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Sammanfattning Obesitas och övervikt är ett växande problem bland 

befolkningen och tenderar att söka sig allt längre ner i 
åldrarna. Levnadsvanor och genetiska orsaker är starkt 
bidragande orsaker till uppkomst av obesitas. Allvarliga 
följdsjukdomar som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar 
och vissa former av cancer får konsekvenser för individens 
hälsa, livskvalitet och ekonomi, samt drar med sig stora 
kostnader för samhället. Syftet var därför att ur ett 
omvårdnadsperspektiv belysa hur ett promotivt och/eller ett 
preventivt arbetssätt kan bidra till att motverka obesitas. 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där artiklar om 
promotiva och preventiva åtgärder granskades utifrån syftet 
och därefter utvärderades och diskuterades. Resultatet pekar 
på att en kombination av utbildning om nutrition och fysisk 
aktivitet tillsammans med miljöanpassning krävs för att 
skapa ett hälsofrämjande beteende vilket gynnar en sund och 
hälsosam vikt hos befolkningen. Orems utvecklingsteori om 
balanserad egenvård har tillämpats som teoretisk 
referensram. Då livsstilsförändringar behöver göras utifrån 
patientens förutsättningar är det enligt Orem nödvändigt att 
sjuksköterskan bidrar med utbildning för att medvetandegöra 
problematiken och med stöd och handledning öka 
möjligheterna att lyckas. Hon menar även att miljön bör 
anpassas för att underlätta och möjliggöra 
beteendeförändring. Utbildning och miljöanpassning bildar 
därför tillsammans basen i det komplexa arbetet mot 
obesitas.  



 

Title A weighty problem. Promotive and preventive nursing 
interventions related to obesity. 

 
Author Ulrika Lotta Wall and Malena Wolmestam 
 
Department School of Social and Health Science 
 Halmstad University 
  P.O. Box 823 

S- 301 18 Halmstad 
 
Supervisor  Ulrica Eliasson, Lecturer 
 
Examiner  Cathrine Hildingh, Senior Lecturer 
 
Period  Spring 2007 
 
Pages  10 
 
Key words Health Promotion, Nursing Interventions, Obesity, 

Preventive Health Care   
 
Abstract Obesity and overweight is an escalating problem in the 

population, which is also on the increase in children and 
adolescents. Life style and genetics strongly contribute to 
obesity. Obesity is associated with the development of 
serious diseases, such as diabetes mellitus type 2, 
cardiovascular disease and some cancers. These diseases are 
associated with serious consequences for the individual’s 
health, quality of life and personal finances, as well as high 
economic costs for nations. The aim of this literature study 
was from a nursing perspective to highlight how promotative 
and/or preventative work practices can contribute to the 
prevention of obesity. This study is based on the review of 
the literature in the domain of promotive and preventive 
interventions and is followed by an evaluation and 
discussion. The result suggests that a combination of 
education about nutrition and physical activity in addition to 
environmental adaptations is required to achieve a health 
promotive behaviour, which promotes a healthy weight in 
the population. Orem’s developmental theory about balanced 
self care has been used as a theoretical frame of reference. 
Lifestyle changes must be done according to the patient’s 
prerequisites. It is essential to educate and inform patient’s to 
increase the awareness of the issues involved in obesity. 
Orem suggests that the environment needs to be adapted in 
order to facilitate the required attitudinal and behavioural 
changes. Education and environment have been found to 
provide the basis for the complex work targeting obesity. 
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Inledning 
 
Ohälsan i samhället ökar och stora delar av Sveriges befolkning är i dag överviktiga 
eller lider av obesitas (Regeringen, 2002). Risk för kroniska sjukdomar som hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes, muskel- och ledbesvär samt vissa former av cancer ökar 
gradvis i relation till viktökning. Obesitas i barndomen är förknippad med en ökad risk 
för sjuklighet och för tidig död. Övervikt och obesitas som redan uppkommit är svår att 
behandla (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2005) och påverkar hälsa och livskvalitet negativt 
för den enskilde individen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2005) 
samt leder till direkta sjukvårdskostnader på 3,6 miljarder kronor (FHI, 2007). En lägre 
vikt leder till en förbättrad hälsa och har därför en positiv effekt på samhällsekonomin 
(FHI, 2005). Övervikt och obesitas och de kroniska sjukdomar som följer i dess spår går 
att förebygga i stor utsträckning (World Health Organisation [WHO], 2007). I 
samhällets organisation och i människors livsvillkor och levnadsvanor finns faktorer 
som bidrar till hälsa eller ohälsa (FHI, 2005). Dessa kan påverkas genom 
samhällsinsatser och är åtkomliga för politiska initiativ och beslut. Enligt den 
legitimerade sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen [SOS], 2005) ska 
sjuksköterskan främja hälsa och förebygga ohälsa genom att identifiera och förebygga 
hälsorisker samt motivera till livsstilsförändring och identifiera de faktorer som 
påverkar hälsa.  
 

Bakgrund  
 
Enligt WHO (2007) används måttet Body Mass Index (BMI) för att bestämma 
kroppsmassa, vilket innebär vikt i kilo dividerat med längd i meter i kvadrat, dock med 
individuella variationer beroende på kroppskonstitution och muskelmassa. Normalvikt 
definieras som BMI 18,6-23,8 för kvinnor och värdet är något högre för män. Övervikt 
definieras som BMI lika med eller över 25 och obesitas lika med eller över 30. För att 
mäta barns kroppsmassa används isoBMI då hänsyn tas till ålder. 
 
År 2005 var globalt 400 miljoner vuxna obesa, 1.6 miljarder vuxna var överviktiga och 
20 miljoner barn under 5 år var överviktiga (WHO, 2007). Beräkningar visar att år 2015 
förväntas 700 miljoner vuxna vara obesa och 2,3 miljarder vuxna förväntas vara 
överviktiga. I Sverige lider idag närmare 50 % av männen och 40 % av kvinnorna av 
övervikt eller obesitas (FHI, 2007). Problemet ökar starkt bland barn och tenderar att 
följa med upp i vuxen ålder (Regeringen, 2002). De senaste 15 – 20 åren har övervikt 
och obesitas ökat i alla grupper i befolkningen och fördubblats i åldersgruppen 10 – 24 
år. Bland de äldre anses mindre än var tredje person vara tillräckligt fysiskt aktiv och 
allt fler blir överviktiga. I arbetaryrken äter män och kvinnor mindre grönsaker och frukt 
än vad tjänstemän gör. Människor av utländsk härkomst är mest stillasittande på sin 
fritid (FHI, 2007). Människan är byggd för att vara fysiskt aktiv och funktionen att lagra 
energi i form av fettvävnad är en strategi för att klara sig i perioder av svält (Karolinska 
Institutet [KI], 2006). I västvärlden finns obegränsade tillgångar på mat och vi rör oss 
allt mindre i arbetet och på fritiden. När vi tar in mer energi än vad vi förbrukar ökar vi 
helt enkelt i vikt. Ett litet energiöverskott över tid kan orsaka obesitas. Obesitas beror 
till 50 % på ärftliga orsaker men ingen enskild faktor har påträffats (KI, 2006). 
Utbildning, ekonomisk situation samt sociokulturella förhållanden påverkar också 
utveckling av obesitas. Andra påverkande faktorer för utvecklande av obesitas senare i 
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livet är om modern har övervikt under graviditeten, om barnet har hög födelsevikt eller 
låg födelsevikt med kraftig viktuppgång eller högt BMI under barndomen (Nilsson, et al 
(Red.) 2006). Biverkningar av läkemedel har större betydelse för uppkomst av obesitas 
än vad hormonell obalans har. Obesitas definieras enligt Nationalencyklopedin (2007) 
som onormal ansamling av fettvävnad i kroppen och ses som en ätstörning vilken kan 
ha olika orsaker. Olika komplikationer till obesitas är hjärt- och kärlsjukdom, diabetes 
typ 2, högt blodtryck, gallvägssjukdom, ledbesvär, vissa typer av cancer, sömnapné och 
menstruationsrubbningar (KI, 2006). Att vara obes kan även föra med sig sociala och 
psykologiska problem för den enskilde individen (Regeringen, 2002). Det kan enligt 
SBU (2002) upplevas svårt att exempelvis besöka simhallar, prova och köpa kläder 
vilket påverkar självförtroende och livskvalitet negativt. Ett utanförskap kan bildas om 
den obese känner osäkerhet i det sociala umgänget vilket kan leda till självvald 
isolering. Att vara obes kan även innebära försämrade förutsättningar i arbetslivet som 
försämrat bemötande, ökad sjukfrånvaro och därmed minskad inkomst. Obesitas kan 
även uppkomma när mat används för att tillfredsställa andra behov än hunger. Mat kan 
då användas som tröst och belöning eller för att dämpa ångest och oro (SBU, 2002).  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] ( SFS 1982:763) står det i 2 § att målet är en god 
hälsa för hela befolkningen och att hälso- och sjukvården skall verka för att förebygga 
ohälsa. Sjuksköterskan har möjlighet att åstadkomma hälsoförbättringar mot obesitas 
genom sitt arbete, dels promotivt, vilket innebär främjande av hälsa och dels preventivt 
vilket innebär förebyggande av ohälsa (International Council of Nurses [ICN], 2000). 
Orem (2001) menar att ansvaret för människors hälsa måste delas mellan samhället och 
individen och har arbetat fram en utvecklingsmodell gällande bristande eller balanserad 
egenvård. Egenvård innebär de allmänmänskliga målinriktade handlingar som på eget 
initiativ utförs för beroende närståendes, exempelvis barn, eller för egen räknings skull 
för att gynna hälsa, välbefinnande, utveckling och normal funktion. Egenvården är 
beroende av socialiseringsprocessen, individens sociala och kulturella miljö, de vanor 
och medvetna handlingsmönster såsom mat- och aktivitetsvanor som har lärts in tidigare 
i livet. Egenvård är också beroende av kognitiv nyfikenhet, tidigare erfarenhet och 
undervisning eller handledning från andra människor. Behoven av egenvård varierar 
beroende på ålder, utvecklingsnivå och ärftlighet och måste därför medvetandegöras 
och identifieras för att individen skall kunna utveckla och uppnå mål med sin egenvård.  
När människans förmåga till egenvård brister och egenvårdsbehoven, som att främja 
hälsa, välbefinnande, normal funktion och utveckling, inte tillfredställs råder det 
egenvårdsbrist och omvårdnadsbehov uppstår. Förebyggande hälsoarbete bör kopplas 
till de faktorer som påverkar utvecklingen av människors kapacitet till egenvård. 
Sjuksköterskans roll är enligt Orem (2001) att hjälpa människor att utveckla och 
förbättra sin egenvårdskapacitet samt att vid behov kompensera patienters bristande 
förmåga till egenvård. Omvårdnadens viktigaste mål är att hjälpa människor att kunna 
praktisera egenvård genom tillägnande av nya kunskaper och färdigheter genom livets 
olika faser. Genom stöd och undervisning kan sjuksköterskan bistå människor att 
hantera och anpassa sig till en ny livssituation med dess nya krav och förutsättningar. 
Sjuksköterskan ansvarar då för att assistera patient och familj att tillgodose 
egenvårdskraven, för uppföljning av planerade och utförda åtgärder och för att 
dokumentera resultatet samt utvärdera åtgärder och resultat mot uppsatta mål.  
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Sjuksköterskan har fem övergripande hjälpmetoder för att bistå patienten med sina 
egenvårdskrav (Orem, 2001). De fem metoderna är att undervisa, att främja en 
utvecklande miljö, att handleda, att stödja fysiskt och psykiskt samt att utföra 
handlingar kompensatoriskt åt patienten. Det är viktigt att patienten är psykologiskt 
förberedd på att ny kunskap behövs, inser behovet av, förstår varför utbildning är viktig 
och på så vis motiveras till inlärning. En god utvecklande miljö har betydelse för hälsa 
och egenvård samt främjar ansvar, medverkan och inlärning. Det leder till att personen 
kan få möjlighet att förändra sina värderingar och attityder positivt samt att öka sin 
fysiska och psykosociala funktion. En utveckling av närmiljö och infrastruktur för att 
främja fysisk aktivitet bland barn bör prioriteras för att på så vis förebygga övervikt 
(FHI, 2005). Handledning innebär enligt Orem (2001) att sjuksköterskan visar vägen 
under planering och utförande av egenvårdshandlingar. Sjuksköterskan har då möjlighet 
att hjälpa sin patient att undvika oönskade situationer för att minska risken att göra fel 
och misslyckas. Sjuksköterskan kan ge stöd fysiskt och psykiskt genom att tillsammans 
med patienten anpassa egenvårdshandlingarna och därigenom motivera och öka tilltron 
till individens förmåga att bemästra en ny, otrygg eller skrämmande situation. Den 
femte hjälpmetoden är att utföra handlingar kompensatoriskt och kan i preventivt arbete 
ersättas med stöd och handledning. 
 

Syfte  
 
Syftet var att ur ett omvårdnadsperspektiv belysa hur ett promotivt och/eller ett 
preventivt arbetssätt kan bidra till att motverka obesitas. 
 

Metod  
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och PubMed vilka är medicinskt- 
och omvårdnadsinriktade. En manuell sökning gjordes i tidskriften Vård i Norden för att 
hitta artiklar gällande obesitas med anknytning till nordisk kultur. Sökningen gav inget 
resultat. 
 
De sökord som användes i CINAHL var Thesaurus-termer. Alla sökorden bestämdes till 
att vara Major Concepts (”MM”) och begränsningar som användes var Research Article 
och Language: English. I den inledande sökprocessen användes sökordet Metabolic 
Syndrome X i olika kombinationer med sökorden Nursing Interventions, Health 
Promotion, Preventive Health Care samt Obesity. De träffar som framkom visade sig 
vara medicinskt inriktade och beskrev främst det metabola syndromet och inte 
sjuksköterskans möjligheter till preventivt arbete vilket var syftet. För att hitta 
sjuksköterskans möjligheter till preventiva åtgärder mot obesitas specificerades 
sökningen genom att göra Obesity till ett genomgående sökord i kombination med 
respektive Nursing Interventions, Health Promotion och Preventive Health Care.  
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Sökningen med termerna Obesity and Health Promotion gav 28 träffar. 15 artiklar 
valdes bort på grund av att fem artiklar handlade om minoritetsgrupper, fyra var 
reviewartiklar, två svarade inte mot syftet. En handlade om psykisk sjukdom, en om 
upplevelse och två var inte vetenskapliga trots begränsning, slutligen återstod 13 
artiklar. Sökningen med termerna Obesity och Nursing Interventions gav en träff, 
artikeln gick inte att beställa. Sökningen med termerna Obesity och Preventive Health 
Care gav fyra träffar. En av artiklarna fanns redan med i den första sökningen, en var 
reviewartikel, en svarade inte mot syftet då den behandlade hälsofrämjande åtgärder 
som mammografi. En artikel återstod. Av totalt 33 träffar i CINAHL valdes slutligen 14 
artiklar ut. (se Bilaga I). 
 
Sökningen i CINAHL gjordes även i Pub Med vilket medförde att Thesaurus-termer 
fick översättas till MeSH-termer. Sökorden kombinerades med Obesity på samma sätt 
som i CINAHL.  Alla MeSH-termer avgränsades med hjälp av Restrict Search to Major 
Topic Headings only samt Do Not Explode this term. Sökningen begränsades till artiklar 
skrivna på engelska. 
 
Sökningen Obesity och Health Promotion kombinerades med ordet Nursing som 
fritextord för att få ett omvårdnadsperspektiv. Sökningen gav 28 träffar, 10 var inte 
vetenskapliga, nio var reviewartiklar, fyra behandlade minoritetsgrupper och två 
behandlade upplevelser av hälsorådgivning och svarade därför inte mot syftet. Tre 
artiklar återstod varav två redan hade hittats i CINAHL. Thesaurustermen Nursing 
Interventions motsvarades av MeSH-termen Nursing Diagnosis vilket inte gav någon 
träff och uteslöts. Thesaurustermen Preventive Health Care byttes ut mot MeSH-termen 
Preventive Health Services som i kombination med Obesity gav 12 träffar. Fyra var 
reviewartiklar, tre var medicinskt inriktade, två behandlade minoritetsgrupper samt två 
var inte vetenskapliga. Av totalt 40 träffar i PubMed var två artiklar relevanta för 
resultatet (se Bilaga I). 
 
De 16 resultatartiklarna har kvalitetsgranskats efter granskningsmallen för kvantitativa 
artiklar (Carlsson & Eiman, 2003).  
 
Databearbetning 
 
Artiklarna som alla var kvantitativa, lästes igenom ett flertal gånger för att god 
förståelse skulle erhållas. Därefter sammanfattades varje artikel för sig och 
gemensamma nämnare kunde urskiljas. Kategorier som utbildning, policyförändring, 
fysisk aktivitet, nutrition och miljö sågs till en början. Då majoriteten av artiklarna 
presenterade interventionsprogram där ett flertal åtgärder kombinerades med varandra 
var det inte möjligt att göra en indelning i kategorier. Artiklarnas sammanfattningar 
lästes igenom ytterligare och en ny åldersrelaterad indelning övervägdes, eftersom 
obesitasproblematiken kan ses ur ett livsloppsperspektiv. Då det dominerande antalet 
resultatartiklar behandlade åtgärdsprogram för barn var det inte möjligt att presentera 
resultatet i kronologisk ordning. För att åskådliggöra komplexiteten i resultatet, 
presenterades slutligen en berättelse i löpande text där nyckelord så som undervisning, 
stöd och rådgivning, fysisk aktivitet, nutrition och miljö är återkommande. 
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Resultat 
 
Genom förespråkande av mindre stillasittande som TV-tittande, video/dvd och 
datorbaserade aktiviteter kan risken att utveckla övervikt och obesitas minskas beteende 
(Salmon, Ball, Crawford, Booth, Telford, Hume, et al. 2005; Goldfield, Mallory, Parker, 
Cunningham, Legg, Lumb, et al., 2006). I samband med ett minskat stillasittande 
beteende ses även ett minskat intag av energitäta produkter som chips, kakor och godis. 
När det stillasittande beteendet minskar ökar den fysiska aktiviteten som tillsammans 
med ett minskat energiintag från småätande, ger en signifikant viktminskning och ett 
lägre BMI. När personal och föräldrar deltar i fysiska aktiviteter fungerar de som 
stimulans och förebild och deltagandet bland barn och unga ökar (Sahota, Rudolf, 
Dixey, Hill, Barth et al., 2001a; Sahota, Rudolf, Dixey, Hill, Barth et al., 2001b; 
Crawford, Gosliner, Strode, Samuels, Burnett, et al., 2004). För att ytterligare motivera 
och stimulera till en aktiv livsstil ses glädje som en viktig komponent för att locka till 
bildande av nya varaktiga och mer hälsosamma beteendemönster (Sahota, et al., 2001a; 
Salmon, et al., 2005; Pate, Ward, Saunders, Felton, Dishman, et al., 2005). 
Undervisning om fysisk aktivitet ger en ny kunskap, ett ökat intresse och en ökad 
medvetenhet om dess hälsovinster (Sahota, et al., 2001a; Sahota, et al., 2001b; Agron, 
Takada & Purcell, 2002; Wehling Weepie & McCarthy, 2002; Pate, et al, 2005; 
Salmon, et al., 2005; Goldfield, et al., 2006). Undervisning i kombination med en 
anpassad miljö möjliggör ett aktivt beteende och en ökad aktivitetsnivå (James, Folen, 
Page, Noce, Brown et al., 1999; Crawford, et al., 2004; Pate, et al, 2005) vilket inte ses 
när en miljöanpassning åsidosätts (Agron, et al., 2002). Fysisk aktivitet för vuxna och 
äldre bör ha realistiska och nåbara mål samt bör utformas individuellt efter den egna 
förmågan (James, et al., 1999; Haber, Looney, Babola, Hinman & Utsey, 2000). 
Realistiska målsättningar och förväntningar ökar motivationen att upprätthålla 
hälsosamma vanor över tid. Träningspass bör hellre vara lågintensiva och korta, än 
krävande och långa (James, et al., 1999). Att inte ha för höga förväntningar motiverar 
till en mer hälsosam vikt och underlättar en varaktig beteendeförändring. För att äldre 
människor ska upprätthålla en ny hälsosam vana, som att motionera och att vara fysiskt 
aktiva, krävs professionellt stöd och uppmuntran (Haber, et al., 2000). 
 
En vanlig åtgärd i skolor, fritidshem och daghem är att förändra policyn för att erhålla 
en ökad frukt- och grönsakskonsumtion (Sahota, et al., 2001a; Sahota, et al., 2001b; 
Agron, et al., 2002; Cassady, Vogt, Oto-Kent, Mosley & Lincoln, 2006; Yee, Williams-
Piehota, Sorensen, Roussel, Hersey, et al., 2006). En ökad tillgång på frukt och 
grönsaker som enda åtgärd resulterar i en ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen 
bland barn, men ger ingen viktminskning (Cassady, et al., 2006). Spel och lekar i 
samband med inlärning ökar glädjen och intresset för näringslära (Wehling Weepie & 
McCarthy, 2002). Ett exempel på spel om näringslära och matpyramiden är 
”Nutritionsjeopardy” vilket ger en signifikant ökad kunskap om hur en måltid sätts 
samman men ger en minimal ökning av kunskap om näringsämnens funktion i kroppen. 
Föräldrar uttrycker behov av stöd och rådgivning då enbart åtgärder i skolan inte kan 
ändra barns levnadsvanor (Sahota, et al., 2001a). Flynn, Hall, Noack, Clovechok, Enns, 
et al.(2005) menar att föräldrar som utbildats inom nutrition och fysisk aktivitet för att 
kunna skapa en hälsofrämjande miljö för familjen och därmed gynna barns normala 
tillväxt, upplever undervisningen som positiv. I sin hälsorådgivande roll behöver 
sjuksköterskan enligt Flynn et al. (2005) samarbeta med andra specialister som dietister, 
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psykologer och sjukgymnaster för att öka sin förmåga och trygghet i att ge råd till 
familjer om hälsosamt beteende för att motverka obesitas. Genom att sjuksköterskan har 
kunskap och ett medvetet hälsofrämjande förhållningssätt förbättras enligt Flynn et al. 
(2005) den hälsorådgivande förmågan gentemot familjer och sjuksköterskan fungerar 
som en god förebild. Utbildning om hälsopromotion på arbetsplatser i samhället (James, 
et al., 1999; Crawford, et al., 2004) ger en ökad medvetenhet om hälsovinster och ett 
ökat hälsosamt beteende vilket resulterar i en signifikant viktminskning (James, et al., 
1999). Kunskap i hur tillfällen vilka stödjer ett hälsofrämjande beteende identifieras 
samt hur medvetna val görs, som att välja frukt och grönt till förmån för kaffebröd på 
exempelvis personalmöten, bidrar tillsammans med en hälsopromotivt stödjande miljö 
på arbetsplatsen till att personal känner stöd och motivation i att äta hälsosamt och vara 
fysiskt aktiv (Crawford, et al., 2004). Kunskap och förståelse för hälsovinster i att leva 
hälsosamt skapar positiva attityder vilket är viktigt för att möjliggöra en varaktig 
beteendeförändring mot en mer hälsosam livsstil som motverkar utveckling av övervikt 
och obesitas (James, et al., 1999; Chen, Huang, Wang, Cheng, Hsu, et al., 2001; Agron, 
et al., 2002). Kunskap om reklamens syfte och dess inflytande på konsumtionsbeteendet 
ger en ökad förståelse och medvetenhet vilket möjliggör ett hälsosamt beslutsfattande 
och hälsofrämjande val (Wehling Weepie & McCarthy, 2002). Medvetna val underlättas 
även när elever har kunskap om hur en innehållsdeklaration förstås och därmed kan 
undvika ohälsosamma livsmedel. Om restaurangers menyalternativ är 
innehållsdeklarerade kan konsumenter göra medvetna, hälsosamma val och undgå att 
missbedöma och underskatta energiinnehållet i maten (Burton, Creyer, Kees & 
Huggins, 2006).  
 
Svårigheter för sjuksköterskan i arbetet med att främja en hälsosam livsstil för barn är 
föräldrars attityder då det föreligger brist på motivation för att förändra livsstil samt att 
den familjära kulturen inverkar (Larsen, Mandleco, Williams & Tiedeman, 2006). En 
livsstil med TV-tittande, video och datoranvändning, snabbmat och sockerhaltiga 
drycker, bristande kvalitet på skolmat och idrottslektioner försvårar det hälsopromotiva 
arbetet. Bristande resurser för sjuksköterskan inom hälso- och sjukvården är tidsbrist, 
bristande ekonomi, begränsad tillgång till tvärdisciplinära resurser exempelvis dietist, är 
ytterligare faktorer som försvårar arbetet. Brister i familjens resurser är tid, ekonomi och 
tillgång till lämpliga miljöer för lek och fysisk aktivitet. För att hämma utvecklingen av 
obesitasproblematiken som tidigare beskrivits, används ett brett spektrum av åtgärder 
(James, et al., 1999; Sahota, et al., 2001a; Sahota, et al., 2001b; Agron, et al., 2002; 
Wehling Weepie & McCarthy, 2002; Crawford, et al., 2004; Flynn, et al., 2005; Pate, et 
al, 2005; Salmon, et al., 2005; Yee, et al., 2006). Insatser kan göras på många plan i 
samhället och genom ett aktivt samarbete över yrkesgränser där betydelsen av en 
hälsofrämjande miljö, en hälsosam kosthållning och en fysisk livsstil förespråkas. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion  
 
Av resultatartiklarna var 10 artiklar från USA, två var från Canada, två var från UK, en 
från Australien och en från Taiwan (se Bilaga II). Artiklarna som var från andra länder 
och kontinenter skulle kunna ses som irrelevanta för litteraturstudien. Länderna har 
dock en västerländsk kultur i likhet med Sverige och den lavinartade ökningen av 
obesitas i dessa länder har pågått under en längre tid än i Sverige. Forskningen har 
därför kommit längre och kan ses som föregångare i det preventiva och promotiva 
arbetet mot obesitas. Därmed var forskningsresultaten applicerbara på Sverige och 
relevanta för svenska sjuksköterskor. Att inte ta med någon kvalitativ studie var från 
början ett aktivt val för att kvalitativa studier inte ansågs svara mot arbetets syfte samt 
för att minska arbetets omfattning. Att alla artiklarna var kvantitativa kan dock ses som 
en brist i litteraturstudien då patienters upplevelser av promotiva och preventiva 
åtgärder inte framkommer. Urvalet kunde eventuellt ha gjorts större med en nationell 
anknytning till Sverige genom att söka i andra databaser eller i fler tidskrifter än Vård i 
Norden, sökningarna gjordes inte på grund av arbetets omfattning. CINAHL var en 
adekvat sökbas utifrån syftet, då den är omvårdnadsinriktad och 14 artiklar utav 33 
kunde användas som resultatartiklar. PubMed visade sig vara en mindre relevant sökbas 
utifrån syftet, då endast fyra artiklar tillkom, varav två redan funnits i CINAHL blev två 
kvar av totalt 40 träffar. Då MeSH-termen Nursing Diagnosis i PubMed svarade mot 
Thesaurus-termen Nursing Interventions i CINAHL inte gav någon träff, valdes 
sökningen att inte presenteras i sökhistorian (se Bilaga I). De artiklar som handlade om 
minoritetsgrupper så som nordamerikanska indianer och personer med psykisk sjukdom 
valdes bort, då generella åtgärder för sjuksköterskan söktes samt för att begränsa 
resultatets omfattning. Att 16 resultatartiklar slutligen användes var rimligt och 
hanterbart till antal. Ingen artikel var äldre än åtta år, vilket speglar ämnets aktualitet 
samt visar att ämnet obesitas är outforskat i relation till sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder.  
 
Analysförfarande var komplicerat då det var svårt att dela upp resultatet i lämpliga 
kategorier och samtidigt få en helhet då få resultat speglade enskilda interventioner. De 
olika kategorier som framkom var tydliga men gick inte att separera då varje åtgärd 
måste ses i ett sammanhang för att kunna ge effekt. Att nyckelbegrepp valdes öppnade 
möjligheten att skriva en berättelse i löpande text där interventionerna belyses i sin 
helhet.  
 
Resultatdiskussion  
 
Enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall poängsätts artiklarna efter olika 
kriterier, som hur tydligt abstrakt, introduktion och syfte är formulerat, samt hur 
innehåll i metod, resultat, diskussion och slutsats är utformat. Artiklarna graderas i skala 
ett till tre, där grad ett är av högsta vetenskapliga kvalitet och motsvaras av minst 80 % 
av total poängsumma. För att uppnå grad två krävs minst 70 % samt för grad tre krävs 
minst 60 %. Av de 16 artiklar som ingår i resultatet har 14 kvalitet av grad ett och två 
artiklar har kvalitet av grad två. En på grund av ett bekvämlighetsurval med få deltagare 
och en på grund av bristande diskussion (se Bilaga II). Enligt Carlsson & Eimans (2003) 
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bedömningsmall påverkas inte studiernas resultat av de bortfall som artiklarna 
presenterar. Flertalet av artiklarna anger att studierna har godkänts av etiska 
kommittéer, dock saknas ett etiskt resonemang kring studiernas påverkan på de 
deltagande. RCT-studier baserade på interventionsprogram, utbildningsprogram samt 
jämförelsestudier utan kontrollgrupp har använts som metoder i de 16 resultatartiklarna. 
Utvärdering av studierna och programmen var gjorda med hjälp av frågeformulär om 
respondenters upplevda beteendeförändring samt genom pre- och posttest där BMI och 
vikt kontrollerades. Studierna och programmen var utvärderade från två veckor upp till 
två år efter avslutad intervention. 
 
Ett viktigt fenomen som har utkristalliserats i litteraturstudiens resultat är att utbildning 
om kost och aktivitet i kombination med en anpassad miljö är en förutsättning för att 
möjliggöra en hälsofrämjande beteendeförändring. I första hand behöver sjuksköterskan 
kunskap och medvetenhet om betydelsen av att hälsosamt beteendemönster, då det 
enligt Crawford et al. (2004) är nödvändigt för att rådgivningen skall få effekt och 
genomslagskraft. Resultatet stämmer väl överens med Orem (2001) som anser att 
undervisning har en betydande roll för att motivera till en beteendeförändring. Crawford 
et al. (2004) menar vidare att sjuksköterskan behöver vara medveten om komplexiteten i 
att ändra livsstil och själv behöver ha en positiv attityd till hälsosamma 
beteendemönster samt har behov av att känna stöd i sin arbetsmiljö. Enligt Orem (2001) 
är det för sjuksköterskan avgörande att känna till hur patienten uppfattar sitt 
hälsotillstånd och vilka personliga värderingar som han eller hon har i rådande situation 
för att kunna ge en individuell undervisning och rådgivning. Genetiska, sociala och 
kulturella faktorer har betydelse för människans egenvårdskapacitet, det vill säga 
förmågan att ta hand om sig själv. Socialiseringsprocessen har betydelse för bildandet 
av beteendemönster, varför det är fördelaktigt att skapa hälsosamma vanor i tidig ålder. 
James et al. (1999) menar att djupt rotade vanor gällande kost- och motion är svåra att 
ändra och innebär en stor personlig insats för den enskilda individen, därför behöver de 
målsättningar individen sätter upp vara realistiska och nåbara. Calderon et al, (2005) 
menar att ungdomar behöver uppmuntras att delta i idrottslektioner i skolan och att vara 
fysiskt aktiva på fritiden. Det är inte nödvändigt att träna länge och ansträngande, 20 
minuters cardiovasculär aktivitet har en hälsobringande effekt. Enligt Orem (2001) kan 
sjuksköterskan stödja personen i att anpassa målen efter rådande individuella 
förutsättningar och på så vis undvika att göra misslyckanden då det kan skada 
självkänsla och påverka motivationen negativt. Det är viktigt att utgå från personens 
tidigare erfarenheter, hälsotillstånd, utbildning, socialiseringsprocess, och omgivande 
miljö vilka påverkar hur väl individen förmår att skapa balans i sin egenvård.  
 
Föräldrar uttrycker behov av stöd och rådgivning enligt Sahota, et al. (2001a) då de är 
ansvariga för att gynna barnens normala tillväxt då enbart åtgärder i skolan inte kan 
ändra barns levnadsmönster. Enligt Orem (2001) kan sjuksköterskan utbilda och stödja 
de familjer där egenvården brister genom att undervisa om kostens och den fysiska 
aktivitetens hälsovinster. Även Calderon, Yucha och Schaffer (2005) menar att 
sjuksköterskan kan stödja föräldrar i att skapa hälsosamma kost- och motionsvanor i 
hemmet och att hon/han skall motivera föräldrar att utöva fysiska aktiviteter 
tillsammans med sina barn då de trots allt är förebilder för sina barn och ungdomar. För 
att grundlägga nya positiva attityder behövs det enligt Orem (2001) ny kunskap för att 
motivera till beteendeförändring och att skapa nya hälsosamma vanor. Positiva attityder 
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och upplevelser av glädje är viktiga funktioner enligt Sahota et al. (2001), Salmon et al. 
(2005) och Pate et al. (2005) då det skapar motivation och vilja att ha ett hälsofrämjande 
beteendemönster och en hälsosam livsstil. Barn kan lära sig hur en balanserad måltid 
ska komponeras i form av lek och spel  vilket visar att glädjefyllda situationer 
underlättar barns inlärning och att det är meningsfullt att ha ämnet kostlära i 
skolundervisningen (Wehling Weepie et al., 2002). Unga människor är vidare mer 
benägna att medverka i fysiska lekar och aktiviteter som är glädjefyllda och där vuxna 
aktivt deltar (Pate et al. 2005). Tillsammans med sjuksköterskan kan familjen utarbeta 
en handlingsplan efter behov och förmåga för att möta de krav som uppstår i och med 
en livsstilsförändring. Förslag på åtgärder kan vara att familjen skapar trivsamma 
stunder av gemenskap kring ämnet mat, där hälsosamma matvanor grundläggs och där 
alla har möjlighet att delta i inköp och matlagning (Calderon et al., 2005). Att undvika 
inköp av energitäta, näringsfattiga livsmedel till hemmet och att ha morot- och 
gurkstavar tillgängligt i kylen för att stilla suget mellan måltider kan bidra till ett 
minskat energiintag. Ett minskat energiintag sker även när barn motiveras av sina 
föräldrar att vara mindre stillasittande, då minskat stillasittande även för med sig en 
ökning av fysisk aktivitet hos barn och unga (Salmon et al., 2005; Goldfield et al., 
2006).  
 
Orem (2001) menar att det är viktigt med en hälsofrämjande miljöanpassning för att 
åstadkomma en beteendeförändring. Enligt Agron, et al. (2002) ökar inte nivån av 
fysisk aktivitet bland barn automatiskt genom att kunskap och medvetenhet om 
motionens betydelse förbättras. I interventionsprogrammet gjordes inga åtgärder för att 
anpassa miljön för att stimulera och möjliggöra fysisk aktivitet. I en annan studie av 
Cassady et al. (2006) anpassades miljön och barnen försågs med mer frukt, vilket 
resulterade i en ökad konsumtion. Crawford et al. (2004) menar att en förändrad miljö i 
form av ett ökat stöd på arbetsplatsen resulterar i att beteenden som att välja hälsosam 
mat och att vara fysiskt aktiv ökar. Enligt FHI (2005) behöver effektiva åtgärder göras 
för att minska tillgången på fett- och sockerhaltiga livsmedel samt för att öka tillgången 
på frukt och grönt. Skattefinansierade måltider bör följa gällande 
näringsrekommendationer och arbetet för goda matvanor i skolor behöver 
kvalitetssäkras. Orem (2001) menar att samhället har del i ansvaret för människors hälsa 
och FHI (2005) menar att hälsa bör vara ett centralt inslag i politiska målformuleringar 
och i samhällsplaneringen. På så vis kan en hälsofrämjande miljö skapas för att 
motverka utvecklingen av övervikt i samhället. Resultatet visar att insatser inriktade på 
att minska förekomsten av obesitas kan görs från många håll i samhället (James, et al., 
1999; Chen, Huang, Wang, Cheng, Hsu, et al., 2001; Agron, et al., 2002) (James, et al., 
1999; Sahota, et al., 2001a; Sahota, et al., 2001b; Agron, et al., 2002; Wehling Weepie 
& McCarthy, 2002; Crawford, et al., 2004; Flynn, et al., 2005; Pate, et al, 2005; 
Salmon, et al., 2005; Yee, et al., 2006) för att främja en hälsosam miljö och livsstil. 
Utbudet av platser eller områden för lek och aktiviteter behöver anpassas (FHI, 2005) 
för att utveckla stödjande miljöer för hälsa. Det finns ett behov av ett utbyggt nät av 
gång- och cykelbanor för att ge en ökad möjlighet till ett naturligt fysiskt 
beteendemönster och därmed ett minskat bilberoende.  
Ett gränsöverskridande arbete eller teamarbete bidrar enligt Flynn et al. (2005) till att 
öka tryggheten och bekvämligheten för sjuksköterskan i det komplexa arbetet mot 
obesitas. Sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och psykologer kan tillsammans bidra 
till en mångfacetterad omvårdnad med hälsofrämjande inriktning. FHI (2005) menar att 
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det krävs mångsidiga insatser och att större resurser behöver satsas på promotivt- och 
preventivt arbete där fokus läggs på levnadsvanor som påverkar hälsa. Calderon et al. 
(2005) menar att personal inom hälso- och sjukvården behöver öka sin medvetenhet och 
sitt engagemang i att offentligt förespråka vikten av åtgärder riktade mot den tilltagande 
obesitasepidemin och dess medföljande hälsorisker. Därför har sjuksköterskan en viktig 
funktion ute i samhället i sin pedagogiska roll då hon/han möter människor i alla åldrar 
på många håll i samhället. Orem (2001) menar att förebyggande hälsoarbete bör kopplas 
till de faktorer som påverkar utvecklingen av människors kapacitet till egenvård. 
Sjuksköterskan har genom sin profession möjlighet att påverka patienter, politiker, 
tjänstemän på beslutsfattande positioner i samhället och i näringslivet och på så vis göra 
sin röst hörd och bidra till samhällsdebatten för att få till stånd förbättringar av miljön 
som främjar ett hälsosamt beteende. Information och utbildning om vad ett hälsosamt 
beteende har för hälsovinster över tid kan skapa medvetenhet, intresse och motivera till 
goda vanor (James, et al., 1999; Chen, Huang, Wang, Cheng, Hsu, et al., 2001; Agron, 
et al., 2002). Det finns många tillfällen för sjuksköterskan i vardagen att förespråka och 
att ge information och utbildning om vad en hälsosam livsstil där ett minskat 
stillasittande, fysisk aktivitet och en hälsosam kosthållning har för betydelse. Orem 
(2001) menar att omvårdnadens främsta mål är att hjälpa människor till ny kunskap och 
nya färdigheter genom livscykeln för att klara av sin egenvård. Genom stöd och 
undervisning kan sjuksköterskan bistå människor i ansträngningen att skapa en ny 
hälsosam livsstil. 
 

Konklusion 
 
Kombinerade insatser för att förebygga och motverka obesitas kan göras parallellt inom 
många områden i samhället. Utbildning om kost och aktivitet i kombination med 
anpassad miljö ger förutsättningar för att möjliggöra hälsofrämjande 
beteendeförändringar. Med ett minskat stillasittande beteende följer ett minskat intag av 
energitäta, näringsfattiga livsmedel och en ökad fysisk aktivitet. Vuxna fungera som 
förebilder och kan därigenom stimulera barn och unga till ett hälsosamt beteende. 
Undervisning om nutrition och fysisk aktivitet med inslag av glädje och lek ger en 
förbättrad kunskap, medvetenhet och positiva attityder. Sjuksköterskan kan tillsammans 
med individ eller familj utarbeta handlingsplaner utefter patientens förutsättningar, 
behov och förmåga. De målsättningar som sätts upp gällande livsstilsförändringar skall 
vara realistiska och nåbara för att motivera varaktiga resultat.  

 
Implikation 
 
Vidare forskning behövs för att utveckla fungerande rutiner riktade mot obesitas. 
Allmänsjuksköterskan bör ha ett hälsofrämjande arbetssätt som ett självklart inslag i 
vårdverksamheten där preventiva och promotiva åtgärder tillämpas. Sjuksköterskan har 
möjlighet att verka som allmänhetens advokat och är en viktig del i det 
mångdisciplinära arbetet mot obesitas. Konsekvenser av obesitas, som diabetes typ 2 
och hjärt- och kärlsjukdomar, vilka kryper allt längre ner i åldrarna kan undvikas genom 
sjuksköterskans arbete och därmed kan personligt lidande och samhälleliga kostnader 
minskas. 
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Tabell 1 Sökhistoria     Bilaga I 
       
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genom-
lästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

Cinahl 20070227 ( (MM "Obesity") and 
(MM "Health Promotion") 
) Limiters - Research 
Article; Language: 
English 

28 27 13 13 

Cinahl 20070227 ( (MM "Obesity") and 
(MM "Nursing 
Interventions") ) limiters - 
Research Article; 
Language: English 

1 1 1 0 

Cinahl 20070227 ( (MM "Obesity") and 
(MM "Preventive Health 
Care") ) Limiters - 
Research Article; 
Language: English 

4 4 4 1 

Pub Med 20070228 nursing AND 
"Obesity"[MAJR:NoExp] 
AND "Health 
Promotion"[MAJR:NoExp] 

28 13 10 1 

Pub Med 20070228 "Obesity"[MAJR:NoExp] 
AND "Preventive Helth 
Services"[MAJR:NoExp] 

12 3 3 1 

Vård i Norden 20070228 Obesitas 1 1 0 0 

   74 49 31 16 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 2 Artikelöversikt    Bilaga II:1  
       
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

USA          
2002 

Agron P 
Takada E 
Purcell A 

An evaluation of 
a high scool-
based student 
advocacy 
nutrition and 
physical activity 
program. 

Öka hälsosamt ätande och 
fysisk aktivitet bland 
tonåringar som ett sätt att 
förbättra hälsa och reducera 
risk för kronisk sjukdom. 

kvantitativ      
n = 220 
studenter 

Ökad medvetenhet och 
positiv attityd till fysisk 
aktivitet samt ökad 
medvetenhet och kunskap 
om mat. Tydligt förbättrade 
matvanor. Miljön bör 
anpassas som ett stöd för 
ett positivt beteende. 

Grad 1 

USA            
2006 

Burton S 
Creyer EH 
Kees J  
Huggins K  

Attacking the 
obesity epidemic: 
the potential 
health benefits of 
providing nutrition 
information in 
restaurants. 

Att undersöka 
konsumenters förmåga att 
bedöma näringsinnehåll i 
restaurangmåltider samt hur 
konsumenter påverkas av 
innehållsförteckningen. 

kvantitativ      
n = 193 
respondenter 

Energi-, fett- och saltmängd 
i de mest ohälsosamma 
livsmedlen underskattades. 
Näringsförteckning får 
konsumenter att välja en 
mer hälsosam meny och 
påverkar attityd, intention 
och val positivt.  

Grad 1 

USA            
2006 

Cassady D 
Vogt R         
Oto-Kent D 
Mosley R 
Lincoln R  

The power of 
policy: A case 
study of healthy 
eating among 
children. 

Att undersöka effekten av 
en policyförändring att öka 
frukt- och 
grönsakskonsumtionen hos 
elever. 

kvantitativ       
n = 8000   
skolbarn 

Genom organisatoriska 
förändringar kan kvaliteten 
på skolmaten effektivt 
förbättras. 

Grad 1 

 
 
 
 
 



 

Tabell 2 Artikelöversikt     Bilaga II:2  
       
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

Taiwan            
2001 

Chen M-Y  
Huang L-H  
Wang EK  
Cheng N-E  
Hsu C-Y      
Hung L-L       
et al. 

The effectivness of 
health promotion 
counseling for 
overweight adolescent 
nursing students in 
Taiwan. 

Att undersöka effekten av 
hälsopromotion och 
rådgivning för överviktiga 
sjuksköterskestuderande. 

kvantitativ               
n = 49 

Hälsorådgivning 
förbättrar kost och 
motionsvanor. 
Fysiologiska värden, 
självkänsla och 
kroppsuppfattning 
förbättras också. 

Grad 1 

USA           
2004 

Crawford PB 
Gosliner W  
Strode P  
Samuels SE  
Burnett C  
Craypo L         
et al. 

Walking the talk: fit WIC 
wellness programs 
improve self-efficacy in 
pediatric obesity 
prevention counseling. 

Att förbättra personalens 
förmåga att rådgiva 
föräldrar angående barns 
övervikt. 

kvantitativ             
n = 51 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor som 
själva utbildats i 
hälsosamt beteende 
får en bättre 
förmåga att tala om 
vikt och motion med 
sina patienter och 
föregår med gott 
exempel. 

Grad 1 

Canada         
2005 

Flynn MAT  
Hall K          
Noack A  
Cloveckok S  
Enns E  
Pivnick J         
et al. 

Promotion of healthy 
weights at preschool 
public health vaccination 
clinics in Calgary. 

Att  undersöka om 
viktkontroll på barn samt 
rådgivning till föräldrar 
kan utföras i samband 
med vaccination.  

kvantitativ            
n = 7048          
barn och deras 
föräldrar 

Viktkontroll på barn i 
samband med 
vaccinationsprogram 
var inte fullkomligt 
som 
screeningmetod då 
alla föräldrar inte 
väljer att vaccinera 
sina barn. 

Grad 1 

 
 
 
 



 

Tabell 2 Artikelöversikt     Bilaga II:3  
       
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod            
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

Canada        
2005 

Goldfield GS 
Mallory R         
Parker T       
Cunningham T         
Legg C         
Lumb A           
et al. 

Effects of open-
loop feedback on 
physical activity 
ande television 
viewing in 
overweight and 
obese children: A 
randomized, 
controlled trial. 

Att utvärdera vilken 
effekt open-loop 
feedback med belöning 
har på nivån av fysisk 
aktivitet, målinriktat 
stillasittande beteende 
och kroppskonstitution 
samt energiintag hos 
unga. 

kvantitativ          
n = 30             
barn  

Överviktiga barn 
motiveras till fysisk 
aktivitet genom belöning 
i form av TV-tid. 

Grad 1 

USA               
2000 

Haber D          
Looney C        
Babola K         
Hinnman M     
Utsey CJ 

Impact of a health 
promotion course 
on inactive, 
overweight, or 
phisically limited 
older adults. 

Att undersöka hur ett 
interventionsprogram 
påverkar äldres 
hälsobeteenden. 

kvantitativ         
n = 35              
äldre 

Det går att motivera 
äldre till ökad fysisk 
aktivitet, men det kräver 
god uppföljning och stöd. 

Grad 2 

USA               
1999 

James LC     
Folen RA      
Page H         
Noce CM      
Brown J        
Britton C 

The Tripler LE3AN 
program: A two-
year follow-up 
report.  

Att sammanfatta ett 
interventionsprogram 
innefattande strategiska 
behandlingsmetoder 
mot fetma och för en 
hälsosam livsstil. 

kvantitativ        
n = 112       
vuxna 

Interventionsprogrammet 
erbjuder en innovativ, 
säker och effektiv 
behandling för varaktig 
viktnedgång. 

Grad 1 

USA               
2006 

Larsen L       
Manleco B     
Williams M    
Tiedeman M 

Childhood obesity: 
Prevention 
practices of nurse 
practitioners. 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
användande av riktlinjer 
samt preventiva arbete 
mot obesitas hos barn.  

kvantitativ         
n = 99        
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor använder 
inte riktlinjer som att 
mäta BMI hos barn, men 
de utbildar föräldrar 
angående hälsosamma 
levnadsvanor i familjen. 

Grad 1 

 
 



 

Tabell 2 Artikelöversikt     Bilaga II:4  
       
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

USA               
2005 

Pate RR       
Ward DS      
Saunders RP 
Felton G     
Dishman RK   
Dowda M       

Promotion of 
physical activity 
among high-school 
girls: A randomized 
controlled trial. 

Att undersöka effekten av 
ett mångsidigt 
skolbaserat 
interventionsprogram om 
fysisk aktivitet bland 
skolflickor. 

kvantitativ    
n = 2744   
flickor  

Mångsidiga 
interventionsprogram 
kan öka fysisk aktivitet 
hos unga och bidra till 
ökad hälsa. 

Grad 1 

United 
Kingdom (UK)  
2001 

Sahota P       
Rudolf MCJ    
Dixey R         
Hill AJ           
Barth JH        
Cade J 

Evaluation of 
implementation and 
effect of primary 
school based 
intervention to 
reduce risk factors 
for obesity. 

Att undersöka 
implementeringen av ett 
skolbaserat 
hälsoförebyggande 
program som syftar till att 
reducera riskfaktorer för 
utveckling av  obesitas. 

kvantitativ         
n = 634    
barn 

Interventionsprogrammet  
med förändringar av 
skolplanen för att 
reducera riskfaktorer för 
uppkomst av obesitas, 
var framgångsrikt infört i 
skolorna. 

Grad 1 

UK                  
2001 

Sahota P          
Rudolf MCJ          
Dixey R             
Hill AJ         
Barth JH               
Cade J 

Randomises 
controlled trial of 
primary school 
based intervention 
to reduce risk 
factors for obesity. 

Att utvärdera om ett 
skolbaserat 
interventionsprogram 
hade effekt att reducera 
riskfaktorer för 
utvecklande av obesitas. 

kvantitativ      
n = 634 
barn  

Programmet hade liten 
effekt på barnens 
beteende, förutom en 
liten ökning av 
grönsakskonsumtionen. 

Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 2 Artikelöversikt     Bilaga II:5  
       
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

Australien   
2005 

Salmon J         
Ball K              
Crawford D       
Booth M          
Telford A          
Hume C           
et al.          

Reducing sedentary 
behavior and 
increasing physical 
activity among 10-year-
old children: Overview 
and process evaluation 
of the "Switch-Play" 
intervention.  

Att undersöka effekten 
av skolbaserade 
åtgärder och 
upprätthålla hälsosam 
vikt hos 10-åringar 
genom reducerad TV-tid, 
ökad förmåga, glädje 
och delaktighet i fysisk 
aktivet. 

kvantitativ 
n = 242    
barn 

Över hälften tittade 
mindre på TV, men 
färre en hälften ökade 
sin fysiska aktivitet. 
De flesta tyckte att 
interventionerna var 
roliga och 
programmet 
utvärderades 
fördelaktigt. 

Grad 1  

USA           
2002  

Wehling W AK  
McCarthy AM        

A healthy lifestyle 
program: Promoting 
child health in schools.  

Att delge information om 
interventionsprogrammet 
och beskriva hur 
barnens kunskap om 
nutrition och en 
hälsosam livsstil 
påverkades. 

kvantitativ  
n = 275    
barn 

Programmet ökade 
barnens kunskap om 
nutrition och en 
hälsosam livsstil, men 
ingen 
beteendeförändring 
visade sig efter 
utvärdering. 

Grad 1  

USA           
2006 

Yee SL            
Williams-P P      
Sorensen A        
Roussel A     
Hersey J     
Hamre R   

The Nutrition and 
physical activity 
program to prevent 
obesity and other 
chronic diseases: 
Monitoring progress in 
funded states. 

Att undersöka 
framstegen av 20 staters 
tillämpning av ett 
interventionsprogram om 
nutrition och fysisk 
aktivitet. 

kvantitativ  
n = 20      
stater 

Främjande av miljö- 
och policyförändringar 
stävjar utvecklingen 
av obesitas och andra 
kroniska sjukdomar. 

Grad 2 

 


