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Abstrakt  
 
Bakgrund: Det största folkhälsoproblemet som ses i vår tid är fysisk inaktivitet, det finns 

kunskap om att motion och hälsa hänger samman. En allmän rekommendation råder 30 minuter 

medelhård fysik aktivitet per dag för vuxna och för barn 60 minuter. Det är viktigt att vara fysiskt 

aktiv i tidig ålder för att förebygga sjukdomar som kan ha sitt ursprung i barndomen. Övervikt är 

ett stort hälsoproblem, vilket kan leda till följdsjukdomar så som diabetes typ 2, hjärt- och 

kärlsjukdomar. Benskörhet ger ökad risk för frakturer och symtom uppkommer vanligtvis inte 

förrän frakturen uppkommit. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att kritiskt granska 

vetenskaplig litteratur om effekter av fysisk aktivitet på övervikt och fetma samt benskörhet hos 

ungdomar. Metod: Artiklar söktes i medicinska databaser, 19 artiklar inkluderades i studien. 

Relevanta artiklar kvalitetsgranskades enligt PEDro scale och poängen överfördes till SBU: s 

bevisvärde med hjälp av en färdig mall. Utifrån bevisvärdena bedömdes resultatens evidensstyrka 

enligt SBU. Resultat: Otillräcklig evidens för samband mellan inaktivitet och högt BMI. 

Otillräcklig evidens för samband mellan fysisk aktivitet och minskat BMI och midjemått. 

Otillräcklig evidens för att fysisk aktivitet skulle leda till minskad fettmassa. Motsägande resultat 

gällande fysisk aktivitet och en minskning av BMI, inga slutsatser kan därför dras. Begränsat 

vetenskapligt underlag för samband mellan fysisk aktivitet och ökad benmassa. Konklusion: 

Resultatet av denna studie gav otillräckligt till begränsat vetenskapligt underlag och därför kunde 

inga slutsatser dras. Tendenser kunde dock ses som visar på att fysisk aktivitet hos ungdomar kan 

vara en bra åtgärd när det gäller att förebygga och minska övervikt, fetma samt benskörhet men 

studier av högre kvalitet behövs för att styrka detta.  

 

Nyckelord: Benskörhet, fetma, fysisk aktivitet, effekter, ungdomar, övervikt.
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1. Bakgrund 

Hälsa är ett begrepp som generellt har en positiv klang i samhället. Begreppet hälsa kan delas in i 

två huvudinriktningar, den biomedicinska och den humanistiska. Inom den biomedicinska 

inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom. Inom den humanistiska inriktningen är hälsa 

dels relaterat till hur väl man efter sina förutsättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt kan 

förverkliga det som är viktigt för individen samt om "individen har mental förmåga att, givet 

rimliga förutsättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt, kunna förverkliga sina vitala mål." 

Hälsa är intressant eftersom det påverkar människans handlingsutrymme (Medin & 

Alexandersson, 2000). 

 

Sallis (2009) skriver att det största folkhälsoproblemet i vår tid är fysisk inaktivitet samt beskriver 

att det positiva sambandet mellan motion och hälsa är ett känt faktum. Det finns klara 

vetenskapliga belägg som styrker nyttan av regelbunden fysisk aktivitet för att förebygga cancer, 

diabetes, högt blodtryck, depression, benskörhet och demens. Fysisk aktivitet påverkar även 

viktkontrollen. Sallis (2009) menar att det finns tre viktiga faktorer som påverkar hälsan och 

livslängden. Detta är genetik, miljö samt vårt beteende. Många insatser har gjorts för att påverka 

de miljömässiga faktorerna som kan leda till sjukdomar, men få insatser görs för att påverka 

beteendet som exempelvis fysisk inaktivitet.  

 

Med fysisk aktivitet menas all typ av kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som ökar 

energiförbrukningen, vilket innebär all typ av rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet minskar 

risken att dö i förtid (FYSS, 2008). Blair, LaMonte & Nichaman (2004) anger 30 minuter fysisk 

aktivitet av medelhård intensitet per dag som allmän rekommendation. För att förhindra övervikt 

eller gå ner i vikt krävs dock att den fysiska aktivitetsnivån ökas och Blair et al (2004) anger här 

60 minuter fysisk aktivitet av medelhård intensitet som rekommendation. För barn och ungdomar 

i skolåldern råder rekommendationen 60 minuter måttlig till hård fysisk aktivitet (Strong et al., 

2005). Chen & Millar (1999) skriver att mer än hälften (58%) av Canadas befolkning över 12 år 

var inaktiva på sin fritid år 1994/1995. En studie gjord i Sverige, Malmö (Lindström, Isacsson & 

Merlo, 2003) visade att antalet inaktiva på fritiden ökade i åldrarna 20-80 år mellan år 1986-

1994. För män ökade andelen från 14,7% till 18,1%. För kvinnor var ökningen 19,4% till 26,7%. 

Nordström, Neovius & Nordström (2007) visar att den fysiska aktivitetsnivån minskar från 17 till 

26 års ålder.  

 

 



 

6 

Fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv påverkar såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Detta 

är inte lika väl dokumenterat hos barn och ungdomar som hos vuxna. Det som däremot har 

kunnat konstateras är att fysisk aktivitet påverkar flera kroppsliga funktioner positivt samt att 

livskvaliteten ökar (Danielson, 2006). Twisk (2001) belyser vikten av att vara fysiskt aktivt i tidig 

ålder framförallt i ungdomsåren för att förebygga kroniska sjukdomar som kan orsakas av fysisk 

inaktivitet. Detta eftersom många kroniska sjukdomar har sitt ursprung i barndomen, trots att de 

kliniska symtomen inte blir tydliga förrän långt senare.  

 

Enligt Sallis (2009) kan inaktivitet leda till övervikt. Övervikt är ett stort hälsoproblem och WHO 

skriver att en av tre vuxna i världen är överviktiga, omkring en av tio är feta samt 20 miljoner 

barn under fem år är överviktiga (WHO, 2009 a). En studie (Rasmussen, Johansson & Hansen, 

1999) visade att andelen överviktiga 18 åriga män i Sverige ökade från 6,9% till 16,3% mellan 

åren 1971 och 1995. Övervikt i barn och ungdomsåren ökar risken för övervikt i vuxen ålder 

(Must & Strauss, 1999). Detta kan leda till sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 

diabetes, muskuloskeletala problem samt cancer (WHO, 2009 b). Klassificering av övervikt och 

fetma kan göras med Body mass index (BMI) som räknas ut genom vikten i kilogram dividerat 

med längden i kvadrat (kg/m²), midjemått vilket mäts mellan de nedersta revbenen och 

höftbenskammen eller genom mätning av fettmassa, vilket kan göras genom röntgen där kroppen 

skannas för att räkna ut fettmassan (Goh, Tain, Tong, Mok & Wong, 2004).  

 

Sallis (2009) menar att inaktivitet även kan leda till benskörhet. Nordström, Neovius & 

Nordström (2007) beskriver att benmineraldensiteten i skelettet är som störst vid 19 års ålder och 

minskar sedan successivt för varje år. Hagenfeldt et al. (2009) visar på att låg benmineraldensitet 

är ett tecken på benskörhet vilket kan leda till ökad risk att drabbas av frakturer. Vid benskörhet 

märks inga symtom förrän en fraktur uppkommit, dessa kan orsakas av obetydliga eller lindriga 

påfrestningar. Vanligaste lokalisationerna av frakturer orsakade av benskörhet är handleds-, 

överarms-, kotkropps- och höftfrakturer. Detta kan innebära lidande för patienten samt stora 

kostnader för samhället (Hagenfeldt et al., 2009). Mätning av benmassan kan göras genom 

röntgen till exempel av hela kroppen, en kota i ländryggen eller av radius i underarmen. Det är 

denna metod som är den vanligaste (Curtis et al., 2008). 

 

Sjukgymnasten har kunskap om människan i rörelse och arbetar bland annat med att behandla 

funktionsnedsättningar i rörelseorganen. Sjukgymnasten kan även arbeta förebyggande genom 

fysisk aktivitet och träning samt motivera och inspirera sina patienter (Arbetsförmedlingen, 
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2009). Eftersom barn och ungdomar blir mindre fysisk aktiva vilket är en riskfaktor både för 

övervikt och fetma samt benskörhet är det som sjukgymnast därför intressant att se vilka effekter 

som kan ses av fysisk aktivitet på övervikt och fetma samt benskörhet hos ungdomar. 
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2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att kritiskt granska vetenskaplig litteratur om effekter av 

fysisk aktivitet på övervikt och fetma samt benskörhet hos ungdomar.  

    

3. Metod 

3.1  Litteratur  

Datainsamlingen till litteraturstudien genomfördes under september och oktober 2009.  

Sökningarna gjordes via de medicinska databaserna PubMed, SCOPUS, Cinahl och Amed. 

Sökorden valdes utifrån syftet. De sökord som användes var “Physical activity” AND “health 

effects”, ”Physical activity” AND obesity, ”Physical activity” AND osteoporosis, “Physical 

activity” AND “bone health”, “Physical activity” AND “musculoskeletal pain”, ”Physical 

activity” AND obesity AND BMI. I databaserna AMED och SCOPUS var adolescent som 

begränsning ej möjlig och användes därmed som ett sökord (tabell 1). De utvalda databaserna 

söktes systematiskt igenom för att välja ut relevanta artiklar till syftet. Det första urvalet av 

artiklarna skedde genom en övergripande granskning vid söktillfället, därefter valdes ett antal 

relevanta artiklar ut som genomgick en noggrannare granskning. En artikel har hittats genom en 

annan artikels referenslista. Dubbletter togs bort och artiklar som inte överensstämde med syftet 

exkluderades. Slutligen användes 19 artiklar i studien. 

 

Tabell 1 Databaser och sökord  

Databaser och sökord Antal träffar 
 

Antal relevanta 

PubMed 
“Physical activity” AND “health 
effects” (Review ej exluderade) 

”Physical activity” AND  obesity 
 
”Physical activity” AND osteoporosis 
 
“Physical activity” AND “bone 
health”  
 
“Physical activity” AND  
“musculoskeletal pain” 
Limits: 1999-2009, Adolescence 13-
18 years, humans, English, Swedish, 
(Exkluderat Review) 

 
498 
 
 
110 
 
13 
 
6 
 
 
11 

 
30 
 
 
10 
 
1 
 
2 
 
 
1 
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SCOPUS 
“Physical activity” AND “health 
effects” AND adolescent  (Review ej 
exluderade) 

”Physical activity” AND  obesity 
AND BMI AND adolescent 
 
”Physical activity” AND osteoporosis 
AND adolescent 
 
“Physical activity” AND “bone 
health”  AND adolescent 
 
“Physical activity” AND  
“musculoskeletal pain” AND 
adolescent 
Limits: 1999-2009, (Exkluderat 
Review) 

 
22 
 
 
 
478 
 
 
178 
 
 
46 
 
 
2 

 
3 
 
 
 
12 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
1 

Cinahl 
“Physical activity” AND “health 
effects” (Review ej exluderade) 

”Physical activity” AND  obesity 
 
”Physical activity” AND osteoporosis 
 
“Physical activity” AND “bone 
health”  
 
“Physical activity” AND  
“musculoskeletal pain” 
Limits: 1999-2009, Adolescence 13-
18 years, humans, English, Swedish, 
(Exkluderat Review) 

 
10 
 
 
181 
 
40 
 
24 
 
 
2 

 
2 
 
 
12 
 
3 
 
2 
 
 
0 

Amed 
“Physical activity” AND “health 
effects” AND adolescent (Review ej 
exluderade) 

”Physical activity” AND  obesity 
AND adolescent 
 
”Physical activity” AND osteoporosis 
AND adolescent 
 
“Physical activity” AND “bone 
health” AND adolescent 
 
“Physical activity” AND  
“musculoskeletal pain” AND 
adolescent 
Limits: 1999-2009, (Exkluderat 
Review) 

 
52 
 
 
 
25 
 
 
7 
 
 
3 
 
 
1 

 
9 
 
 
 
11 
 
 
1 
 
 
0 
 
 
0 

Summa 1709 110 

 

3.2 Inklusionskriterier   

• Vetenskapliga studier  

• Studier på människor 

• Studier publicerande från 1999-2009 
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3.3 Exklusionskriterier  

• Studier där dietbehandling ingått.  

• Review artiklar 

 

3.4 Analys av artiklar 

Artiklarna som användes betygssattes enligt PEDro scale (Physiotherapy Evidence Database). 
Studierna fick poäng utefter pålitlighet och om de innehöll adekvat information (se bifogad bilaga 

1). Samtliga författare till studien granskade och poängsatte individuellt alla artiklar som ingick i 

studien. Författarna jämförde sin bedömning av samtliga artiklar och diskuterade igenom 

eventuella skillnader innan det slutgiltiga beslutet av poängsättningen sattes, detta för att minska 

risken för antalet felkällor så som felbedömning. Det gjordes även stickprov av artiklarna i 

databasen PEDro för att validera vår skattning genom att se hur artiklarna tidigare skattats. Inga 

träffar hittades och därför kunde inte valideringen göras. För att kunna få fram ett bevisvärde på 

studien omsattes poängen enligt en tabell konstruerad av Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin 

(2006) som överför poängen från PEDro scale till SBU: s graderingssystem (tabell 2). Utifrån 

bevisvärdena bedömdes resultatens evidensstyrka (Hellénius et al., 2007) (tabell 3). 

Evidensstyrkan granskades enligt SBU: s granskningsmall. Artiklarna kan där få 

strakt/måttligt/begränsat/otillräckligt/motsägande vetenskapligt underlag. Efter granskningen av 

samtliga artiklar delades resultatet in i två undergrupper: Effekter av fysisk aktivitet gällande 

övervikt och fetma samt effekter av fysisk aktivitet gällande benskörhet. 

 

Tabell 2 Omvandling av poäng enligt PEDro scale till bevisvärde enligt Juhlin et al. (2006)  

PEDro Scale Bevisvärde enligt SBU 

8-11 

4-7 

0-3 

Högt bevisvärde 

Medelhögt bevisvärde 

Lågt bevisvärde 

 

Tabell 3 Evidensstyrka enligt SBU 

Evidensstyrka enligt SBU 

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med högt bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det 

finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde i det 

samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 
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Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka stöds av minst två studier med medelhögt bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om 

det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag  

När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att dra 

slutsatser. 

Motsägande vetenskapligt underlag 

När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det vetenskapliga underlaget som 

motsägande och inga slutsatser kan dras.  

Hellénius et al. (2007) [WWW] http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Metoder-for-att-framja-fysisk-aktivitet/ 
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4. Resultat   

Resultatet av studierna redovisas i tabellerna som är samordnade efter studier som behandlar 

effekter av fysisk aktivitet, inaktivitet på BMI, midjemått, fettmassa samt benmassa.  

  

4.1 Effekter av fysisk aktivitet på övervikt och fetma  

Tabell 4. Samband mellan inaktivitet och BMI  

Studie Design  FP Syfte Metod Utvärderings-
variabler 

Resultat  P 

Boone et al. 
(2007) 

Långsiktig 
kohort studie  

9155 st, 
(4879 pojkar, 
4276 flickor) 
 13-20 år 

Se samband 
mellan 
medelhård FA, 
tid vid TV och 
övervikt. 

Analyserat 
gammal data 
där deltagarna 
själva skattat 
sin FA och tid 
framför TV. 
Uppföljning: 
6 år 

Mätning av BMI Minskad TV-tid � 
minskad övervikt hos både 
flickor & pojkar. Hög FA 
krävs för att kompensera 
inaktiva tiden vid TV. 

2 

Bukara-
Radujkovic 
et al. (2009) 

Enkätstudie 1204 st  
(578 pojkar, 
626 flickor) 
6-17år 

Jämföra 
effekten av FA 
och inaktivitet, 
dess påverkan 
på övervikt och 
fetma. 

Självskattning 
av FA/ 
inaktivitet. 

Mätning av BMI. Lågt/normalt BMI sågs hos 
de som utövande FA 
regelbundet. Högst BMI 
sågs hos de inaktiva. 

3 

Mota et al. 
(2006) 
 

Tvärsnitts-
studie 

450 st 
ungdomar 
(230 flickor, 
220 pojkar) 
medelålder 
14,6 år. 

Undersöka 
samband mellan 
övervikt (BMI) 
och FA/ 
inaktivitet hos 
ungdomar. 

Fråge-
formulär ang. 
FA på 
fritiden, tid 
vid TV/dator. 

Mätning av BMI Ungdomar med högt BMI 
satt mer tid vid dator. 
Ingen skillnad i FA mellan 
ungdomar med högt/lågt 
BMI.    

1 

FP= försökspersoner, P= Poäng enligt PEDro scale, BMI= Body Mass Index, FA= fysisk aktivitet, IN= interventionsgrupp, KO= 
kontrollgrupp, FM= fettmassa 

 

Dessa tre studier ser samband mellan inaktivitet och högt BMI. De har lågt bevisvärde, vilket ger 

otillräckligt vetenskapligt underlag och inga slutsatser kan dras av att inaktivitet skulle leda till 

högre BMI.  

 

Tabell 5. Samband mellan fysisk aktivitet, BMI och/ eller midjemått 

Studie Design  FP Syfte Metod Utvärderins-
variabler 

Resultat  P 

Stevens et 
al. (2007) 
 

 

Långsiktig 
tvärsnitts-
studie 

1576 st 
flickor 6:e 
klass, 3085 st 
8:e klass, 
varav 984 st 
även deltagit i 
6:e klass och 
därmed 
deltagit i en 
uppföljning  

Fastställa FA 
nivå för att 
förebygga 
övervikt hos 
unga flickor 
samt se 
förändringar i 
kroppssammans
ättningen 
mellan 6:e till 
8:e klass 

Frågeformulär 
ang. FA. 

 
Uppföljning: 2 år 

Mätning av FA, 
BMI.  

 

De som tränade 
måttlig-kraftig FA 
34,7 min hade lägre 
BMI jämfört med de 
som tränade måttlig-
kraftig FA 12,5 min 
(Frekvens okänt).  

 

3 

Wardle et al. 
(2007) 
 
 

Långsiktig 
Kohort 
studie 

2727 st elever 
(1580 pojkar, 
1147 flickor) 
11-12 år vid 
studiens 
början. 

Studera effekten 
av skolidrott för 
att förebygga 
övervikt hos 
ungdomar från 
34 skolor. 

Skolorna hade 1, 2 
eller 3 
idrottslektioner/v. 
 
Uppföljning: 5 år 

Mätning av 
midjemått samt 
BMI.  

 

Ingen skillnad i BMI 
hos elever med 
hög/låg frekvens av 
skolidrott. Minskat 
midjemått hos 
pojkar och flickor 
med högre frekvens 
av skolidrott. 

2 

Kim et al. 
(2007) 
 

Tvärsnitts-
studie 

26 st 
överviktiga, 
14 st 
normalviktiga 

Studera 
sambandet 
mellan fetma, 
”insulin vid 

IN: Överviktiga 
med 
träningsprogram 
(hopprep) 40 

Mätning av BMI, 
midjemått. 

IN hade minskat 
BMI och midjemått 
jämfört med innan 
studien. 

3 
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 män i  
High School 

 

fasta”, 
inflammationsfa
ktorer och 
adiponektin. 
Samt studera 
effekten av 6 v 
FA på 
ovanstående 
faktorer hos 
överviktiga 
ungdomar.    

min/dag, 5 ggr/v. 
KO 1: Överviktiga 
som hade vanlig 
skolgymnastik.  
KO 2: 
Normalviktiga 
som hade vanlig 
skolgymnastik.  
 
Uppföljning: 6 
veckors 

 
FP= försökspersoner, P= Poäng enligt PEDro scale, BMI= Body Mass Index, FA= fysisk aktivitet, IN= interventionsgrupp, KO= 
kontrollgrupp, FM= fettmassa 
 

Dessa tre studier behandlar fysisk aktivitet och dess påverkan på BMI och midjemått. De har lågt 

bevisvärde vilket ger otillräckligt vetenskapligt underlag och inga slutsatser kan dras av att det 

finns ett samband mellan fysisk aktivitet, minskning BMI och midjemått. Motsägande resultat 

gällande fysisk aktivitet och en minskning av BMI.   

 

Tabell 6. Samband mellan fysisk aktivitet och fettmassa 

Studie Design  FP Syfte Metod Utvärderins-
variabler 

Resultat  P 

Eklund et al. 
(2005) 

 

Tvärsnitts-
studie 

445 st 
ungdomar,  
17 år 

 

Beskriva 
sambandet mellan 
FA och FM hos 
ungdomar, 
beskriva 
generationssamba
nd mellan FA & 
FM hos mor och 
barn   

Frågeformulär 
ang. FA  
 

 

Mätning av FA, FM 
och BMI. 

Signifikant samband 
mellan FA & FM 
hos män. 

1 

Carrel et al. 
(2005) 

 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie  

50 st 
överviktiga 
barn  
Medelålder 
12,5 år 

 

Avgöra om 
skolbaserat 
träningsprog. kan 
förbättra 
kroppssammansätt
ningen, 
kardiovaskulär 
hälsa samt 
insulinkänslighet 
hos överviktiga 
barn. 

Jämförde två 
träningsprog. 
IN:  Special 
träningsprog, 
fokus på hälsa, 
45 min, 5 ggr/v.  
KO:  Vanlig 
skolgympa, inga 
ändringar.   
 
Uppföljning:  
9 mån 

Mätning av FM och 
FFM 

IN: signifikant 
minskning av FM, i 
jämförelse med KO. 

5 

FP= försökspersoner, P= Poäng enligt PEDro scale, BMI= Body Mass Index, FA= fysisk aktivitet, IN= interventionsgrupp, KO= 
kontrollgrupp, FM= fettmassa, FFM= fettfri massa 
 

Dessa två studier visar ett samband mellan fysisk aktivitet och lägre fettmassa. En av dessa 

studier (Eklund et al., 2005) visar endast detta resultat hos pojkar. Studierna har lågt respektive 

medelhögt bevisvärde. Detta ger otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna dra några 

slutsatser att fysisk aktivitet skulle leda till lägre fettmassa.    

 

Tabell 7. Långsiktiga effekter av fysisk aktivitet på BMI  

Studie Design  FP Syfte Metod Utvärderins-
variabler 

Resultat  P 

Kvaavik et 
al. (2003) 
 

 

Långsiktig 
Kohort 
studie 

485 st 
ungdomar 
(235 kvinnor, 
250 män) 
11-16 år. 

Följa BMI från 
15 till 33 års 
ålder. 
Undersöka 
ungdomars och 

Frågeformulär 
angående FA  
 
Uppföljning: 
kontinuerligt 

Mätning av BMI.  De som utökat sin FA 
på fritiden från 
ungdom till vuxen 
ålder hade minskad 
risk för övervikt som 

2 
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vuxnas 
hälsorelaterade 
beteende, 
föräldrars BMI 
och utbildning, 
dess effekt på 
vuxnas BMI. 
Undersöka hur 
förändrade 
livsstilsfaktorer 
kan påverka 
övervikt och 
fetma i vuxen 
ålder. 

under dessa 18-
20 år. 

vuxen jämfört med de 
som utövat samma 
låga FA under tiden. 
Högt BMI vid studiens 
början � ökad risk för 
högt BMI i vuxen 
ålder.  

 

Kvaavik et 
al. (2009) 
 

 

Långsiktig 
Kohort 
studie 

716 st  
13-åringar 

Undersöka 
samband mellan 
FA på fritiden 
och ”fysisk 
hälsa” vid 13 
års ålder med 
risk för hjärt- & 
kärl sjukdomar 
upp till 27 år 
senare 

Frågeformulär 
ang. FA på 
fritiden. 
Uppföljning: 
Vid 15, 25, 33 
& 40 års ålder.  
 

 

Mätning av BMI. 
 

 

Samband finns mellan 
”fysisk hälsa” & BMI 
vid 13, 15, 25 & 33 års 
ålder. Vid 40 års ålder 
sågs inte detta 
samband. Högre FA 
genom livet visade på 
lägre BMI. 

2 

FP= försökspersoner, P= Poäng enligt PEDro scale, BMI= Body Mass Index, FA= fysisk aktivitet, IN= interventionsgrupp, KO= 
kontrollgrupp, FM= fettmassa 
 

Dessa två studier med lågt bevisvärde ger motsägande vetenskapligt underlag för effekten av fysisk 

aktivitet på BMI. Inga slutsatser kan därför dras.  

 

4.2 Effekter av fysisk aktivitet på benskörhet  

Tabell 8. Samband mellan fysisk aktivitet och benmassa.  

Studie Design  FP Syfte Metod Utvärderins-
variabler 

Resultat  P

Nordström 
et al. (2005) 

 

Långsiktig 
Kohort studie 

97 aktiva 
idrottare, 
48 st i KO,  
 
Medel 
ålder 21år.  

Följa BMD hos 
unga idrottare 
där 
aktivitetsnivån 
sjunker. 
Undersöka om 
FA i ung ålder 
har samband 
med färre 
frakturer när 
man blir äldre. 

Frågeformulär 
ang. FA. 
Frågeformulär till 
äldre fd idrottare 
ang. frakturer, 
FA, när de slutat 
med sin idrott.  
Frågeformulär till  
kontrollgrupp.  
 
Uppföljning: 5 
år. (400 fd 
idrottare, 
medelålder 71 år, 
800 st KO).   

Mätning av BMD. De unga idrottarna 
hade både vid studiens 
början, samt vid 
uppföljningen och 4 år 
efter de slutat idrotta, 
en högre BMD än KO. 
Mindre skillnad mellan 
grupperna 4 år efter 
avslutad idrott. De 
äldre fd idrottarna hade 
lägre risk för frakturer 
efter 35 års ålder 
jämfört med 
kontrollgruppen 

1 

Vincente -
Rodriguez 
et al. (2009) 

 

Tvärsnitts-
studie 

277 st (168 
kvinnor, 
109 män) 
 
13-18,5 år 

Studera om 
inaktivitet 
bidrar till risk 
för låg 
benmineralhalt 
hos ungdomar. 
Kan FA utanför 
skolschemat 
påverka detta? 

Frågeformulär 
ang. FA och 
inaktivitet 

Mätning av 
benmineralhalt. 

TV-tittande >3h/dag 
gav högre risk för låg 
benmineralhalt hos 
män. FA reducerar 
risken för låg 
benmassa. 

 

2 

 

MacKelvie 
et al. (2004) 
 

 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

IN:31 st 
pojkar 
(medel 
10,2 år)  
 
KO: 33 st 
(medel 
10,1 år) 

Undersöka om 
ett skolbaserat 
träningsprogram 
med syfte att 
öka bentäthet 
under 2 år kan 
förbättra 
benmassan och 
benstruktur hos 
pojkar. 

Frågeformulär 
ang. FA (6ggr 
under studiens 
gång 
IN: Progressiv 
träning med 
”viktbärande” 
övningar 2ggr/v, 
samt 
hoppövningar  
Även skolidrott 
enligt tidigare 

Mätning av BMC, 
BMD, 
undersökning av 
höft.  

IN: Ökad benmineral 
halt och bättre ”bone 
bending strength” samt 
större benarea än KO. 

4 
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schema. 
KO: Skolidrott 
enligt tidigare 
schema 40 min 
2ggr/v.  

Sundberg et 
al. (2001) 
 

 

Tvärsnittsstudie IN: 40 
pojkar, 40 
flickor 
KO: 82 
pojkar, 66 
flickor 
 
12-13 år 
 

 

Undersöka om 
måttlig FA i 
skolan hade 
positiv effekt på 
benmassan hos 
ungdomar 12-
16år. 

Frågeformulär 
ang. FA på 
fritiden. 
IN: FA på skoltid 
(4x40 min/v), 
KO: FA på 
skoltid 2ggr/v (1h 
40 min 
sammanlagt)     
 
Uppföljning: 3 
eller 4 år senare 
vid 15-16 års 
ålder. 

Mätningar 
benmassa. 

Ingen skillnad mellan 
IN/KO hos flickor. 
Hos pojkar sågs en 
ökning av benmassan i 
IN. Bättre resultat hos 
de pojkar som haft 
uppföljning efter 4 år 
jämfört med 3 år 

4 

Murphy et 
al. (2006) 

 

Tvärsnitts-
studie 

85 st 
inaktiva 
flickor 
 
 16-17 år 

 

Se effekt av 6 
mån lärarledd 
träning för 
benmassan 
jämfört med 
egenträning hos 
inaktiva flickor 
 
 

Frågeformulär 
ang. FA. 
IN:  Lärarledd 
FA� 2 
skolidrotts- 
lektioner med 
specialutbildade 
lärare + 2 extra 
idrottslektioner 
Självträning� 3-
4 ggr/v, 20-90 
min  
KO:  tränade som 
tidigare. 
 
Uppföljning: 6 
mån 

Mätning av 
benmassa. 

Signifikant ökning av 
benets styrka och 
densitet. IN jämfört 
med KO. 

2 

Miller et al. 
(2007) 

 

Tvärsnittsstudie 54 kvinnor 
 
18-26 år 

 

Se effekt av 
isokinetisk 
styrketräning på 
ulnas ”maximal 
bending 
stiffness” och 
benmineralhalt.  

 

Styrketest 
utfördes. 22 
personer tränade 
excentriskt och 
32 personer 
tränade 
koncentriskt. 
Träningen 
utfördes 3 ggr/v i 
20 veckor. 6 reps, 
5 set. 
Uppföljning:   
20v.   

Mätningar av  
benmassa. 

Isokinetisk träning 
förbättrade ”maximal 
bending stiffness” i 
ulna samt 
benmineralnivå 
jämfört med den 
otränade armen. 

4 

Ginty et al. 
(2004) 

 

Tvärsnittsstudie 128 pojkar  
 
16-18 år 

Undersöka 
samband mellan 
benminreral 
status och FA 
med olika tid 
och intensitet 
hos äldre 
tonårspojkar. 
Avgöra om 
fysisk hälsa och 
styrka har ett 
samband med 
benmineral 
status hos denna 
åldersgrupp. 

Frågeformulär 
ang. FA, kalcium 
intag 

Mätning av 
benmineralinnehåll 

 

>1 timmes FA med 
hög belastning för 
skelettet gav 
signifikant ökning av 
mineralinnehållet i 
hela kroppen jämfört 
med FA kortare tid 
med hög belastning. 
Inget signifikant 
samband mellan 
benmineral 
status/benarea och tid 
spenderad i FA med 
ingen/låg belastning. 

1 

FP= försökspersoner, P= Poäng enligt PEDro scale, RCT= Randomized Controlled Trial, BMI= Body Mass Index, FA= fysisk 
aktivitet, IN= interventionsgrupp, KO= kontrollgrupp, PE= skolidrott, FM= fettmassa, BMD= benmineraldensitet. 
 

Dessa sju studier visar att fysisk aktivitet ger högre benmassa eller minskar risken för låg 

benmassa. Av dessa studier har fyra lågt bevisvärde och tre har medelhögt bevisvärde. Resultatet 

gällande effekten av fysisk aktivitet på benmassan ger begränsat vetenskapligt underlag.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Litteratursökningarna utfördes i medicinska databaser, eftersom vi ville få fram vetenskapliga 

artiklar som behandlar vårt syfte. Begränsningar i sökningarna gällande artiklar som var 

publicerade de senaste 10 åren gjordes eftersom den senaste forskningen inom området ville 

lyftas fram. Området är brett och därför ansågs denna begränsning bra då antalet träffar annars 

kändes ohanterligt. I de databaser där exklusion av review artiklar var möjligt gjordes 

begränsningen eftersom dessa inte skulle användas i vår litteraturstudie. Efter att de relevanta 

artiklarna valts ut granskades de och poängsattes enligt PEDro scale av båda författarna till 

studien, detta för att få en så tillförlitlig granskning som möjligt. Varje studie diskuterades mellan 

författarna innan den slutgiltiga bedömningen utfördes. Det går dock inte att säkerställa att 

granskningen och poängsättningen har utförts korrekt eftersom författarna har begränsad 

erfarenhet av detta. Validitetstest gjordes genom att stickprov av artiklarna söktes i PEDro:s 

databas för att validera vår skattning mot redan gjorda skattningar, men inga träffar hittades och 

detta kunde inte göras. I sökningarna användes adolescent som begränsning eller sökord beroende 

på databasens funktion. Trots detta fick vi träffar på yngre och äldre försökspersoner i studierna. 

Dessa studier valdes att ha med eftersom ett mer långsiktigt resultat kunde ses utifrån detta.  

 

Studier med låg kvalitet enligt PEDro scale har inkluderats eftersom få interventionsstudier har 

gjorts inom detta ämne. Eftersom denna granskningsmall egentligen är avsedd för RCT studier 

som har interventioner, får studier utan intervention låga poäng. En stor del av de artiklar som 

använts har genomförts med frågeformulär, självskattningsskalor eller observationer där man följt 

försökspersonerna utan att ha genomfört någon intervention. Anledningen till att det finns få 

interventionsstudier inom detta ämne tror författarna till denna litteraturstudie kan vara av etiska 

skäl. Därför var inklusionskriteriet att artiklarna som ingår i studien skall vara vetenskapliga och 

inga ytterligare krav på studietyp och kvalitet sattes. I skedet då artiklarna skulle kvalitets-

granskas och sammanfattas, var PEDro scale den bäst lämpade granskningsmallen. SBU hade sin 

kvalitetsgranskningsmall under omarbetning och därför gjordes bedömningen att den gamla 

granskningsmallen inte var lämplig att använda. Den nya mallen (GRADE) kommer både kunna 

kvalitetsgranska studier samt evidensbedöma resultat och kommer därför i framtiden vara ett bra 

val när man skall utföra en litteraturstudie. Eftersom både PEDro och den gamla gransknings-

mallen från SBU är lämpade för RCT studier skulle studiekvaliteten i vår studie troligen inte 

skilja märkvärt oavsett vilken mall som använts. Om SBU: s kvalitetsgranskningsmall däremot 

hade använts skulle man inte behöva överföra PEDro: s poäng till bevisvärde enligt SBU. 
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Överföringen från PEDro scale till bevisvärdet enligt SBU har gjorts via en mall som konstruerats 

vid Luleå tekniska universitet. I vårt fall har inte första kriteriet på PEDro scale tagits med 

eftersom anvisningarna till poängsättningen säger så, de som konstruerat denna tabell har dock 

inkluderat detta och därför visar tabellen att man som högst kan få 11 poäng istället för 10.  

 

För att få en hög evidens för ett resultat, krävs ett visst antal studier av hög kvalitet. För hög 

kvalitet på en studie enligt PEDro scale krävs utformning av studien som en RCT studie. 

Eftersom många av artiklarna i denna litteraturstudie inte är RCT studier, har studiekvaliteten 

enligt PEDro scale blivit låg och därmed även resultatens evidens. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att en studie kan ha stort värde utan att vara en RCT studie och det borde 

finnas en granskningsmall som fungerar även för studier utan intervention. Ett alternativ kan vara 

en kvalitetsgranskningsmall för studier utan intervention där man istället har olika variabler och 

genom olika mätningar eller frågeformulär observerar och följer upp försökspersonerna. En sådan 

mall skulle bland annat kunna mäta resultatens storlek, antalet deltagare i studien, samt hur 

homogen gruppen med försökspersoner är.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Studierna har inriktat sig på olika faktorer som de granskat, och resultatet är indelat efter vad de 

behandlat samt olika utvärderingsvariabler. Därför blir resultatet inte helt entydigt. Resultatet 

som framkommit gällande effekter av fysisk aktivitet på övervikt, fetma samt benskörhet har 

otillräckligt till begränsat vetenskapligt underlag och därför kan inga slutsatser dras. Det finns 

dock tendenser som visar på att fysisk aktivitet hos ungdomar kan vara en bra åtgärd när det 

gäller att förebygga och minska övervikt, fetma samt benskörhet då flertalet studier pekar i 

samma riktning. Det behövs dock studier med högre kvalitet för att styrka detta.  

 

Ett tänkvärt resultat som framkommit i denna studie är att den inaktiva tiden påverkar övervikt 

och fetma mer än tiden man är fysiskt aktiv. Flera studier (tabell 4) menar att för en minskning av 

övervikt ges bäst resultat av att minska tiden man är inaktiv. Samma effekt ges inte genom att 

bibehålla den inaktiva tiden och endast öka den fysiska aktiviteten. Utifrån detta resultat är det 

värt att även uppmärksamma tiden personen är inaktiv och försöka bryta ett eventuellt inaktivt 

mönster för att motverka eller minska övervikt och fetma. Det kanske antas att de dagliga 

rekommendationerna av fysisk aktivitet, 30 minuter per dag räcker för ett välmående, och 60 

minuter för viktminskning (Blair et al., 2004). Men trots dessa rekommendationer är det inte 

fördelaktigt att vara inaktiv resterande tid (Boone et al., 2007). Författarna till denna 
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litteraturstudie anser det värt att uppmärksamma betydelsen av fysisk aktivitet i vardagen. Värt att 

tänka på är att fysisk aktivitet innebär all typ av kroppsrörelse (FYSS, 2008) där även vanligt 

hushållsarbete och vardagssysslor ingår och att man inte resterande tid utöver exempelvis en 

timmes promenad bör sitta framför tv eller datorn och tro att det räcker för viktminskning.   

 

Studier som granskat övervikt och dess effekt av fysisk aktivitet har oftast använt sig av BMI som 

mätmetod. Det har diskuterats huruvida BMI är den mest lämpade metoden för att mäta effekten 

av fysik aktivitet på övervikt. Stamatakis et al. (2009) har kommit fram till att midjemått kan vara 

ett bättre sätt att mäta övervikt än BMI när det handlar om fysisk aktivitet, eftersom BMI 

påverkas av en ökad muskelmassa och vissa idrotter och typer av träning ger ökad muskelmassa. 

En person som har stor muskelmassa kan vid mätning därmed visa sig ha ett högt BMI. De menar 

därför att midjemått kan vara ett bättre alternativ för att få ett mått på personens övervikt och 

hänvisar till en träningsåtgärd där försökspersonernas BMI inte ändrades medan midjemåttet 

minskade. Detta kan man se i studien av Wardle et al. (2007) som ser ett minskat midjemått hos 

barn med högre frekvens av skolidrott fast det inte framkom någon skillnad i BMI. I studien av 

Kim et al. (2007) ser man däremot en minskning av både BMI och midjemått. Detta kan vara värt 

att ha i åtanke då man studerar studier som behandlar dessa variabler eftersom det kan påverka 

resultatet. Studier har även använt fettmassan som utvärderingsvariabel (tabell 6) och där kan 

man se en tendens att fysisk aktivitet minskar fettmassan. Denna metod upplever vi vara mer 

objektiv jämfört med att mäta BMI eftersom man då enbart mäter andelen fettmassa i kroppen.  

Tendenser till samband har framkommit gällande fysisk aktivitet och övervikt samt fetma, mätt 

med BMI och midjemått. Studierna (tabell 5) visar att både BMI och/eller midjemått minskar av 

fysisk aktivitet. Försökspersonernas vikt vid studiens start samt vilken aktivitetsgrad de olika 

grupperna i studierna har utfört tror författarna till denna litteraturstudie kan ha påverkat 

resultatet. Långtidsstudien av Kvaavik et al. (2009) visar att sambandet mellan fysisk aktivitet 

och BMI, vilket sågs mellan 15 och 33 års ålder inte längre ses vid 40 års ålder. Författarna till 

denna litteraturstudie ser det intressant att fundera över vilka faktorer som kan vara bidragande 

till detta. Kanske beror det på hormonella faktorer framförallt hos kvinnorna, eller ändrade 

familjeförhållande som att få barn och/eller förändrade levnadsvanor som ändrad kost. 

 

Tendenser på att fysisk aktivitet minskar fettmassan i kroppen har framkommit i studierna (tabell 

6). Dessa har olika försökspersoner där en studie har studerat ungdomar och den andra har 

studerat överviktiga barn. Man ser därmed resultat både gällande överviktiga och normalviktiga. 

Av detta resultat kan man se tendenser att fysisk aktivitet är bra för att förebygga samt som åtgärd 
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för personer som redan blivit överviktiga. Eftersom det endast är två studier som studerat 

fettmassan kan inga slutsatser dras att det är så men i dessa studier pekar resultatet åt detta håll. 

Det finns även andra faktorer som har betydelse för resultatet, en studie av Snitker et al. (2007) 

diskuterar kring försökspersonernas ålder och hur det kan påverka resultatet. Försökspersonerna i 

studien är 11 till 16 år, vilket innebär pubertetsåldern. Vid denna tid kan fettmassan påverkas 

eftersom kroppen utvecklas (Snitker et al., 2007). Detta kan vara värt att ha i åtanke då man 

studerar barn och ungdomar eftersom det kan påverka resultatet. Dessa faktorer kan även ha 

betydelse i vår litteraturstudie. 

 

Gällande benskörhet visade resultatet på begränsat vetenskapligt underlag för att fysisk aktivitet 

ger ökad benmassa. En studie av Vincente-Rodriguez et al. (2009) visade att mer än tre timmar 

inaktiv tid per dag (framför TV) gav ökad risk för låg benmineralhalt hos män samt att fysisk 

aktivitet minskar risken för låg benmassa hos både kvinnor och män. Vikten av att vara fysiskt 

aktiv för att förebygga benskörhet styrks även av nedanstående två studier. Nordström et al. 

(2005) visar att äldre före detta idrottare hade lägre risk för frakturer efter att de slutat idrotta 

jämfört med en kontrollgrupp. Detta styrker vikten av att vara fysiskt aktiv i ungdomsåren 

eftersom en fraktur i hög ålder kan leda till mycket lidande för den drabbade (Hagenfeldt et al., 

2009).  

 

Gällande benmassa kan man i vissa fall se olika resultat för pojkar och flickor. Sundberg et al. 

(2001) ser att benmassan hos pojkar ökar av extra skolidrott i 12-16 års ålder men detta ses inte 

hos flickor. De diskuterar att detta kan bero på att flickor kommer tidigare in i puberteten än 

pojkar. Därför anser de att samma resultat skulle kunna ses hos flickor om studien startats i 

tidigare ålder (Sundberg et al., 2001). Nordström et al. (2005) ser däremot förbättringar hos både 

pojkar och flickor. Ginty et al. (2004) visar att då det gäller träning för att öka benmassan krävs 

hög belastning för skelettet. Detta kan, menar författarna till denna litteraturstudie vara värt att ha 

i åtanke vid utformning av träning för dessa ändamål, eftersom träningen bör vara anpassad efter 

personens individuella behov. 

 
Många av studierna som ingår i denna litteraturstudie har använt sig av skolbaserade åtgärder, 

vilket har gett en tendens till ett positivt resultat för att minska övervikt och fetma samt öka 

benmassan hos ungdomar. Carrel et al. (2005) stödjer vikten av skolbaserat träningsprogram 

genom att visa positiva resultat bland annat gällande kroppssammansättning. Sulemana et al. 

(2006) menar att eftersom barn och ungdomar spenderar en stor del av dagen i skolan, är skolan 

en bra plats för att vidta åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten vilket kan minska 
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förekomsten av fetma. Därför tror författarna till denna litteraturstudie att sjukgymnasten kan 

göra ett viktigt arbete på skolorna genom att försöka få barn och ungdomar att vara mer fysiskt 

aktiva för att förebygga ohälsa senare i livet.
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6. Konklusion  

Effekten av fysisk aktivitet på övervikt, fetma samt benskörhet får otillräckligt till begränsat 

vetenskapligt underlag och därför kan inga slutsatser dras. Vid en samlad bedömning kunde dock 

tendenser ses som visar på att fysisk aktivitet hos ungdomar kan vara en bra åtgärd när det gäller 

att förebygga och minska övervikt, fetma samt benskörhet men det behövs studier med högre 

kvalitet för att få en högre evidens. Eftersom studier med hög kvalitet saknas skulle författarna 

vilja se fler interventionsstudier om detta skulle vara möjligt inom dessa områden. 
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Bilaga 1 
 
PEDro scale 
  
 

1. eligibility criteria were specified no � yes � where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)  no � yes � where: 

3. allocation was concealed  no � yes � where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  
indicators no � yes � where: 

5. there was blinding of all subjects  no � yes � where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no � yes � where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no � yes � where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups  no � yes � where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no � yes � where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome  no � yes � where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome no � yes � where: 

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi 
list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic 
reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The 
list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items 
not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As 
more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 
PEDro score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which 
of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro 
database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical 
information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion (criterion 
1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) has been 
retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the 
PEDro score reported on the PEDro web site.  

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment 
effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the 
treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the treatment effect was 
big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment outweigh its 
negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to 
compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not 
possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy practice. 



 

Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal 
reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point 
should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list 
of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be 
specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be 
considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy 
this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 
eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this 
criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe 
at least one measure of the severity of the condition being treated and at least 
one (different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied 
that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the basis of 
baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant 
amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of study 
completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary 
measure of the effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most 
studies, more than one variable is used as an outcome measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 
therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they 
would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 
analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject 
was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom 
key outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are 
measured at several points in time, a key outcome must have been measured in 
more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects received the 
treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 
satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the 
report explicitly states that all subjects received treatment or control conditions 
as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 
group with another. Depending on the design of the study, this may involve 
comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a 
control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the change 
in one group with the change in another (when a factorial analysis of variance 
has been used to analyse the data, the latter is often reported as a group × time 
interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing (which 



 

provides a “p” value, describing the probability that the groups differed only by 
chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median 
difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a 
relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment 
effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome 
in (each of) all groups. Measures of variability include standard deviations, 
standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other quantile 
ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 
provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) 
as long as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear 
whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this 
criterion is considered to have been met if the number of subjects in each 
category is given for each group. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


