 

TITEL FÖRFATTARE ÅR SYFTE URVAL METOD RESULTAT KVALITET 

The 

Weighty 

Matter 

Intervent

ion: A 

Family-

Centered 

Way to 

Tackle 

an 

Overwei

ght 

Childhoo

d 

Junnila, R., 

Aromaa, M., 

Heinonen, O. 

J., Lagstrom, 

H., Liuksila, P. 

R., Vahlberg, 

T., & 

Salantera, S. 

2012 Att beskriva 

interventions

protokollet 

och 

hälsovanorn

a hos 

familjer med 

överviktiga 

barn mellan 

4-6 år, och 

att 

bestämma 

effekten av 

intervention

en. 

Deltagarna

s familjer 

blev 

rekryterad

e mellan 

september 

2006 och 

september 

2008 av 

barn och 

ungdoms 

öppenvård

smottagni

ng och 

primärvård

en i staden 

Turku i 

Finland.  

 

Kvasi-

experimente

ll design. 

The Weighty 

Matter 

intervention

en är byggd 

på 7-steg 

med 4 

individuella 

familjedisku

ssions 

träffar och 3 

gruppsessio

ner med 

motiverande 

samtal. 

Intaget av 

sötade 

drycker hos 

mammorna 

minskade 

(p=0,017) 

från baslinjen 

till 12-

månadersupp

följningen. 

Det fanns en 

positiv 

förändring i 

mammornas 

och barnens 

grönsakskons

umtion 

 

MEDEL 

Effects of 

Daily 

Physical 

Educatio

n on 

Physical 

Fitness 

and 

Weight 

Status in 

Middle 

School 

Adolesce

nts 

Erfle, S. E., & 

Gamble, A. 

2015 Att fastställa 

effekten av 

daglig fysisk 

aktivitet hos 

mellanstadie

elever på 

fysisk 

kondition 

och 

viktstatus. 

Skolorna 

som deltog 

var 

konkurren

skraftigt 

valda att 

delta då 

de hade 

högre grad 

fetma än 

statens 

normalvär

de.  

Kvasi-

experimenta

l design.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG visade 

signifikant 

förbättring på 

BMI-

percentil, 

tiden att 

springa, antal 

sit-ups och 

antal 

armhävninga

r. Medan KG 

visade 

signifikant 

förbättring på 

antal 

armhävninga

r och sit-ups. 

Vid 

jämförelse 

mellan 

intervention 

och 

kontrollgrupp

en hittades 

signifikant 

förbättring 

hos IG vid 4 

av 5 

resultatmått. 

Den svagaste 

effekten av 

resultatmått 

var 

förändring i 

BMI-percentil 

och var inte 

signifikant 

hos hela 

testgruppen 

(p=0.06)  

MEDEL 

 



 
 

Bilaga 3: Artikelöversikt 

TITEL FÖRFATTARE ÅR SYFTE URVAL METOD RESULTAT KVALITET 

Exercise 

Intervent

ion in 

Childhoo

d 

Obesity: 

A 

Randomi

zed 

Controlle

d Trial 

Compari

ng 

Hospital-

Versus 

Home-

Based 

Groups 

Lison, J. F., 

Real-Montes, 

J. M., Torro, 

I., 

Arguisuelas, 

M. D., 

Alvarez-Pitti, 

J., Martinez-

Gramage, J., 

Lurbe, E. 

2012 Att jämföra 

effekterna 

av ett 

tränings-och 

kost 

program i 

klinikmiljö vs 

hemmamiljö 

som 

behandling 

mot 

barnfetma. 

Vita, 

överviktiga 

och feta 

barn/ungd

omar, som 

var mellan 

6-16 år 

rekryterad

es hos 

fetma -och 

kardiovask

ulära 

riskenhete

n  

Randomise

rad 

kontroll 

studie 

I varje 

interventionsgru

pp skedde en 

signifikant 

minskning av 

BMI (z-score) 

och procent 

kroppsfett. BMI 

och midjemått 

var signifikant 

reducerat i 

HOX-gruppen 

och det var en 

icke-signifikant 

tendens mot 

reduktion i GRX-

gruppen.  

HÖG 

A 

Primary-

school-

based 

study to 

reduce 

the 

prevalen

ce of 

childhoo

d 

obesity- 

the EdAl 

study: a 

randomiz

ed 

controlle

d trial 

Tarro, L., 

Llaurado, E., 

Albaladejo, R., 

Morina, D., 

Arija, V., Sola, 

R., & Giralt, 

M. 

2014 Att 1) 

designa ett 

hälsofrämja

nde 

program för 

implemente

ring av 

universitets

studenter 

som skulle 

fungera 

som 

”hälsofrämj

ande 

ombud” 

(HPA) i 

grundskola

n.  

2) utvärdera 

effekten av 

ett 3 årigt 

skolbaserat 

program om 

livsstilsförän

dringar och 

prevalensen 

av fetma. 

Obalansen 

i 

inskrivning

en av 

berodde på 

den stora 

andelen 

skolor i 

interventio

nsgruppen 

som var 

villiga och 

entusiastis

ka att 

delta i 

EdAl-

programm

et 

(Educacio 

en 

alimentaci

o). Det 

gjordes 

ingen 

gräns på 

antal 

skolor som 

fick delta.   

Randomise

rad 

kontroll 

studie 

Efter 28 

månader var det 

en signifikant 

skillnad av 

fetmaförekomst 

i intervention – 

och 

kontrollgruppen 

bland pojkar 

(p=0.02) BMI 

(z-score) var 

signifikant lägre 

i IG jämfört 

med KG 

p<0.001 bland 

pojkar, bland 

flickor och 

överlag. 

Midjemåttet 

förändrades 

signifikant 

mellan första 

och tredje året, 

både hos IG & 

KG (p=0.043). I 

interventionsgru

ppen hade 

andelen av 

elever som åt 

en fiberrik 

frukost 

(p=0,01), en 

andra frukt/dag 

(p=0,03), och 

grönsaker mer 

än en gång per 

dag (p=0,001) 

ökat.  

HÖG 

 

 



 
 

Bilaga 4: Exkluderade artiklar 

Författare, år, land Titel Orsak till exklusion 

Chari, R., Warsh, J., Ketterer, 
T., Hossain, J., & Sharif, I.  
2014 

USA 

Association between health 
literacy and child and 
adolescent obesity. Patient 

education and counseling.  

Tvärsnittsstudie. Klassad som 
låg studie kvalitet i 
kvalitetsgranskningen.  

Yang, K., Turk, M.T., Allison, 
W.L., James, K.A., & Chasens, 
E.  
2014 

USA 

Body Mass Index self-
perception and weight 
management behaviors during 
late adolescence.  

Tvärsnittsstudie. Klassad som 
låg studie kvalitet i 
kvalitetsgranskningen. 

Blizzard Tripp, S., Templeton 
Perry, J., Romney, S., & 
Blood-Siegfried, J. 
2011 
England 

Providers as weight coaches: 
using practice guides and 
motivational interview to treat 
obesity in the pediatric office.  

Pilotstudie. Klassad som låg 
studie kvalitet i 
kvalitetsgranskningen. 

Dalton, W.T., Kitzmann, K.M., 
Burghen, G.A., Mallare, J.T., & 
Stender, S.S. 
2010 
Kanada 

Family functioning and 
children’s response to primary 
care treatment for 
overweight: a preliminary 
study.  

Pilotstudie. Klassad som låg 
studie kvalitet i 
kvalitetsgranskningen. 

Marvicsin, D., & Danford, C.A. 
2013 
Japan 

Parenting efficacy related to 
childhood obesity: comparison 
of parent and child 
perceptions. 

Pilotstudie. Klassad som låg 
studie kvalitet i 
kvalitetsgranskningen. 

Small, L., Bonds-McClain, D., 

Melnyk, B., Vaughan, L., & 
Gannon, A.M. 
2013 
USA 

The preliminary effects of a 

primary care-based 
randomized treatment trial 
with overweight and obesity 
young children and their 
parents 

Pilotstudie. Klassad som låg 

studie kvalitet i 
kvalitetsgranskningen. 

 

Bilaga 5: Kvalitetsgranskningsmallar 

Checklista för kvantitativa artiklar – Kvasi-experimentella studier 

 

A. Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   JA NEJ 

Är designen lämplig utifrån syftet?  JA NEJ 

 

B. Undersökningsgrupperna 

Vilka är inklusionskriterierna? Vilka är exklusionskriterierna?  

Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 

 Klusterurval 

 Konsekutivt urval 

 Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ?  JA NEJ 

Var genomfördes undersökningen? 



 
 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad?   JA NEJ 

Var validiteten diskuterad?   JA NEJ 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? JA NEJ 

Om NEJ, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys?   JA NEJ 

Var den statistiska analysen lämplig?  JA NEJ 

Om NEJ, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader?  JA NEJ 

Om JA, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du?   JA NEJ 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? JA NEJ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  JA NEJ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? JA NEJ 

Motivera varför eller varför inte! 

 

 

Checklista för kvantitativa artiklar RCT (randomiserade kontrollerade studier) 

A. Syftet med studien?  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   JA NEJ 

Är designen lämplig utifrån syftet?  JA NEJ 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? Vilka är exklusionskriterierna? 

Är undersökningsgruppen representativ?  JA NEJ 

Var genomfördes undersökningen? 

När genomfördes undersökningen? 



 
 

Är powerberäkning gjord?   JA NEJ 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

EG= KG= 

Var gruppstorleken adekvat?  JA NEJ 

 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

 

Vad innehöll interventionen? 

Vem genomförde interventionen? 

Hur ofta gavs interventionen? 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

 

D. Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad?   JA NEJ 

Var validiteten beräknad?   JA NEJ 

 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? JA NEJ 

Om NEJ, vilka skillnader? 

Hur stort var bortfallet? 

Kan bortfallet accepteras? 

Var den statistiska analysen lämplig?  JA NEJ 

Om NEJ, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? JA NEJ 

Om JA, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren 

Instämmer du?   JA NEJ 

 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliserad till annan population? JA NEJ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  JA NEJ 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? JA NEJ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? JA NEJ 

Motivera varför eller varför inte! 


