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SAMMANFATTNING 

 

  
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande problem i dagens samhälle och kan leda till 

många negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle. Personer med övervikt och 

fetma har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ 2. 

Undersökningar har visat att kvinnor är mindre fysiskt aktiva och har en sämre psykisk 

hälsa. Fysisk aktivitet är den mest effektiva metoden för att behandla övervikt och fetma. 

Men fysisk aktivitet kan också ha positiv påverkan på den psykiska hälsan samt skydda 

mot stress, depression och ångest. Syfte: Att beskriva om fysisk aktivitet påverkar 

välbefinnandet hos kvinnor med övervikt eller fetma. Metod: Litteraturstudie som 

resulterade i 9 kvantitativa artiklar som hämtats från databaserna PsycINFO, Cinahl och 

genom manuell sökning. Resultat: Fysisk aktivitet kan medföra ett ökat välbefinnande 

men även en förändrad inställning till fysisk aktivitet samt kroppsliga förändringar så som 

förbättrad kondition och muskelstyrka samt viktnedgång. Vissa studier visade att enbart 

fysisk aktivitet inte ledde till någon förbättring av välbefinnandet, utan där var 

viktminskning den mest betydelsefulla faktorn för förbättrat välbefinnande. Konklusion: 

Fysisk aktivitet kan ses som starten på ett flöde som kan leda till förändrad inställning till 

fysisk aktivitet, kroppsliga förändringar och ökat välbefinnande.  
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ABSTRACT 

  
Background: Obesity is a growing problem in today's society and can lead to many 

negative consequences for both the individual and society. People with obesity have a 

higher risk of cardiovascular disease, cancer and type 2 diabetes. Studies have shown that 

women are less physically active and have poorer mental health. Physical activity is the 

most effective method for treating obesity. But physical activity can also have a positive 

impact on mental health and protect against stress, depression and anxiety. Aim: To 

describe whether physical activity affects the quality of life in women who are overweight 

or obese. Methods: Literature review that resulted in nine quantitative articles retrieved 

from databases PsycINFO, Cinahl, and through manual search. Results: Physical activity 

can lead to increased well-being but also a change in attitude towards physical activity 

and bodily changes such as improved fitness and muscle strength and weight loss. Some 

studies showed that only physical activity did not lead to any improvement in well-being, 

in those studies weight loss was the most significant factor for the improved well-

being.Conclusions: Physical activity can be seen as the start of a flow, which can lead to 

changes in attitudes to physical activity, physical changes, and increased wellbeing. 
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Inledning 

 

Ett hälsofrämjande synsätt kommer ha en central del i framtidens hälso- och sjukvård (Wåhlin 

2010). I 2013 års budgetförslag anser regeringen att folkhälsopolitiken bör skapa 

förutsättningar för den enskilde individen att göra hälsosamma val. En hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård ska erbjuda patienten råd och stöd för att kunna 

öka och bibehålla kontrollen över sin egen hälsa. Idag råder en obalans i upplevd hälsa mellan 

män och kvinnor där kvinnor upplever generellt sämre hälsa. För att kunna arbeta 

hälsofrämjande behövs kunskap om hur hälsa kan främjas och ohälsa förebyggas. Övervikt 

och fetma ses som den andra största riskfaktorn som orsakar den största sjukdomsbördan i 

Sverige (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2012), därav fokus för föreliggande 

uppsats.  

 

Bakgrund 
 
Ohälsosamma levnadsvanor och ohälsa hos kvinnor 

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) innebär ohälsosamma levnadsvanor tobaksbruk, riskbruk av 

alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Ohälsosamma levnadsvanor 

är ojämnt fördelad bland befolkningen, lågutbildade personer och personer med ekonomiska 

problem har mer ohälsosamma matvanor och är mindre fysiskt aktiva än högutbildade 

personer och personer med god ekonomi (Socialstyrelsen, 2011).  Enligt Socialstyrelsen & 

Statens folkhälsoinstitut (2012) upplever kvinnor generellt ett sämre allmäntillstånd än män. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) har skillnaderna i upplevd hälsa mellan olika utbildningsnivåer 

ökat sedan 1990 bland kvinnor. Kvinnor med förgymnasial utbildning har den mest negativa 

utvecklingen. Sämre upplevt allmäntillstånd är vanligare bland arbetare än tjänstemän, 

detsamma gäller psykiskt välbefinnande. Kvinnor har rapporterat mer psykisk ohälsa än män. 

Genom att hjälpa fler personer att implementera hälsosamma levnadsvanor kan ojämnlikheten 

i befolkningens hälsa minskas (Socialstyrelsen, 2011). I en studie av Darling, Coccia och 

Senatore (2011) visade det sig att kvinnor i medelåldern som var utsatta för stressande 

livsförändringar i familjen och hade ett högre BMI dvs. övervikt och/eller fetma också sov 

sämre och upplevde mer stress. Det resulterade i ett sämre välbefinnande hos kvinnorna.  

 
Övervikt och fetma  
 

Utveckling av övervikt och fetma är beroende av många olika faktorer i samhället samt även 

gener, levnadsvanor och sjukdomar. Vår genetik är oförändrad men vår omgivning har 

genomgått dramatiska förändringar. Energität kost har blivit mer lättillgänglig, samhället 

kräver nu minimal fysisk aktivitet och ökningen av tekniska hjälpmedel i arbetslivet har 

minskat behovet av fysisk aktivitet.  Under det senaste decenniet har det skett en avsevärd 

ökning av tempot i våra liv, både på arbetet och privat. Långvarig stress medför att 

hormonproduktionen i hypotalamus påverkas, detta påverkar i sin tur binjurarna som då 

producerar en mängd stresshormoner bland annat kortisol. Höga kortisolnivåer i kroppen ökar 

inlagringen av fett i buken och därmed ökar midjemåttet (Hellenius, 2007).  

 

För att definiera begreppen överviktig och fet används måttet BMI som räknas ut genom att ta 

vikten (kg) delat med längden (m) upphöjt i två. Ett BMI mellan 25-29 talar för övervikt och 

ett BMI på 30 och uppåt talar för fetma. Det finns dock brister i BMI som mått, det kan inte 

urskilja vad som är muskler och vad som är fett på kroppen eller hur fettet är fördelat över 
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kroppen, vilket ibland gör måttet missvisande (Rasmussen, 2007; World Health Organisation 

[WHO], 2012). Det har därför blivit vanligare att klassificera övervikt och fetma utifrån 

midjemått som mäter bukfetma. Gränserna är uppdelade i ökad sjukdoms risk och kraftigt 

ökad sjukdomsrisk. För kvinnor är gränserna 80 cm respektive 88 cm och för män är de 94 cm 

respektive 102 cm (Karlsson, Jansson & Ståhle, 2009; Hellenius, 2007). 

 

Det som avgör om en person utvecklar fetma är förhållandet mellan energiförbrukning, 

matintag och fysisk aktivitet (Rössner, 2008; Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 

2012). Antalet personer med fetma har fördubblats sedan 1980 (Rasmussen, 2007). Antalet 

personer med fetma, med ett BMI över 29,9, hade ökat mellan 2010-2011 hos båda könen och 

beskrivs vanligare hos lågutbildade personer (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 

2012).  

 

Övervikt och fetma ger en ökad risk för en mängd sjukdomar som diabetes typ II, 

blodfettsrubbningar, förhöjt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar (Rasmussen, 2007; 

WHO, 2012). Förutom de metabola konsekvenserna innebär fetma även mekaniska 

konsekvenser för kroppen så som besvär från leder, sömnapné, inkontinens, dyspné, reflux 

och bråck (Rössner, 2008). Det är lättare att bli deprimerad om man är drabbad av övervikt, 

har blodfettsrubbningar och högt blodtryck (Taube, 2011). Rössner (2008) beskriver att de 

psykologiska konsekvenserna som fetma för med sig är ofta de mest påtagliga. Redan i 

barnåldern börjar diskrimineringen av personer med fetma och fortsätter oftast även i 

vuxenlivet. Depression och nedstämdhet är därför vanligare hos personer med övervikt och 

fetma än hos den övriga befolkningen. 

 

Grunden för behandling av bukfetma är livsstilsförändringar som innebär nyttigare 

kosthållning, mer aktivitet och mindre stress. Utav dessa förändringar är det ökning av den 

fysiska aktiviteten som har störst effekt, det är ofta mer effektivt än läkemedelsbehandling 

(Folkhälsoinstitutet, 1996; Karlsson et al., 2009; Hellenius, 2007).  

 

Övervikt och fetma hos kvinnor  
 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2012) var 2010-2011 46,6 % av befolkningen mellan 

16-84 år överviktiga eller feta, för kvinnor var denna siffra 39 %. Enligt Wamala, Wolk & 

Orth-Gomér (1997) studie var låg socioekonomisk status en stark bestämmande faktor för 

förekomsten av övervikt och fetma hos svenska kvinnor i medelåldern. Ju lägre social status 

kvinnorna hade desto större var risken för övervikt och fetma. Fetma medför hos kvinnor en 

sjukdomsbörda som påverkas av många olika faktorer så som biologiska, hormonella samt 

kulturella och omgivande faktorer. Kvinnor med fetma upplever mer viktrelaterad 

diskriminering än män med fetma och kvinnorna har även en ökad risk för att drabbas av 

depression jämfört med män med fetma. Kvinnor är dessutom mer utsatta för psykologisk 

stress, sömnbrist och brist på fysisk aktivitet, det i sin tur ökar risken för att utveckla övervikt 

och fetma (Azarbad & Gonder-Frederick, 2010). 

 

Fysisk aktivitet  
 

Vikten av fysisk aktivitet på fritiden har ökat i och med att dagens arbeten är mer stillasittande 

än förr (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2012). I enkäten ”Hälsa på lika villkor”, 

som utfördes 2011, såg man att det var 42 % av männen och 46 % av kvinnorna som inte 

nådde upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet som är minst 30 minuter måttlig 

till intensiv fysisk aktivitet dagligen (Broström & Nykvist, 2004). Den totala fysiska 
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aktiviteten i vardagen har minskat men det finns fortfarande ett stort intresse för strukturerad 

fysisk aktivitet på fritiden, framför allt bland högutbildade och socioekonomiskt starka 

grupper. Det ökade intresset för strukturerad aktivitet kompenserar inte för minskningen av 

den dagliga fysiska aktiviteten (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007).  

 

Enligt Rössner (2008) använder personer med fetma ofta argumentet att det krävs för mycket 

för att motionera, men varaktigheten och intensiteten är inte de avgörande faktorerna. Samtlig 

fysisk aktivitet under en dag ackumuleras och bidrar till energiutgift. Vad som en 

normalviktig person anser som en lätt aktivitet kan vara betydligt mer ansträngande för en 

person med fetma, därför är det viktigt att rekommendera lämpliga aktiviteter. Skonsamma 

exempel på fysisk aktivitet för personer med övervikt eller fetma är vattengymnastik, cykling, 

stavgång eller simning. Behandlingen av fetma bör ta hänsyn till graden av fetma, hälsorisker, 

tidigare viktminskningsförsök och individuella skillnader vad gäller motivation till att 

genomgå behandling (Azarbad & Gonder-Frederick, 2010). 

 

Välbefinnande 
 

Det finns ingen enighet i den hälsoteoretiska litteraturen angående skillnaden mellan 

begreppen hälsa och välbefinnande. Hälsa kan ses som en del av välbefinnandet eller 

välbefinnande som en del av hälsan. Välbefinnande kan vara en väg mot hälsa eller hälsa kan 

vara en väg mot välbefinnande (Medin & Alexandersson, 2000). Enligt ryggrorelsen.se (u.å) 

utgår välbefinnandemodellen från hur individen fungerar, hur han/hon förhåller sig till 

omvärlden och den egna allmänna livskvaliteten. Grunden är individens egen inre upplevelse 

och beskrivningen av graden av välbefinnande. Detta är en beteendevetarmodell som används 

av hälsoorganisationer över hela världen. WHO beskrev 1946 en definition av hälsa som 

innefattar begreppet välbefinnande (well-being), ”Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 

2013).  Downie (1990, refererad I Medin & Alexandersson, 1990) har modifierat en modell, 

se Figur 1, som beskriver det dynamiska förhållandet mellan välbefinnande och hälsa. Det är 

möjligt att ha ett högt välbefinnande samtidigt som man har en allvarlig sjukdom och man kan 

också vara frisk men ändå ha ett lågt välbefinnande.  

 

Figur 1, Downie’s modell 

 

 

            A.           High     

    

 High 

                      Low  

               

                     Low                  B.  

 

 

 

 

Figur 1. Person A upplever ett högt välbefinnande men är samtidigt drabbad av fysisk ohälsa medan person B 

inte lider av fysisk ohälsa men upplever ett lågt välbefinnande  (Downie 1990, refererad i Medin & 

Alexandersson, 1990). 

 

 

Well-being 

Ill-Health 
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Vid Ottawa konferensen 1986 antog WHO en definition av hälsofrämjande som lyder: 

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-

being, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to 

satisfy needs, and to change or cope with the environment.” (Medin & Alexandersson, 

2000, s. 113). 

 

Enligt denna definition ska man för att nå välbefinnande arbeta med hälsofrämjande insatser, 

och hälsa är en del i det arbetet för att kunna uppleva välbefinnande. Enligt WHO är syftet 

med hälsofrämjande arbete att stödja personlig och social utveckling genom att erbjuda 

information, utbildning och kunskap som skapar förutsättningar för att patienten själv ska 

kunna bemästra tillvaron (Medin & Alexandersson, 2000). 

 

Hälsofrämjande omvårdnad 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § är målet för hälso- och 

sjukvården en god hälsa och att ge vård på lika villkor till hela landets befolkning. Vården ska 

ges med respekt för alla individers lika värde och individens värdighet. Enligt HSL (SFS, 

1982:763), 2c §, ska hälso- och sjukvården verka för att förebygga ohälsa. En person som tar 

kontakt med hälso- och sjukvården ska om det anses lämpligt ges information om olika 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

 

Med omvårdnad menas de handlingar som vårdaren påbörjar eller övertar för en annan 

persons räkning eller tillsammans med personen. Omvårdnad syftar också på de mål eller 

resultat som handlingen förväntas leda till. Handlingar för att praktisera omvårdnad kan ses 

som en process. För att utföra en omvårdnadshandling krävs bestämning, etikettering, 

planering, intervention och utvärdering (Bergbom, 2012). Hälsofrämjande omvårdnad har 

som utgångspunkt att människor kan uppleva hälsa och välbefinnande oavsett om de är 

drabbade utav sjukdom eller tillstånd av ohälsa. Hälsofrämjande omvårdnad kan ses som en 

process där individuella, sociala och miljömässiga förutsättningar stöds för att öka individens 

upplevelse av hälsa. För att individen ska uppleva en ökad kontroll av sin hälsa är det viktigt 

att han/hon är delaktig i processen. Sjuksköterskans uppgift är att genom dialog, delaktighet, 

individuell planering, adekvat information och kunskap skapa förutsättningar för individen att 

fatta väl övervägda beslut i denna process. Dessutom har sjuksköterskan en viktig funktion i 

att skapa inspiration till goda levnadsvanor, informera och undervisa om risker för ohälsa 

samt identifiera och motarbeta ohälsosamma vanor som är en risk för utvecklande av ohälsa 

(Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Dock kan det finnas svårigheter för 

sjuksköterskan att bedriva hälsofrämjande omvårdnad. I Casey (2007) studie om 

sjuksköterskornas uppfattning och beskrivning av hälsofrämjande arbete gick det 

hälsofrämjande arbetet mer i linje med traditionell hälsoupplysning. Generellt förekom 

hälsofrämjande arbete sällan, utan endast om sjuksköterskan ansåg sig ha tid. Faktorer 

relaterade till utbildning, organisation och ledarskap ansågs utgöra hinder för 

sjuksköterskornas hälsofrämjande arbete.  

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskans 

primära uppgift att ansvara för att god omvårdnad ges. Dessutom ska sjuksköterskan främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Tillsammans med samhället 

har även sjuksköterskan ansvar för att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser hälsa och 

sociala behov hos framför allt svaga befolkningsgrupper (SSF, 2007). Företagssjuksköterskan 

har en specifik roll i att bedriva hälsofrämjande omvårdnad. I kompetensbeskrivningen för 
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sjuksköterkor med specialisering inom företagshälsovård beskrivs att i arbetsuppgifterna ingår 

att främja fysisk, psykisk och social hälsa; förebygga folkhälsoproblem, arbetsrelaterade 

sjukdomar och skador hos enskilda individer och hos grupper i arbetslivet; ha en helhetssyn 

på hälsa, arbetssituationen och livssituationen, arbeta preventivt för att påverka 

livsstilsfaktorer hos arbetaren och ta ansvar för omvårdnaden i arbetslivet med hänsyn till 

individens unika behov och situation samt att ta till vara på och stödja individens resurser, 

stärka individens friska tillgångar och visa respekt för individens värderingar och på så sätt 

bevara eller återvinna optimal hälsa (Riksföreningen för företagssköterskor och SSF, 2010). 

 

Problemformulering 
 

Övervikt och fetma är i dagen samhälle ett växande problem som i stor utsträckning, och 

relativt enkelt, kan påverkas genom hälsofrämjande insatser i form av till exempel fysisk 

aktivitet. Att insatserna dessutom kan utföras av individen själv passar bra i dagens 

individualiserade samhälle. Med denna bakgrund är det av betydelse att närmare undersöka 

sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande och vilken effekt den får hos personer 

med övervikt eller fetma, för att på så sätt sammanställa en kunskapsöversikt. Med denna 

kunskapsöversikt kan kunskapen ökas dvs. lättbegripliga fakta tas fram och användas av 

företagssjuksköterskan för att motivera personer till livsstilsförändringar. 

 

Eftersom fysisk aktivitet enligt litteraturen är den enskilda faktorn bland hälsofrämjande 

insatser som är effektivast både när det gäller att förebygga och behandla övervikt och fetma 

är det av betydelse att undersöka hur fysisk aktivitet kan påverka välbefinnandet.  Med tanke 

på att kvinnor har rapporterats ha mer ohälsosamma levnadsvanor, upplever ett sämre 

allmäntillstånd och mer psykisk ohälsa är det av betydelse att studera vilken effekt fysisk 

aktivitet kan ha för kvinnor med övervikt eller fetma. Det är idag allmänt känt att fysisk 

aktivitet kan medföra viktnedgång, mindre fokus har lagts på hur välbefinnandet påverkas av 

fysisk aktivitet. 

Syfte 
 

Syfte med den här litteraturstudien var att beskriva om fysisk aktivitet påverkar 

välbefinnandet för kvinnor med övervikt eller fetma. 

Metod 
 

Den metod som valts för att undersöka problemområdet är en litteraturstudie med beskrivande 

design. Som grund för litteraturstudien har författaren utgått från den modell som Polit och 

Beck (2006, s. 139) beskriver. En problemformulering och syfte formulerades. Därefter 

gjordes en litteratursökning i elektroniska databaser för att identifiera vetenskapliga artiklar 

som svarade mot syftet. De utvalda artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
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Sökstrategi 
 

De databaser som valdes för att söka efter potentiella vetenskapliga artiklar till studien var 

Medline, Cinahl, PsycINFO och SportDiscus. Databaserna valdes för att de täcker 

problemområdet såsom publikationer inom medicin- och omvårdnadsområdet (Medline och 

Cinahl), psykologi och beteendevetenskap (PsycINFO) och publikationer inom idrott, hälsa 

och idrotsmedicin (SportDiscus). De söktermer som användes identifierades utifrån syftet och 

var exercise, quality of life, overweight och obesity. Samtliga engelska sökord var MeSH 

termer som hämtades från Karolinska Institutets Universitetsbibliotekets hemsida (2011). 

Utifrån studiens syfte användes även begreppet välbefinnade, men eftersom detta begrepp inte 

ingick i MeSH termerna användes istället begreppet livskvalitet - quality of life.  

Det första steget i litteratursökningen innebar en sökning med varje sökterm var för sig, 

därefter användes ”OR” för overweight och obesity. Sedan kombinerades samtliga söktermer 

med ”AND”. I databaserna SportDiscus och Cinahl gick det inte att söka på ”overweight” 

utan ”obesity” användes. För samtliga sökord i samtliga databaser användes funktionen 

”explode” för att få maximalt antal träffar. Dock kunde inte ”explode” funktionen användas 

för söktermen ”quality of life” i Medline och söktermen ”obesity” i PsycINFO.   

Som begränsningar sattes i samtliga databaser ”peer-reviewed”, ”publicerade från år 2000” 

och ”female/women” I Medline fanns inte ”peer-reviewed” utan ”EBM Reviews” fick 

användas istället. 

 

Innan sökningen som ligger till grund för denna litteraturstudie gjordes utförde författaren 

testsökningar, vid dessa identifierades tre stycken relevanta artiklar vilka också gick vidare till 

urval 1. Samtliga utav dessa var från databasen PsycINFO. De redovisas i sökmatrisen, Tabell 

1, som manuella sökningar. För att öka möjligheten att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 

gjordes även manuella sökningar. Referenslistorna på de artiklar som författaren hittade i den 

elektroniska sökningen som gick vidare till urval 3 gicks igenom för att identifiera ytterligare 

relevanta artiklar. Sökresultatet redovisas som sökmatris i Tabell 1. 

 
 
 
Urval 
 

De inklusionskriterier som tillämpades var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

svenska, norska eller danska. Artiklarna skulle beskriva förhållandet mellan kvinnor med 

överviktig eller fetma, fysisk aktivitet och välbefinnande. Artiklarna skulle handla om kvinnor 

över 18 år, dock sattes ingen övre åldergräns. Artiklarna skulle handla om friska individer 

utan känd diagnostiserad sjukdom. Både kvalitativa och kvantitativa studier kunde komma att 

inkluderas om de uppfyllde övriga inklusionskriterier.  

När databassökningarna var gjorda resulterade det i ett antal artiklar där författaren läste 

igenom artiklarnas titlar, dessa artiklar utgjorde urval 1 (20 stycken). De artiklar vars titlar 

motsvarade studiens syfte lästes även abstrakt och de artiklar som fortfarande motsvarade 

studiens syfte gick dessa vidare till urval 2 (13 stycken). Innehöll de inte rätt 

inklusionskriterier exkluderades de. Anledningar till att artiklar exkluderades, förutom att de 

inte uppfyllde ovanstående inklusionskriterier, var att de inte enbart handlade om kvinnor 

eller att resultatet för kvinnorna inte redovisades separat. Detsamma gällde för fysisk aktivitet, 
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dvs. om artiklarna inte enbart handlade om fysisk aktivitet utan exempelvis också diet 

exkluderades artiklarna. Redovisades inte resultatet av fysisk aktivitet separat exkluderades 

de. 

 

Vissa artiklar återkom i sökningar i olika databaser, så kallade dubbletter, och dessa 

exkluderades. Artiklar som fanns i fulltext prioriterades och återstående artiklar lästes igenom 

i fulltext och utgjorde urval 3 (9 stycken), genomläsningen fokuserade på artiklarnas syfte, 

metod och resultat. För att säkerställa att artiklarna i urval 3 höll hög kvalitet granskades de 

med hjälp av granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2003; Polit & Beck, 2006). 

Granskningsmallen som användes är hämtad från Karlstads Universitet, Institutionen för hälsa 

och vård (2004), se Bilaga 2. Eftersom samtliga nio artiklar som utgjorde urval 3 bedömdes 

vara av så god kvalitet att de inkluderades i studien exkluderades inga artiklar i detta steg. 

Totalt inkluderades 9 stycken artiklar, 1 var från Cinahl, 2 stycken var från PsycINFO och 6 

stycken kom från manuella sökningar. Samtliga artiklar var kvantitativa, se Artikelmatris 

Bilaga 1 (se separat bilaga). 
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Tabell 1 Sökmatris från elektronisk databassökning och manuell sökning 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl 1. Quality of life 17006       

  2. Exercise 14104       

  3. Overweight 0       

  4. Obesity 12031       

  5. #1 and #2 722       

  6. #1 and #4 270       

  7. #2 and #4 1055       

  

8. #1 and #2 and 

#4 36 9 5 1 

Medline 1. Quality of life 38       

  2. Exercise 45       

  3. Overweight 20       

  4. Obesity 16       

  5. #3 or #4 20       

  6. #1 and #2 1       

  7. #1 and #5 0       

  8. #2 and #5 3       

  

9. #1 and #2 and 

#5 0 0 0 0 

PsycINFO 1. Quality of life 11050       

  2. Exercise 5492       

  3. Overweight 5771       

  4. Obesity 5272       

  5. #3 or #4 5771       

  6. #1 and #2 219       

  7. #1 and #5 203       

  8. #2 and #5 407       

  

9. #1 and #2 and 

#5 15 4 2 2 

SPORTDiscus 1. Quality of life 187       

  2. Exercise 1646       

  3. Overweight 0       

  4. Obesity 142       

  5. #1 and #2 111       

  6. #1 and #4 16       

  7. #2 and #4 82       

  

8. #1 and #2 and 

#4 13 1 0 0 

Manuell sökning      6 6 6 

Totalt     20 13 9 
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Dataanalys 
 

Första steget i dataanalysen var att noggrant läsa igenom de artiklar som höll hög kvalitet och 

gått vidare till urval 3 för att få en känsla av hela materialet (Graneheim & Lundman, 2004). 

De resultat som svarade på studiens syfte identifierades, det var resultat som berörde kvinnor, 

fysisk aktivitet och välbefinnande. Meningsbärande enheter identifierades och markerades 

med överstrykningspennan och kondenserades dvs. de meningsbärande enheterna kortades 

ner men utan att enhetens budskap gick förlorat (Graneheim & Lundman, 2004).   Genom 

upprepade genomläsningar av de meningsbärande enheterna kunde kategorierna Ökat 

välbefinnande och Oförändrat välbefinnande identifieras. Dock var de inte tillräckliga för att 

täcka in all data varför fler kategorier kunde identifieras, de var Förändrad inställning till 

ökad fysisk aktivitet och Kroppsliga effekter på fysisk aktivitet. Tillsammans bildade 

kategorierna ett flöde, se Figur 2.  

 

Etiska överväganden 
 

All forskning ska genomföras med respekt för människovärdet och mänskliga rättigheterna 

och friheten ska beaktas, varav etikprövning ska godkännas. (Codex, 2010). När det gäller 

etiska överväganden i en litteraturstudie är det viktigt att de utvalda studierna har fått tillstånd 

av en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden gjorts. Samt att alla resultat 

presenteras, både de som stöder och de som inte stöder hypotesen. Att bara redovisa de 

artiklar som stöder författarens åsikt är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2003). I de 

granskningsmallar som användes för att ta ställning till om artiklarna skulle inkluderas i 

studien fanns en punkt som tar upp huruvida något forskningsetiskt ställningstagande är gjort. 

På så sätt blev det tydligt om den granskade artikeln var etiskt godkänd, och det var ett 

kriterium för att inkluderas i studien. I resultat delen redovisas samtliga resultat som 

framkommit genom litteraturgranskningen. Författaren har varit medveten om sin 

förförståelse och sina åsikter och strävat efter att bearbetningen av insamlat material skulle 

utföras på ett objektivt sätt utan att författarens åsikter skulle påverka resultatet i någon 

riktning. 
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Resultat 
 

Studiens resultat bygger på nio stycken vetenskapliga artiklar, samtliga med ett kvantitativt 

angreppssätt. Efter analys av artiklarnas resultat kunde de identifierade kategorierna skapa tre 

stycken huvudrubriker: Förändrad inställning till fysisk aktivitet, Kroppsliga effekter av fysisk 

aktivitet och Välbefinnande. Rubriken Välbefinnande har delats in i två stycken underrubriker: 

Ökat välbefinnande och Oförändrat välbefinnande. En modell har skapats för att illustrera 

resultatets relation till varandra, Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatöversikt 

 

Förändrad inställning till fysisk aktivitet 
 

Imayama et al. (2011a) utförde en interventionsstudie, där både män och kvinnor ingick, ena 

gruppen fick utföra fysisk aktivitet (360min/vecka) och den andra var en kontrollgrupp som 

behöll sina vanor. Den fysiska aktiviteten skulle vara av måttlig till kraftig intensitet och 

utfördes både hemma och på anläggningar där
 
de övervakades av en träningsspecialist. 

Interventionen bidrog till en minskning av förmågan av att träna på egen hand i både 

interventions- och kontrollgruppen (för både män och kvinnor). Men den här minskningen var 

mindre hos interventionsgruppen vilket innebar att i jämförelse hade interventionen ändå 

positiv inverkan på förmågan att träna på egen hand. Quinn, Doody och O’Shea (2008) 

undersökte effekterna av ett gruppbaserat utbildningsprogram kring fysisk aktivitet, vikt, 

kondition, välbefinnande och attityder hos kvinnor med fetma. Efter fyra utbildningstillfällen 

utvärderades resultatet genom att mäta konditionen och besvarande av frågeformulär kring 

Förändrad inställning till fysisk 

aktivitet 

Kroppsliga effekter av fysisk 

aktivitet 

Välbefinnande 

Ökat välbefinnande Oförändrat välbefinnande 
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fysisk aktivitet, viktens påverkan på välbefinnandet och attityder till fysisk aktivitet. Det 

visade sig att utbildningen inte medförde någon ökning av den fysiska aktiviteten hos 

försökspersonerna men däremot förbättrades attityden till fysisk aktivitet och förståelsen för 

vilken effekt fysisk aktivitet har på vikten. En annan positiv effekt var att antalet som inte 

utförde någon fysisk aktivitet överhuvudtaget minskade och fler personer hade börjat njuta av 

att vara fysiskt aktiva. Tidigare upplevda hinder för att vara fysiskt aktiv så som blyghet och 

brist på energi hade också minskat. 

 

Kroppsliga effekter av fysisk aktivitet 
 

Luksevicius Rica et al. (2013) utförde en studie där 28 kvinnor med fetma i åldern 60-75 år 

genomgick ett träningsprogram i form av vattenträning 1 timme tre gånger per vecka under 12 

veckor. De kom fram till att det inte fanns någon skillnad i kroppsmått och blodcirkulation 

efter interventionen. Däremot förbättrades interventionsgruppens sitt välbefinnande, sin 

funktionella funktion, sin kondition och muskelstyrka vilket visar att förbättrad fysik och 

välbefinnande inte hade något samband med kroppsmått.  Fysisk aktivitet i form av 

vattenträning var ett bra alternativ för kvinnor med fetma eftersom det inte innebar några 

negativa effekter i form av skador eller negativa kardiovaskulära effekter. Messier et al. 

(2010) undersökte vilken effekt tillägget av styrketräning till ett dietprogram hade. Studien 

bestod av 137 kvinnor med övervikt och fetma som passerat klimakteriet. De randomiserades 

in i två grupper, en dietgrupp och en diet + styrketräningsgrupp. Variabler som mättes var 

kroppsmått, kondition, fysisk aktivitet, muskelstyrka och psykosociala faktorer. Det visade sig 

att styrketräning i tillägg till diet medförde ökad muskelstyrka, men viktnedgången var lika 

stor som hos gruppen som endast gick på diet. Liknande resultat fick Quinn et al. (2008) som 

såg att ett utbildningsprogram kring fysisk aktivitet inte medförde någon viktminskning hos 

försökspersonerna men däremot förbättrades konditionen oberoende av om de gick ner i vikt 

eller inte. Förbättrad kondition efter interventionen sågs även i Imayama et al. (2011a) studie.  

Hulens et al. (2002) undersökte sambandet mellan välbefinnande och fysisk aktivitet hos 

kvinnor på en endokrinologisk öppenvårdsklinik. Kvinnorna hade ett BMI > 27,5 och var 

mellan 16-65 år, 113 var stillasittande och 101 var fysiskt aktiva. Dessutom ställde 82 

normalviktiga kvinnor upp som referens. Fysiskt aktiva kvinnor hade bättre kondition jämfört 

med stillasittande kvinnor och de inaktiva kvinnorna uppvisade sämre resultat i funktionella 

test. Vikt och smärtupplevelse vid konditionstestet var lika mellan aktiva och stillasittande 

kvinnor vilket tyder på att det var just konditionen som var den begränsande faktorn. 

 

Välbefinnande 
 

Ökat välbefinnande 
 
Herman, Hopman, Vandenkerkhof & Rosenberg (2012) utförde en tvärsnittstudie av 110 986 

vuxna Kanadensare (både män och kvinnor), där undersöktes sambandet mellan fysisk 

aktivitet, vikt och välbefinnande. För att värdera välbefinnandet ställdes frågor kring tre 

områden, ”självuppskattad hälsa”, ”begränsningar av deltagande/aktivitet beroende på 

skada/sjukdom” och ”antal dagar med begränsningar (fysiska + psykiska) de senaste 14 

dagarna”. Dessutom mättes mängden fysisk aktivitet som deltagarna utförde med hjälp av 

frågeformulär och BMI räknades ut. Kvinnor med övervikt och fetma upplevde generellt ett 

sämre välbefinnande än normalviktiga. Imayama et al. (2011b) utförde en studie där de 

undersökte hur fysisk aktivitet och diet, tillsammans eller var för sig, påverkar välbefinnandet 

och psykosociala faktorer. I deras studie ingick 439 kvinnor med övervikt eller fetma och som 

hade passerat klimakteriet. De randomiserades in i fyra grupper, fysisk aktivitet, diet, fysisk 
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aktivitet + diet eller kontrollgrupp. Variabler som mättes var BMI, kondition och olika 

formulär mätte fysisk aktivitet, kostintag, psykosociala faktorer, upplevd stress, socialt stöd 

och välbefinnande.  

Där kunde de se att fetma är en riskfaktor för sänkt välbefinnande. Men viktminskning, 

förbättrad kondition och positiv påverkan av psykosociala faktorer var alla faktorer som 

kunde förutspå förbättring av välbefinnandet. Imayama et al. (2011a) såg att fysisk aktivitet 

påverkade välbefinnandet hos kvinnor med fetma. 

Hulens et al. (2002) såg en skillnad i välbefinnande beroende på graden av fysisk aktivitet hos 

kvinnor med fetma, men det var inte i alla subkategorier av välbefinnande som denna skillnad 

var signifikant. Det var svårt att säga om fysisk aktivitet skapade ett bättre välbefinnande eller 

om graden av fysisk aktivitet var en konsekvens av ett bättre välbefinnande. Oavsett hade 

ökad fysisk aktivitet positiv effekt på välbefinnandet hos kvinnor med fetma.  Karelis et al. 

(2008) studerade psykosociala faktorers samband med kondition och muskelstyrka hos 

stillasittande kvinnor med övervikt och fetma som passerat klimakteriet, totalt ingick 137 

kvinnor. Mätningar som gjordes var kroppsmått/kroppssammansättning, insulinkänslighet, 

kondition, muskelstyrka och psykosocial profil. Det visade sig att förbättrad kondition och 

ökad muskelstyrka hade ett signifikant samband med förbättrat välbefinnande.  

Både BMI och fysisk aktivitet påverkade välbefinnandet, och utav dessa hade fysisk aktivitet 

mest påverkan. Välbefinnandet förbättrades av fysisk aktivitet oavsett vikt men att endast ha 

låg vikt gav däremot ingen förbättring av välbefinnandet (Herman et al., 2012).  

Genom att kombinera diet och fysisk aktivitet sågs den största förbättringen av välbefinnandet 

och psykosociala faktorer jämfört med diet och fysisk aktivitet var för sig (Imayama et al., 

2011b). Luksevicius Rica et al. (2013)  kom fram till att vattenträning ökade välbefinnandet 

signifikant jämfört med kontrollgruppen som inte tränade. Och med ett tillägg av restriktiv 

diet till vattenträningen skulle resultatet i deras studie även kunnat medföra viktminskning.  

 

Oförändrat välbefinnande 
 

Varken Imayama et al. (2011a) eller Imayama et al. (2011b) kunde se att endast fysisk 

aktivitet generellt medförde ett ökat välbefinnande. Messier et al. (2010) såg liknande resultat, 

förutom ökad självkänsla fanns det inget samband mellan förbättrad muskelstyrka och 

kondition med förbättrat välbefinnande.  

Efter genomgånget utbildningsprogram kring fysisk aktivitet kunde inget förbättrat 

välbefinnande uppmätas efter att ha tagit hänsyn till vikten (Quinn et al., 2008). Även Ross et 

al. (2009) fick liknande resultat. I den studien undersöktes hur viktminskning och fysisk 

aktivitet bidrog till förbättringar av välbefinnandet. 274 kvinnor i åldern 50-75 år och med ett 

BMI mellan 30-50 deltog i studien, de bodde på landsbyggden och deltog i en 6 månaders 

livsstilsintervention för personer med fetma. Interventionen bestod i kostplan, veckoliga mål 

för fysisk aktivitet och beteendeförändringar. Faktorer som mättes var BMI, kondition och 

genom ett frågeformulär även välbefinnande. Det visade sig att viktminskning bidrog till en 

större signifikant förbättring av välbefinnandet än vad en förbättrad kondition gjorde. I 

studien sågs att förbättrad kondition medförde ett förbättrat välbefinnande, men efter att man 

tagit hänsyn till den samtidiga viktminskningen kunde ingen signifikant ökning av 

välbefinnandet ses förutom den som viktminskningen bidrog med. Undantaget var fysisk 

funktion där konditionen var avgörande. Det visade sig att viktminskning fungerade som en 

medlare mellan förbättrad kondition och ökat välbefinnande. Messier et al. (2010) såg att 

graden av viktnedgång hade samband med förbättring av välbefinnandet. Detta var något som 

också Ross et al. (2009) kom fram till, de visade att en stor viktminskning och en liten 

förbättring av konditionen gav en större förbättring av välbefinnandet än vad en stor 

förbättring av konditionen och en liten viktminskning gjorde. Det räckte alltså inte för kvinnor 
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med fetma att förbättra konditionen, det krävdes även en samtidig viktminskning för att 

förbättra välbefinnandet 

Syntes 
 

Resultatet visade att olika interventioner i form av fysisk aktivitet kan förändra inställningen 

till fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet gav även olika effekter på kroppen som till exempel 

förbättrad kondition och ökad muskelstyrka. I vissa fall kunde fysisk aktivitet även leda till en 

förbättring av välbefinnandet hos kvinnor med övervikt och fetma. Dock fanns det studier 

som inte visade förbättringar i välbefinnande. Resultatet visade även att det finns ett flöde 

mellan dessa kategorier dvs. att de överlappar och påverkar varandra inbördes.  
 

 

  



22 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Det fanns svårigheter att hitta artiklar som berörde relationerna mellan fysisk aktivitet, 

välbefinnande, övervikt eller fetma och kvinnor. Däremot hittades flertalet artiklar där både 

män och kvinnor studerats och redovisats i en gemensam resultatdel. Det fanns även ett stort 

antal artiklar som berörde endast kost eller bara kost kombinerat med fysisk aktivitet. Även 

artiklar som studerat individer med olika diagnoser som bröstcancer och diabetes hittades, 

färre studier var gjorda på individer utan diagnos vilket var ett av inklusionskriterierna i den 

här litteraturstudien. På grund av svårigheterna att få fram relevanta artiklar valde författaren 

ändå att inkludera två artiklar som berörde både män och kvinnor men där resultaten ansågs så 

intressanta att de borde inkluderas i studien. I de här artiklarna fanns även separat 

resultatredovisning för männen och kvinnorna. Svårigheterna med att hitta relevanta artiklar 

är ett tecken på att det behövs mer forskning inom detta område. Frågan är också om andra 

val av databaser kunde ha påverkat sökresultatet. Dock ansågs de valda databaserna som de 

mest relevanta inom ämnesområdet.  

 

Sökorden var initialt de första som identifierades i samband med processen med att formulera 

studiens syfte. Efter hand som arbetet med bakgrunden pågick och efter 

bibliotekshandledning har sökorden modifierats något för att bättre passa studiens syfte. 

Efter att ha börjat söka efter artiklar bedömde författaren att dessa sökord skulle vara 

tillräckliga och relevanta för att lyckas med sökningen. Vissa korrigeringar av sökorden fick 

göras för att optimera sökresultatet. Begreppet välbefinnande fanns inte bland MeSH termerna 

och fick ersättas med livskvalitet – quality of life. Detta ansåg inte författaren vara en så stor 

förändring så att det skulle påverka studiens resultat med hänsyn till det tidigare formulerade 

syftet. Dock upptäcktes tidigt vid sökningarna i databaser att det var svårt att hitta relevanta 

artiklar vilket var orsaken till att författaren valde att söka brett för att sedan kunna exkludera 

artiklar. För att ytterligare maximera sökningen gjordes även manuell sökning bland 

referenslistor hos artiklarna i urval 3 och med hjälp av fritextsökning i ”summon” på Örebro 

Universitetsbiblioteks hemsida. Detta var en adekvat metod för att identifiera relevanta 

artiklar som berörde det valda ämnet. En metodologisk brist i föreliggande litteraturstudie är 

att endast artiklar i fulltext inkluderades vilket kan ha inneburit att relevanta artiklar missats.  

 

Syftet i litteraturstudien berör ett aktuellt ämne i dagens samhälle och för att få ett så 

tillförlitligt och aktuellt resultat som möjligt exkluderades artiklar skrivna innan år 2000. 

Att endast inkludera artiklar på svenska, engelska, norska och danska är en förutsättning för 

att resultatet ska hålla så hög reliabilitet och validitet som möjligt eftersom författarens 

språkliga kunskap är begränsad till att hantera dessa språk. Att försöka översätta artiklar på 

andra språk än de inkluderade skulle innebära för stor risk för felöversättningar. Författaren 

har valt att inte ha någon övre åldergräns beroende på att fysisk aktivitet är något som gagnar 

personer i alla åldrar och det kan utföras i många olika former vilket innebär att även äldre 

personer kan hitta någon form de kan utföra. Genom att endast inkludera vetenskapliga 

artiklar och artiklar som blivit ”peer-reviewed” som grund till den här litteraturstudien ökar 

reliabiliteten och validiteten för studiens resultat.  

 

För att säkerställa att artiklarna höll hög kvalitet har granskningsmallar använts för att 

underlätta för författaren att göra denna bedömning. När författaren är relativt oerfaren av att 

läsa vetenskapliga artiklar och att bedöma dess kvalitet ger granskningsmallar god vägledning 
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till vilka delar som ska eftersökas och granskas. Detta verktyg bidrar till att behålla 

reliabiliteten och validiteten av studien. Av de utvalda granskningsmallarna är det en som 

används för kvalitativa artiklar och en som används kvantitativa vilket ger granskningen mer 

reliabilitet än om en och samma mall skulle tillämpats till båda typerna av artiklar. Eftersom 

endast kvantitativa artiklar inkluderats i denna litteraturstudie har bara den av mallarna som 

granskar kvalitativa artiklar använts och bifogats som bilaga.  

 

Validiteten hos studiens resultat är avgörande av hur väl kategorier och teman representerar 

studiens data vilket innebär att ingen relevant data oavsiktligt eller systematiskt har 

exkluderats eller att irrelevant data inkluderats (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren 

har strävat efter att lägga sin förförståelse åt sidan för att på så sätt säkerställa att ingen data 

exkluderats eller felaktigt inkluderats på grund av förförståelsen. När samtlig relevant data 

kondenserats och kategorier skapats var det ingen av den kondenserade data som inte passade 

in under någon rubrik vilket är ett tecken på att rubrikerna väl representerade det studerade 

materialet, vilket också bidrar till ökad validitet. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan validitet också uppnås genom att rådgöra med 

forskningskollegor, experter och deltagare. För att minimera feltolkningar har författaren 

förankrat analysen med handledaren för att tolka och översätta specifika uttryck vilket bidrar 

till en ökad validitet. Det har varit extra viktigt som ensam författare att sätta sin förförståelse 

åt sidan vid tolkningen av resultatet. I och med medvetenheten om detta problem bedömds det 

inte påverkat resultatet nämnvärt.  

 

Kvantitativa studier där hälsomätningar gjorts kan vara intressanta och tillföra relevanta data. 

Men eftersom hälsa är ett dynamiskt begrepp som är beroende av den personliga upplevelsen 

kan kvantitativa data vara otillräckligt. För att få en bild av helheten behöver kvantitativ data 

kompletteras med kvalitativ data (Andersson, 2006). Artikelsökningen i den här studien 

resulterade i endast kvantitativa studier vilket kan ses som en svaghet då det inte fångar de 

subjektiva upplevelserna av fysisk aktivitet.  

 

Resultatdiskussion 
 

Resultat i föreliggande studie visar att olika interventioner i form av fysisk aktivitet kan 

förändra inställningen till fysisk aktivitet, ge kroppsliga effekter och öka välbefinnandet hos 

kvinnor med övervikt och fetma. Herman et al. (2012) kom fram till att fysisk aktivitet bidrar 

till mer positiva effekter än endast viktminskning eller att behålla vikten. Det styrks även av 

Mack et al. (2012) som genomförde en tvärsnittsstudie där de undersökte sambandet mellan 

välbefinnande och fysisk aktivitet i samband med pendling, fritidsaktiviteter, 

hushållsaktiviteter och aktiviteter på jobb eller skola. Det visade sig att ökad fysisk aktivitet är 

en faktor som bidrar till ett ökat välbefinnande 

 

Resultatet visade även att fysisk aktivitet ger olika effekter på kroppen som till exempel 

förbättrad kondition och ökad muskelstyrka. Messier et al. (2010) interventionsstudie bestod 

av styrketräning och diet. Både gruppen med diet och den med både diet och styrketräning 

gick ned ungefär lika mycket i vikt men gruppen med diet och styrketräning minskade i 

genomsnitt 1,4 kg mer i kroppsfett efter interventionen än vad gruppen med endast diet 

gjorde. Muskler väger mer än fett och det kan antas att personerna som i Messier et al. (2010) 

studie även utförde styrketräning fick en större påverkan på kroppskompositionen. Det kan 

vara möjligt att olika typer av fysisk aktivitet påverkar på olika sätt kvinnors upplevelse av 

välbefinnande. Hos kvinnor kan det finnas en ”rädsla” för styrketräning, de vill inte bli stora 
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och ”biffiga” utan vill hellre vara smala och nätta. Kvinnors kroppsideal är historiskt 

förknippat med en smal och slank kropp (Bendelow, 2009). Det faktum kan spela in i hur 

upplevelsen av den fysiska aktiviteten blir. Upplever personen att träningen för dem närmare 

mot deras kroppsideal är det möjligt att det ger en positiv påverkan på välbefinnandet. I två av 

de inkluderade studierna bestod den fysiska aktiviteten av konditionsinriktad fysisk aktivitet 

(Luksevicius Rica et al., 2012; Imayama et al., 2011a). Asztalos, De Bourdeaudhuij & Cardon 

(2009) undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och mental hälsa och hur aktivitetens 

intensitet påverkade sambandet, samt hur det skiljer sig åt mellan könen. För män var fysisk 

aktivitet med kraftig intensitet det optimala för den mentala hälsan. För kvinnor var mild till 

måttlig intensitet det bästa för att motverka symtom som kännbart obehag, nedstämdhet, 

ångest och välbefinnande. Detta tyder på att det är viktigt att anpassa typen av fysisk aktivitet 

till individen som ska utföra den för att på så sätt få bästa möjliga resultat på välbefinnandet.  

 

Utifrån resultat kan fysisk aktivitet leda till en förbättring av välbefinnandet hos kvinnor med 

övervikt och fetma (Herman et al., 2012; Hulens et al., 2002; Imayama et al., 2011a; 

Luksevicius Rica et al., 2012). Karelis et al. (2008) fick fram liknande resultat, de såg att 

förbättrad kondition och förbättrad muskelstyrka har ett samband med en förbättrad 

psykosocial profil. Den psykiska hälsan kan påverkas av regelbunden fysisk aktivitet genom 

att det medför ett ökat välbefinnande och ger bättre skydd mot stress, depression och ångest 

(Folkhälsoinstitutet, 1996; Karlsson et al., 2009; Hellenius, 2007). Sammantaget leder fysisk 

aktivitet till ett ökat välbefinnande i stunden, en bättre livskvalitet, bättre sömn, 

viktminskning, ökat självförtroende, minskade ångest- och nedstämdhetssymtom, ökad 

motståndskraft mot stress och en minskad risk för en mängd fysiska sjukdomar orsakade av 

övervikt och fetma (Faskunger et al., 2007; Karlsson et al., 2009; Taube, 2011). Att fysisk 

aktivitet ökar välbefinnandet var något som även Klavestrand och Vingård (2009) kunde 

påvisa. De gjorde en litteraturöversikt med 10 artiklar från 2000-2007 för att undersöka 

sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande. De såg genomgående att det fanns ett 

positivt samband mellan fysisk aktivitet och välbefinnande och att fysisk aktivitet påverkade 

välbefinnandet. På grund av metodologiska begränsningar i de granskade studierna kunde 

inga definitiva slutsatser dras. Exakt samma resultat såg Bieze, Johnson och Plotnikoff (2007) 

i deras litteraturöversikt som grundade sig på 14 artiklar från 1993-2007.  

Olika hormoner som påverkar humöret i en positiv riktning, som endorfiner, noradrenalin, 

dopamin och serotonin, ökar vid fysisk aktivitet. Endorfiner ger lyckokänslor och ökat 

välbefinnande vilket är orsaken till varför det efter fysisk aktivitet kan kännas bra i både 

kropp och själ (Karlsson et al., 2009; Taube, 2011). 

 

Dock finns det studier som inte visar förbättringar i välbefinnande. Messier et al. (2010) och 

Ross et al. (2009) kom fram till att fysisk aktivitet inte ökar välbefinnandet. Quinn et al. 

(2008) gjorde en intervention i form av ett utbildningsprogram som varken ledde till 

viktminskning, ökad fysisk aktivitet eller förbättrat välbefinnande. Däremot sågs förbättrad 

kondition och en bättre attityd till träning. Kanske är studiens utfall beroende på hur länge 

interventionen pågår. Studien av Quinn et al. (2008) pågick endast i 4 månader, om den hade 

fortgått under längre tid kanske välbefinnandet skulle ha förbättrats även i den studien. 

 

Ett annat intressant samband som kunde ses hos studierna av Messier et al. (2010) och Ross et 

al. (2009) nämligen att vikten var en viktig faktor för i hur stor grad välbefinnandet påverkas. 

Endast fysisk aktivitet gav inget förbättrat välbefinnande men det gjorde det däremot om den 

fysiska aktiviteten kombinerades med viktnedgång. Ju större viktnedgången var desto mer 

förbättrades välbefinnandet. Det är något som även Karlsson (2007) kunde påvisa, han menar 

att det är just fetman som orsakar dålig livskvalitet och vid viktnedgång ses en tydlig 
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förbättring av livskvaliteten. Ju större viktnedgången var desto mer förbättras välbefinnandet. 

Detta förstärks av resultatet i Imayama et al. (2011b) studie. Villereal et al. (2011) kunde även 

påvisa i en interventionsstudie att kombinationen av fysisk aktivitet och viktnedgång 

medförde mest kroppsliga effekter.  

 

Från 2010 har sjukskrivning till följd av psykiska sjukdomar ökat kraftigast hos kvinnor, allra 

mest hos arbetslösa kvinnor. I oktober 2012 utgjorde psykiska sjukdomar 40 % av de 

pågående sjukskrivningsfallen. Redan 2006 utgjorde psykiska sjukdomar den största gruppen 

hos kvinnor och detta har fortsatt och förstärkts ända till idag (Bengtsson, 2013). Utifrån 

resultatet bidrar fysisk aktivitet till ett ökat välbefinnande. Det skulle då kunna antas att utav 

dessa 40 % med psykisk sjukdom skulle en relativt stor del kunna bli hjälpta av insatser i form 

av fysisk aktivitet. Även Taube (2011) har kommit fram till samma sak, hon menar att fysisk 

aktivitet kan utgöra en betydande del i behandlingen av depression, ångest och många andra 

psykiska sjukdomar. Regelbunden träning har till och med visat sig kunna likställas med 

läkemedel vid till exempel depression. Detta är något att tänka på för de professioner som 

arbetar med rehabilitering av sjukskrivna med målet att återgå till arbetslivet.  

 

Det är viktigt att sjukvården ser mer till hälsan i form av att sunda livsvanor än att endast 

pressa patienter att gå ned i vikt. En aktiv livsstil är viktigt när det gäller behandling och 

förebyggande av fetma relaterade åkommor oberoende av eventuell viktminskning. Detta är 

något som även Rössner (2008) lyfter fram, han beskriver att det svåra är att bibehålla en 

viktnedgång, därför bör behandlingen inriktas på inlärning av nya beteenden som fungerar på 

lång sikt. Enligt Ewles och Simnett (2005) får patienterna många fördelar genom att själva 

fatta beslut och genomföra dessa livsstilsförändringar. Förutom de direkta vinster 

livsstilsförändringar ger, så som förbättrad hälsa och ökat välbefinnande, följer en ökad 

självkänsla genom att patienten själv tar kontroll och gör förändringar i sitt liv. 

Företagssjuksköterskan har en betydelsefull uppgift att verka för omvårdnaden i arbetslivet 

(Riksföreningen för företagssköterskor och SSF, 2010). Enligt HSL ska hälso- och sjukvården 

verka för att förebygga ohälsa. En person som tar kontakt med hälso- och sjukvården ska om 

det anses lämpligt ges information om olika metoder för att förebygga sjukdom eller skada 

(HSL, SFS 1982:763, 2c §). För uppfylla lagens krav har sjuksköterskan en viktig roll för att 

genom sitt omvårdnadsarbete kunna erbjuda information, utbildning och kunskap och på så 

sätt implementera nya hälsosamma levnadsvanor hos individer hon kommer i kontakt med. 

Casey (2007) utförde en studie som visade att sjuksköterskor hade sjuksköterskorna svårt att 

redogöra för deras uppfattning av hälsofrämjande arbete, även förståelsen var begränsad och 

deras metoder för att genomföra hälsofrämjande arbete var även de begränsade. 

Sjuksköterskor behöver utbildning för att på ett bättre sätt kunna genomföra och planera 

hälsofrämjande arbete så att det blir en del av den befintliga vården. 

 

I vårt samhälle, där det är vanligt att män har en mer framträdande och ledande roll, har det 

inneburit att kvinnor ofta får en mer utsatt roll, så även i sjukvården. Undersökningar har visat 

att kvinnor är mindre fysiskt aktiva, upplever sämre allmäntillstånd och rapporterar mer 

psykisk ohälsa (Broström & Nykvist, 2004; Socialstyrelsen, 2011: Socialstyrelsen & Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Enligt Wamala et al. (1997) studie var även låg socioekonomisk 

status en stark bestämmande faktor för förekomsten av övervikt och fetma hos svenska 

kvinnor i medelåldern. Ju lägre social status kvinnorna hade desto större var risken för 

övervikt och fetma. Det är inte förenligt med HSL. Enligt HSL (SFS 1982:763), 2 § är målet 

för hälso- och sjukvården en god hälsa och att ge vård på lika villkor till hela landets 

befolkning. Vården ska ges med respekt för alla individers lika värde och individens 

värdighet. Enligt HSL (SFS, 1982:763), 2c § ska hälso- och sjukvården verka för att 
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förebygga ohälsa. En person som tar kontakt med hälso- och sjukvården ska om det anses 

lämpligt ges information om olika metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Vid 

behandling av medelålders kvinnor med övervikt eller fetma bör det tas hänsyn till faktorer 

som matvanor och psykosociala faktorer (Wamala et al., (1997). Mer kunskap om hur fysisk 

aktivitet påverkar välbefinnandet hos kvinnor med övervikt eller fetma kan bidra till att 

utjämna könsskillnaderna.  

 

 Genom att öka det hälsofrämjande arbetet, med inriktning på fysisk aktivitet, och att göra 

riktade insatser mot kvinnor kan informationen nå ut till den målgruppen och på så sätt bidra 

till ett jämlikare samhälle vilket i sig påverkar välbefinnandet i en positiv riktning.  

Konklusion 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att olika interventioner i form av fysisk 

aktivitet kan förändra inställningen till fysisk aktivitet, ge kroppsliga effekter och i vissa fall 

även öka välbefinnandet hos kvinnor med övervikt och fetma. Det är således då viktigt att inte 

enbart lägga fokus på individens vikt utan att fokusera mer på en aktiv livsstil eftersom fysisk 

aktivitet kan förbättra välbefinnandet oberoende av vikten. Fysisk aktivitet kan enskilt öka 

välbefinnandet men genom att kombinera fysisk aktivitet med diet skulle ett ännu bättre 

resultat kunna uppnås.  Dock bör sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med personer med 

övervikt eller fetma och som ska rekommendera fysisk aktivitet ta hänsyn till individen och 

vad som passar just den personen. Utan individanpassad aktivitet är det lätt att aktiviteten inte 

blir utförd, eller att den utförs men utan att få optimalt resultat. Att lägga mer fokus på fysisk 

aktivitet hos sjukrivna personer skulle kunna vara ett hjälpmedel för att de snabbare skulle 

kunna återgå till arbete. 

Framtida studier 
 

I den här studien gjordes ingen avgränsning med hänsyn till nationalitet eller kultur. Mot 

bakgrund till att övervikt och fetma är vida spritt globalt är det betydelsefullt att öka 

kunskapen om fysisk aktivitet från olika delar av världen.  Ökad kunskap behövs om hur olika 

kulturers olika arbetsmetoder, vad gäller rekommendationer av fysisk aktivitet, påverkar 

välbefinnandet.  

Klinisk nytta  
 

Övervikt är ett växande problem, framför allt i västvärlden, det ger negativa effekter för både 

individen och samhället i stort (Folkhälsoinstitutet, 1996). Som Socialstyrelsen (2011) belyser 

så är otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor två utav de fyra levnadsvanorna 

som bidrar mest till svenskarnas sjukdomar. Att påverka des två faktorerna kan alltså ge 

betydande vinningar. Med den bakgrunden skulle studiens resultat kunna vara till nytta i 

sjuksköterskor hälsofrämjande arbete för patienter i denna patientgrupp. Enligt Karlsson 

(2007) behöver vårdpersonal ha ett annat angripningssätt när det gäller behandlingen av 

överviktiga. Med mer kunskap om hur välbefinnandet påverkas av fysisk aktivitet och 

viktnedgång kan vårdpersonalen få ännu en dimension i sin förståelse för hur den överviktiga 

patienten tänker och känner. Den nya kunskapen kan bidra till en mer individualiserad 

behandling och resultatet av behandlingen kan på så vis optimeras. Eftersom det 
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hälsofrämjande arbetet är ett relativt nytt område inom den traditionella vården är det viktigt 

med all forskning och kunskap som kan bidra till förbättringar och som kan ge den 

hälsofrämjande vården mer evidens. Mer kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar 

välbefinnandet hos kvinnor med övervikt eller fetma kan bidra till att utjämna 

könsskillnaderna. Genom att öka det hälsofrämjande arbetet, med inriktning på fysisk 

aktivitet, och att göra riktade insatser mot kvinnor kan informationen nå ut till den 

målgruppen och på så sätt bidra till ett jämlikare samhälle vilket i sig påverkar välbefinnandet 

i en positiv riktning.  
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    N = 28. Kontrollgrupp:    andra ålderskategorier. 

    10. 10 kvinnor kunde inte   Ingen kontroll på kosten,  



  

    

    delta vid alla träningtill-   bristen på förbättringar av  

    fellena och fick då utgöra   kroppsmått kan ha berott på  

    kontrollgrupp. De skulle    det (de kanske åt mer när  

    behålla samma matvanor    de tränade). 

    och inte utföra några   Värdering: 

    andra villkor för träning.   Medel kvalitet (2). 

    Exklusionskriterier:     

    De fick inte ha deltagit i      

    regelbunden träning      

    senaste 6 mån, inte nyligen     

    varit inlagd på sjukhus,      

    inte ha symtomgivande      

    hjärt/lungsjukdom, högt      

    blodtryck eller metaboliskt     

    syndrom, allvarliga ned-     

    sättande sjukdomar,      

    nedsatt mental funktion,      

    progressiva och försvag-     

    ande tillstånd, fetma som     

    inte gör det möjligt att      

    träna, nyligen haft benbrott     

    eller andra begränsningar     

    för träning.      

    Inklusionskriterier:     

    60 år eller äldre,      

    stillasittande och BMI>30.     

     
Författare, titel och tidskrift Syfte Studien Resultat Styrka/svaghet 

Quinn, A., Doody, C. &  Att undersöka effekten av ett Design:  Man kunde inte se  Styrka: 



  

    

O'Shea, D. gruppbaserad utbildnings- Kvantitativ metod. någon signifikant vikt- Etiskt godkänd. 

The effect of a psysical activity program om fysisk aktivitet. Interventionsstudie. minskning eller förbätt- Bra mätmetoder och  

education programme on  Vilka effekter det gav på vikt- Metod: ring av mängen utförd tillförlitliga uppmätta resultat. 

physical activity, fitness, qulity minskning, fysisk aktivitet,  Varje utbildningstillfälle  fysisk aktivitet eller livs- Lättförståelig tabell. 

of life and attitudes to exwecise kondition, livskvalitet och  varade i 1 timme och hade kvalitet. Däremot sågs Bra och enkelt beskriven metod. 

in obese females. attityder till träning.  6-8 deltagare. Träffarna förbättring av konditio- Få exklusionskriterier vilket 

Journal of Science and Medicine   hölls med 1 mån mellan- nen och en förbättrad  gör studien mer generaliserbar. 

in Sport.   rum. En sjukgymnast höll i attityd till träning. Svaghet: 

2008.   utbildningarna som    Liten undersökningsgrupp och 

Irland.   berörde vikt, kost, fysisk   ingen kontrollgrupp.  

    aktivitet, kondition, livs-   Formuläret som mätte utförd 

    kvalitet och attityder till    fysisk aktivitet var inte anpassat 

    träning. Mätningar gjordes   för personer med fetma. Det  

    vid start och efter 4 mån i   finns risk att personerna över- 

    form av konditionstest    skattar sin fysiska aktivitets nivå. 

    och frågeformulär.   Det vore bättre med objektiv 

    Population:   mätning.  

    Deltagare rekryterades    Det var en pilotstudie. 

    från från en väntelista för   Värdering: 

    viktbehandling på ett    Medel kvalitet (2). 

    sjukhus i Irland. Medel-     

    åldern var 37,6 år och      

    medelvikten var 117,9 kg      

    och medel BMI var 43,5,     

    de var kvinnor. N = 21.     

    Bortfall: 3     

    Exklusionskriterier:     

    Betydande psykisk sjuk-     

    dom, muskuloskeletala     

    problem som begränsade     



  

    

    möjligheten att träna, isch-     

    emisk hjärtsjukdom och     

    tidigare bariatrisk kirurgi.     

     
Författare, titel och tidskrift Syfte Studien Resultat Styrka/svaghet 

Ross, K. M., Milsom, V. A., Undersöka hur viktminskning Design: Viktminskning visade en Styrka: 

Rickel, K. A., DeBraganza, N.,  och förbättrad kondition  Kvantitativ metod. signifikant förbättring av Bra beskriven metod. 

Gibbons, L. M., Murawski, M. E. påverkar livskvaliten hos  Interventionsstudie. livskvaliten. Fysisk  Tillförlitliga mätmetoder. 

Perri, M. G. personer som genomgår livs-  Metod: aktivitet bidrog däremot Stort antal deltagare. 

The contribution of weight loss  stilsbehandling mot fetma. Livsstilsbehandlingen  inte till någon förbättrad Svaghet: 

and increased physical fitness De ville också undersöka om  bestod av lågkaloridiet,  livskvalitet förutom den Hänvisar en hel del information   

to improvements in health- en stor viktnedgång tillsammans veckoliga mål för fysisk effekt som viktminsk- till en annan studie som utförde  

related quality of life. med liten ökning av konditionen aktivitet och beteende  ningen hade. Vikt- själva interventionen. 

Eating behaviors. gav bättre effekt på livskvaliten förändring.  minskning fungerade Studiegruppen bestod endast av 

2009. än en liten viktnedgång  Gruppsessioner 90 min/v som en mediator mellan friska kvinnor i åldern 50-75 år 

USA. tillsammans med stor ökning av  för att förändra ät- och  ökad fysisk aktivitet och  vilket inte gör den så generali- 

  konditionen. motionsvanor.  förbättrad livskvalitet.  serbar. 

    Mätningar gjordes i form  En stor viktminskning Eftersom studiepersonerna  

    av kroppsmått, kondition- 

tillsammans med en 

liten randomiserades bör man  

    stest och frågeformulär. 

ökning av fysisk 

aktivitet  vara försiktig med att tolka  

    Mätningar gjordes i  gav större förbättringar  orsak och verkan i förhållandet 

    starten och efter 6 mån. av livskvaliten än det  mellan viktminskning, 

    Population: omvända. För personer kondition och livskvalitet. 

    Deltagarna kom från  med fetma som söker Värdering: 

    landsbygdsområden och  vård ger viktminskning Hög kvalitet (1). 

    deltog i en livstilsinter- större förbättringar av    

    vention mot fetma. De var livskvaliten än ökad   

    mellan 50-75 år, och BMI fysisk aktivitet.   



  

    

    mellan 30-50. N = 298. 

 

  

    Bortfall: 24     

    Exklusionskriterier:     

    Vikt >158,8 kg, anamnes      

    med hjärtattack eller      

    stroke, metaboliska      

    avvikelser, muskuloskel-     

    etala tillstånd som      

    begränsade gången,      

    allvarliga psykiska      

    störningar eller vikt-     

    minskning (>4,5kg) 6 mån     

    innan studien.     

 
1
 

                                                           
1 Vid skapandet av artikelmatrisen, Bilaga 1, använde sig författaren av Forsberg och Wengström (2003) kriterier för kvalitetsvärdering av 

artiklarna. 

 



  

 

Bilaga 2. Kvantitativ granskningsmall 

 



  

 

  



  

 

 



  

 

 



  

 

 


