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SAMMANFATTNING 

Rubrik 

Fysisk aktivitet samt hur den kan öka bland barn och ungdomar 
Riskfaktorer till följd av inaktivitet 

Bakgrund 

Livsstilsrelaterade sjukdomar i form av övervikt och fetma är något som riskerar öka bland barn och 
ungdomar detta till följd av för liten grad av fysisk aktivitet. Det finns flera olika faktorer som kan 
bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå bland dagens barn och ungdomar. Det finns även faktorer 
som försvårar och hindrar fysisk aktivitet. Om inte fysisk aktivitet utövas kan detta leda till fysisk 
inaktivitet. De positiva effekterna av fysisk aktivitet är att minska det stillasittande beteendet och 
uppnå en bättre hälsa och välmående. 

Syfte 

Syftet är att belysa faktorer som ökar respektive minskar fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i 
skolåldern. 

Frågeställning 

Vad bidrar till fysisk aktivitet?                                                                                                                 
Vad utgör hinder för fysisk aktivitet?                                                                                                                    
Har dagens samhällsutveckling inverkan på fysisk aktivitet? 

Studiedesign  

Litteraturstudie 

Resultatet  

Resultatet utgörs av två kategorier följt av två underkategorier vardera dessa är baserade på sju 
vetenskapliga artiklar som svarar upp till studiens syfte. 

Faktorer som ökar fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med underkategorierna: 

- Tillgång till utemiljö 

- Vuxnas inflytande.                                                                                                             

 Bidragande faktorer till fysisk inaktivitet med underkategorierna:  

- Trafik samt stadsmiljö 

- Teknikprylar.                                                                                                                                       

Resultatet visar på att tillgång till lämpliga utemiljöer utgör en viktig del för att barn och ungdomar 
skall uppmuntras till fysisk aktivitet. Föräldrarinflytande har inverkan gällande barnens fysiska 



aktivitetsnivå. Tekniken och dess snabba utveckling har inverkan på fysisk aktivitet eftersom 
stillasittande tid framför dagens teknik är förknippat med risker för övervikt och fysisk inaktivitet.    

Material och metod 

Litteratursökningarna utfördes i databaserna PubMed samt Summon BTH där sökord 
kombinerades. Efter att artiklarnas abstrakt lästs igenom valdes sju vetenskapliga artiklar ut som 
passade väl till syftet och därmed utgjorde resultatdelen.                                                                                       

Nyckelord Barn och ungdomar, fysisk aktivitet, fysisk planering, grönområden, livsstil, riskfaktorer, 
stillasittande,  
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INLEDNING                                                                                                                                                  
Det är viktigt att fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet eftersom mycket stillasittande resulterar 
i olika riskfaktorer och hälsoproblem däribland övervikt och fetma (Engström, 2004). Under senare 
år har fysisk inaktivitet blivit ett allt vanligare hälsoproblem bland barn och ungdomar, vilket utgör 
många hälsorisker (FHI, 2009). Teknikens framfart visar ha negativa effekter gällande barn och 
ungdomars rörelsebehov, då tv-tittande och dataanvändning inbjuder till stillasittande beteende 
(Boverket, 2012a). 

Tidigare har grönområden och naturområden varit en viktig del för människors hälsa, dock upplever 
vissa barn och unga dessa miljöer som skrämmande (Gladwell, 2013). Barn utvecklas och påverkas 
i positiva avseenden om möjligheten finns att utforska naturen och samhället mer på fri hand 
(Faskunger, 2013). Utformning av omkringliggande miljöer har inverkan på utövandet av fysisk 
aktivitet. Aktivitetsnivån påverkas beroende på tillgänglighet och närhet till lämpliga fysiska 
miljöer med rimligt avstånd från bostaden (Faskunger, 2007). För att inte riskera att hälsotillståndet 
påverkas negativt gällande den fysiska samt mentala hälsan är det viktigt att fysisk aktivitet ökar 
bland dagens barn och ungdomar (FHI, 2011). Vikten av närhet och avståndet till lämpliga miljöer 
är viktigt att belysa för att kunna bidra till en ökning av fysisk aktivitet och skapa goda 
förutsättningar till att kunna utöva en tillräcklig grad av fysisk aktivitet. 

 

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet     

Begreppet fysisk aktivitet innebär de kroppsrörelser som sker under arbete och på fritiden, där 
ökning av energiförbrukning förekommer.                                                                                                                             
(Boverket, 2013). World health organization, WHO, (2010) beskriver att de rekommendationerna 
som finns för barn och ungdomar gällande fysisk aktivitet är att vara fysiskt aktiv minst 60 minuter 
per dag. Genom att var fysiskt aktiv uppnås större hälsoeffekter. Fysisk aktivitet är en viktig 
grundförutsättning för att kunna uppnå välbefinnande och hälsa genom livet. Människans kropp 
behöver rörelse för att kunna fungera samt motverka sjukdomar. Kroppen är uppbyggd på ett sätt 
som kräver fysisk aktivitet för att upprätthålla rörlighet, styrka och kondition (FHI, 2006). 

För att utöva fysisk aktivitet som i längden ger positiva hälsoeffekter krävs omväxlande aktiviteter 
där det krävs mer än enbart promenader. Det krävs muskelträning av olika muskelgrupper för att 
den fysiska aktiviteten skall kunna bidra till gynnsamma hälsoeffekter (WHO, 2010). Både kroppen 
och syreupptagningen påverkas positivt av fysisk aktivitet. Barn har dock något mindre 
syreupptagning innan de kommer in i puberteten, men fysiska aktivitet ska för de inte nonchaleras 
eftersom muskelstyrka och motorik påverkas redan innan barnet kommit in i puberteten (Ekblom, 
2012). Dang, Lundvall, Engström& Schantz (2006) beskriver fysisk skolpendling som en viktig del 
samt en naturlig del i vardagen. Genom att använda fysisk skolpendling med användning av cykel 
eller promenad till skolan uppnås i genomsnitt mellan 25-33% av den rekommenderade dagliga 
fysisk aktiviteten. Barn som uppmuntras till att vara ute i naturen samt även genom aktiv transport 
självständigt tar sig till och från skolan är mer fysiskt aktiva än den andel barn som inte rör på sig 
lika fritt (Gregory & Kolt, 2013).     

Pellmer & Wramner (2007) tar upp att det finns elva folkhälsomål som riksdagen beslutat 
innefattande fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är en förutsättning för att uppnå en god hållbar 
hälsoutveckling bland befolkningen. Målområde nio innefattar ökad fysisk aktivitet vilket handlar 
om att samhället skall utformas på ett sätt som ger goda förutsättningar för ökad fysisk aktivitet 
(Pellmer & Wramner, 2007). I det nionde målområdet beskrivs det att fysisk inaktivitet utgör stora 
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hälsofaror samt att för liten grad av fysisk aktivitet utgör en orsaken till en för tidig död 
(Socialstyrelsen, 2009). Den fysiska miljön har inverkan på fysisk aktivitet och därför krävs det en 
god samhällsplanering för att utforma miljön på ett inbjudande sätt. För att kunna bjuda in till fysisk 
aktivitet bland barn och ungdomar är det av vikt att lämpliga miljöer som främjar fysisk aktivitet 
går att nå inom ett rimligt avstånd från bostaden (Faskunger, 2007). För att skapa lämpliga miljöer 
för utövning av fysisk aktivitet krävs det ett gott och meningsfullt folkhälsoarbete. En lämplig miljö 
innefattar miljöer där befolkningens hälsa kan stå i fokus och även främjas på ett lämpligt sätt 
(Pellmer & Wramner, 2007). Bland annat kan en god miljö där buller och utsläpp minskas skapa 
förutsättningar för en bättre hälsa, samtidigt som denna miljö även blir en stödjande miljö för fysisk 
aktivitet (Boverket, 2012b). 

 

Fysisk inaktivitet   

Fysik inaktivitet uppstår i samband med att den fysiska aktivitetsnivån understiger 30 minuter fem 
gånger i veckan (Hansen, 2012). Bland barn i åldrarna 11-15 år beräknas närmare 55 procent av 
dessa vara fysiskt inaktiva (FHI, 2011). En preventiv hälsoeffekt skulle kunna uppstå om den 
stillasittande tiden per dag minskar med 1-2 timmar (Ekblom- Bak, 2011). 

Boverket (2012a) förklarar att stillasittande aktivitet innefattar följande moment.    

• underhållning genom teknikprylar 

• skärmbaserad underhållning 

• transport i fordon  

• skrivbordsarbete  

FHI (2008) tar upp att risken för sjukdomar såsom kroniska sjukdomar, diabetes, högt blodtryck, 
depression, benskörhet samt att vissa former av cancer ökar till följd av fysisk inaktivitet. 

I undersökning gjord av Moraeus & Sjöberg (2012) framkommer det att ungefär 17 procent av 
dagens lågstadiebarn i Sveriges skolor lider av någon form av övervikt och fetma. Övervikt uppstår 
till följ av stillasittande detta eftersom att dagens barn rör sig allt mindre nu för tiden i jämförelse 
med förr i tiden. Trots att dagens barn rör sig i lägre grad kvarstår behovet av fysisk aktivitet för att 
kunna leva ett optimalt liv. Det krävs fysisk aktivitet i vardagen för att kunna förbruka tillräckligt 
med energi (Faskunger, Schäfer & Elinder, 2006). För att komma till rätta med fysisk inaktivitet 
och övervikt bland barn och ungdomar krävs det lämpliga, stödjande miljöer som är utformade för 
att kunna utöva fysiska aktiviteter. Stödjande miljöer bör finnas både där människan bor men även i 
lokalsamhället. De stödjande miljöer innefattar både fysisk och sociala faktorer i människans 
omgivning (Pellmer & Wramner,2007). För att förebygga fysisk inaktivitet är det viktigt att skola 
samt föräldrar föregår med gott exempel. Med samarbete mellan föräldrar och skola skapas  
motivationen till fysisk aktivitet där aktivitetsnivån ökar hos barn och ungdomar (Tucker, Van 
Zandvoort, Burke & Irwin, 2011). 

Dagen samhälle är utformad på ett sådant sätt att fysiska krafter används i mindre utsträckning än  
förr. Genom att fysisk kraft används mindre hinner kroppen inte med att förbränna tillräckligt av 
energiintaget (Pellmer & Wramner, 2007). 

Engström (2004) beskriver att larmrapporter ständigt inkommer gällande övervikt bland barn och 
unga, detta är något som påverkar hela deras hälsotillstånd nu samt även i framtiden. Orsakerna till 
övervikt och det försämrade hälsotillståndet beror delvis på både osunda kostvanor samt för låg 
grad av fysisk aktivitet, samtidigt som andra faktorer har en inverkan. Förutsättningar som ekonomi 
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och familjesituation har en inverkan på huruvida barnet löper risk att drabbas av övervikt eller inte 
(Hälso- och sjukvårdsberedningarna, 2004). En av anledning till att tillräckligt med fysisk aktivitet 
inte utövas beror bland annat på huruvida individen har någon att utöva aktiviteten med eller inte 
(Fredman, Stenseke, Sandell & Mossing, 2013).  

 

Samhällets ansvar                                                                                                                               
Ekblom (2012) beskriver att ett av samhällets mål innefattar att minska på barn och ungdomars grad 
av stillasittande beteende detta för att kunna uppnå en livsstil bestående av mer fysiskt aktivitet. För 
att kunna främja fysisk aktivitet är det viktigt med en fungerande översiktsplanering och 
detaljplanering som berör den fysiska planeringen. Det är viktigt att en insikt finns gällande 
huruvida samhället kan utformas på ett lämpligt sätt för att kunna främja hälsa (Boverket, 2012b). 
Inom samhällsbyggnaden finns det brister i den fysiska planeringen. Det finns vägledande 
information från boverket som riktas till planerare och politiker. Boverket (2012b) tar upp att det 
trots brister finns ökad kunskap gällande sambandet mellan vardagsmotion och hälsa. Samhället 
beskrivs som en aktör som har en viktig roll och ett ansvar att informera medborgarna om vikten av 
rätt grad av fysisk aktivitet. Målet för insatserna är att samhället utformas på ett sätt som ger 
förutsättningar för en ökad grad av fysisk aktivitet för hela samhällets befolkning. Detta skall ske 
genom att skapa insatser som stimulerar till fysisk aktivitet i till exempel förskola, skola samt fysisk 
aktivitet på fritiden (FHI, 2013). Barn och ungdomar är en viktig målgrupp i det Svenska 
folkhälsoarbetet som regeringen bedriver runt om i samhället (FHI, 2009). En av de högst 
prioriterade folkhälsouppgifterna i samhället innefattar att bidra till och skapa förutsättningar till en 
ökning av fysiska aktiviteter (FHI, 2008). Det är viktigt att föräldrar, skola, idrottsföreningar samt 
andra aktörer föregår med goda exempel gällande livsstil och vikten av tillräckligt med fysisk 
aktivitet (Faskunger, 2007). Skolan samt skolidrotten utgör en viktig roll och har en positiv 
inverkan på barn och ungdomars fysiska aktivitet (WHO, 2010). Det är viktigt med fysisk aktivitet 
redan i ung ålder för att upprätthålla välmående och en god hälsa. Barn med svag motorik redan i 
tidig ålder löper stora risker för att bli fysiskt inaktiva även som tonåring och som vuxen (Ekblom, 
2009). I samhället är det viktigt med stödjande miljöer för att komma till rätta med fysisk inaktivitet 
och övervikt bland barn och ungdomar.  

 

Stödjande miljö                                                                                                                                            
En stödjande miljö är runt om i samhället där människorna bor, lokalsamhället, arbetsplatsen, 
skolan samt där människan tillbringar sin fritid. Stödjande miljöer innefattar både de fysiska och 
sociala faktorerna i människans omgivning och hjälper till att bidra till ett hälsosamt liv (Pellmer & 
Wramner, 2007). En fungerande stödjande miljö innefattas både av psykiska och fysiska aspekter 
(Medin & Alexandersson, 2000). Barn och ungdomar är individer i behov av att lämpliga stödjande 
miljöer finns tillgängliga, detta för att få förutsättningar samt motivationen till att lära sig ta ansvar 
för sin egen hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). Skolsköterskan är en aktör som har inverkan på 
barn och ungdomar. Arnesdotter, Olander & Ragneskog (2008) beskriver bland annat att 
skolsköterskans hälsosamtal är en viktig del i ett fungerande hälsofrämjande arbete. 
Skolsköterskans arbete upplevs av många elever som väldigt givande och bra då de uppskattar 
skolsköterskans arbete, eleverna kan bland annat få råd och tips om vad en hälsosam livsstil är. 
Skolsköterska kan även sekundärt påverka familjer och barn till att skapa hälsosammare 
levnadsvanor samt matvanor.  

 

Inbjudande miljö                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Utformning av en byggd miljö innefattar både de fysiska, funktionella och estetiska miljöer runt om 
i samhället (FHI, 2008). Det är viktigt att utemiljön är inbjudande och kan bjuda in till lek samt 
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fysisk aktivitet på ett lämpligt sätt. Den byggda miljön är den miljö som människan har varit med 
och utformat samt förändrat på ett medvetet sätt. Den byggda miljön innefattar utformning av 
platser där fysisk aktivitet kan utövas samt även olika former av markanvändning runt om i 
samhället (Faskunger, 2007). Estetiska miljöer är något som FHI (2005) beskriver som en miljö där 
utformandet är på ett sådant sätt att den inbjuder till fysisk aktivitet. Gällande stadsplanering finns 
det ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, stadsplanering samt folkhälsa. Trots att det finns 
samband mellan folkhälsa och fysisk planering beskriver Faskunger (2007) att samhället alltför ofta 
är utformad på ett olämpligt sätt som motverkar fysisk aktivitet. 

 

SYFTE                                                                                                                                                      
Syftet är att belysa faktorer som ökar respektive minskar fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i 
skolåldern. 

 

METOD                                                                                                                                                      
Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie med en kvalitativ metod. Genom att göra 
en litteraturstudie innefattas systematiska sökningar, samanställning av litteratur och kritisk 
granskning (Forsberg & Wengström, 2013). En litteraturstudie handlar om att ta reda på vad andra 
författare skrivit inom det aktuella området (Backman, 2008).  

 

Urval                                                                                                                                          
Urvalsprocessen för artiklarna har bestått av följande olika steg i likhet med Forsberg & Wengström 
(2013).  

• Välj sökområde/intresseområde samt välj sökord 

• Kriterier för artiklar väljs 

• Genomföring av sökningar i databaserna 

• Val av relevanta artiklar där titlar och sammanfattning läses 

• Artiklarna läses i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering 

Litteraturstudien består av sju vetenskapliga artiklar som handlar om fysisk aktivitet bland barn och 
ungdomar. Innan litteratursökningar genomfördes valdes lämpliga sökord ut för att kunna besvara 
studiens syfte och finna så relevanta och lämpliga artiklar som möjligt. Efter det att sökorden valts 
ut valdes därefter kriterier för artiklarna varefter sedan sökningar genomfördes i de olika 
databaserna. När sökningarna hade genomförts framkom artiklar som motsvarade syftet, dessa 
sparades för att kunna granskas ingående. Därefter lästes artiklarnas abstracts igenom för att se om 
artikeln var lämplig för studiens syfte. Efter litteratursökningen och urvalsprocessen genomförts 
fanns det slutligen sju artiklar som svarade upp till studiens syfte. För att få tydlig översikt av 
artiklarnas innehåll lästes artiklarna igenom överskådligt. Därefter gjordes en djupare genomgång 
av innehållet där markeringar även gjordes av innehållet. Till sist lästes artiklarnas resultat igenom 
för att få kännedom om artiklarnas resultat. 

 

Kvalitetsbedömningen gjordes i likhet med Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) protokoll/ tabell 
för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (se bilaga 3). För bedömning av artikelns kvalitet 
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skapades ett poängsystem där varje JA gav ett poäng varefter sedan summan av samtliga poäng 
omvandlades till procent. För att uppnå 100% skulle samtliga svar vara JA. 

För en artikel skulle vara av hög kvalitet krävdes ett värde på mellan 75- 100%, för en artikel av 
medelkvalitet krävdes 50-75% och en artikel med låg kvalitet hade 0-50%.  

 

Kriterier                                                                                                                                            
Kvalitativa artiklar används i studien där de valda artiklarna går att läsa i sin helhet det vill säga i 
fulltext samtidigt som de är vetenskapligt granskade. Artiklarna skulle gälla fysisk aktivitet bland 
barn och ungdomar, samt faktorer som bidrar till att en ökad fysisk aktivitetsnivå blir möjlig. 

I sökningen gjordes vissa begränsningar: 

• Inklusionskriterier: artiklarna skulle inte vara äldre än 12 år samt att artiklarna skulle finnas i 
fulltext. Artiklarna skulle vara på engelska, norska eller svenska samt vara ”peer reviewed”  
granskade. Innehållet skulle gälla barn och ungdomar samt fysisk aktivitet; den målgrupp 
som skulle tillfrågas var barn och föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod                                                                                                                                  
Under litteratursökningen användes olika databaser där flera olika sökord och sökfraser kombineras 
och användes. Databaser som användes var framförallt Summon BTH, Pubmed men även 
Academic Search Elite samt Europe Pubmed Central.  

 

Sökord-sökfraser                                                                                                                               
Vissa ord och fraser kombinerades med varandra där både AND, OR samt AND/OR användas detta 
för att få fram de lämpligaste artiklarna och därmed kunna utesluta artiklar som inte var lämpade för 
syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

Därav kommer nedanstående sökord och fraser att användas för att söka relevanta vetenskapliga 
artiklar lämpade för just detta ämne.  

 

Sökord:                                                                                                                                               
Technology children, physicalplanning, physical activity, children, adolescents, place for play, 
outdoor environment, green school, fysisk transport (se bilaga 1). 

Då artiklar söktes gjordes därefter ett urval där lämpliga artiklar studeras i sin helhet, detta för att se 
om dessa var lämpliga att använda till resultatet. Artiklarna studerades i sin helhet för att se om 
dessa var användbara till resultatet. 

 

Dataanalys                                                                                                                                            
Analysen av artiklarna till resultatdelen genomfördes såsom Forsberg & Wenngstöm (2013) tar upp, 
vilket består av nedanstående fem delar: 

− Till en början lästes artiklarna igenom i sin helhet detta för att få en inblick om vad artikeln 
handlade om 
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− Därefter lästes artiklarna en gång till för att kunna få en ökad förståelse för artikelns innehåll 
medan även markeringar gjordes i texten, detta för att kunna få fram det mest relevanta av 
artikeln. Dock får inte den omkringliggande texten glömmas bort, då den behövs för att 
sammanhållet skall kvarstå (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter lästes enbart 
artiklarnas resultat.  

− Sedan gjordes en överblick på markeringarna där dessa skrevs ner på papper. Därefter 
gjordes en kondensering av texten och meningar där texten kortades ner. Texten som kortats 
ner kodades för att behålla de viktigaste delarna av texten (Graneheim & Lundman, 2004). 
De koderna som hade en koppling till varandra bidrog till skapandet av kategorier. 

− Sedan grupperades koderna där de skapade två kategorier med två underkategorier vardera. 

− Till sist gicks resultatet av analysen igenom.  

Exempel på studiens analys finns i bilaga 4. 

 

Etiska överväganden                                                                                                                                              
Då arbetet skrivs som en litteraturstudie, granskas vetenskapliga artiklar som redan tidigare blivit 
etiskt granskade av en annan forskare. Detta medför att ingen större fokus och tid behöver avsättas 
gällande ett etiskt granskande i detta arbete. Dock har forskare som skrivit artiklarna gjort en 
ansökan till etiska kommittén för att på så sätt påvisa att forskaren och dennes forskning inte 
orsakar någon skada. Ansökan för etikprövning skall göras av individen som har huvudansvaret för 
forskningen, kommittén måste därefter godkänna forskningen innan forskningen får påbörjas och 
genomföras (Epn, etikprövningsnämnden, 2014). När forskningen sedan blivit godkänd har den 
huvudansvarige för forskningen en skyldighet att informera studiens deltagare om processen där 
deltagarna sedan får välja om de vill delta eller inte. Ingen kontakt med den undersökta gruppen 
kommer ske i detta arbete eftersom att denna studie är genomgående en litteraturstudie.  

 

RESULTAT         

Resultatet utgörs av två kategorier följt av två underkategorier vardera dessa är baserade på sju 
vetenskapliga artiklar som svarar upp till studiens syfte.                                                                                                                                       

Den första delen tar upp faktorer som ökar fysisk aktivitet bland barn och ungdomar följt av 
följande två underkategorier. 

− Tillgång till utomhusmiljö 

− Vuxnas inflytande 

Den andra delen tar upp bidragande faktorer till fysisk inaktivitet med följande två underkategorier.  

− Trafik samt stadsmiljö 

− Teknikprylar 

 
Faktorer som ökar fysisk aktivitet bland barn och ungdomar                                                                          
I denna kategori av två underkategorier presenteras resultatet som visar på att tillgång till 
utomhusmiljö och vuxnas inflytande har positiv effekt för ökad fysisk aktivitet bland barn och 
ungdomar.  
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Tillgång till utomhusmiljöer                                                                                                                          
I analysen framkom att utomhusmiljöer har positiv inverkan på människors hälsa, barn som 
tillbringar tid utomhus är mer fysiskt aktiva och upprätthåller en bättre hälsa. Barn med ADHD där 
symtom på ouppmärksamhet, koncentrationssvårigheter samt mental trötthet påvisar mindre 
symtom vid utomhusvistelse i naturliga miljöer. Naturen är en plats där både sinnesro och tid för 
återhämtning finns. Närhet till parker och utemiljö har även inverkan på barns vikt eftersom att 
utomhusaktivitet är förenat med ökad grad av fysisk aktivitet (McCurdy, Kate, Winterbottom, Suril, 
Mehta & James, Robert, 2010). En utemiljö som består av väl fungerande gång och cykelvägar till 
skolan ökar möjligheterna till att barn och ungdomar tar sig till skolan genom fysisk transport i 
form av gång eller cykling (Schantz & Ek, 2012). Skolan och dess omkringliggande miljö visar ha 
positiv inverkan på barn och ungdomars hälsa och fysisk aktivitet. Skolor som har gräsmattor och 
grönområden på skolgården lockar barn till fysisk aktivitet i form av klättring, hoppning, springning 
(Dyment & Bell, 2008).  

“green school grounds invite children to jump, climb, dig, lift, rake, build, role play.” (Dyment & 
Bell, 2008. Sid 958). 

 

Vuxnas inflytande                                                                                                                                           
Det framkom i analysen att vuxnas inflytande har betydelse för barnens grad av fysiska aktivitet. 
Framförallt föräldrarnas egna vanor kommer sannolikt att påverka hela familjens rutin och bidra till 
hur barnen rör sig (McCurdy et al., 2010). Något som är vanligt är att graden av fysisk aktivitet 
minskar i tonåren därav är det extra viktig att skapa goda vanor för barnen redan i ett tidigt skede av 
livet för att lägga grunden för ett hälsosamt liv (Dumith, Gigante, Domingues & Kohl, 2011). Det är 
viktigt att upprätthålla fysisk aktivitet från barndomen till vuxenlivet. För att åstadkomma att barn 
upprätthåller en god hälsa rekommenderas att föräldrar hjälper sina barn till att vara fysiskt aktiva 
(McCurdy et al., 2010). Analysen visar på att föräldrars socioekonomiska status har inverkan på 
barns aktivitetsnivå. Barn till föräldrar med högre utbildning tränar i större utsträckning och har en 
högre fysisk aktivitetsnivå än barn till lågutbildade föräldrar (Arntsen & Kobbeltvedt, 2012). 

Föräldrar har en viktig roll inte minst för att stödja och begränsa barnens stillasittande beteende 
samt få dem mer motiverade till fysiska aktiviteter. De regler föräldrarna sätter upp i hemmet visar 
sig ha betydelse eftersom dessa kan styra och påverka den fysiska miljön i hemmet. Begränsningar i 
hemmiljön, exempelvis skärmfritt i sovrum och vardagsrum, har en positiv inverkan på det fysiska 
aktivitetsmönstret (Maitland, Stratton, Foster, Braham & Rosenberg, 2013). Schantz & Ek (2012) 
beskriver hur barns attityd och motivation till att gå eller cykla till skolan inte styrs av dem själva 
utan av föräldrars val, vilket visar på att föräldrar har ett starkt inflytande på sina barn. 

“Home environment is an important influence on children's sedentary behaviour and physical 
activity.” (Maitland, Stratton, Foster, Braham & Rosenberg, 2013. Sid 1).   

 

Bidragande faktorer till fysisk inaktivitet                                                                                                         

I följande två underkategorier visar resultatet på att hemmiljö, utemiljö och trafik samt stadsmiljö 
har negativ inverkan på fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. 

 

Trafik samt stadsmiljö                                                                                                                               
Barns brist på fysisk aktivitet och deras växande kopplas ofta till den naturliga miljön. Miljön visar 
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i analysen på att vissa platser påverkar fysisk aktivitet på ett negativt sätt. Miljömässiga hinder står i 
vägen för att kunna utöva fysisk aktivitet. Tid för ostrukturerad fri lek utomhus minskar då 
asfalterade ytor och trafikerade vägar utgör hinder (McCurdy et al, 2010). Bostadsmiljöer och 
kringliggande utomhusmiljöer har förändrats allt mer vilket påverkar barn och ungdomars grad av 
fysisk aktivitet på ett negativt sätt. Husstorlekar ökar, medan gårdsstorlekarna minskar, detta är ett 
faktum som påverkar den fysiska aktiviteten i negativ bemärkelse. Analysen visar på att det blir allt 
svårare att tillhandahålla lämpliga miljöer i tätbebyggda områden. Detta utgör en risk för fysisk 
inaktivitet (Maitland et al., 2013).  

Det förklaras att fysiskt färdsätt till och från skolan har minskat drastiskt från 70-talet fram till nu. 
Tidigare cyklade mer än 90 procent av barnen till och från skolan, medan andelen som cyklar nu är 
under 60 procent. Idag förekommer en mer intensiv motortrafik vilket gör att barn får mindre frihet 
till att röra sig fritt i närområdet. Föräldrar som är oroliga för trafiken och kör barnen till skolan kan 
lätt resultera i en ond cirkel där barnen inte får tillräckligt med fysisk aktivitet (Schantz & Ek, 
2012). 

“Children’s lack of physical activity and their growing disconnect with the natural environment 
have been influenced by the rise in electronic media, decreased time for unstructured free play, and 
environmental barriers.” (McCurdy, Kate, Winterbottom, Suril, Mehta & James, Robert, 2010. Sid 
103). 

 

Teknikprylar                                                                                                                                                  
Under senare tid har förändringar skett i hemmiljön där hemmets utformning ofta inbjuder till ett 
stillasittande beteende. Tv och medieprylar är lättillgängliga vilket utgör ökad risk för fysisk 
inaktivitet. Både de sociala och kognitiva färdigheterna påverkas i negativa avseenden till följd av 
stillasittande beteende (Maitland et al., 2013). En snabb utveckling av teknikprylar inbjuder till nya 
sätt att underhålla och kommunicera bekvämligt. Användning av media har dock påverkat fysisk 
aktivitet i negativ bemärkelse eftersom att tiden för utomhusaktivitet minskat. Besök i parker har 
drastiskt minskat och går att sammankoppla till den ökade användningen av elektronisk media, Tv-
spel och Internetanvändning (McCurdy et al., 2010). 

För att komma tillrätta med stillasittande beteende bland barn och ungdomar krävs ökad 
medvetenhet från föräldrarnas sida. Det framkommer i analysen att det finns en TV-spärr som kan 
installeras för att hålla bättre koll och minska barnens användning av dagens teknik (Maitland et al., 
2010). 

I analysen framkommer att barn själv upplever psykisk problematik samt fysiska symtom såsom 
huvudvärk, ögonproblem och trötthet vid datoranvändning. De psykiska problem som uppstår är 
aggressioner och sömnbesvär, dessa problem uppkommer för vissa barn så fort som inom 30 
minuter. Analysens resultat visar vidare på att barn och ungdomar som använde sig av internet i stor 
utsträckning beskrev mer självmordstankar än barn som har en mer aktiv livsstil i utemiljöer 
(Smahel, Wright & Cernikova, 2015).  

”adolescents who use the Internet more than the average users self-reported more suicidal 
thoughts.” (Smahel, Wright & Cernikova, 2015. Sid 132).                    

   

DISKUSSION                                                                                                                                  
Diskussionen är uppdelad i två delar vilka utgörs av en metoddiskussion och därefter en 
resultatdiskussion. I metoddiskussion presenteras och beskrivs hur litteraturstudien har genomförts. 
I resultatdiskussionen presenteras de valda vetenskapliga artiklarnas resultat. 
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Metoddiskussion                                                                                                                                          
Den valda metoden för studien var en kvalitativ litteraturstudie med fokus på ökad fysisk aktivitet 
bland barn och ungdomar. Den kvalitativa litteraturstudien ger ett rikt material där det krävs en viss 
skicklighet för att kunna analysera samt finna artiklar som är lämpliga för frågeställning och syfte. 
Denna studie har genomförts genom att tolka och söka samt ta reda på vad andra forskare fått fram 
inom det aktuella området som valts. Att genomföra en litteraturstudie innebär tidsmässiga fördelar 
i jämförelse med andra studier. Vissa andra studier kan vara relativt komplexa och tidskrävande att 
genomföra. Dock kan svagheter finnas med att göra en litteraturstudie eftersom ytterligare en 
tolkning görs av redan tolkat material (Backman, 2008). Men då flera artiklar i studien visar på 
liknande resultat anses resultatet ändå motsvara syftet. 

Fördelen med att läsa artiklar skrivna av experter inom området gör att det går att hålla sig 
uppdaterad inom den senaste forskningen. Genom att läsa artiklar inom samma område kan olika 
slutsatser hittas där innehållet har olika innebörd (Forsberg & Wengström, 2013). Något som är 
viktigt och avgörande för resultatet i en kvalitativ litteraturstudie är att vara väl påläst inom det 
aktuella området. Genom att vara påläst kan en enorm framgång och fördel åstadkommas, vilket är 
väldigt positivt (Backman, 2008). 

Denna studie kommer troligtvis inte bidra med något nytt eftersom flera forskare redan forskat inom 
ämnet. Dock hade det varit intressant att forska djupare kring faktorer som bidrar till fysisk aktivitet 
där observationer hade funnits med. I dagsläget hade en sådan studie inte kunna genomföras med de 
förutsättningar och tidsram som fanns för denna studie. Med tanke på tidsramen gjordes en 
litteraturstudie där valda artiklar analyserades (Forsberg & Wengström, 2013). 

I studien ingick sju vetenskapliga artiklar som har grunden i faktorer som ökar respektive minskar 
fysisk aktivitet. 

Innehållsanalysen till detta arbete är en manifest innehållsanalys där kategorierna framkom allt 
eftersom materialet skapades (Graneheim & Lundmans, 2004). En manifest innehållsanalys innebär 
en analys där synliga mönster i texten/ artikeln analyseras (Forsberg& Wengström, 2013). Genom 
att använda en manifest innehållsanalys har litteratursökning kunna göras för att finna lämpligt 
material. För att ta reda på vad artiklarna handlade om studerades artiklarna först igenom för att se 
hur forskare inom området diskuterar frågor som belyser den här studiens frågeställningar. För att 
finna djupare insikt och förståelse för artiklarnas innehåll gjordes en djupare genomgång av 
artiklarna. Under tiden artiklarna lästes och analyserades gjordes markeringar i texten för att få med 
de delar som passade väl till denna studies resultat. I studier där en latent innehållsanalys används 
kan däremot egna värderingar visas i resultatet. En latent innehållsanalys innebär att en tolkning 
sker av textens innehåll (Graneheim & Lundman, 2004) 

De databaser som användes var Pubmed samt Summon BTH då dessa gav flest användbara artiklar. 
Det fanns både fördelar och nackdelar med sökning i databaserna då många träffar kändes 
relevanta, men som efter läsning inte uppfyllde och besvarade syftet. Ibland framkom många 
sökträffar i sökningarna vilket gjorde att tilläggsord användes för att finna lämpliga artiklar. Genom 
att använda tilläggsord kom mindre antal artiklar upp, dock var dessa lämpade för syftet. 

För att finna lämpliga artiklar genomfördes sökprocessen på följande sätt:  

• Välj sökområde/intresseområde samt välj sökord 

• Kriterier för artiklar väljs 

• Genomföring av sökningar i databaserna 
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• Val av relevanta artiklar där titlar och sammanfattning läses 

• Artiklarna läses i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering 

 

De sökord som användes var technology children, physical planning, physical activity, children, 
adolescents, place for play, outdoor environment, green school, fysisk transport. Dessa sökord har 
kombinerats för att få fram ett bra resultat som gett svar till mitt syfte. Artikel sökningen utgick 
först från enstaka ord till att utöka söktermerna, detta gjordes för att flest relevanta artiklar hittades 
på detta sätt. Eftersom att lämpliga artiklar hittades visar detta på att processen var givande. Dock 
förklara Backman (2008) att en sökning sällan börjar med enstaka ord utan att det är mer givande 
att börja med fler sökord och sedan minska på orden. Vid artikelsökningen kunde ibland samma 
artiklar komma fram flera gånger i olika sökningar med olika sökordskombinationer. 

Den största tiden till detta arbete var artikelsökningen eftersom att artiklarna som söktes skulle 
passa väl för syftet och hålla hög nivå.  

Backman (2008) beskriver att sökprocessen av artiklar är tidskrävande och att olika 
sökkombinationer får användas samtidigt för att finna relevanta resultat.   

För att kunna hitta de artiklar som svarade på syftet var det viktigt att dessa var ”peer reviewed” 
kontrollerade av experter inom området (Backman, 2008). Artiklarna skulle handla om barn och 
ungdomar samt vara publicerade mellan åren 2004-2016. Artiklarna skulle vara på engelska, 
svenska eller norska. Artiklarnas innehåll har översatts från engelska till svenska vilket gör att det 
finns risk för mindre feltolkningar. För att minimera risk för feltolkning har översättningen skett 
noggrant för att dra nytta av textens innehåll. Vid citat har originalspråket engelska använts för att 
fånga innebörden i orden och ge validitet och reliabilitet i resultat. 

Det granskningsprotokoll som har användes var taget ut Willman et al, (2011) där 
kvalitetsbedömningen omfattar de valda artiklarnas syfte, design, urval, metod och resultat. 

Detta arbete har enbart skrivits av en författare trots att det troligen hade varit givande att ha en 
annan persons åsikt för att diskutera processen med. Enligt Forsberg och Wengström (2013) skall 
resultatet av en analys tolkas och diskuteras. Eftersom att detta arbete skrivits av en författare finns 
risk för att viktiga delar inte kommit med vilka kunde varit lämpliga för syftet. I detta arbete har det 
inte funnits möjlighet till någon större diskussion eller samarbete. Granskningen av den 
vetenskapliga kvaliteten under arbetets gång får en större tyngd om den utförs av minst två 
personer. Willman et al. (2011) förklarar att granskningen av den vetenskapliga kvaliteten får en 
större trovärdighet om arbetet görs av två personer. Willman et al. (2011) förklarar vidare att om det 
finns flera författare möjliggörs det att jämföra resultat och föra en diskussion kring arbetets 
resultat. I resultatdelen hade det kunnat vara givande om det funnits en till författare. Detta eftersom 
att arbetet då fått en starkare grund där risken för att missa viktiga delar minimeras. 

       

Resultatdiskussion                                                                                                                                      
Syftet med litteraturstudie var att belysa faktorer som ökar respektive minskar fysisk aktivitet bland 
barn och ungdomar i skolåldern. I analysdelen klargjordes att flera faktorer har påverkar på den 
fysiska aktiviteten. Resultatet visar på att utomhusmiljön och vuxnas inflytande är något som har 
inverkan på vilken grad av fysisk aktivitetsnivå barnen uppnår. Olika aktörer kan bidra till att hjälpa 
barnen och ungdomarna att skapa förutsättningar för en god livsstil. En god livsstil består både av 
en lämplig grad av fysisk aktivitet och bra kostvanor.  
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I analysdelen framkom det att flera olika faktorer har inverkan på vilken graden av fysisk aktivitet 
som uppnås. Vissa faktorer utgör hinder för att vara fysiskt aktiv vilket bidrar till fysisk inaktivitet. 
Tillgång till lämpliga miljöer där olika former av fysisk aktivitet kan utövas har en avgörande 
inverkan. Maitland, Stratton, Foster, Braham &Rosenberg (2013) visar på att det är svårt att 
tillhandahålla lämpliga miljöer i tätbebyggda områden. Detta medför risk för att den fysiska 
aktiviteten påverkas i negativ bemärkelse. Dagens generation av barn och ungdomar behöver bli 
mer fysisk aktiva och minska på sitt beteende av stillasittande för att kunna uppnå en optimal hälsa. 
För att inbjuda till fysisk aktivitet krävs inbjudande miljöer där fysisk aktivitet kan utövas på ett 
lämpligt sätt. I resultatet framkom att skolan och omkringliggande miljö har inverkan på barn och 
ungdomars hälsa och fysisk aktivitet. Skolor som har gräsmattor och grönområden på skolgården 
lockar fler barn till fysisk aktivitet, detta bidrar till en bättre hälsas samt ökad fysisk aktivitetsnivå 
(Dyment & Bell, 2008). McCurdy, Kate, Winterbottom, Suril, Mehta & James, Robert (2010) visar 
på att närhet till parker och utemiljö har inverkan på vilken grad av fysisk aktivitet barnen uppnår 
samtidigt som barnens viktstatus påverkas.   

I analysdelen framkom att det finns faktorer som motverkade fysisk aktivitet och därmed leder till 
fysisk inaktivitet. Teknikprylar samt trafik och stadsmiljö är faktorer som påverkar barn och 
ungdomars attityd och syn på fysisk aktivitet. Dagens teknik är något som fort går framåt och ofta 
bjuder in barnen till stillasittande aktiviteter där tekniken kan vara väldigt spännande. Teknikprylar 
visar ha en negativ påverkan på barn och ungdomar samt deras hälsa. Riskfaktorer såsom övervikt 
och fetma ökar vid allt för mycket stillasittande framför dagens teknik. Resultatet visar på att barn 
som sitter framför dator och internet upplever psykiska problem och kan drabbas av 
självmordstankar. Barn kan så fort som inom 30 minuters datoranvändning påvisa symtom såsom 
huvudvärk, ögonproblem och trötthet (Smahel, Wright & Cernikova, 2015). Även Maitland et al., 
(2013) tar upp att både de sociala och kognitiva färdigheterna påverkas i negativa avseenden till 
följd av stillasittande beteende. Tv- tittande är en inbjudande tillgång i de flera hem vilket påverkar 
barn och ungdomars aktivitetsnivå på ett negativt sätt. Under senare tid har besök i parker drastiskt 
minskat detta går att sammankoppla till den ökade användningen av elektronisk media, tv-spel och 
Internetanvändning (McCurdy et al., 2010). För att minska på Tv-tid så framkom det i resultatet att 
det finns en spärr att installera för att kunna ha bättre koll på barnens stillasittande tid framför Tv. 

Trafik samt stadsmiljö har en påvisad negativa effekter på hälsan och graden av fysisk aktivitet. 
Stadsmiljöer är ofta uppbyggda på ett sätt som hindrar barn och ungdomar från att kunna vistas fritt 
utomhus. Höga hastigheter på gator samt avsaknad av lämpliga gång och cykelvägar skapar hinder 
för barnen att kunna röra sig fritt naturen samt runt om i samhället. Motortrafik är något som gör att 
barn och ungdomar inte kan röras fritt i samhället. Detta eftersom att föräldrar är oroliga för att låta 
barnen vistas i dessa miljöer. Föräldrar som är oroliga för trafiken tenderar ofta kör barnen till och 
från skolan. Föräldrarnas oro resultera ofta i en ond cirkel där barnen inte får tillräckligt med fysisk 
aktivitet (Schantz & Ek, 2012). Om vägarna är hårt trafikerade och inte inbjuder till att gå eller 
cykla utgör detta ett hinder för att uppnå tillräckligt av den dagliga fysiska aktiviteten (FHI, 2010). 
Genom ökad biltrafik har det blivit sämre förutsättningar till att utöva fysisk aktivitet i vardagen. 
Samhället har blivit allt mer utformat på ett sätt där bil krävs (FHI, 2005). Eftersom att utformandet 
av samhället består av vägar med hög hastighet ställs ökade krav inte minst på dagens 
samhällsplanerare. FHI (2010) visar på att trafikens utformning och vägar med hög hastighet utgör 
hinder för att etablera nya grönytor inom rimliga avstånd från bostad, skolor och platser där 
människor tillägnar sin vardag. Parker och grönområden är miljöer som är väldigt viktigt för barns 
utveckling och fysiska aktivitetsnivå. FHI (2010) visar på att det är av vikt att grönområden finns 
inom rimliga avstånd från bostadsområdet för att bidrar till en ökad fysisk aktivitetsnivå. Genom en 
ökad fysisk aktivitetsnivå skapas en förebyggande faktor för att motverka ett stillasittande beteende.  
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SLUTSATSER                                                                                                                             
Litteraturstudien visar på att fysisk aktivitet är viktigt inte minst för barn och ungdomar. Studien 
belyser även faktorer som har inverkan på granden av fysisk aktivitetsnivå. Stödjande miljöer utgör 
en viktig grundsten i den fysiska planeringen för att kunna bjuda in till fysisk aktivitet bland dagens 
generation av barn och ungdomar. Dock krävs det en större medvetenhet från samhällsbyggnad och 
stadsplaneringens sida gällande utformning av miljöer. Ökad medvetenhet behövs för att kunna 
bygga samhället på ett sätt som främjar möjligheterna till att kunna utöva fysisk aktivitet. 

Studien visar på att grönområden och utformningen av dessa har en tydlig inverkan på fysisk 
aktivitet. Gällande fysisk inaktivitet framkommer det i studien att teknik har en negativ inverkan på 
hälsan eftersom teknik ofta inbjuder till stillasittande beteende och aktivitet. Både Tv, datorer och 
annan media inbjuder till stillasittande aktivitet vilket utgör hinder för att uppnå en hälsosam fysisk 
aktivitet. Ett stillasittande beteende ökar även risken för att drabbas av både övervikt och fetma med 
påföljder av en försämrad självkänsla. Riskfaktorerna för övervikt och fetma kan dock minska om 
rätt grad av fysisk aktivitet utövas. Det är därför viktigt att såväl föräldrar och andra aktörer samt 
samhällsplanerare arbetar mot samma mål. Där målet är att öka fysisk aktivitet bland barn och 
ungdomar. Det är viktigt att barn får rätta förutsättningar redan i tidig ålder för att kunna lära sig 
utöva fysisk aktivitet på ett gynnsamt sätt. En hälsosam livsstil präglad av tillräckligt med fysisk 
aktivitet främjar ett hälsofrämjande beteende. Med ett bra tankemönster och beteende kan en mängd 
livsstilsrelaterade sjukdomar minskas nu samt i framtiden. Livsstilen och levnadsvanor skapas redan 
i barndomen därav är det väldigt viktigt att hjälpa barnen skapa hälsosamma vanor som bestå resten 
av livet. Fysisk inaktivitet utgör en mängd hälsofaror vilket måste förebyggas för att skapa goda 
förutsättningar till att uppnå ett rikt hälsosamt liv för dagens barn och ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

REFERENSER 

Arnesdotte., Olander. & Ragneskog. (2008). Hälsosamtalet – en utmaning för skolsköterskan. 
Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden 

Arntsen, C. &  Kobbeltvedt, T. (2012). Treningsmotivasjon og fysisk aktivitet blant unge. Nordisk 
Tidsskrift for Helseforskning 

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

Boverket. (2012a). Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/Samhallsplanering-som-stimulerar-
till-fysisk-aktivitet.pdf [2014-04-23] 

Boverket. (2012b). Planera för attraktiva miljöer för fysisk aktivitet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/planera/planera-for-fysisk-aktivitet/ [2014-03-26] 

Boverket. (2013). Planera för rörelse! – En vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk 
aktivitet i vardagen. [Elektronisk]. Tillgänglig:  http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-
av-boverket/publikationer/2013/planera-for-rorelse/ [2014-03-26] 

Dang, P., Lundvall, S., Engström, L-M. & Schantz, P. (2006). Tiden talat för fysisk aktiv 
skolpendling. [Elektronisk]. Tillgänglig. http://gih.diva-
portal.org/smash/get/diva2:529/FULLTEXT01.pdf [2014-04-27] 

Dumith., Gigante., Domingues. & Kohl. (2011). Physical activity change during adolescente. A 
systematic review and a pooled analysis: International Journal of Epidemiology, 1-14. 

Dyment., J-E. & Bell, A-C. (2008). Grounds for movement: green school grounds as sites for 
promoting physical activity. Health Education Research 23, 952-962. 

Ekblom-Bak, E. (2011). Minskad tid i stillasittande bra för hälsan. Läkartidningen, 2011, Volym 
108, Issue 11. 

Ekblom, Ö. (2012). Hur får vi inaktiva barn att röra på sig? Tillgänglig http://gih.diva-
portal.org/smash/get/diva2:475802/FULLTEXT01.pdf 2014-03-15  

Engström, L-M. (2004). Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring. [Elektronisk]. Tillgänglig 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-201 [2014-03-26] 

Etikprövningsnämnden, Epn. (2014). Ansökan. [Elektronisk]. Tillgänglig  
http://www.epn.se/sv/start/ansoekan/ [2014-03-26] 

Fredman, P., Stenseke, M., Sandell, K. & Mossing, A. (2013). Friluftsliv i förändring : resultat från 
ett forskningsprogram : slutrapport. Naturvårdsverket, Stockholm.  

Faskunger., J., Schäfer Elinder, L. (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa. [Elektronisk]. 
Tillgänglig.https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21516/R200613_Fysisk_aktivitet_0701
.pdf [2016-03-22] 

Faskunger, J. (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysiska aktivitet. [Elektronisk]. 
Tillgänglig.https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21525/R200703_Byggd_miljo_web.pdf  
[2014-03-16] 

Faskunger, J. (2013). Journal of Urban Health, October 2013, Volume 90,  Issue1 Supplement  pp 
142-153. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Erzh||jdb%7E%7Erzhjnh||ss%7E%7EJN
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/Samhallsplanering-som-stimulerar-till-fysisk-aktivitet.pdf
http://www.boverket.se/planera/planera-for-fysisk-aktivitet
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2013/planera-for-rorelse/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2013/planera-for-rorelse/
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:529/FULLTEXT01.pdf
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:529/FULLTEXT01.pdf
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:475802/FULLTEXT01.pdf
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:475802/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-201
http://www.epn.se/sv/start/ansoekan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21516/R200613_Fysisk_aktivitet_0701.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21516/R200613_Fysisk_aktivitet_0701.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21525/R200703_Byggd_miljo_web.pdf


14 
 

Folkhälsomyndigheten, FHI. (2005). Ökad fysisk aktivitet. [Elektronisk]. Tillgänglig 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21511/r200558underlagsrapport9.pdf [2014-04-19] 

Folkhälsomyndigheten, FHI. (2008). Samhällsplanering för ett aktivt liv – fysisk aktivitet, byggd 
miljö och folkhälsa. [Elektronisk]. Tillgänglig 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12174/R200830_samhallsplanering_0811.pdf  
[2014-04-19] 

Folkhälsomyndigheten, FHI. (2009). Barn och ungas uppväxtvillkor. [Elektronisk]. Tillgänglig 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12640/R2011-06-Barns-och-ungas-
uppvaxtvillkor.pdf  [2014-04-19] 

Folkhälsomyndigheten, FHI. (2010). Aktivt liv i byggda miljöer. [Elektronisk]. Tillgänglig 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12457/R2010-04-Aktivt-liv-i-byggda-
milj%C3%B6er-manual.pdf [2014-04-19] 

Folkhälsomyndigheten, FHI. (2011). Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och 
datoranvändning. [Elektronisk]. Tillgänglig 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12635/A2011-06-Skolbarns-halsovanor-fysakt-tv-
dator-Ett-friskare-Sverige.pdf [2014-04-01] 

Folkhälsomyndigheten, FHI. (2013). Politiska mål, folkhälsomål. [Elektronisk]. Tillgänglig 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/funktionsnedsattning/politiska-mal/ [2014-04-19] 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys 
och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur 

Fredman, P., Stenseke, M., Sandell, K. & Mossing, A. (2013). Friluftsliv i förändring : resultat från 
ett forskningsprogram : slutrapport. Naturvårdsverket, Stockholm. 

Gladwell, V., Brown, D., Wood, C. & Gavin, R. (2013). The great outdoors: how a green exercise 
environment can benefit all: Extreme Physiology & Medicine 2013, 2:3 

Gregory, S. & Kolt. (2013). Children and physical activity. Journal of science and medicine in sport 
/ Sports Medicine Australia, 07/2013, Volume 16, Issue 4. 

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. 

Hansen, A. (2012). Fysisk inaktivitet dödar lika många som rökning. Läkartidningen, ss. 219-229 
[Elektronisk]. Tillgänglig http://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-
beredningarna/Rapporter/2004-
2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf  [2014-04-27]  

Hälso- och sjukvårdsberedningarna. (2004). Levnadsvanor bland barn och ungdomar i Norrbotten. 
[Elektronisk]. Tillgänglig https://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-
beredningarna/Rapporter/2004-
2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf [2014-04-27] 

Maitland, C., Stratton, G., Foster, S., Braham, R. & Rosenberg, M., (2013). A place for play? The 
influence of the home physical environment on children’s physical activity and sedentary behavior: 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2013  10:99 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21511/r200558underlagsrapport9.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12174/R200830_samhallsplanering_0811.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12640/R2011-06-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12640/R2011-06-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12457/R2010-04-Aktivt-liv-i-byggda-milj%C3%B6er-manual.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12457/R2010-04-Aktivt-liv-i-byggda-milj%C3%B6er-manual.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12635/A2011-06-Skolbarns-halsovanor-fysakt-tv-dator-Ett-friskare-Sverige.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12635/A2011-06-Skolbarns-halsovanor-fysakt-tv-dator-Ett-friskare-Sverige.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/funktionsnedsattning/politiska-mal/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/funktionsnedsattning/politiska-mal/
http://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-beredningarna/Rapporter/2004-2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf
http://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-beredningarna/Rapporter/2004-2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf
http://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-beredningarna/Rapporter/2004-2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf
https://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-beredningarna/Rapporter/2004-2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf
https://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-beredningarna/Rapporter/2004-2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf
https://www.nll.se/upload/lg/sekr/Gemensamt%20f%C3%B6r%20hsb-beredningarna/Rapporter/2004-2005/Gemensam%20rapport,%20Levnadsvanor%20sept%202004.pdf


15 
 

McCurdy, LE., Kate, E, Winterbottom., Suril, S, Mehta. & James,R, Roberts. (2010). Using Nature 
and Outdoor Activity to Improve Children's Health: Current Problems in Pediatric and Adolescent 
Health Care Volyme,40 Issue,5 May 2010, Pages 102–117 May 2010, Pages 102–117 

Medin, J. & Alexanderson, K. (2000). Hälsa och hälsofrämjande- en litteraturstudie. Lund: 
studentlitteratur 

Moraeus, L. & Sjöberg, A. (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 Hämtad [2014-05-03 

Pellmer, K., & Wramner, B. (2007).  Grundläggande folkhälsovetenskap. Liber. AB 

Schantz, P. (2006). Rörelse, hälsa och miljö – utmaningar i en ny tid. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:536/FULLTEXT01.pdf 

 [2014-03-27] 

Schantz. & Ek.( 2012a). Vandrande skolbuss är bättre än skjuts: Svensk Idrottsforskning: Organ för 
Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 21, nr 4, 40-44 s. 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapporten 2009. Tryck: Västerås 

Smahel, D., Michelle, F., Wright. & Cernikova, M. (2015). The impact of digital media on health: 
children’s perspectives. International journal of public health, 02/2015, Volume 60, Issue 2 

Tucker, P., Van Zandvoort, M., Burke, M. & Irwin, J. (2011). The influence of parents and the 
home environment on preschoolers, physical activity behaviours: A qualitative investigation of 
childcare providers perspectives. BMC Public Health. 11:168.  

Valerie F Gladwell, Daniel K Brown, Carly Wood, Gavin R Sandercockand Jo L Barton (2013). 
Extreme Physiology & Medicine 2013, 2:3 

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

World Health Organization, WHO. (2010). Global recommendations on physical activity for 
health.[Elektronisk].Tillgänglig:http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/97892415999
79/en/index.html  [2014-04-20] 

 

 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30602/6/gupea_2077_30602_6.pdf
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:536/FULLTEXT01.pdf
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/index.html
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/index.html


16 
 

BILAGSFÖRTECKNING 

Bilaga 1 Artikelsökning 

Bilaga 2 Artikelöversikt 

Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av kvalitativ studie metod 

Bilaga 4 Exempel på analys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Bilaga 1 Artikelsökning 

 

 

 

 

 

 

 

Sökdatum    Databas Sökord  Antal 
träffar 

Sammanfattningar Valda artiklar 

16-04-13 Summon 
BTH 

Fysisk 
transport barn  

13 2 1 

16-04-13 Pubmed children place 
for play 

20 3 1 

16-04-13 Summon 
BTH 

physical 
activity  
adolescence   

86030 4 1 

16-04-06 Summon 
BTH 

Fysisk aktivitet 
barn 

92 2 1 

16-04-13 Summon 
BTH 

Technology 
childrens 
physical health 

62911 4 1 

16-04-14 Summon 
BTH 

children's 
access outdoor 
environment 

7814 5 1 

16-04-10 Summon 
BTH 

physical 
planning green 
space 

359464 0 0 

16-05-10 Summon 
BTH 

physical 
activity and 
green school 
environment 

84181 3 1 
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Bilaga 2 Artikelöversikt  

Författare  Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Dumith, 
Gigante, 
Domingues, 
& Kohl 

Physical 
activity 
change 
during 
adolescente. 
A 
systematic 
review and 
a pooled 
analysis. 

 

Internation
al Journal 
of 
Epidemiolo
gy, 1-14.  

 Syftet var 
att granska 
hur fysisk 
aktivitet 
förändras 
från 
barndomen 
till tonåren. 

Frågeformulär 
har används för 
att se vilken 
fysisk 
aktivitetsnivå 
barn och 
ungdomar har. 

En nedgång 
gällande 
fysisk 
aktivitet 
visades i 
tonåren. 

Hög 75-
100% 

Schantz, P, 
Ek, S. 
(2012). 

Vandrande 
skolbuss är 
bättre än 
skjuts 

Svensk 
Idrottsforsk
ning: 
Organ för 
Centrum 
för 
Idrottsforsk
ning, ISSN 
1103-4629, 
Vol. 21, nr 
4, 40-44 s. 

Syfte var att 
se vilka 
faktorer 
som 
påverkar 
vilken form 
av färdsätt 
barnen 
använder 
sig av. Samt 
vilken 
inverkan 
föräldrars 
färdsätt 
gällande 
barnens 
färdsätt. 

En modell har 
skapats över vad 
som påverkar 
valet av 
transportsätt. 

Resultat 
visar  på att 
föräldrar/ 
vårdnadsha
vare har 
inverkan på 
barnens 
färdsätt. 
Socioekono
misk status 
har även 
inverkan. 

Hög   
75-
100% 

Maitland, 
C, Stratton, 
G, Foster, 
S, Braham, 
R 
&Rosenber
g, M. 
(2013).  

A place for 
play? The 
influence of 
the home 
physical 
environment 
on 
children’s 
physical 
activity and 
sedentary 
behavior. 

Internation
al Journal 
of 
Behavioral 
Nutrition 
and 
Physical 
Activity 
2013  
10:99 

Syftet var 
att se över 
påverkan av 
hemmet 
fysiska 
miljön 
relaterat till 
barns 
stillasittand
e beteende. 
Den 
aktuella 
målgruppen 
är barn 
mellan 8- 
14 år. 

Observations-
studier har 
genomförts för 
att se hur 
hemmiljön och 
dess utformning 
gällande 
skärmbaserad 
utrustning och 
dess inverkan på 
fysisk aktivitet. 

Resultat 
visar att  
hemmet 
och dess 
miljö har en  
viktig 
påverkan 
gällande 
barns 
stillasittand
e beteende 
och fysisk 
aktivitet. 

Medel  
50-75%    
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McCurdy, 
LE, Kate E. 
Winterbotto
m, Suril S, 
Mehta & 
James, R, 
Roberts. 
(2010). 

 

 

Using 
Nature and 
Outdoor 
Activity to 
Improve 
Children's 
Health 

 

Current 
Problems 
in Pediatric 
and 
Adolescent 
Health 
Care  

Volyme,40 
Issue,5 
May 2010, 
Pages 102–
117 May 
2010, 
Pages 102–
117  

Syftet var 
att 
undersöka 
vilka 
psykiska 
och fysiska 
hälsoeffekte
r som 
uppnås 
genom  
psykisk 
aktivitet i 
form av 
utomhusvist
else. 
Vårdgivare 
bör föreslå  
utomhusakti
viteter.  

Barn i åldern 2-
18 år kartläggs 
där deras tv och 
medievanor 
studeras för att se 
hur tiden framför 
tv påverkar 
hälsan. 

Studien 
visar på att 
utomhusakt
iviteter i 
naturliga 
miljöer har 
positiv 
inverkan på 
hälsan. 
Även 
ADHD 
problematik 
förbättras 
genom 
fysisk 
aktivitet i 
utomhusmil
jöer. 

Medel 
50-75% 

Smahel, D 
Michelle F. 
Wright &  
Cernikova, 
M. (2015).  

The impact 
of digital 
media on 
health: 
children’s 
perspectives  

Internation
al journal 
of public 
health, 
02/2015, 
Volume 
60, Issue 2  

Syftet var 
att 
undersöka 
hur barn 
beskriver  
teknikens 
inverkan på 
fysisk och 
psykisk 
hälsa. 

Fokusgrupper 
och intervjuer 
genomfördes 
med barn i åldern 
9 till 16 i nio 
europeiska 
länder  

Studien 
visar på att 
barnen 
rapporterad
e flera 
fysiska och 
psykiska 
problem. 
Både 
ögonproble
m, 
huvudvärk, 
dålig 
matlust och 
trötthet. 

Hög 75-
100% 

Arntsen, C, 
&  
Kobbeltvedt
, T. (2012). 

Treningsmo
tivasjon og 
fysisk 
aktivitet 
blant unge:    

Nordisk 
Tidskrift 
for 
Helseforsk
ning 

Syftet var 
att 
undersöka 
skillnader 
mellan 
aktiva och 
inaktiva 
ungdomar. 
Samt 
beskriva 
vilka 
faktorer 
som 
påverkar 
aktivitetsniv

Norsk studie 
bland skolbarn. 
Frågeformulär 
har används där 
11, 13 och 15 
åringar fått svara 
på sex frågor 
gällande 
socioekonomisk 
status samt 
upplevd hälsa 
samt motivation.  

Studien 
visar bland 
annat att 
framförallt 
moderns 
socioekono
miska 
status har 
inverkan på 
vilken grad 
av fysisk 
aktivitet 
barnen har.  

Hög 75-
100% 

http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/article/pii/S1538544210000441
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/article/pii/S1538544210000441
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/article/pii/S1538544210000441
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442/40/5
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/15385442/40/5
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ån, därav 
socioekono
misk statu 

Dyment, 
J.E. & Bell, 
A-C. 

Grounds for 
movement: 
green school 
grounds as 
sites for 
promoting 
physical 
activity 

Oxford 
Journals. 
Health 
Educ. 
Res. (2008)
 23 (6):952
-962. 

Syftet var 
att se vilken 
inverkan 
gröna 
skolgårdar 
har gällande 
fysisk 
aktivitet 
bland barn. 

Frågeformulär i 
59 skolor där det 
frågades hur 
skolgården var 
utformad samt 
samband med 
fysisk aktivitet 

Studien 
visar på att 
grönområde 
ökar fysisk 
aktivitet 
hos barn. 

Hög 75-
100% 
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Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av kvalitativ studie metod 

Tydlig avgränsning/problemformulering?                                                        o Ja o Nej o Vet ej 

Är kontexten presenterad?                   o Ja o Nej o Vet ej 

Etiskt resonemang?                                                                                           o Ja o Nej o Vet ej 

Urval 

- Relevant?                                                                                                        o Ja o Nej o Vet ej 

- Strategiskt?                                                                                                     o Ja o Nej o Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?                                                                 o Ja o Nej o Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?                                                                    o Ja o Nej o Vet ej 

- analys tydligt beskriven?                                                                                o Ja o Nej o Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?                                                                     o Ja o Nej o Vet ej 

- Råder datamättnad?                                                                                        o Ja o Nej o Vet ej 

- Råder - analysmättnad?                                                                                  o Ja o Nej o Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?                                                           o Ja o Nej o Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?                   o Ja o Nej o Vet ej 

Genereras teori?                                                                                               o Ja o Nej o Vet ej 

Huvudfynd: ...................................................................................................................... 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                 o Hög 75-100% o Medel 50-75% o Låg 0-50% 

 Granskning protokoll inspirerat av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
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Bilaga 4 Exempel på analys 

 

 

 

 

Natural outdoor 
activities significantly 
reduced symptoms and 
natural outdoor activities 
reduced ADHD 

Natural outdoor 
activities reduce 
ADHD 

Outdoor activities 
reduces ADHD 

Tillgång till 
utomhusmiljöer 

Faktorer som 
ökar fysisk 
aktivitet bland 
barn och 
ungdomar 

The social environment, 
especially parents, 
played an important role 
in influencing children's 
sedentary 

Parents played 
an important 
role in 
influencing 
children's 
sedentary 

Parents influence 
children 

Vuxnas 
inflytande 

Faktorer som 
ökar fysisk 
aktivitet bland 
barn och 
ungdomar 

Unfortunately, because 
of increasing 
urbanization and 
population density, many 
people live in 
neighborhoods devoid of 
vegetation, parks and 
other natural 
environments, which 
limits the availability of 
accessible and secure 
outdoor play settings for 
children 

Unfortunately, 
because of 
urbanization, 
population 
density and 
limited available 
outdoor games 
for children 

Limited outdoor 
games 

Trafik samt 
stadsmiljö 

Bidragande 
faktorer till 
fysisk 
inaktivitet 

Children's lack of 
physical activity and 
their growing linked 
with the natural 
environment has been 
affected by the growth of 
electronic media, 
decreased time for 
unstructured free play 
and environmental 
barriers 

Lack of physical 
activity coupled 
electronic media 
reduced time for 
unstructured 
play 

Lack of physical 
activity 
Electronic Media 

Teknikprylar Bidragande 
faktorer till 
fysisk 
inaktivitet 
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