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Sammanfattning 
 
Fysisk aktivitet är en viktig del att belysa i bostadsområden då det är där människor 
lever stora delar av sin dag. Flera faktorer kan hjälpa och ge möjlighet till ökad fysisk 
aktivitet hos barn och ungdomar samt att det finns motverkande faktorer som påverkar 
och hindrar fysisk aktivitet. Syftet med studien var att belysa faktorer som ger ökad 
fysisk aktivitet för barn och ungdomar inom ett bostadsområde samt undersöka vilka 
motverkande faktorer i ett bostadsområde som leder till att barn och ungdomar inte är 
fysiskt aktiva. Studien baserades på 11 vetenskapliga artiklar där innehållsanalysen 
inspirerades av en manifest innehållsanalys. Detta resulterade i två kategorier med 
vardera fyra respektive två underkategorier: Faktorer till ökad fysisk aktivitet med 
underkategorierna bostadsområdet, barn och ungdomars aktivitetsplats, exercise games 
och skillnad mellan pojkar och flickor, samt motverkande faktorer till fysisk aktivitet 
med underkategorierna teknikens påverkan på fysisk aktivitet och teknik är 
lättillgängligt. Resultatet visar att bostadsområdet har flera faktorer som ger ökad fysisk 
aktivitet hos barn och ungdomar, där utformningen av aktiviteter är viktig. Även det 
estetiska är en viktig faktor för att skapa en positiv känsla för aktivitetsområdet. Teknik 
som påverkar den fysiska aktiviteten är en riskfaktor då det kan leda till längre stunder 
av stillasittande beteende som då är associerat med övervikt och fetma. Framför allt 
framstår tv som en av de främsta motverkande faktorerna till fysisk aktivitet. 
 

 

Nyckelord 
Fysisk aktivitet, bostadsområde, påverkande faktorer, riskfaktor, barn och ungdomar, 
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INLEDNING 
Fysisk aktivitet är viktigt därför att längre stillasittande beteende är associerat med 
övervikt och påverkar kroppen genom att mindre energi förbrukas (Perlhagen, Flodmark 
& Hernell, 2007). Detta leder till att teknik idag kan motverka den fysiska aktiviteten 
genom hög konsumtion av tv-tittande eller andra aktiviteter som leder till ett 
stillasittande beteende. Utvecklingen av teknik har lett till att den fysiska aktiviteten har 
påverkats negativt, där stillasittande vid tv har en negativ effekt på hälsan hos barn och 
ungdomar (Jago, Fox, Page, Brockman & Thompson, 2010). Tekniken visar även på 
andra effekter i videospel som har sin grund i att utveckla fysisk aktivitet och kunna 
fungera som komplement eller primär träningsform till att skapa en bra hälsa. 

Möjligheten till att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar är ett viktigt 
arbete där närhet och tillgänglighet till utbud ses som en viktig del och en viktig faktor 
(Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2005). Mycket kan vinnas genom att skapa en närhet 
för barn och ungdomar till fysisk aktivitet i ett bostadsområde. Då den stödjande miljön 
innehåller fysisk miljö samt social miljö ger bostadsområdet en förutsättning för 
aktivitet genom att det är där människan verkar och lever stora delar av sin vardag (FHI, 
2005). Bostadsområdets utformning är värdefull och bör prioriteras och planeras så att 
aktiviteter inte byggs enbart för att skapa fysisk aktivitet, då detta kan leda till att den 
tänkta effekten inte blir lika stor. Det gäller att även se till helheten och planera 
omgivningen för att skapa en attraktiv miljö som då skapar en positiv känsla till 
aktivitet (Kaplan & Kaplan, 2003). 

Tillgänglighet och möjlighet till fysisk aktivitet i ett bostadsområde är därför ett viktigt 
område att belysa. 

 

BAKGRUND  

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet har en påverkan på människors hälsa och skapar en grundförutsättning 
för ett hälsosamt liv genom att många vanliga sjukdomar kan förebyggas (Axelsen, 
Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2012). Den fysiska aktiviteten innebär all kroppsrörelse 
som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragningar som ger en ökad 
energiförbrukning (Kallings & Hellénius, 2010). All den kroppsliga rörelsen spelar in 
och påverkar vår hälsa, där aktivitet på hög fysisk nivå ger en starkare hälsoeffekt 
(Kallings & Hellénius, 2010). Den fysiska aktiviteten på hög nivå innebär bl.a. 
styrketräning och konditionsträning. Men även den lågintensiva träningen som t.ex. 
promenader ger en god hälsoeffekt (Jonsdottir & Lindegård, 2007). Detta innebär att 
trots samhällets individer har varierade intressen för olika träningsformer kan en 
hälsofrämjande effekt uppnås. 
 
Effekten av den fysiska aktiviteten beror på vilket aktivitet som utförs, där t.ex. 
intensitet och typ av träning är avgörande faktorer. Schäfer-Elinder och Faskunger 
(2006) förklarar att dessa moment ingår inom begreppet fysisk aktivitet: 

• Fysisk aktivitet i vardagen 
• Aktiv transport 
• Fysisk aktivitet i arbetet 
• Fysisk aktivitet på fritiden i hemmet eller som hobby 
• Motion 
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• Träning och idrott med inriktning på tävling 

Barn och ungdomars fysiska aktivitet finns i deras vardag med allt ifrån promenader till 
och från skola, idrott i skolan samt aktiviteter utanför skolans miljö. Den 
rekommendation som finns idag är fysisk aktivering minst 60 min/dag, där det förklaras 
ge en större effekt med den fysiska aktiviteten utöver det (World health organization 
[WHO], 2010). I detta förklarar även WHO (2010) att det krävs en viss typ av fysisk 
aktivitet för skapa en positiv hälsoeffekt. Bland annat muskelträning i de större 
muskulaturerna som bål och lemmar, men även högre aktivitet än t.ex. promenader. 
Genom denna typ av träning ges en hälsofrämjande effekt, där Murphy, Blair och 
Murtagh (2009) visar att det kan vara möjligt att dela upp sin träningstid i mindre 
perioder och ändå uppnå samma effekt på hälsan. 

Ett aktivitetsområde med varierande aktiviteter skapar en möjlighet för barn och 
ungdomar till fysisk aktivitet. Pediatrics (2009) förklarar att skapandet av parker inte 
garanterar fysisk aktivitet, utan det ger en möjlighet. Möjligheten till ungas aktivitet har 
en viktig roll i bostadsområdet genom att parker för fysisk aktivitet främjar hälsan, samt 
att det är där de boende spenderar stor del av sin dag. Att arbeta för de boende på 
hemmaplan är ett arbete som Pediatrics (2006) förklarar behövs för att främja den 
fysiska aktiviteten. Genom att möjliggöra aktiviteter i ett bostadsområde skapas en 
arena för social sammanhållning då det blir en samlingsplats att mötas. Genom att 
bostadsmiljön blir påverkad av att fysisk aktivitet finns tillgängligt kommer det att 
påverka de boende i olika grader. Dock så förklarar FHI (2005) att ytor som är estetiskt 
utformade påverkar människornas fysiska aktivitet, vilket visar på betydelsen av att mer 
planering krävs än att bara planera aktiviteter för att öka fysisk aktivitet. Barn som hade 
närhet till en park utnyttjade dessa aktiviteter (Pediatrics, 2009). 

Fysisk aktivitet i bostadsmiljön har en viktig betydelse för barn och ungdomar genom 
att ingen större planering krävs, jämfört med om aktivitetsområdet finns i en annan del 
av samhället vilket kan innebära att mer planering och mer anpassning krävs. FHI 
(2005) förklarar att samhället har utvecklats så att den fysiska miljön har blivit anpassad 
till bilen. Genom en minskning av grönytor och ökad biltrafik har förutsättningarna 
försämrats för vardaglig fysisk aktivitet, där FHI (2005) förklarar att en viktig faktor för 
att utnyttja aktiviteter är om de finns nära och tillgängliga.  

Exergames (Exercise games), eller rörelsebaserade spel är en teknik som är baserad på 
personers olika rörelser där teknologi och fysisk aktivitet förenas (Sun, 2011). Allt 
eftersom spel har utvecklats har det idag blivit fokus på hälsan där en stillasittande 
livsstil är associerat med ohälsa (Whitehead, Johnston, Nixon & Welch, 2010). Detta 
leder till att personer som av olika anledningar inte vill delta i fysisk aktivitet utomhus 
har en möjlighet att spela spel och samtidigt utföra fysisk aktivitet själv eller med andra 
personer (Whitehead et al., 2010). 

 

Fysisk inaktivitet – Ett hälsoproblem 
Fysisk inaktivitet är ett hälsoproblem idag och en riskfaktor som motverkar en god 
hälsa. Warburton, Nicol och Bredin (2006) visar på att fysisk aktivitet minskar risken 
för att utveckla dagens folksjukdomar såsom övervikt. Detta visar på betydelsen av att 
vara fysiskt aktiv för att skapa en god hälsa, samt vilken riskfaktor fysisk inaktivitet är. 
Flera faktorer spelar in i samhället som bidrar till att människor är fysiskt inaktiva. 
WHO (2002) förklarar bl.a. att fysisk inaktivitet menas med väldigt lite, eller inget av 
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transport som antingen sker via cykel eller promenad, samt fritid utan deltagande i sport 
eller övrig fritidsaktivitet. 

Fysisk aktivitet är en hjälpande faktor för att vi ska må bra, skapa en god hälsa och inte 
vara i farozonen för att utveckla bland annat våra vanligaste folksjukdomar som t.ex. 
fetma (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius, 2010). Enligt Ekblom-Bak et al. (2010) visar 
ny forskning på att längre stunder av stillasittande är en risk faktor för ohälsa, även om 
personen i övrigt är fysiskt aktiv. Detta ger en klar bild om att fysisk inaktivitet har en 
påverkan på fysisk aktivitet. 

Perlhagen et al. (2007) förklarar även att det finns riskfaktorer i kampen mot övervikt, 
där några av dessa är: 

• Ärftlighet i form av övervikt hos föräldrarna 
• Stillasittande livsstil 
• Många timmars Tv-tittande 
• Stort intag av energität mat 
• Stort intag av sockersötade drycker 
• Svår socioekonomisk situation 
• Bristande förståelse för fetma 

Dessa spelar en roll i kampen mot fetma och är en riskfaktor hos dagens barn och 
ungdomar. Jädert (2013) förklarar här att förebyggande åtgärder är det viktigaste steget 
för att minska denna risk hos barn och ungdomar. Även Perlhagen et al. (2007) betonar 
hur viktigt arbetet är att hitta effektiva åtgärder för att förebygga fetma hos barn och 
ungdomar.  
 
Flera bidragande faktorer finns som bidrar till att barn och ungdomar riskerar denna 
ohälsa så tidigt. Perlhagen et al. (2007) förklarar att fysisk aktivitet, högt intag av frukt 
och grönsaker, vatten som dryck, mindre portionsstorlekar och stödjande miljöer i skola 
fungerar som skyddande faktorer i arbetet mot att motverka barnfetma. 

 

Motverkande faktorer till fysisk aktivitet 
Motverkande faktorer som bidrar till att barn och ungdomar inte är fysiskt aktiva finns 
både i hemmet, samt i deras omgivning. Teknik är idag vanligt och något som ökar samt 
något de flesta hushållen har råd med (Salmon, Tremblay, Marshall & Hume, 2011). 
Tekniken finns i flertalet hem, samt att det är relativt billigt, vilket kan innebära att flera 
familjer skaffar mer än en tv i hushållet. Pearson, Salmon, Crawford, Campbell och 
Timperio (2011) förklarar att se på tv leder till det mest utbredda stillasittande beteendet 
för yngre i industrialiserade länder, samt att det för många är den vanligast 
förekommande aktiviteten. Detta ger en stark bild av hur tekniken idag verkar och hur 
många som idag använder tv dagligen. Flera rapporter visar på att unga spenderar 
majoriteten av deras tid till stillasittande beteenden som att se på tv eller spela videospel 
(Tremblay et al., 2011). Detta visar på att dessa delar som så många unga idag utnyttjar 
i stora mängder dagligen kan vara en stor riskfaktor för att antingen drabbas av övervikt 
eller fetma (Salmon et el., 2011). Behovet av att hjälpa unga tidigt i livet med att 
motverka stillasittande aktiviteter under längre stunder förklarar Pearson et al. (2011) 
vara ett viktigt arbete, där barn som spenderar mycket tid vid tv i tidig ålder sannolikt 
tar med sig det beteendet när de blir äldre. 
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Bostadsområde 
Ett bostadsområde har en viktig betydelse i människors vardag genom att det är där en 
stor del av dagen spenderas. Ett bostadsområde är det område där människan bor och 
förklaras vara det område som omger människan i dess närmiljö (Faskunger, 2007), 
som kan vara bostadshus i form av hyreshus och dess närmiljö. En bra bostad och 
boendemiljö är en förutsättning för en god hälsa (FHI 2010a). Utformningen av ett 
bostadsområde förklaras vara ett viktigt arbete då det kan verka i olika riktningar genom 
att områden som har större utbud av aktiviteter kan verka hälsofrämjande, medan ett 
lågt utbud kan orsaka ohälsa (FHI, 2010a; Faskunger, 2007). Betydelsen av ett bra 
bostadsområde blir därför ett viktigt arbete i planeringen och utformning, vilket även 
kan bidra till förbättrade boendekontakter som skapar en social interaktion (Boverket, 
2010). 
 

Stödjande miljö 
Stödjande miljöer delas in i tre dimensioner som är fysisk miljö, social miljö och 
policymiljö som alla har en påverkan på varandra (FHI, 2005). Sedan 
Ottawakonferensen 1986, har stödjande miljöer blivit en viktig strategi i det 
hälsofrämjande arbetet (Haglund, 2002). Stödjande miljöer inkluderar vart människor 
bor, deras lokalsamhälle, deras hem, där de leker, lär, arbetar och älskar (Haglund, 
2002). Miljön i ett bostadsområde ses som ett viktigt arbete eftersom att det är där 
människor i samhället verkar och lever en stor del av sin vardag.  
 
Sociala miljöer i samhället ses som en viktig del då det lägger fokus på det 
förebyggande arbetet, istället för att ha fokus på tankegångar kring sjukdom (Haglund, 
2002). Att arbeta förebyggande med ett aktivitetsområde i bostadsområden skapar 
fysisk aktivitet för barn och ungdomar och en förutsättning för ett aktivt liv samt en 
grund för en fortsatt god hälsa. Stödjande miljöer ger en förutsättning för barnens 
fysiska aktivitet att skapa hälsosamma beteenden i sin vardag genom att vara aktiv i sin 
närhet. Detta möjliggör en förutsättning att skapa miljöer som gynnar det aktiva 
beteendet, där den sociala och fysiska miljön spelar en viktig roll för ett hälsosamt liv 
(Kondo et al., 2009). Skapandet av fysisk aktivitet är även beroende av stödjande 
miljöer i sin omgivning som ger de rätta förutsättningarna för att välja ett hälsosamt liv. 
Bostadsområdet är en central roll som antingen skapar eller motsätter aktivitet, där det 
estetiska är en viktig faktor för att uppmuntra till fysisk aktivitet (Kaplan & Kaplan, 
2003). 

Stillasittande beteenden är en faktor som motverkar fysisk aktivitet där hushållen skapar 
en motverkande faktor till stödjande miljö och fysisk aktivitet. Genom skapandet av 
inaktivitet och stillasittande beteenden ges ingen förutsättning för hälsosamt liv, vilket 
skapar en grund för en ohälsosam livsstil (Biddle, 2007). För att kunna hantera detta 
beteende måste skapandet av stödjande miljöer utvecklas, prioriteras och möjliggöras 
för att ge förutsättningar till en positiv trend i hälsa. 

Bostadsområdets närmiljö ger en möjlighet till dess boende att utföra olika aktiviteter. 
WHO (2012a) förklarar att det är orimligt att förvänta sig att människor ska ändra på sitt 
beteende om närmiljön inte uppmuntrar till förändring. Planering av bostadsområdets 
struktur visar sig vara en viktig faktor till att förändra och uppmuntra till en mer aktiv 
livsstil och bidra till en bättre hälsa. Att uppmuntra till en bättre hälsa genom att planera 
för en aktiv livsstil är en viktig faktor i bostadsområdet. Att skapa grönytor visar sig 
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förbättra den mentala och fysiska hälsan, där en bra kvalité och design ger en god grund 
för en förbättring av hälsan (WHO, 2012b). 

WHO (2012b) förklarar att bostadsområdet och gemenskap har en effekt på människors 
hälsa och välmående. Utformningen av bostadsområdets närmiljö visar på hur viktigt 
det är att planera bra möjligheter att kunna utföra aktiv transport, som promenader. 
Genom att planera bra transportmöjligheter skapar det en chans till möte med andra 
människor (WHO, 2012b). 
 
Att skapa en stödjande miljö ger människor chansen att få en god hälsa och trivas i sin 
närmiljö. I ett bostadsområde kan därför motverkande faktorer i form av vandalism vara 
en faktor som gör området osäkert och upplevas obehagligt. WHO (2012b) menar att 
denna faktor gör att barnen inte utnyttjar ett aktivitetsområde i lika stor utsträckning. 
Detta leder till mindre fysisk aktivitet som då leder till ett hälsoproblem. 

Hälsofrämjande arbete är en process som ger människor kontroll över hälsofaktorer för 
att kunna förbättra sin hälsa, där delaktighet är viktigt för hälsofrämjande åtgärder 
(WHO, 1998). En god hälsa skapas genom stödjande miljöer där livsstilen och hur vi 
väljer att leva livet spelar in som faktorer. För att uppnå detta är det viktigt att dessa 
stödjande miljöer som påverkar hälsan prioriteras så att varje människa kan skydda och 
upprätthålla god hälsa genom att samhäller erbjuder en möjlighet till aktiv livsstil som 
skapar en stödjande miljö för en god hälsa (WHO, 1998). Ges möjligheter till att kunna 
välja en aktiv livsstil genom hälsofrämjande miljöer så kan det även verka preventivt 
mot sjukdomar. WHO (1998) förklarar att det preventiva arbetet mot sjukdomar ibland 
används som ett komplement till hälsofrämjande arbete. Genom att identifiera 
riskfaktorer kan det preventiva arbetet hjälpa och fungera tillsammans med det 
hälsofrämjande arbetet för att samtliga ska få en möjlighet att uppnå en god hälsa och 
möjlighet att välja en aktiv livsstil. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa faktorer i ett bostadsområde som ger ökad fysisk 
aktivitet för barn och ungdomar samt undersöka vilka motverkande faktorer i ett 
bostadsområde som leder till att barn och ungdomar inte är fysiskt aktiva. 

 
METOD 
Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie. Forsberg och Wengström 
(2013) förklarar att en litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteratur inom det valda området. Backman (2008) förklarar att en 
litteraturstudie handlar om att ta reda på vad som gjorts och skrivits inom det berörda 
området i olika avseenden. 
 

Urval 
Urvalet av artiklar utgick ifrån Forsberg och Wengströms (2013, s.84) urvalsprocess 
som presenteras i sex olika steg. 

1. Identifiera intresseområde och definiera sökord 
2. Bestäm kriterier 
3. Genomför sökningar i lämpliga databaser 
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4. Sök även på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående 
forskning 

5. Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar 
6. Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering 

 
Litteraturstudien baserades på 11 stycken vetenskapliga artiklar med förankring i 
faktorer för ökad fysisk aktivitet samt faktorer som motverkar fysisk aktivitet.  
 
Innan sökningarna gjordes valdes relevanta sökord för att svara på arbetets syfte och få 
fram så relevanta artiklar som möjligt. Efter att detta steg var klart valdes kriterier.  
 

• Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle finnas som full text, vara 
på engelska, publicerade inom intervallet 2003-2013 samt vara granskade (peer 
reviewed). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Artiklarna 
skulle gälla barn och ungdomar samt bostadsområden. 

• Exklusionskriterier för studien var artiklarna som handlade om vuxna samt 
äldre. 
 

Därefter skedde sökning i databaserna Pubmed, Europe Pubmed Central, JSTOR, 
SveMed+, SummonBTH samt Academic Search Elite för att få så bra bredd som 
möjligt av artiklar. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) förklarar att det är 
betydelsefullt att göra sökningar i flera databaser. För att hitta relevanta artiklar så 
användes vid sökningar booleska sökoperatorer. Willman et al. (2011) förklarar att det 
aldrig är tillräckligt att enbart använda en sökterm för sökning efter vetenskapliga 
studier. I studien användes AND som att det innebär att forskaren uteslutande erhåller 
artiklar som innehåller sökorden A och B tillsammans (Willman et al., 2011). 

De sökord som användes var:  
 

• Supportive, environment, physical, health promotion, activities, children, 
adolescents, neighborhood, obesity, overweight, inactivity, sedentary time och 
risk factor 

 
För att få fram bästa möjliga resultat så användes dessa i olika kombinationer som med 
fördel görs för att få fram de mest relevanta artiklarna och utesluta artiklar som inte 
motsvarar syftet (Willman et al., 2011) 
 
Att söka efter ej publicerade artiklar för att hitta pågående forskning var något som 
uteslöts ur processen då Willman et al. (2011) förklarar att opublicerade artiklar 
vanligen inte har värderats som en vetenskaplig artikel, vilket innebär att dessa blir 
svåra att kvalitetsvärdera. 
 
När sökningarna var gjorda framkom det artiklar som hade flera sökord i rubriken som 
motsvarade syftet och dessa sparades för en vidare genomgång. När sökningarna av 
artiklarna var klara så gick deras abstracts igenom. I dessa framkom att sökord som 
funnits i rubrikerna ibland hade en annan innebörd i artikelns innehåll än det som 
eftersträvades i denna studies syfte vilket då gjorde att artikeln uteslöts. Detta gjorde att 
det slutligen blev 11 artiklar kvar som motsvarade syftet med studien. De utvalda 
artiklarna lästes igenom överskådligt till en början för att få en översikt om innehållet. 
Efter att detta var gjort så gjordes en grundlig genomgång för att få en djupare insikt i 
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innehållet samt markerande av viktigt innehåll. Efter att en djupare läsning skett av hela 
artikelns innehåll lästes enbart artiklarnas resultat igenom för att få ännu bättre 
förståelse för artikelns resultat. 
 
En kvalitetsvärdering av utvalda artiklar gjordes utefter Willman et al. (2011, s.175) 
protokoll för kvalitetsbedömning som innehåller 14 frågor. För att få en bra grund och 
klassificera artiklarna tilldelades 1 poäng för varje fråga som fick ett positivt svar, som 
”ja”, medan 0 poäng gavs till frågan som erhöll negativt svar, som ”nej” eller ”vet ej”. 
Genom att räkna om till procent av den totala poängsumman skapas ett stöd för 
granskning om de vetenskapliga artiklarnas hade hög, medel eller låg kvalitet. Av 
procenten så beräknades att en vetenskaplig artikel hade hög kvalitet mellan 80-100 %, 
medelkvalitet var 70-79% och låg kvalitet var artiklarna 60-69% (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006). 

 

Dataanalys 
Analysen inspirerades av en manifest innehållsanalys av Graneheim och Lundman 
(2004), där kategorierna och dess underkategorier framkom av textens innehåll. Genom 
att utföra en analys av textens manifesta innehåll innebär detta att beskriva det som 
skrivs i texten, medan latent innehållsanalys innebär att tolka texten som är skriven. 
Analysen utfördes i fem olika steg enligt Forsberg och Wengström (2013). Exempel ur 
studiens analys visas som bilaga 3. 

I det första steget lästes artiklarna igenom översiktligt i sin helhet för att få en bra 
överblick och bekanta sig med materialet.  

I det andra steget så lästes artiklarna ännu en gång, fast denna gång mer ingående för att 
få en ännu bättre förståelse om artikelns innehåll. I och med denna genomgång av texten 
så markerades viktiga meningar i artikeln som hade en anknytning till studiens syfte 
med en markeringspenna. Det förklaras att den omgivande texten måste tas med så att 
sammanhanget kvarstår (Graneheim & Lundman, 2004). Efter detta så lästes enbart 
artiklarnas resultat igenom. 

I det tredje steget så sågs markeringarna över och skrevs ner på ett papper, där 
författaren sedan gjorde en kondensering av meningar som innebar att den text som i 
början var lång blev mindre och mer lätthanterlig. Därefter gjordes dessa om till koder 
med syfte att korta ner texten ännu mer men ändå behålla det viktiga i innehållet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Därefter lästes koderna igenom och de som hade en 
koppling till varandra grupperades tillsammans för att skapa ett sammanhang och 
förenkla skapandet av kategorier. 

I det fjärde steget grupperades koderna sedan in i de två kategorier med fyra respektive 
två underkategorier som framkom vid analysen. 

I det femte steget gicks resultatet av analysen igenom.  
 
 
Etiska överväganden 
I litteraturstudien sker ingen kontakt med den undersökande gruppen. Arbetet sker 
genom att granska vetenskapliga artiklar inom området, där den etiska granskningen 
redan ska ha varit gjord. Forsberg och Wengström (2013) förklarar att forskaren ansöker 
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till etisk kommitté angående sitt projekt för att visa att hen visar omsorg och inte 
orsakar deltagare skada eller men. 
 
De artiklar som finns presenterade har samtliga blivit godkända för att bli genomförda 
av olika institutioner, varav vissa godkända av en etisk kommitté. Vid genomförandet 
av studierna har även deltagarna blivit informerade om hela studien samt processen och 
därmed valt själva om de vill vara med eller avstå. 

 

RESULTAT 
Resultatet är baserat på 11 vetenskapliga artiklar som har fokus på faktorer som ger 
ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar samt faktorer som motverkar att barn och 
ungdomar är fysiskt aktiva. Genom analysen av texternas resultat framkom två 
kategorier (se Figur 1), där ena kategorin är ”Faktorer till ökad fysisk aktivitet” med 
underrubrikerna ”Bostadsområdet”, ”Barn och ungdomars aktivitetsplats”, ”Exercise 
games” samt ”Skillnad mellan pojkar och flickor”. Den andra kategorin är 
”Motverkande faktorer till fysisk aktivitet” med underrubrikerna ”Teknikens påverkan 
på fysisk aktivitet” och ” Teknik är lättillgängligt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bild av de kategorier och underkategorier som framkom av innehållsanalysen. 
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för att skapa en positiv känsla, där flera faktorer har en viktig karaktär för att skapa och 
möjliggöra en ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. 

 

Bostadsområdet 
Ett bostadsområde som möjliggör fysisk aktivitet och som främjar de boendes hälsa 
visar resultatet vara en viktig faktor. Att skapa ett bra bostadsområde förklaras ge en 
positiv känsla, där det genom att träffa andra människor skapar en positiv effekt som då 
blir associerat med fysisk aktivitet (Franzini et al., 2009). Den positiva känslan av ett 
bra område ses som viktig då det finns i dess boendes närmiljö och skapar möjligheter 
för barn och ungdomar att aktivera sig fysiskt den rekommenderade tiden om dagen 
(Tappe, Glanz, Sallis, Zhou & Saelens, 2013). 
 
I analysen framkom att bostadsområdet präglas av olika faktorer som ska hjälpa och 
förbättra den fysiska aktiviteten hos den enskilde individen. Faktorer som skapar och 
ger en ökad möjlighet till fysisk aktivitet förklarades innebära en blandning av 
bekvämligheter i bostadsområdet, där det kunde innebära platser utomhus som är 
utformade för t.ex. sportsammanhang (Suminski et al., 2011). Platser som var bra 
estetiskt utformade förklarades vara en faktor som ökade möjligheten till att vara fysiskt 
aktiv (Tappe et al., 2013).  
 
Det framkom att flera faktorer var viktiga för att främja bostadsområdets utveckling. 
Tappe et al. (2013) beskrev att en hälsofrämjande arena även kunde minska oddsen för 
att vara fysiskt aktiv, där bristen på lämpliga ytor i området var en viktig faktor. Även 
trygghet i sin omgivning var en faktor som kunde påverka den fysiska aktiviteten. 
Kändes omgivningen i det egna bostadsområdet betryggande så framkom det att oddsen 
var betydligt högre för aktivitet i sin närhet och bostadsområde (Veitch, Salmon & Ball, 
2010). 

 

Barn och ungdomars aktivitetsplats 
I analysen framkom att aktivitetsplats och aktivitetsområde i bostadsområdet är av 
viktig karaktär och viktigt att utforma för att främja fysisk aktivitet. En av de mest 
rapporterade platserna som var frekvent besökt för fysisk aktivitet var 
park/aktivitetsområde (Veitch, Salmon & Ball, 2008). Analysen påpekade att 
hemområdet var en viktig arena att belysa för att främja barn och ungdomars hälsa, där 
barn och ungdomar som hade många vänner i sitt bostadsområde hade en effekt på ökad 
fysisk aktivitet (Veitch et al., 2010). 

Aktivitetens omfattning i minuter/dag på aktivitetsplatsen varierade beroende på 
vardagar och helger. Veitch et al. (2010) beskriver att MVPA (moderate to vigorous 
physical activity), alltså lugnare till högre fysisk aktivitet var 44.2 +- 15,1 på 
veckodagar, samt 163,7 +- 81 under helgerna. Genom detta visar resultatet på vikten av 
en aktivitetsplats för barn och ungdomar i bostadsområdet. 

 

Exercise games 
Det framkom i analysen att exercise games är en träningsform som antingen kan 
konkurrera med traditionella idrotter, eller med fördel vara ett komplement. Att införa 
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nya tekniska träningsmetoder för att få samma fysiska aktivitet som utomhusaktivitet 
visade sig vara en utmaning. Aktivitetsintensiteten var större vid traditionella idrotter 
som fotboll utomhus, jämfört med motsvarande i exergames (Roemmich, Lambiase, 
McCarthy, Feda & Kozlowski, 2012). Resultatet visade även att andra faktorer hade 
större effekt vid traditionell idrott där hjärtfrekvensen, pulsen samt energin som 
förbrukades var större (Roemmich et al., 2012). Då dessa effekter av exergames inte har 
samma effekt som traditionell fysisk aktivitet kan det ses som ett komplement till övrig 
fysisk aktivitet. Analysen visar på att det finns viktiga moment i traditionell aktivitet där 
bl.a. motoriken får bättre utveckling jämfört med att använda teknisk träning inomhus 
(Roemmich et al., 2012). 

 

Skillnad mellan pojkar och flickor 
Analysen visade på att det skiljer sig i aktivitet hos pojkar och flickor. Resultatet visade 
att flickor aktiverade sig mest inom hemområdet, samt att pojkar var mer aktiva inom 
andra öppna platser som exempelvis sportfält (Veitch et al., 2008). Även andra 
skillnader av att aktivera sig visades mellan könen, där pojkar upplevde mer glädje. 
Inom den fysiska aktiviteten framkom det att pojkar upplevde en högre grad av fysisk 
aktivitet jämfört med tjejer både inom högre intensitet (vigorous intensity), samt medel 
intensitet (moderate intensity) (Liou, Liou & Chang, 2010). 

 

Motverkande faktorer till fysisk aktivitet 
Resultatet i denna kategori visar på att motverkande faktorer till fysisk aktivitet finns i 
hemmet och i omgivningen. Stillasittande beteende är en riskfaktor som påverkar hälsan 
hos barn och ungdomar.  
 
 

Teknikens påverkan på fysisk aktivitet 
Dagens teknik är av stort behov för samhället då det innebär en enklare vardag. 
Analysen visar på att faktorer som teknik påverkar barn och ungdomars fysiska aktivitet 
negativt. Barn som ägnade mer tid framför tv har en lägre fysisk aktivitet. Hamer, 
Stamatakis och Mishra (2009) visar på ett betydande samspel mellan TVSE (Television 
and screen entertainment) och fysisk aktivitet. Tv har en stillasittande effekt vilket 
förhindrar fysisk aktivitet och påverkar kroppen vid överkonsumtion. De som hade tv 
eller spelkonsol i sitt sovrum hade större sannolikhet att vara stillasittande framför tv 
mer än 2 timmar/dag, samt att mindre tid ges till studier (Rey-Lopez et al., 2010). 
Analysen visar att det var en riskfaktor att titta på tv mer än 2 timmar/dag, där större 
mängder innebar en högre risk för att utveckla fetma (Liou et al., 2010). Resultatet visar 
även att genomgående i alla socioekonomiska nivåer så såg föräldrar mer på tv/dvd med 
sina barn i veckan än var delaktiga i deras fysiska aktivitet (Tandon et al., 2012). 
 
Teknikens påverkan på den fysiska aktiviteten hos barn/ungdomar är genomgående i 
analysen. Teknik som tv, datorer, internet och videospel var associerat med övervikt då 
dessa innebär stillasittande aktiviteter under en längre period. Det förklaras att det finns 
en skillnad på stillasittande aktiviteter, där tiden som spenderas för studier, hemläxor 
eller läsning inte var associerat med risken för övervikt (Liou et al., 2010). 
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Teknik är lättillgängligt 
Lättillgängligheten när det handlar om tv/dvd är genomgående i analysen, där barn och 
ungdomar antingen kan utnyttja tekniken i hemmet eller i bostadsområdets närhet. 
Högre procent av barn ifrån familjer som hör till det socioekonomiskt sämre ställda 
hade en tv, dvd/vcr spelare och spelsystem i sitt sovrum (Tandon et al., 2012). Vid 
teknik som portabla videospel samt datorer i sovrum fanns ingen större skillnad mellan 
den socioekonomiska standard som fanns hos familjerna, där var likheterna desamma 
(Tandon et al., 2012). 
 
I analysen framkom att barn idag har stor tillgång till teknik i hemmet, men även större 
tillgång utanför bostaden. Hamer et al. (2009) förklarar att ungefär 25 % av deltagarna i 
en studie nyttjade TVSE (television and screen entertainment) minst 3 timmar/dag. Att 
tekniken har blivit lättillgänglig och finns i familjers hem har positiva effekter som 
förenklar vardagen, men innebär även negativa konsekvenser som stillasittande 
beteende under en längre tid. Fysisk aktivitet och stillasittande beteende är två faktorer 
som resultatet visar på har en effekt hos barn och ungdomar. Lättillgängligheten på 
teknik som tv, datorer och spel kan leda till att mer tid spenderas till fysisk inaktivitet 
såsom stillasittande beteende. Under helgerna spenderades mer tid framför tv än under 
veckorna (Rey-Lopez et al., 2010). Där resultatet visade att flickor spenderade mer tid 
framför tv:n på helgerna jämfört med pojkar. 

 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Den valda metoden för studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats, då den 
kvalitativa ansatsen fokuserar på att tolka, skapa mening och förståelse i människans 
subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
En litteraturstudie har en fördel med framför allt tiden, till skillnad mot en empirisk 
studie, där processen kan vara ganska komplex (Backman, 2008). En annan fördel 
genom att läsa artiklar gjorda av experter inom ett specifikt område gör att läsaren kan 
hålla sig uppdaterad inom den senaste forskningen. Samtidigt innebär det att författaren 
kan få olika slutsatser av olika experter inom samma område (Forsberg & Wengström, 
2013).  
 
Det hade varit intressant att göra en observation med faktorer till ökad fysisk aktivitet 
samt faktorer som motverkar fysisk aktivitet men det hade inte funnits en möjlighet att 
göra studien rättvisa och hållit tidsramen. Därför gjordes en litteraturstudie där valda 
artiklar analyserades (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
I studien ingick 11 vetenskapliga rapporter som har en förankring i faktorer som 
motverkar fysisk aktivitet, samt faktorer som ökar den fysiska aktiviteten. Att utföra en 
litteraturstudie innebär att göra en sökning baserad på syftet och sedan läsa de texter 
som valts ut noggrant. Backman (2008) förklarar att framgången i det vetenskapliga 
arbetet sägs vara beroende av hur väl påläst man är.  
 
Innehållsanalysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) modell av en 
manifest innehållsanalys där kategorierna och dess underkategorier framkom av 
materialets innehåll. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en manifest 
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innehållsanalys innebär en analys av direkt synliga mönster i texten. Utförandet av en 
latent innehållsanalys innebär en tolkning av textens innehåll (Graneheim & Lundman, 
2004), vilket kan göra att egna värderingar kan visas i resultatet. Genom att läsa igenom 
artiklarna översiktligt en gång gavs en bra helhet om vad varje artikel handlar om. 
Därefter gjordes en mer noggrann genomgång av varje artikel för att nå en djupare 
insikt och en bättre förståelse. När artiklarna var genomgångna som helhet fokuserades 
enbart på resultatet, samt att se över de markeringar som gjordes under den mer 
noggranna genomgången av artiklarna. 
 
De databaser som användes var Pubmed, Europe Pubmed Central, JSTOR, SveMed+, 
SummonBTH samt Academic Search Elite för att få ett så stort omfång som möjligt av 
artiklar ifrån olika databaser. Den databasen som var mest frekvent använd var Pubmed 
som förklaras vara världens största medicinska referensdatabas (Backman, 2008). Den 
fysiska aktiviteten har en viktig betydelse för människors hälsa och kan användas för att 
förebygga många folksjukdomar. Bland annat förekommer fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling som visar på den positiva effekten mellan 
fysisk aktivitet och god hälsa (FHI, 2008). Då den fysiska aktiviteten används inom 
sjukdomsprevention så förklaras Pubmed omfatta nästan 95 procent av den medicinska 
litteraturen (Willman et al., 2011). I och med detta användes Pubmed som främsta 
databas som gav flera relevanta artiklar för studien. Genom sökningarna på denna 
databas fanns både fördelar och nackdelar. Fördelen med att vara så pass stor innebar 
många träffar som kändes väldigt relevanta, samtidigt blev det många träffar som vid en 
första anblick verkade relevanta vid läsning av dess rubrik, men som vid vidare läsning 
inte matchade syftet som eftersträvades.  
 
Beroende på hur många sökträffar som fanns i varje sökning så gavs även ett tilläggsord 
för att specificera sökningen och få ett mindre antal artiklar, vilket då gjorde det lättare 
att hitta relevanta artiklar. I flera fall gav sökningarna en stor mängd av artiklar som inte 
var relevanta för författarens syfte då bland annat ord som ”Sedentary time” ”Physical 
activity” och ”Risk factor” även kunde innebära andra delar inom varje område. Dock 
så valdes ett flertal artiklar ut till en första genomgång, där processen såg ut som 
följande: 
 

1. Identifiera intresseområde och definiera sökord 
2. Bestäm kriterier 
3. Genomför sökningar i lämpliga databaser 
4. Sök även på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående 

forskning 
5. Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar 
6. Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering 

 
De sökord som användes var supportive, environment, physical, health promotion, 
activities, children, adolescents, neighborhood, obesity, overweight, inactivity, 
sedentary time och risk factor, där dessa med fördel kombinerades för att få fram ett så 
bra resultat som möjligt som svarar på mitt syfte. Backman (2008) förklarar att man 
sällan börjar en sökning med enstaka termer, utan att det istället är mer givande att börja 
med flera söktermer och sedan eventuellt minska antalet termer. Detta gjordes inte vid 
sökningen av artiklar då det istället valdes att lägga till sökord vid sökningen, vilket då 
kan ha haft en påverkande faktor på urvalet av artiklar. Då det vid sökningarna gav 
relevanta artiklar för resultatet ansågs ändå processen ha varit givande. Det ska tilläggas 
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att trots sökorden var olika så kom samma artiklar fram ett flertal gånger i olika 
sökningar. 
 
Artikelsökningen var den del i arbetet som visade sig vara mest tids- och 
energikrävande. Backman (2008) beskriver att processen kan vara tidskrävande och att 
man får testa olika kombinationer och olika termer, samt att författaren inte får tro att 
hen hittat rätt direkt. Vid sökningen gavs relevanta artiklar vid sökningar med få sökord, 
medan det vid vissa sökningar även fick testas olika kombinationer av ett större antal 
sökord för att få mer specifika resultat. De artiklar som kom fram och valdes ut var 
relevanta för författarens syfte och ledde fram till viktiga resultat för studien. Artiklarna 
som valdes ut var på engelska. 

För att hitta de mest relevanta artiklarna sattes inkluderings och exkluderingskriterier 
för att få en begränsning. Artiklarna skulle vara ”peer reviewed”, vilket innebär att de är 
kontrollerade av experter inom området (Backman, 2008), de ska vara på engelska, 
gälla barn/ungdomar ej vuxna/äldre samt vara publicerade inom intervallet 2003-2013. 
Detta intervall sattes då forskningen ständigt utvecklas och för att inte riskera få för 
gamla artiklar. 
 
Påverkande faktorer på resultatet kan förekomma då analysen innebar att hitta mönster 
och minska volymen av information (Forsberg & Wengström, 2013). Arbetet skrevs 
endast av en författare, vilket kan göra att viktiga delar inte kommer med som annars 
kunde vara aktuellt för arbetets syfte, både när det gäller valet av artiklar men även att 
hitta meningsbärande enheter. Att ha en annan persons åsikt för att diskutera utgången 
kan vara bra för att få en bättre grund genom hela arbetet. Granskningen av den 
vetenskapliga kvaliteten under arbetets gång får en större tyngd om den utförs av minst 
två personer (Willman et al., 2011). Forsberg och Wengström (2013) förklarar att 
resultatet av en analys ska tolkas och diskuteras. I denna del så fanns det inte möjlighet 
att diskutera de enheter som kommit fram, vilket även det hade underlättat och gett en 
starkare grund genom att få genomföra tillsammans med en medförfattare. Även 
kvalitetsvärderingen var ett moment som kunde ha en påverkande faktor då arbetet 
skrevs ensam. Willman et al. (2011) förklarar att vid granskning och poängsättning 
finns en risk att antingen övervärdera eller undervärdera faktorer. Finns flera författare 
finns möjligheten att jämföra varandras resultat och föra en diskussion kring det 
framkomna resultatet och då minska risken att missa viktiga delar. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som ger ökad fysisk aktivitet 
hos barn och ungdomar, samt se över vilka faktorer som motverkar fysisk aktivitet. I 
analysen framkom att flera faktorer påverkar för ökad fysisk aktivitet i ett 
bostadsområde. Bland annat skapar sociala miljöer en viktig aspekt som har en positiv 
inverkan på fysisk aktivitet och som bidrar till ett bättre område. Det framkom även att 
det finns motverkade faktorer till fysisk aktivitet där teknik som främst tv påverkar barn 
och ungdomar till att utföra mer stillasittande beteenden än fysisk aktivitet. Negativa 
faktorer som hög konsumtion av tv utgjorde riskfaktorer för övervikt och fetma.  
 
I resultatet framkom att en av de faktorer som låg till grund för en ökad fysisk aktivitet 
hos barn och ungdomar var en blandning av bekvämligheter. Detta kunde innebära 
platser som är anpassade utomhus för idrotts- och aktivitetssammanhang. Här visar 
Perry, Saelens och Thompson (2011) att om området håller en hög kvalité så kommer 
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boende att besöka området. Resultatet pekar på att om det inte finns tillräckligt med 
lämpliga, eller väldigt lite med aktivitetsplatser, kommer aktiviteten i området att 
minska. Resultatet visar även på att det finns andra faktorer som samverkar, där bland 
annat den estetiska utformningen var en viktig faktor. Detta visar även Kaplan och 
Kaplan (2003) vara viktigt för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet. Resultatet 
visade på att bostadsområdets sociala miljöer gav en positiv effekt på den fysiska 
aktiviteten genom att det skapade en bra känsla för sitt område hos de boende, vilket då 
var associerat med mindre risk för övervikt hos barn. Den sociala och den fysiska 
miljöns samexistens har enligt Kondo et al. (2009) en positiv effekt för ett hälsosamt 
liv. 
 
Resultatet visar på att bostadsområdet och dess omgivning är en viktig arena för att 
skapa en god hälsa med ökad fysisk aktivitet, vilket stöds av Perry et al. (2011). För att 
skapa denna arena visar resultatet på att om barnen har många vänner i området ökar 
möjligheten till fysisk aktivitet, genom att barnen då inte behöver ta sig längre sträckor 
för att aktivera sig. Barn som har närhet till aktivitet med sina vänner skapar positiva 
influenser genom sociala miljöer, då den sociala faktorn är en del i stödjande miljöer 
(FHI, 2005). Resultatet visade även att närhet till aktivitetsplatser var associerat med att 
barn var aktiva den rekommenderade tiden för fysisk aktivitet om dagen. 
 
FHI (2005) menar att en minskning av grönytor samt en ökad biltrafik har försämrat 
förutsättningarna för vardaglig fysisk aktivitet, där samhället har utvecklats så att den 
fysiska miljön har blivit anpassad till bilen. Genom att aktiviteter som är anpassade för 
grönytor minskar i storlek och antal så finns inte samma möjligheter till vardaglig fysisk 
aktivitet. I resultatet framkom tekniken som en riskfaktor till stillasittande beteende 
istället för tillgängligheten till grönområden för fysisk aktivitet. Tekniken är en 
betydande riskfaktor för att inte vara fysiskt aktiv, där tv tas upp som en stor faktor som 
motverkar, men en minskning av grönytor är inte problematiserad. FHI (2010b) 
förklarar att parker och grönområden är viktiga delar i ett barns oberoende, personliga 
utveckling samt rörelsevanor. Genom en minskning av grönytor ges inte detta tillfälle 
till barnen i deras bostadsområde. Samhället har utvecklats så att fler bilar åker på 
vägarna och som gör vägarna mer trafikerade. Om det finns parker och grönområden för 
fysisk aktivitet inom ett bekvämt avstånd ifrån hemmet samt trygga och säkra gång- och 
cykelbanor mellan dessa platser så visar det öka den fysiska aktiviteten (FHI, 2010b). 
Detta byggs vidare på att tillgänglighet till en park inte är detsamma som närhet, där det 
förklaras att det blir svårare att utnyttja och ta sig till ett grönområde i närheten om 
vägen är hårt trafikerad (FHI, 2010b). Arbetet med att anpassa samhället och göra det 
tillgängligt är ett viktigt arbete då det kan innebära en ökad fysisk aktivitet och då hjälpa 
barn i deras utveckling. Flera riskfaktorer i form av teknik kan utgöra en ökad risk för 
ohälsa för barn och ungdomar. Då det finns bra nåbarhet till grönområden i 
bostadsområdet kan den fysiska aktiviteten öka och då vara en hjälpande faktor till att 
motverka ett ohälsosamt stillasittande beteende. 

Resultatet visar att pojkar hade högre aktivitetsnivå både i hög intensitet, men även i 
medel/låg nivå, samt att det vid en jämförelse av olika idrotter visade sig att pojkar hade 
mer nöje av aktiviteten än flickor. Det kan ha sin förklaring i att flickor i det här fallet 
inte ville göra sina föräldrar eller sina vänner besvikna, eller att de blir tillsagda att vara 
delaktiga i aktiviteten (Yli-Piipari, Watt, Jaakkola, Liukkonen & Nurmi, 2009). 
 
Motverkande faktorer som resultatet påpekar är tekniken som har en påverkan på barn 
och ungdomars fysiska aktivitet. Bland annat tar resultatet upp att föräldrar i både lägre 
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och högre socioekonomisk standard sitter mer stilla med sina barn framför tv istället för 
att vara fysiskt aktiva med dem. Jago et al. (2010) förklarar vidare att ju större mängd 
stillasittande vid tv:n föräldrarna har, desto mer ökar risken för att barnen spenderar mer 
än 4 timmar/dag med att se på tv. Resultatet visar här att ju mer tid som spenderades 
framför tv:n innebar att barnet hade mindre fysisk aktivitet, vilket har en effekt på 
hälsan i form av att skapa en risk för övervikt eller fetma. 
 
Resultatet visar att tv/dvd/vcr ger ett stillasittande beteende som då har en negativ effekt 
på den fysiska aktiviteten. Detta stärks av Kallings och Hellénius (2010) som förklarar 
att fysisk aktivitet är all kroppsrörelse där skelettmuskulaturens sammandragning ger en 
ökad energiförbrukning. Stillasittande behov såsom studier, läxor eller att läsa för nöjets 
skull visade sig inte ha en effekt på övervikt som andra stillasittande beteenden. En 
förklaring till detta kan vara intaget av ohälsosamma drycker och livsmedel medan 
personen är stillasittande vid tv:n (Berg, Olafsdottir & Prell, 2012). 
 
Studiens resultat tar upp tekniken som visat sig ha en effekt på den fysiska aktiviteten 
och fungerar som en riskfaktor för en ökad ohälsa, där framför allt tv:n har en negativ 
effekt. Även andra faktorer som att använda dator, internet, eller spelande av videospel 
har en negativ effekt. Ekblom-Bak et al. (2010) förklarar att stillatittande beteenden kan 
vara ett problem för hälsan, även om personen är fysiskt aktiv. Denna effekt genomsyrar 
resultatet där faktorer som motverkar den fysiska aktiviteten har en stark effekt i och 
med att det kan vara ett problem trots att personen är fysiskt aktiv. Resultatet förklarar 
även att barnen med mer stillasittande beteende vid tv:n har sämre fysisk aktivitet. 

Studiens resultat visar på en betydande riskfaktor för dem som spenderar mycket tid 
framför tv, vilket även stöds av Berg et al. (2012). Resultatet visar här på att exercise 
games, som har en grund i att få en ökad fysisk aktivitet genom att röra sig framför en 
sensor som känner av kroppsrörelser, har en viss effekt på hälsan. Dock visar resultatet 
på att effekterna av traditionella idrotter var väsentligen bättre och gav bättre effekt på 
hälsan än motsvarande idrott via exergames. Resultatet pekar på att traditionella idrotter 
är bättre, men att exergames är bättre än ett stillasittande beteende, där Staiano och 
Calvert (2011) tar upp att byta stillatittande videospel till ett aktivt exercise game kan 
öka koordination, förbränna kalorier, och då även motverka övervikt. Vilket då visar att 
det kan vara ett bra komplement till övrig träning, men inte uppnå samma effekt i 
förebyggande syfte som traditionell idrott. 
 

SLUTSATS 
Denna studie visar på att faktorer som påverkar barn och ungdomars fysiska aktivitet är 
ett viktigt arbete för att på bästa sätt främja en hälsosam vardag. Bostadsområdet är en 
viktig arena genom att det skapas en social mötesplats där barn och ungdomar kan träffa 
sina vänner som ger en positiv känsla hos de boende och verkar som en stödjande miljö. 
Resultatet ifrån studien visar på att utformningen av en aktivitetsplats kan fungera som 
en positiv länk till aktivitet, men det innebär även att det kan verka negativt. Genom att 
planera ett aktivitetsområde och skapa attraktiva områden skapas en positiv känsla för 
bostadsområdet som är associerat med fysisk aktivitet. Det framkom i studien att det 
fanns en viss skillnad på pojkars och flickors aktivitet, där flickor aktiverade sig mer i 
hemområdet, medan pojkar aktiverade sig mer på andra öppna platser. Den positiva 
effekten av fysisk aktivitet möter även motverkande faktorer som påverkar barn och 
ungdomars vardag genom att den bidrar till stillasittande. I studien framkommer att 
dagens teknik har en påverkan på den fysiska aktiviteten genom att tv, dvd och spel ger 
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ett stillasittande beteende som kan vara i flera timmar och då blir till en riskfaktor för 
framför allt övervikt och fetma. Betydelsen av fysisk aktivitet har en central roll som 
tekniken har tagit i beaktning. Aktiva videospel som syftar till att röra på sig visar sig ha 
en effekt på det kroppsliga, men uppnår inte samma effekt som fysisk aktivitet i 
verkliga idrotter. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



17 
 

REFERENSLISTA 
 
Axelsen, M., Danielsson, M., Norberg, M. & Sjöberg, A. (2012). Eating habits and 
physical activity: health in Sweden: The national public health report 2012. 
Scandinavian journal of public health, vol. 40, ss. 164-175. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur: Lund 

Berg, C., Olafsdottir, S. & Prell, H. (2012). I Berg, C & Magnusson, M. Forskning för 
en friskare generation. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30602/6/gupea_2077_30602_6.pdf 

Biddle, J. H. S. (2007). Sedentary behaviour. American journal of preventive medicine, 
vol. 33, ss. 502-504. 

[2013-06-19] 

Boverket. (2010). Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Socialt%20H%C3%A5
llbar%20Stadsutveckling.pdf 

Ekblom-Bak, E., Ekblom, B. & Hellénius, M.L. (2010). Minskat stillasittande lika 
viktigt som ökad fysisk aktivitet. Läkartidningen, ss. 587-588. 

[2013-06-19] 

Faskunger, J. (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. [Elektronisk] 
Rapport R 2007:3. Tillgänglig: 
http://www.fhi.se/PageFiles/3380/R200703_Byggd_miljo_web.pdf [2013-06-19] 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och 
Kultur 
 
Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
education today, vol. 24, ss. 105-112. 

Haglund, B. (2002). Stödjande miljöer för hälsa – en strategiskt begrepp för det 
hälsofrämjande arbetet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.bomhag.se/SEartikel1996ismt.pdf 

Jago, R., Fox, R. K., Page, S. A., Brockman, R. & Thompson, L. J. (2010). Parent and 
child physical activity and sedentary time: Do active parents foster active children? 
BMC public health, vol. 10, ss. 194-202. 

[2013-06-19] 

Jonsdottir, H. I. & Lindegård, A. (2007). Fysisk träning och stressrelaterad ohälsa. 
Socialmedicinsk tidsskrift, vol. 84, ss. 108-113. 

Jädert, C. (2013). Barnfetma och den framtida folkhälsan. [Elektronisk]. Sveriges 
Riksdag (2013:1). Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-
arbetar-utskotten/Forskning-och-framtid/ 

Kallings, L. & Hellénius, M.L. (2010). Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra 
för hälsan. Läkartidningen, ss. 2090-2095.  
 

[2013-06-19] 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30602/6/gupea_2077_30602_6.pdf�
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Socialt%20H%C3%A5llbar%20Stadsutveckling.pdf�
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Socialt%20H%C3%A5llbar%20Stadsutveckling.pdf�
http://www.fhi.se/PageFiles/3380/R200703_Byggd_miljo_web.pdf�
http://www.bomhag.se/SEartikel1996ismt.pdf�
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Forskning-och-framtid/�
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Forskning-och-framtid/�


18 
 

Kaplan, S. & Kaplan, R. (2003). Health, supportive environments, and the reasonable 
person model. American journal of public health, vol. 96, ss. 1484-1489. 
 
Kondo, K., Lee, J. S., Kawakubo, K., Kataoka, Y., Asami, Y., Mori, K., Umezaki, 
M., Yamauchi, T., Takagi, H., Sunagawa, H. & Akabayashi A. (2009). Association 
between daily physical activity and neighborhood environments. Environmental health 
preventive medicine, vol. 14, ss. 196-206. 

Murphy, M. H., Blair, S. N. & Murtagh, E. M. (2009). Accumulated versus continuous 
exercise for health benefit: a review of empirical studies. Sports medicine, 2009;39, ss. 
29-43.  
 
Pearson, N., Salmon, J., Crawford, D., Campbell, K. & Timperio, A. (2011). Are 
parental concerns for child TV viewing associated with child TV viewing and the home 
sedentary environment? International journal of behavioral nutrition and physical 
activity, vol. 8:102. 

Pediatrics. (2006). Active healthy living: Prevention of childhood obesity through 
increased physical activity. Official journal of the American academy of pediatrics, vol. 
117, ss. 1834-1842. 

Pediatrics. (2009). The Built Environment: Designing Communities to Promote 
Physical Activity in children. Official journal of the American academy of pediatrics, 
vol. 123, ss. 1591-1598. 

Perlhagen, J., Flodmark, C. E. & Hernell, O. (2007). Fetma hos barn – prevention enda 
realistiska lösningen på problemet. Läkartidningen, ss.138-141. 

Perry, K. C., Saelens, E. B. & Thompson, B. (2011). Rural latino youth park use: 
characteristics, park amenities, and physical activity. Journal of community health, vol. 
36, ss. 389-397. 

Salmon, J., Tremblay, S. M., Marshall, J. S. & Hume, C. (2011). Health risks, 
correlates, and interventions to reduce sedentary behaviour in young people. American 
journal of preventive medicine, vol. 41, ss. 197-206. 

Schäfer-Elinder, L. & Faskunger, J. (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa. [Elektronisk] 
Rapport R 2006:13. Tillgänglig: 
http://www.fhi.se/PageFiles/3358/R200613_Fysisk_aktivitet_0701.pdf 

Staiano, E. A. & Calvert, L. S. (2011). Exergames for physical education courses: 
Physical, social, and cognitive benefits. National institute of health, June; 5(2), ss. 93-
98.  

[2013-06-19] 

 
Statens folkhälsoinstitut. (2005). Ökad fysisk aktivitet. [Elektronisk] Rapport R 2005:58. 
Tillgänglig: http://www.fhi.se/PageFiles/3973/r200558underlagsrapport9.pdf 

Statens folkhälsoinstitut. (2008). FYSS 2008 – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. [Elektronisk] Rapport R 2008:4. Tillgänglig: 

[2013-06-
19] 

http://www.fhi.se/PageFiles/3158/FYSS_08(1).pdf [2013-06-19] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kondo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawakubo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kataoka%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asami%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mori%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Umezaki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Umezaki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamauchi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takagi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sunagawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akabayashi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19568848�
http://www.fhi.se/PageFiles/3358/R200613_Fysisk_aktivitet_0701.pdf�
http://www.fhi.se/PageFiles/3973/r200558underlagsrapport9.pdf�
http://www.fhi.se/PageFiles/3158/FYSS_08(1).pdf�


19 
 

Statens folkhälsoinstitut. (2010a). Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena. 
[Elektronisk] Rapport R 2010:18. Tillgänglig: 
http://www.fhi.se/PageFiles/10800/R2010-18-Bostadsomradet-en-halsoframjande-
arena-webb.pdf [2013-06-19] 

Statens folkhälsoinstitut. (2010b). Aktivt liv i byggda miljöer. [Elektronisk] Rapport R 
2010:04. Tillgänglig: http://www.fhi.se/PageFiles/10425/R2010-04-Aktivt-liv-i-
byggda-milj%C3%B6er-manual.pdf [2013-06-19] 

Sun, H. (2011). Exergaming impact on physical activity and interest in elementary 
school children. Research quarterly for exercise and sport, 83:2, ss. 212-220. 

Tremblay, S. M., LeBlanc, G. A., Kho, E. M., Saunders, J. T., Larouche, R., Colley, C. 
R., Goldfield, G. & Gorber, C. S. (2011). Systematic review of sedentary behaviour and 
health indicators in school-aged children and youth. International journal of behavioral 
nutrition and physical activity, vol. 8:98. 

Warburton, E.R.D., Nicol, C.W. & Bredin, S.D.S. (2006). Health benefits of physical 
activity: the evidence. Canadian medical association, vol. 174, no.6, ss. 801-809.  
 
Whitehead, A., Johnston, H., Nixon, N. & Welch, J. (2010). Exergame effectiveness: 
What the numbers can tell us. Association of computer machinery, July 28-29, ss. 55-
62. 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - En bro 
mellan forskning och klinisk verksamhet. (2: a uppl.). Studentlitteratur: Lund. 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad - En bro 
mellan forskning och klinisk verksamhet. (3: e uppl.). Studentlitteratur: Lund. 

World Health Organization. (1998). Health promotion glossary. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf 
[2013-06-19] 

World Health Organization. (2002). The world health report. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf 
 

[2013-06-19] 

World Health Organization. (2010). Global recommendations on physical activity for 
health. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/index.html 

World Health Organization. (2012a). Healthy cities tackle the social determinants of 
inequities in health: a framework for action. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

[2013-06-19] 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/166137/Frameworkforaction.pdf 
[2013-06-19] 

World Health Organization. (2012b). Addressing the social determinants of health: the 
urban dimension and the role of local government. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/166136/UrbanDimensions.pdf 
[2013-06-19] 

http://www.fhi.se/PageFiles/10800/R2010-18-Bostadsomradet-en-halsoframjande-arena-webb.pdf�
http://www.fhi.se/PageFiles/10800/R2010-18-Bostadsomradet-en-halsoframjande-arena-webb.pdf�
http://www.fhi.se/PageFiles/10425/R2010-04-Aktivt-liv-i-byggda-milj%C3%B6er-manual.pdf�
http://www.fhi.se/PageFiles/10425/R2010-04-Aktivt-liv-i-byggda-milj%C3%B6er-manual.pdf�
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf�
http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf�
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/index.html�
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/166137/Frameworkforaction.pdf�
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/166136/UrbanDimensions.pdf�


20 
 

Yli-Piipari, S., Watt, A., Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Nurmi, J. E. (2009). 
Relationships between physical education student´s motivational profiles, enjoyment, 
state anxiety, and self-reported physical activity. Journal of sports science and 
medicine, vol. 8, ss. 327-336. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21 
 

BILAGEFÖRTECKNING 
 
Bilaga 1 Artikelsökning  

Bilaga 2 Artikelöversikt  

Bilaga 3 Exempel på analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1 Artikelsökning: 
 

Sökdatum Databas Söknr Sökord Boolean Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

2013-04-11 PubMed 1 supportive physical 
environment 

 99 2 

2013-04-11 PubMed 2 health promotion 
supportive activities 

 27 0 

2013-04-12 PubMed 3 children and physical 
activity neighborhood 

AND 165 5 

2013-04-16 PubMed 4 Physical inactivity 
children and 
adolescents 

AND 100 0 

2013-04-17 Europe PubMed 
Central 

5 Physical inactivity and 
obesity and 
overweight 

AND 4423 (Ej några 
genomgångna) 

0 

2013-04-17 Europe PubMed 
Central 

6 Physical inactivity and 
obesity and 
overweight children 
and adolescents 

AND 1631 (Ej några 
genomgångna) 

0 

2013-04-17 Europe PubMed 
Central 

7 Physical inactivity and 
obesity and 
overweight children 
and adolescents 
wellbeing 

AND 73 0 

2013-04-17 JSTOR 8 Supportive physical 
environments children 

 19 0 

2013-04-21 SveMed+ 9 physical activity 
benefits children and 
adolescents 

AND 0 0 

2013-04-21 PubMed 10 physical activity 
benefits 

 1488 (Ej några 
genomgångna 

0 

2013-04-21 PubMed 11 physical activity 
benefits children and 
adolescents 

AND 81 0 

2013-04-28 PubMed 12 sedentary time risk 
factors children 

 72 1 

2013-04-28 SummonBTH 13 sedentary time 
children and physical 
inactivity risk factors 

AND 243 2 

2013-04-29 Academic 
Search Elite 

14 Physical activity 
neighborhood 
environment 

 32 1 

 

 
 



 
 

Bilaga 2 Artikelsöversikt: 
 

Roemmich, N-J., 
Lambiase J-M., 
McCarthy, F-T., 
Feda, M-D & 
Kozlowski, F 

Autonomy supportive 
environments and 
mastery as basic 
factors to motivate 
physical activity in 
children: a controlled 
laboratory study 

Behaviroual 
Nutrition and 
Physical Activity 
2012, 9:16 

Syftet med studien 
var att testa 
valmöjlighet och 
exergames effekter 
hos barns fysiska 
aktivitet 
 

44 barn deltog i 
grupper med 
antingen 1 spel eller 
3 spel och utförde 
60 min sessioner 
med traditionella 
idrotter samt 
exergames 
 

Traditionella idrotter visade 
sig bättre än vad 
motsvarande exercise game. 
Exergames brukades längre i 
tid jämfört med traditionella 
idrotter 
 

Hög 

Veitch, J., 
Salmon, J & Ball, 
K 

Individual, social and 
physical 
environmental 
correlates of 
children´s active free-
play: a cross sectional 
study 

International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical Activity 
2010 7:11 

Syftet med studien 
var att identifiera 
individuella, sociala 
och fysiska faktorer 
för barnens aktivitet, 
samt se över 
aktiviteten vid 
utomhusmiljö 

Tvärsnittsstudie med 
187 föräldrar till 
barn i åldern 8-9 år 
som svarade på en 
enkät 

Säkerhet i området höjde 
sannolikheten att aktivera sig 
i bostadsområdet. Positiva 
influenser för barn som har 
vänner i området. Familjer 
som tar barnen till lekpark är 
associerat med att barnen 
leker där oftare. 

Medel 

Tappe, A-K., 
Glanz, K., Sallis, 
F-J., Zhou, C & 
Saelens, E-B 

Children´s physical 
activity and parent´s 
perception of the 
neighborhood 
environment: 
neighborhood impact 
on kids study 

International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical Activity 
2013 10:39 

Syftet med studien 
var att se over 
associationer mellan 
barnens aktiviteter i 
bostadsområdet och 
i parker 

Föräldrar till barnen 
svarade på enkät 
samt att barnen fick 
bära en 
accelerometer i 7 
dagar för att mäta 
den fysiska 
aktiviteten 

Bättre estetisk utformning 
gav högre fysisk aktivitet i 
området. Att känna sig säker 
och trygg med bra gång och 
cykelvägar gav möjligheter 
för barnen till aktivitet 
 

Hög 

Veitch, J., 
Salmon, J & Ball, 

Children´s active free 
play in local 

Oxford Journals 
Vol.23 no.5 2008 

Syftet med studien 
var att se over 

En behavioral map 
användes där 

Studien visar att en av de 
mest besökta platserna var 

Hög 

Författare Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

              



 
 

K neighborhoods: a 
behavioral mapping 
study 

pages 870-879 barnens möjlighet till 
aktivitet I deras 
bostadsområde 

barnen fick en karta 
över ett område och 
markerade vart de 
aktiverade sig, samt 
enkät. 

parken/lekplatsen för barnen 
samt att socioekonomisk 
standard (SES) har en 
betydelse i vardagen för 
barnens aktivitet. 

Tandon, S-P., 
Zhou, C., Sallis, F-
J., Cain. L-K., 
Frank, D-L & 
Saelens, E, B 

Home environment 
relationships with 
children´s physical 
activity, sedentary 
time, and screen time 
by socioeconomic 
status 

International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical Activity 
2012 9:88 

Syftet var att se om 
aktivitet skiljde sig 
beroende på 
föräldrarnas 
utbildning och 
inkomst, samt 
utforska hemmiljön 
om familjers SES har 
en association 
mellan fysisk 
aktivitet och 
stillasittande 
 

715 barn deltog 
ifrån Neighborhood 
Impact on Kids (NIK) 
där en enkät gjordes 
antingen online eller 
via papper, även en 
accelerometer 
användes för att 
mäta barnens 
aktivitet 

Studien visar att barnen ifrån 
familjer med lägre inkomst 
har mer tillgång till 
elektronik, 
låginkomstföräldrar tittade 
mer på tv med sina barn, 
samt att samtliga i studien 
tittade mer på tv och DVD än 
aktiverade sig i barnens 
fysiska aktivitet 

Hög 

Veitch, J., Stralen, 
M-M., Chinapaw, 
JM-M., Velde, J-
S., Crawford, D, 
Salmon, J & 
Timperio, A 

The neighborhood 
social environment 
and body mass index 
among youth: a 
mediation analysis 

International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical Activity 
2012 9:31 

Syftet med studien 
var att se om 
bostadsområdets 
sociala miljö hade en 
likhet med BMI, samt 
om det var 
associerat med fysisk 
aktivitet och 
stillasittande 

185 barn 8-9 år samt 
359 barn 13-15 var 
med i studien. Yngre 
barnens föräldrar 
rapporterade 
resultat, medan 
äldre barnen 
rapporterade själva. 
En accelerometer 
användes för att 
mäta fysisk aktivitet 
och stillasittande 

Den sociala miljön i ett 
bostadsområde har en viktig 
effekt i att motverka övervikt 
hos barnen och därför ett 
viktigt preventivt arbete 

Hög 

Suminski, R-R., 
Ding, D., Lee, R., 
May, L., Tota, T & 

Youth physical activity 
opportunities in lower 
and higher income 

Journal of Urban 
Health: Bullentin 
of New York 

Syftet med studien 
var att se över 
möjligheterna till 

En tvärsnittsstudie 
studie med data 
insamlat, GIS 

Resultat visar på att 
möjligheterna till ungas 
fysiska aktivitet borde ske 

Hög 



 
 

Dinius, D neighborhoods 
 

Academy of 
Medicine, Vol. 88, 
No. 4 

ungas fysiska 
aktivitet sett till 
bostadsområden 
med högre och lägre 
inkomst 

användes, även 
tränade utredare 

genom en mix av olika 
aktiviteter, som i det här 
fallet kan vara platser 
designade för 
sportsammanhang 

Hammer, M., 
Stamatakis, E & 
Mishra, G 
 

Psychological distress, 
television viewing and 
physical activity in 
children aged 4 to 12 
years 

American Journal 
Academy of 
Pediatrics 
2009;123;1263 

Syftet med studien 
var se associationer 
mellan psykisk oro, 
TV och fysisk 
aktivitet för barn 
mellan 4-12 år 

1486 barn 
inkluderades i 
studien genom en 
hälsoundersökning 
ifrån 2003. 77 % av 
hushållen med barn 
deltog i studien. 
Intervjuare besökte 
hushållen där 
föräldrarna svarade 
angående barnen. 
 

Resultat visar på att manga 
barn nyttjar tv flera stor del 
av dagen, vilket har en effekt 
på hälsan och en fysisk 
aktivitet 

Hög 

Rey Lopez, P-J., 
Rodriguez, V-G., 
Ortega, B-F., 
Ruiz, R-J., Gomez, 
M-D., Henauw, 
S., Manois, Y., 
Molnar, D., 
Polito, A., 
Verloigne, M., 
Castillo, J-M., 
Sjöström, M., 
Bourdeaudhuil, I 
&Moreno, A-L 

Sedentary patterns 
and media availability 
in European 
adolescents: The 
HELENA study 

Preventine 
Medicine 51 
(2010) 50-55 

Syftet är att beskriva 
ungdomars 
stillasittande och 
undersöka vilken 
effekt och påverkan 
tv-tittande kan ge. 

3278 ungdomar 
rapporterade via 
enkät hur manga 
timmar de använde 
olika media samt 
vilken tillgänglighet 
som fanns. 

Resultatet visar på att mer tid 
på helgen tillbringas med 
stillasittande. Killar 
spenderade mer tid åt 
datorspel, tv medan flickor 
spenderade mer tid på 
studier. Tv på rummet var 
associerat med mer tv-
tittande. Det isar även på att 
dagens teknik i hemmen har 
ökat där 99% av deltagarna 
hade en TV hemma 

Hög 

Liou, M-Y., Liou, 
H-T & Chang, C-L 

Obesity among 
adolescents: 
sedentary leisure time 

Journal of 
Advanced Nursing 
66(6), 1246-1256 

Syftet med studien 
är att se olika 
riskfaktorer 

Tvärsnittsstudie 
studie med 8640 
studenter som 

Resultatet visar att 
hälsorelaterade beteenden 
etableras tidigt, där strategier 

Hög 



 
 

and sleeping as 
determinants 

associerat med 
övervikt hos 
ungdomar 

slutförde en enkät 
samt att deltagarnas 
BMI räknades ut. 
Även föräldrarnas 
BMI räknades ut. 

för preventivt arbete måste 

utvecklas. Överviktiga 
föräldrar, hög konsumtion av 
tv, lite med sömn var en 
riskfaktor för övervikt 

Franzini, L., 
Elliott, N-M., 
Cuccaro, P., 
Schuster, M., 
Gilliland, J-M., 
Grunbaum, A-J., 
Franklin, F & 
Tortolero, R-S. 

Influences of physical 
and social 
neighborhood 
environments on 
children´s physical 
activity and obesity 

American Journal 
of Public health. 
2009; 99:271-278 

Syftet med studien 
var att utreda fysisk-, 
och sociala 
bostadsområdets 
miljöer samt fysisk 
aktivitet och övervikt 

Tvärsnittsstudie med 
information ifrån 
650 barn och deras 
föräldrar samlades 
in genom enkät, 
observatörer 
observerade 
bostadsområdet 

Resultat visar på att en 
positiv social miljö i 
bostadsområdet var 
associerat med fysisk 
aktivitet. 

Medel 



 
 

Bilaga 3 Exempel på analys 
 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Youth physical activity opportunities were found 
at most conceivable neighborhood locations and 
were characterized by a heterogeneous mixture of 
amenities 
 

Youth physical activity 
opportunities most 
conceivable with 
mixture of amenities 

Mixture of 
amenities 

Bostadsområdet Faktorer till ökad 
fysisk aktivitet 

Higher proportion of boys than girls reported 
being active in other public open spaces such as a 
sports field. 
 

Boys reported being 
more active in other 
public open spaces 
 

Boys more 
active in public 
spaces 

Skillnad mellan 
pojkar och flickor 

Faktorer till ökad 
fysisk aktivitet 

A higher percentage of children in lower SES 
households had a TV, a DVD/VCR player, and a 
video game system in their bedrooms compared to 
children of higher SES 
 

More children in lower 
SES households had a 
TV, a DVD/VCR 
player, and a video 
game system in their 
bedrooms 

Children in 
lower SES hade 
more electronics 
in the bedroom 

Teknik är 
lättillgängligt 

Motverkande 
faktorer till fysisk 
aktivitet 

The rate of energy expenditure while playing each 
of the traditional games was greater than during 
each of the corresponding exergames 
 

The rate of energy 
expenditure was greater 
with traditional game 
than during each 
exergames 

Energy 
expenditure was 
greater in 
traditional 
games 

Exercise games Faktorer till ökad 
fysisk aktivitet 

Television viewing for 120 minutes/day or more 
on weekdays was a statistically significant risk 
factor for obesity among both boys and girls. 
 

120 minutes of 
television viewing was 
a risk factor for obesity 
in both boys and girls 

High consume 
of TV was a risk 
factor for 
obesity 

Teknikens 
påverkan på 
fysisk aktivitet 

Motverkande 
faktorer till fysisk 
aktivitet 

The most reported place for physical activity was 
the yard at home, then park/ playground and a 
friend’s/relative’s yard 
 

One of the most 
reported place for 
physical activity was 
park/playground 

Physical activity 
in the 
park/playground 

Barn och 
ungdomars 
aktivitetplats 

Faktorer till ökad 
fysisk aktivitet 
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